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MIKES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Μια αξιόπιστη απάντηση στις προκλήσεις της λαθρομετανάστευσης

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι δραματικές αλλαγές στην Ανατολική 

Ευρώπη, η αδυναμία ανάπτυξης των χωρών του τρίτου κόσμου 

αλλά και οι περιφερειακός συγκρούσεις προκάλεσαν ενα πρωτόγνωρο 
κύμα παράνομης μετακίνησης χιλιάδων ανθρώπων 

προς τις αναπτυγμένες χώρες της Δόσης.

Στα πλαίσια αυτά και η Ελλάδα, σταυροδρόμι ανατολής και δόσης 

αλλά και η μοναδική χώρα της Βαλκανικής με πολιτική σταθερότητα 

και υψηλό δείκτη οικονομικής ανάπτυξης εγινε αποδέκτης μεγάλου α
ριθμού οικονομικών κυρίως προσφυγών τόσο από τις πρώην ώρες του 

υπαρκτού σοσιαλισμού όσο και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Τ ο μεταναστευτικό αυτό ρεύμα 

έλυ σ ε ίσω ς ορ ισμένα  προ

βλήματα, δημιούργησε όμως 

σειρά άλλων δυσεπίλυτων προβλημάτων, 

όπως προβλήματα υποδοχής, απασχόλη

σης και εγκληματικότητας. Η χώρα βρίσκε

ται από πλευράς οικονομικής αντοχής σε 

οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να υ

ποδεχτεί άλλους μετανάστες. Παράλληλα 

η έξαρση της εγκληματικότητας, η οποία 

ως ένα μεγάλο βαθμό συνάπτεται με το 

φαινόμενο, έχει προκαλέσει την έντονη α

νησυχία του πληθυσμού και θα πρέπει να πι- 

στωθεί στα αισθήματα φιλοξενίας και ανε

κτικότητας των Ελλήνων το γεγονός ότι 

δεν έχουν εκδηλωθεί τάσεις ρατσισμού.

Μπροστά σ' αυτά τα προβλήματα η πολι

τεία προχώρησε σε σειρά γενναίων πράγ

ματι μέτρων, όπως η νομιμοποίηση των με

ταναστών, κ.ά. Ένα από αυτό είναι και η ενί

σχυση της φρούρησης των συνόρων της 

χώρας με την ίδρυση Υπηρεσιών Συνο

ριακής Φύλαξης. Για το θέμα αυτό η "ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" απευθύνθηκε στον 

Α' Υπαρχηγό του Σώματος και Προϊ
στάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υπο
στήριξης αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 
Πλάκα, ο οποίος μας παραχώρησε την α

κόλουθη συνέντευξη:

ΕΡΩΤ.: Τα τελευταία χρόνια γίναμε 
μάρτυρες μιας πρωτοφανούς έξαρ 
σης του φαινομένου της λαθρομετα
νάστευσης σε πανευρωπαϊκή κλίμα
κα αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας. 
Πώς φθάσαμε στο σημείο αυτό;
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ΑΠΑΝΤ.: Οι εξελ ίξε ις  στα Κράτη της Α

νατολικής Ευρώπης κατά την τελευταία δε

καετία , η βίαιη αφύπνιση του εθνικισμού με 

τις συνακόλουθες αποσχιστικές τάσεις, το 

χαμηλό βιοτικό επίπεδο και η οικονομική και

κοινωνική εξαθλίωση του πληθυσμού ορι

σμένων αφρικανικών αλλά και ασιατικών 

χωρών, δημιούργησαν το σημερινό φαινό

μενο της αθρόας μετανάστευσης προς τις 

χώρες κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Η Ελ-
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λάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 

αν δεν αποτελεί στόχο, συνιστό ένα σημα

ντικό σταθμό στη διαδρομή των οικονομι

κών μεταναστών που αναζητούν βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσής τους.

Η χώρα μας μέχρι το τέλος του 1989 δεν 

αντιμετώπιζε ιδιαίτερο πρόβλημα λαθρο

μετανάστευσης (ελάχιστοι πολιτικοί πρό

σφυγες και ένας μικρός αριθμός οικονομι

κών προσφύγων από τις ασιατικές κυρίως 

χώρες). Το πρόβλημα αυτό άρχισε να διο

γκώνεται μετά το έτος αυτό με την κατάρ

ρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σο

σιαλισμού και έχει ήδη λάβει ανησυχητικές 

διαστάσεις. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο α

ριθμό οικονομικών προσφύγων που άρχι

σαν να εισρέουν από τις βαλκανικές χώ

ρες, και κυρίως από την Αλβανία, καθώς και 

στον αυξανόμενο ρυθμό εισροής οικονο

μικών προσφύγων από χώρες της Ασίας.

Παράλληλα, η δράση διεθνών κυκλωμά

των, που έχουν αναγάγει το θέμα της πα

ράνομης διακίνησης λαθρομεταναστών σε 

μία κατ' εξοχήν κερδοφόρα επιχείρηση 

σύγχρονου δουλεμπορίου, με πολύπλευ

ρες εγκληματικές συμπεριφορές, είναι έ 

νας άλλος παράγοντας, που συντελεί στη 

διόγκωση του όλου προβλήματος.

Απ οτέλεσμα του φ α ινομένου αυτού 

ήταν να δημιουργηθεί σειρά σοβαρών προ

βλημάτων, που εστιάζονται τόσο στην υπο

δοχή και την κοινωνική αποδοχή των λα

θρομεταναστών όσο και στις συνέπειες 

της νέας αυτής κατάστασης στους τομείς 

της οικονομίας, της εσωτερικής γαλήνης 

της χώρας και της δημόσιας ασφάλειας.

Η αυξημένη εισροή λαθρομεταναστών 

στην αγορά εργασίας και η αύξηση της ε 

γκληματικότητας, που ώς ένα βαθμό δίκαια 

αποδίδεται σ' αυτούς, ανησυχούν εύλογα 

το κοινωνικό σύνολο και τις αρχές, αν και - 

ευτυχώς - μέχρι σήμερα η ανεργία στη 

χώρα δε συνδέθηκε με το κύμα των λα

θρομεταναστών. Κάτι τέτοιο θα ήταν άδι

κο, αφού οι άνθρωποι αυτοί αναλαμβάνουν 

εργασίες που σπάνια τις αναδέχονται οι 

Έλληνες. Μάλιστα αποδοχή τους και η έλ

λειψη ρατσιστικών αντιδράσεων στη χώρα 

μας (τα μεμονωμένα φαινόμενα επ ιβε

βαιώνουν τον κανόνα] αποδεικνύει τη ζωτι

κότητα της ελληνικής οικονομίας και την α

νεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας.
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Στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα υπάρχει, 

τουλάχιστον ακόμα, χώρος για την αναγνώ

ριση του δικαιώματος στη διαφορά. Κι από

δειξη  οι αυλές των σχολείων μας, όπου 

παιδάκια κάθε χρώματος και φυλάς παί

ζουν αγαπημένα.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι αρχές πρέ

πει να μείνουν απαθείς μπροστά στο συνε

χιζόμενο κύμα των λαθρομεταναστών, ένα 

κύμα που εκτιμόται ότι θα αυξηθεί τις προ

σεχείς  δεκαετίες. Μόνο που η η προλη

πτική, ή ακόμη και η κατασταλτική, αντιμε

τώπιση, δεν αρκούν για την αντιμετώπισή 

του. Πρόκειται για πρόβλημα διεθνές, ένα 

πρόβλημα που έχει να κάνει με την κατα

νομή του πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, 

και σαν τέτο ιο  θα πρέπει να αντιμετωπι

στεί.

Εμείς, σε εθνικό επίπεδο, απλό θα προ

σπαθήσουμε αφενός να εξασφαλίσουμε 

τα σύνορα της χώρας από την παράνομη 

είσοδο των δυστυχισμένων αυτών υπάρ

ξεων και αφετέρου να τους εγγυηθούμε 

συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

ΕΡΩΤ.: Πώς αντιμετωπίστηκε μέχρι 
σήμερα το πρόβλημα της λαθρομετα
νάστευσης;

ΑΠΑΝΤ.: Το φαινόμενο της λαθρομετα

νάστευσης και εκείνο των πολιτικών προ

σφύγων από χρόνια αποτελούσε, και εξα 

κολουθεί να αποτελεί, πρόβλημα πολλών 

χωρών - όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ρουμα

νία κό - και αντιμετωπίζεται με οργανωμέ

νες Υπηρεσίες Φύλαξης Συνόρων με θετι

κό ως τώρα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα τα 

ληφθέντα μέχρι σήμερα μέτρα, που στό

χευαν αφενός στην αποτροπή και αποθάρ- 

ρυνση εισόδου λαθρομεταναστών στη χώ

ρα και αφετέρου στη διασφάλιση του κρά

τους δικαίου, με την εφαρμογή της εσω τε

ρικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών και των 

δ ιεθνώ ν συνθηκών που α να φ έρ ο ντα ι 

στους πρόσφυγες, δεν απέδωσαν τα ανα

μενόμενα αποτελέσματα.

Η αιφνίδια εμφάνιση και η απροσδόκητη 

έκταση και έξαρση του φαινομένου δεν ε 

πέτρεψε τη νηφάλια αντιμετώπισή του και 

τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής 

με αποτέλεσμα τούτο να αντιμετωπίζεται 

αποσπασματικό από τους επί μέρους συ- 

ναρμόδιους φορείς.

ΕΡΩΤ.: Μ ε βάση την πολύχρονη 
αυτή εμπειρία ποια είναι η βούληση 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση 
του πολυσύνθετου αυτού φαινομέ
νου;

ΑΠΑΝΤ.: Για την αποτελεσματική αντιμε

τώπιση του φαινομένου της λαθρομετανά

στευσης και την καταπολέμηση των σύγ

χρονων μορφών εγκληματικής συμπερι

φοράς - δραστηριότητας (διακίνηση ναρ

κωτικών, ανθρωποκτονίες, ένοπλες λη

σ τε ίες , λαθρεμπόριο όπλων, κλοπές και 

δ ια κ ίνη σ η  κλεμ μ ένω ν  α υ το κ ινή τω ν , 

προώθηση γυναικών στην πορνεία και εκ

μετάλλευση ανήλικων επαιτών κλπ) των 

λαθρομεταναστών και ιδίως εκείνων που 

προέρχονται από την Αλβανία, η πολιτεία 

- πέραν των άλλων, όπως η έκδοση καρ

τών νόμιμης διαμονής κλπ - εξεδήλω σε 

τη βούλησή τη ς  με τη ψ ήφ ιση  του  Ν. 
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Φύλαξης".
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο αυτό 

συνιστώνται κεντρική και περιφερειακές 

Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλα

ξης με αποκλειστική αποστολή την απο

τροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη 

χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών 

και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή 

την επαναπροώθησή τους σ τις  χώ ρες 

τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλ

ληψη προσώπων που διευκολύνουν την πα

ράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Χώρα και

την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμ

φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι Υπηρεσίες αυτές θα στελεχωθούν με 

αστυνομικό προσωπικό, καθώς και με Συ

νοριακούς Φύλακες, οι οποίοι θα προσλαμ

βάνονται επί θητεία. Οι Συνοριακοί Φύλακες 

αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπι

κού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συν

δέονται με σχέση εργασίας δημόσιου χα

ρακτήρα και διέπονται από τις  διατάξεις 

του νόμου, χωρίς να εφαρμόζονται γι' αυ

τούς οι διατάξεις που αφορούν τους δη

μόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.

Προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλα

κες Έλληνες πολίτες (όνδρες και γυναίκες) 

οι οποίοι κατοικούν σε παραμεθόριους νο

μούς και κατά προτίμηση σε περιοχές όπου 

θα ασκούν οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλα

ξης τις αρμοδιότητές τους, καθόσον αυτοί 

γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές συνθήκες 

και τις εδαφικές ιδιαιτερότητες της συγκε

κριμένης περιοχής.
Εύλογο είναι ότι θα επιδεικνύουν αυξη

μένο ενδιαφέρον για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους, αφού αυτό συνδέεται 

άρρηκτα με την προστασία των οικογε

νειών τους και της περιουσίας τους. Με 

τον ίδιο νόμο ρυθμίζονται θέματα που α

φορούν τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα 

και την υπηρεσιακή κατάσταση των Συνο

ριακών Φυλάκων.

Ειδικότερα, η σχέση εργασίας των Συ

νοριακών Φυλάκων με 5ετή θητεία, η οποία
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μπορεί να ανανεώνεται και η οποία προκρί- 

θηκε λόγω της ιδ ια ιτερότητας της απο

στολής των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλα

ξης, καθώς και τα θέματα αποδοχών, α

σφάλισης, εκπαίδευσης, τοποθετήσεων- 

μεταθέσεων, χρόνου εργασίας-αδειών και 

της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης αυ

τών.

Για θέματα που δεν αντιμετωπίζονται με 

το νόμο αυτό εφαρμόζονται ανάλογα αντί

στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους α

στυφύλακες, ώ στε τυχόν νομικά κενά 

στις ρυθμίσεις που αφορούν τους Συνο

ριακούς Φύλακες να καλύπτονται κατά τρό

πο που να προσιδιάζει στη φύση της απο

στολής του προσωπικού αυτού.

Επίσης, κατ' εξουσιοδότηση του παρα

πάνω νόμου, εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα 

Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Α

ποφάσεις που αφορούν την ίδρυση, οργά

νωση και λειτουργία κεντρικής και περιφε

ρειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης, 

την οργανική τους δύναμη, τα προσόντα, 

κρ ιτήρ ια  και τη δ ιαδικασία πρόσληψης 

Συνοριακών Φυλάκων, την εκπαίδευση, τη 

στολή, τον οπλισμό τους κλπ.

Ιδρύθηκαν 11 Τμήματα Συνοριακής Φύλα

ξης στους Νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννί- 

νων, Καστοριάς και Φλώρινας, που υπάγο

νται διοικητικά στις αντίστοιχες Αστυνομι

κές Διευθύνσεις και τα οποία θα ασκούν 

την αποστολή τους σε προκαθορισμένες 

επί της συνοριακής γραμμής εδαφικές πε

ριοχές.

Οι Υπηρεσίες αυτές θα αρχίσουν να λει

τουργούν το τρ ίτο δεκαήμερο του Απρι

λίου 1999 και για τη στελέχωσή τους προσ- 

λήφθησαν, ύστερα από προκήρυξη διαγω

νισμού και επελέγησαν με βάση τα νόμιμα 

αντικειμενικά κριτήρια, 1.000 Συνοριακοί 

Φύλακες, από τους οποίους το 10% γυναί
κες.

Οι υπάλληλοι αυτο ί εκπαιδεύονται από 

τις 24.1. 1999 σε τρία ειδικά οργανωμένα 

με ευθύνη της Σχολής Αστυφυλάκων Κέ

ντρα Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων 

(Νάουσας, Τσοτυλίου και Αμαρουσίου).

Η εκπαίδευσή τους είναι τρίμηνη, θεω

ρητική και πρακτική στα Κέντρα Εκπαίδευ

σης, ενώ προβλέπεται πρακτική εκπαί

δευση ενός μηνός στα Μεταβατικά Απο

σπάσματα των Αστυνομικώ ν Δ ιευθύν

σεων, στις οποίες πρόκειται να τοποθε

τηθούν.

Τέλος έχουν κινηθεί οι αναγκαίες διαδι

κασίες για την εξασφάλιση των απαιτουμέ- 

νων κτιρίων και τον εξοπλισμό τους με τα 

κατάλληλα για τη διεκπεραίωση των καθη

κόντων τους μέσα (οχήματα, επικοινωνίες, 

οπλισμός και λοιπή απαραίτητη υλικοτε- 

χνική υποδομή).

ΕΡΩΤ.: Π ιστεύετε ότι οι Υπηρεσίες 
Συνοριακής Φύλαξης θα αποδώσουν 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
ΑΠΑΝΤ.: Μ ε τα  δ εδ ο μ ένα  αυτά πι

σ τεύ ετα ι ότι αναμφίβολα η λειτουργ ία  

των Αστυνομικών περιφερειακών Υπηρε

σιών Φύλαξης θα συμβάλει ουσιαστικά 

στον έλεγχο και θωράκιση των συνόρων 

ευαίσθητων περιοχών της χώρας μας (Η

πείρου και Δυτικής Μακεδονίας) από την 

ανεξέλεγκτη  είσοδο λαθρομεταναστών 

και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών 
αυτής.

Επί πλέον, εκτιμάται ότι η λειτουργία των 

Υπηρεσιών αυτών θα συμβάλει σημαντικά 

στην πληθυσμιακή τόνωση και οικονομική 

ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών και θα 

εδραιώσει το αίσθημα ασφάλειας των κα

τοίκων των περιοχών αυτών. □
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Σ ε όλους το υ ς  Α ξ ιω μ α τικο ύ ς  

της Ελληνικής Αστυνομίας, α- 

πονέμονται, σύμφωνα με τις ι- 

σχύουσες δ ιατάξεις, τα παρακάτω κατά 

σειρά Παράσημα - Αστυνομικά Μετάλλια 

- Διαμνημονεύσεις και Μ ετάλλια Ξένων 

Κρατών, τα οποία αποσκοπούν στην καλ

λιέργεια της ευγενούς άμιλλας και αξιο

κρατίας.

Π Α ΡΑ ΣΗ Μ Α  
ΤΑΓΜ ΑΤΩ Ν Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΑ !

Τα αναγνωριζόμενα στην Ελλάδα Τάγμα

τα ΑΡΙΣΤΕΙΑ!, είναι κατά ιεραρχική τάξη τα

εξής:

Τάγμα Σωτήρος 
Τάγμα Τιμής 
Τάγμα Φοίνικα 
Τάγμα Ευποιΐας

Στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυ

νομίας, απονέμονται τα ακόλουθα παράση

μα Τ αγμάτων Αριστείας:

Ο Ανώ τερος Ταξιάρχης του Τάγ
ματος της Τιμής απονέμεται στους Α- 

ν τισ τρα τήγου ς της Ελληνικής Αστυνο- 

μίας.

Ο Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής
απονέμεται στους Αστυν. Διευθυντές της 

Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Χρυσός Σταυρ ός του Τάγμα
τος της Τιμής απ ονέμετα ι σ τους Α 

στυνόμους Α'.

Ο Αργυρός Σταυρός του Τάγμα
τος της Τιμής απονέμεται στους Υπα- 

στυνόμους Α'.

Ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγμα
τος του Φοίνικα απονέμεται στους Τα- 

ξιάρχους και Υποστρατήγους.

Ο Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοί
νικα απονέμεται στους Αστυνομικούς Υ

ποδιευθυντές.

Ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικα απονέμεται στους Αστυνό

μους Β'.
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Ο Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 

του Φοίνικα απονέμεται στους Υπαστυ- 

νόμους Α'.

Η ένταξη Ελλήνων πολιτών σε τάγμα Αρι- 

στείας και η απονομή οικείων παρασήμων 

αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση ε 

ξαίρετων προς την πατρίδα Υπηρεσιών ή έ 

ξοχου επιδόσεως σε οποιαδήποτε τομέα 

της δημόσιας ζωής, τ ις  επ ιστήμες, τα 

γράμματα, τις τέχνες, τη γεωργία, τη βιο

μηχανία, το εμπόριο και τη ναυτιλία ή ιδια- 

ζούσης δραστηριότητος ευποποιϊας.

Το συμβούλιο ταγμάτων Αριστείας, συ

γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ε

ξωτερικών για θητεία δύο χρόνων και α

παρτίζεται από δύο Μεγαλοσταύρους, από 

τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, 

από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από 

έναν από τους αρχαιότερους σύμφωνα με 

την επετηρίδα, Πρέσβεις ή πληρεξούσιους 

Υπουργούς Α' τόξεω ς του Υπουργείου Ε

ξωτερικών, που υπηρετούν στην Κεντρική 

υπηρεσία, από ένα Ανώτατο Αξιωματικό 

των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος ορ ίζε

ται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης και 

από έναν ανώτερο ή ανώτατο υπάλληλο 

της Π ροεδρ ίας της Δημοκρατίας, ο ο

ποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας.

Το Συμβούλιο ταγμάτων Αριστείας, συ

νέρχεται μία φορά το έτος, με απόφαση 

του Υπουργού Εξωτερικών και γνωμοδοτεί 

1) επί των προτάσεων του Υπουργού Εξω

τερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε 

τάγμα Αριστείας και την απονομή σ' αυτούς 

των οικείων διασήμων. 2] Αποφασίζει την 

έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να 

φ έρει απομενηθέντα διάσημα στις περι

πτώσεις εκείνες στις οποίες ο ενταχθείς 

σε τάγμα Αριστείας εκπίπτει του δικαιώμα

τος τούτου και διαγράφεται από το μη

τρώο του τάγματος, μόνο για τις υπό του 

Π.Κ. ή άλλων νόμων προβλεπόμενες περι

πτώσεις ή συνεπεία αποφόσεως του Συμ

βουλίου ταγμάτων Αριστείας και εξ ' αιτίας 

συμπεριφοράς αυτών, τόσο μειωτικής της 

υπολήψεώς των, ώ στε η διατήρηση της 

προσγενομένης σε αυτούς τιμής και η α

νάρτηση των απονεμηθέντων διασήμων να 

προκαλεί κοινή δυσφορία και να θίγει το 

γόητρο του τάγματος. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι τιμηθέντες υποχρεούνται να επι

στρέφουν τα διάσημα και σε περίπτωση 

αρνήσεως των αφαιρούνται αυτό αναγκα
στικά.

Για την απονομή οπ οιουδήπ οτε πα

ρασήμου ο Αξ/κός πρέπει να έχει συμπλη

ρώ σει υπέρ 1 θετή  ευδόκιμη Υπηρεσία 

Αξ/κών, προκειμένου περί παρασήμου του 

τά γματος του φοίν ικα  και υπέρ 12ετή 

τοιαύτη, προκειμένου περί παρασήμου του 

τάγματος της τιμής.

Για να προταθεί ο Αξ/κός για την απο

νομή άλλου παρασήμου, πρέπει οπωσ

δήποτε να έχε ι περάσει 3ετία , από την 

προηγούμενη απονομή.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Μ ΕΤΑΛΛΙΑ

Τα Αστυνομικό μετάλλια διακρίνονται 
στα παρακάτω είδη:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ

Απονέμεται σε ολόκληρο το Αστυνομικό 

προσωπικό, για έξοχη πράξη ανδραγαθίας, 

που έλαβε χώρα, σε συμπλοκή με συμμο

ρίες ή ενόπλους στασιαστές ή ένοπλα άτο

μα, επικίνδυνα για τη Δημόσια Τάξη και Α

σφάλεια ή όργανα ξένης προπαγάνδας, τα 

οποία δρουν ε ίτε  ομαδικό ε ίτε  μεμονωμέ

να, κατά την οποία εξέθεσε αποδεδειγμέ

να τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίν

δυνο και η οποία αντικειμενικό κρινόμενη, 

υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του κα

λώς εννοούμενου καθήκοντος.

Η βεβαίωση της πράξης ανδραγαθίας γί

νεται με ΕΔ.Ε., η οποία διατάσσεται από τον 

κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ε- 

νεργείται από Αξ/κό ανώτερο του ανδρα- 

γαθήσαντος και σε κάθε περίπτωση από Α

στυνόμο Α' και άνω.

Σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας 

στην οποία έλαβαν μέρος Αστυνομικοί δια

φόρων βαθμών, η υπόθεση παραπέμπεται 

για όλους στο συμβούλιο το οποίο είναι αρ

μόδιο να κρίνει τον έχοντα τον ανώτερο 

βαθμό και αποφαίνεται σε πρώτο και τ ε 

λευταίο βαθμό, η δε απόφασή του είναι υ

ποχρεωτική για τον Υπουργό Δημόσιας Τά-

ξπς·
Οι τιμώμενοι με το Αστυνομικό Αριστείο 

Ανδραγαθίας Αξ/κοί, προτάσσονται στη 

γενική σειρά  α ρχα ιό τη τας  του  βαθμού 

τους, κατά βαθμό ίσο προς τα ακόλου

θα ποσοστό κατά βαθμό οργανικών θ έ 

σεων:

Ταξίαρχοΐ: 20%

ΑστυνΔ/ντές & Αστυν. Υποδ/ντές: 10%

Αστυνόμοι Α': 7%

Αστυνόμοι Β', Υπαστυνόμοι Α' & Υπαστυ- 
νόμοι Β':6%.

Οι τιμώμενοι με το Αστυνομικό Αριστείο 

Ανδραγαθίας Ανθ/μοι, Αρχιφύλακες και Α

στυφύλακες, προόγονται στον επόμενο 
βαθμό.

Οι προαγόμενοι όμως, σύμφωνα με τη 

διάταξη αυτή, δεν εξελίσσονται περαιτέ

ρω, αν δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν τα 

προσόντα που προβλέπονται για κάθε βαθ

μό από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Απονέμεται σε ολόκληρο το Αστυνομικό 
προσωπικό για:
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1. Αυτοθυσία, όταν αποδεδειγμένα ε ξ έ 

θεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, για τη σωτη

ρία άλλων που κινδύνευαν και

2. Ιδιαίτερα διακεκριμένη και εξα ίρετη 

πράξη.
Η βεβαίωση των προαναφερομένων 

πράξεων γίνεται με ΕΑΕ., η οποία διατάσ- 

σεται από τον Αστυνομικό Δ/ντή της Δ/ν- 

σης, για οποιονδόποτε υφιστάμενό του, 

καθώς και με Διαταγή των Επιθεωρητών και 

Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, για το 

Αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών της 

δικαιοδοσίας των.

Για κάθε νεότερη απονομή του τιμωμέ

νου με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγα

θίας ή με τον Αστυνομικό Σταυρό, δεν απο- 

νέμετα ι δ εύ τερ ο  μ ετά λλ ιο  αλλά μόνο 

δίπλωμα, στην τα ινία  δε του απονεμη- 

θέντος αρχικά μεταλλίου τοπ οθετείτα ι 

σαν διακριτικό γνώρισμα, χρυσός α σ τε

ρίσκος του διασήμου, δ ιαστάσεων 5 χ ι

λιοστών. Ίδ ιος  αστερ ίσκος το π ο θ ετε ί

ται και στη διεμβολή η οποία αντισ το ι

χ ε ί στο απονεμηθέν μετάλλιο.

Το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας και ο 

Αστυνομικός Σταυρός είναι μιας τάξης.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ & ΤΙΜΗΣ

Απονέμεται στους Αξιωματικούς, οι ο

ποίοι τελούν σε κατάσταση ενέργειας και 

οι οποίοι συμπληρώνουν υπέρ 1 θετή ευδό

κιμη υπηρεσία ως Α ξ/κο ί ή για εξα ίρετες  

πράξεις.
Τ ο Μετάλλιο Αστυνομικής Αξίας διακρί- 

νεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α ' Τάξης απονέμεται στους Ανώτατους 

Αξιωματικούς

Β'τάξης απονέμεται στους Ανώτερους 

Αξιωματικούς

Γ'Τάξης απονέμεται στους Κατώτε

ρους Αξιωματικούς.

Προϋποθέσεις απονομής

Α π ο ν έμ ε τα ι σ το υ ς  Α νθυπ ασ τυνό - 

μους, Α ρχ ιφ ύλακες και Α στυφ ύλακες, 

για π ολυετή  ευ δ ό κ ιμ η  υπηρεσ ία  στο 

Σώμα.

Διακρίνεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α' Τάξης: απονέμεται στους Ανθυπα- 

στυνόμους για 5ετή τουλάχιστον ευδόκιμη 

υπηρεσία στο βαθμό τους.

Β' Τάξης: Απονέμεται στους Αρχιφύλα

κες για 5ετή τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρε

σία στο βαθμό τους.

Γ' Τάξης: απονέμεται στους Αστυφύλα

κες για 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη υπη

ρεσία στο βαθμό τους.

Δ ΙΑ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Σ Ε ΙΣ

Στους Αξ/κούς της Ελληνικής Αστυνο

μίας, από το βαθμό Αστυνόμου Β' και ά

νω, απονέμονται ως ηθική λόγω ευδοκί- 

μου υπ ηρεσ ίας σε ο ρ ισ μ ένες  θ έσ ε ις  

του βαθμού τους οι παρακάτω Διαμνη- 

μονεύσεις:

ΑΡΧΗΓΙΑΣ

Είναι μιας τάξεω ς και απονέμεται στον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του.

Διακρίνεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α 'Τ ά ξη ς : α π ονέμετα ι σ το υ ς  Αντι- 

στρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας, με

τά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Β 'τ ά ξη ς :  α π ο νέμ ετα ι σ τους  Υπο

στρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας, γε

νικών και ειδικών καθηκόντων, μετά 3μηνη 

ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις του βαθμού 

τους.

Γ' τάξης: απονέμεται στους Ταξιάρ- 

χους της Ελληνικής Αστυνομίας, γενικών και 

ειδικών καθηκόντων, μετά όμηνη ευδόκιμη 

υπηρεσία, σε θέσεις του βαθμού τους.

ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διακρίνεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α' τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Δ /ντές οι οποίοι υπηρέτησαν ευδόκι

μα επί έξι μήνες ως Δ /ντές Αστυνομικών 

Δ/νσεων ή Δ/νσεων Αστυνομίας ή ισοτίμων 

Υπηρεσιών.

Β' τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Δ /ντές και Αστυν. Υποδ/ντές, οι οποίοι 

υπηρέτησαν ευδόκιμα επί ένα έτος σε αμ- 

φότερους τους βαθμούς ως Διευθυντές 

Αστυνομικούς Υποδ/νσεων ή ισοτίμων Υπη

ρεσιών ή Υπηρεσιών ή Υποδιευθυντές σε 

Υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου.

Γ' τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Υποδ/ντές και Αστυνόμους Α', οι ο

ποίοι υπηρέτησαν ευδόκιμα επί τρία έτη 

συνολικά στους ανωτέρω βαθμούς και στο 

βαθμό του Αστυνόμου Β', ως Δ /τές  Αστυ

νομικών Τμημάτων ή Ισοτίμων Υπηρεσιών, 

καθώς και στους Αστυνόμους Β', που υ

πηρέτησαν ευδόκιμα επί πέντε έτη συνολι

κά στο βαθμό τους και στο βαθμό τους και 

στο βαθμό του Υπαστ. Α' εκ των οποίων 

δύο τουλάχιστον στο βαθμό τους, ως Διοι

κητές των παραπάνω Υπηρεσιών.
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Προϋπόθεση απονομής διαμνημόνευσης 

Ευδοκίμου Δ ιο ικήσεω ς, είνα ι η άσκηση 

διοικήσεως σε αυτοτελείς σε αυτοτελείς 

μάχιμες (που ασκούν αστυνομικά καθήκο

ντα) Υπηρεσιακές μονάδες.

Ως τέτο ιες  δεν δύναται να θεωρηθούν οι 

εσωτερικές υποδιαιρέσεις (διαρθρώσεις).

ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διακρίνεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α' Τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Διευθυντές, οι οποίοι υπηρέτησαν ευ- 

δόκιμα  επ ί ένα  έ το ς , ως Δ ιευ θ υ ν τές  

Διευθύνσεων των Κλάδων του ΥΔ.Τ.

Β' Τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Δ ιευ θ υ ν τές  και Αστυνομ ικούς Υ- 

ποδ/ντές, οι οποίοι υπηρέτησαν ευδόκιμα 

επί ένα έτος συνολικά και στους δύο βαθ

μούς, ως Τμηματάρχες των Δ/νσεων του 

προηγουμένου εδαφίου.

Γ' Τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Υποδ/ντές και Αστυνόμους Α', οι ο

ποίοι υπηρέτησαν ευδόκιμα επί τρία έτη 

συνολικά στους παραπάνω βαθμούς και 

στο βαθμό του Αστυνόμου Β', ως ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ 

στις Δ/νσεις του ΥΔ.Τ., καθώς και στους Α

στυνόμους Β', οι οποίοι υπηρέτησαν ευδό

κιμα επί πέντε έτη συνολικά στο βαθμό τους 

και στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α', εκ των ο

ποίων δύο έτη τουλάχιστον στο βαθμό τους, 

ως επιτελείς στις ίδιες Διευθύνσεις.

Προϋπόθεση απονομής διαμνημόνευσης 

Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας, είναι η ά

σκηση επ ιτελικών και μόνο καθηκόντων 

στις Διευθύνσεις των Κλάδων του Υπουρ

γείου και όχι άλλων υπηρεσιών.

Στο προσωπικό που δεν ασκεί επιτελικό 

καθήκοντα ή προσωπικό άλλων Διευθύν

σεων, πλην των προαναφερομένων, δεν 

δύναται να απονεμηθεί η ως άνω διαμνη- 

μόνευση.

ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διακρίνεται σε τρεις τάξεις ήτοι:

Α' Τάξης: απονέμεται στους Αστυνομι

κούς Διευθυντές, οι οποίοι συμπληρώσαν 

δύο έτη ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό τους.

Β' Τάξη: απονέμεται στους Αστυν. Υ

ποδ/ντές, οι οποίοι συμπλήρωσαν ομοίως 

ως οι Αστυν. Δ /ντές 2 έτη ευδόκιμη υπηρε

σία στο βαθμό τους.

Γ' Τάξης: απονέμεται στους Αστυνό

μους Α' οι οποίοι συμπλήρωσαν τρία έτη 

ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό τους.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Πρόσφατα με το 

Π.Δ. 289/98 καθιε

ρώθηκε η ΔΙΑΜΝΗ- 

ΜΟΝΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙ

ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, η 

οποία είναι μιας τή

ξεω ς και απονέμε- 

ται σε όλο το Αστυ

νομικό προσωπικό 

για ευδόκιμη συμμε

τοχή  έ ξ ι τουλάχ ι

στον μηνών, κατόπιν 

εντολής της Ελλη

ν ικής Κυβερ- 

νήσεω ς, σε ε ιρ η 

ν ευ τ ικ ές  αποστο

λές, που πραγματο

ποιούνται εκτός υ

πηρεσίας υπό την 

αιγίδα του Οργανι

σμού Ηνωμένων Ε

θνών της Ευρω

παϊκής Ένωσης και 

άλλων Διεθνών Ορ

γανισμών.

Κατ' εξαίρεση η απονομή της διαμνημό- 

νευσης αυτής, μπορεί να γίνει και πριν τη 

συμπλήρωση του ως άνω χρονικού δια

στήματος, εφόσον κατά τη διάρκεια της α

π οστολής και κατά την ε κ τέλ εσ η  του 

καθήκοντος, ο Αστυνομικός φ ο νευ θ ε ί ή 

τραυματισθεί και η περαιτέρω παραμονή 

του στην αποστολή δεν είναι δυνατή.

Το μετάλλιο της Διαμνημόνευσης αυτής, 

το οποίο θα προμηθευτεί το ΥΔ.Τάξης, για 

πρώτη φορά είναι κατασκευασμένο από ο

ρείχαλκο, έχει σχήμα ρόμβου διαμέτρου 

35 χιλιοστών, στη κύρια όψη και στο μέσον 

αυτού απεικονίζεται ανάγλυφα, περιστερό 

με κλάδο ελαίας στο ράμφος. Στο πάνω 

μέρος του μεταλλίου και σε κάθε πλευρά 

αυτού αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Σε περίπτωση συμμετοχής 

σε περισσότερες της μιας αποστολής, 

στην διεμβολή των χιτωνίων των στολών 

προσαρτάται σε σμικρογραφία περιστερά, 

όπως απεικονίζεται στο διάσημο του με

ταλλίου και απονέμεται μόνο δίπλωμα όχι

Πόμως και μετάλλιο.

(Συνεχίζεται)

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ & ZflNTQN
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ -  ΖΥΓΟΣΤΑΟΜΙΣΕΙΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣ6Κ0ΛΟΣ
Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς

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

Κινητό Συνεργείο 093 - 455219
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Των ΥπαστννόμωνΑ’Γεωργίου Τηλελή&ΣωτηρίονΠανούση

Α. Η κατάσταση της δ ιαθεσ ιμότητας, 

στην οποία τίθενται οι αστυνομικοί για λό

γους πειθαρχίας, προβλέπεται από τις δια

τάξεις του άρθρου 14 του Π Α  22/1996, με 

θέμα "Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προ

σωπικού” που δημοσιεύθηκε στις 18-1- 

1996 στο τεύχος Α' του υπ' αρίθμ. 15 ΦΕΚ 

και τέθηκε σε ισχύ από την 19-2-1996.

Με το άκουσμα και μόνον της λέξης "δια

θεσ ιμότητα" δημιουργούνται πολλά και 

εύλογα ερωτήματα στον ακροατή όπως:

- Τι είναι διαθεσιμότητα;

- Πότε προβλέπεται;

- Σε ποιόν επιβάλλεται;

- Επιβάλλεται υποχρεωτικό ή δυνητικό;

-Π ο ιες είνα ι οι συνέπ ειες που απορ

ρέουν από τη θέση κάποιου στην κατάστα

ση της διαθεσιμότητας;

- Αίρονται, πότε και με ποιο τρόπο οι συ

νέπειες της διαθεσιμότητας;

- Πού θα διανύσει ο αστυνομικός που τίθε

ται στην κατάσταση αυτή, τη διαθεσιμότητα;

- Μπορεί να αλλάξει τόπο διανύσεως 

της διαθεσιμότητας ο αστυνομικός που έ 

χει τεθ ε ί στην κατάσταση αυτή; Αν ναι, με 

ποιο τρόπο γίνεται αυτό;

- Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υπο

χρεώσεις TOU;

- Υπάρχει δυνατότητα αναστολής του 

μέτρου της διαθεσιμότητας; Αν ναι, πώς;

- Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής; Αν 

ναι, πότε μπορεί να υποβληθεί και σε ποιο 

όργανο;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, πιθανόν δε και 

άλλα ή άλλες λεπτομέρειες των διατάξεων 

του άρθρου 14 του προαναφερομένου

Π Α, αναζητούν απάντηση ώστε όλοι οι α

στυνομικοί να γίνουν κοινωνοί αφενός ό

λων όσων σχετικών με το θέμα αυτό, τους 

αφορούν και αφετέρου να γνωρίσουν πως 

θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κα

τάσταση αυτή, ε ίτε  όταν για λόγους πει

θαρχίας τεθούν σε διαθεσιμότητα ε ίτε  ό

ταν ως διοικούντες Αξιωματικοί πρέπει να 

ενεργήσουν, για να κινήσουν τη διαδικασία 

να τεθ ε ί σ' αυτή κάποιος από τους υφιστα

μένους τους, όταν βεβαίως συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις προς τούτο.

Β. Πριν, λοιπόν, προχωρήσουμε στη 

συζήτηση, για να απαντήσουμε στα ανωτέ

ρω, κρ ίνετα ι σκόπιμο να μελετήσ ουμε 

πρώτα απ' όλα την αυθεντική διάταξη του 

άρθρου 14 του ΠΔ. 22/96.

Αρθρο 14  Π.Δ. 2 2 / 9 6
Διαθεσιμότητα 

για λόγους Πειθαρχίας

1. Σε διαθεσιμότητα δύναται να τίθενται 

οι αστυνομικοί, όταν ασκείται σε βάρος 

τους ποινική δίωξη για ποινικό αδικήματα 

για τα οποία απειλείται ποινή φυλακίσεως 

τουλάχιστον τριών μηνών ή διατόσσεται σε 

βάρος τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση για 

πειθαρχικά παραπτώματα κατά των οποίων 

απειλείται ΑΠΟΤΑΞΗ ή ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ.

2. Επίσης, σε διαθεσιμότητα, τίθενται 
υποχρεωτικός οι αστυνομικο ί όταν ε- 

κτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή 

τελούν σε προσωρινή κράτηση ή έχουν α- 

ποφυλακισθεί με εγγύηση ή με περιοριστι

κούς όρους.

3. Η διάρκεια της δ ιαθεσ ιμότητας δε 

δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος, για το ί

διο πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα, μετά 

την παρέλευση του οποίου ο τελών στην 

κατάσταση αυτή, υποχρεούται να ηαρου- 

σιασθεί στην Υπηρεσία του, εφόσον μέχρι 

τό τε  δεν έχε ι εκδοθεί σχετική διοικητική 

πράξη παύσης της διαθεσιμότητας. Κατ' ε 

ξαίρεση, η διαθεσιμότητα διαρκεί καθ' όλο 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αστυ

νομικός εκτίει στερητική της ελευθερίας 

ποινή ή τελε ί σε προσωρινή κράτηση.

4. Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου ΙΟ 

του παρόντος διατάγματος, έχουν ανάλογη 

και στην περίπτωση της διαθεσιμότητας.

5. Η θέση του αστυνομικού σε διαθεσι

μότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού 

στην ίδια κατάσταση για άλλο πειθαρχικό 

παράπτωμα ή ποινικό αδίκημα. Στην περί

πτωση αυτή, όμως, η νέα διαθεσιμότητα 

αρχίζει μετά τη λήξη της πρώτης.

6. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας 

για κάθε άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, κατά 

το χρόνο που ο αστυνομικός τελε ί σε δια

θεσιμότητα, διακόπτεται η κατάσταση της 

διαθεσιμότητας από την έναρξη εκτίσεως 

της ποινής και συνεχίζεται μετά την έκτιση 

αυτής, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7. Οι αστυνομικοί τίθενται σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας με απόφαση του Υπουρ

γού Δημοσίας Τόξεως εφόσον πρόκειται 

για Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρ

χηγού εφόσον πρόκειται για Ανθυπαστυ- 

νόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες.

8. Οι τελούντες στην κατάσταση της δια

θεσιμότητας δεν εκτελούν υπηρεσία από
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της κοινοποιήσεως σ' αυτούς της σχετικής 

απόφασης, υποχρεούνται όμως να εμφανί

ζονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών 

και ανακριτικών αρχών εφόσον κλητεύο

νται νομίμως προς τούτο. Στην περίπτωση 

αυτή, έχουν τα ίδια σχετικό δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που έχουν και οι εν ενεργεία 

συνάδελφοί τους, χωρίς να διακόπτεται η 

κατάσταση στην οποία τελούν.

9. Οι τελούντες στην κατάσταση της δια

θεσ ιμότητας δε δύνανται να φέρουν τη 

στολή τους ούτε να απομακρύνονται από 

την έδρα της Υπηρεσίας τους, χωρίς την έ 

γκριση του Αρχηγού και υπόκεινται στις 

διατάξεις περί πειθαρχίας, στις οποίες υ- 

πόκεινται και οι εν ενεργεία αστυνομικοί, υ- 

ποχρεούνται δε να παραδίδουν τον ατομι

κό τους εξοπλισμό και το υπηρεσιακό δελ

τίο ταυτότητας, εφοδιαζόμενοι με σχετική 

βεβαίωση της Υπηρεσίας, η οποία φέρει 

φωτογραφία με πολιτική περιβολή και τα 

στοιχεία της ταυτότητάς τους.

10.0  χρόνος που διανύθηκε σε διαθεσι

μότητα ένεκα πειθαρχικού παραπτώματος, 

για το οποίο επακολούθησε η επιβολή της 

ποινής της απόταξης, καθώς και αυτός που 

διανύθηκε λόγω έκτισης στερητικής της ε 

λευθερίας ποινής ή λόγω προσωρινής κράτη

σης δε θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας.

Αν μετά τη διαθεσιμότητα επακολούθη

σε η επιβολή άλλης πειθαρχικής ποινής ή 

δεν επιβλήθηκε καμία ποινή, ο χρόνος της 

διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος υπη

ρεσίας και αίρονται οι συνέπειες αυτής. Σε 

περίπτωση επιβολής ποινής "αργίας", ο 

χρόνος της διαθεσιμότητας, που αντιστοι

χεί στο χρόνο διάρκειας της ποινής της αρ

γίας, λογ ίζετα ι ως χρόνος έκτισης της 

ποινής αυτής.

Γ. Ας προσπαθήσουμε τώρα να διασα

φηνίσουμε τα προαναφερόμενα ερωτήμα

τα και να πάρουμε όσο γίνεται περισσότε

ρες και πλήρεις απαντήσεις:

Τι είναι διαθεσιμότητα;

Διαθεσιμότητα ονομάζεται η προσωρινή 

απομάκρυνση του υπαλλήλου από την ά

σκηση των καθηκόντων του, χωρίς να δια- 

σπάται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρε

σία του και επιβάλλεται μόνο στις περιπτώ

σ ε ις  που π ροβλέπ ετα ι ρητό και με 

σαφήνεια από το νόμο. Γ Γ αυτό άλλωστε ο 

υπάλληλος διατηρεί την ιδιότητα του δημο

σίου υπαλλήλου και συνεχίζει να απολαμ

βάνει τα πλεονεκτήματα της ιδιότητάς του 

(π.χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Η δια

θεσιμότητα δεν είναι ποινή και κυρίως δεν 

είναι πειθαρχική ποινή. Αντίθετα, είναι ένα 

απλό διοικητικό μέτρο και ως τέτο ιο  έχει 

δυσμενείς συνέπειες ή περιορισμούς για 

τον αστυνομικό που τίθεται στην κατάστα

ση διαθεσιμότητας.

Ο αστυνομικός που τίθεται σε κατάστα

ση διαθεσιμότητας:

α. Από τη στιγμή που θα του επιδοθείη α

πόφαση του Υπουργού ή του Αρχηγού, δεν 

εκτελεί υπηρεσία, Παρά το γεγονός ότι στη 

διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 14 αναγρά

φεται ο όρος “κοινοποίηση", τούτο δεν ερ

μηνεύεται με τη στενή δικονομική έννοια 

του όρου, δηλαδή δε γίνεται μόνο ανακοί

νωση του περιεχομένου της απόφασης 

στον τιθέμενο στην κατάσταση αυτή αστυ

νομικό, αλλά αναμφισβήτητα έχει την έν

νοια της επίδοσης της απόφασης περί της 

θέσεώ ς του σε διαθεσιμότητα, ε ίτ ε  στα 

χέρια του απ' ευθείας, εφόσον αυτός βρε

θ ε ί και την παραλόβει ε ίτε  με τους νόμι

μους τρόπους που ορίζει για τις επιδόσεις 

ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας./ Δικαιολο

γείται δε η ενέργεια της επίδοσης, γιατί' έ 

χοντας την απόφαση στα χέρια του ο εν

διαφερόμενος αστυνομικός, μπορεί να α

σκήσει το  δ ικα ίω μα τη ς  υποβολής 

α ιτήσεω ς ακυρώσεως ή αιτήσεως ανα

στολής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού 

δ ικαστηρ ίου  (Δ ιοικητικό Ε φ ετείο , Συμ

βούλιο της Επικρατείας). Ο όρος "δεν ε 
κτελεί Υπηρεσία" σημαίνει, παρά το γε

γονός πως ο τεθείς σε διαθεσιμότητα δε 

διαγράφεται από τη δύναμη της Υπηρεσίας, 

ότι η Υπηρεσία του δεν μπορεί να τον δια

θέσει για την εκτέλεση οποιονδήποτε υπη

ρεσιακών καθηκόντων, όπως αυτό που α

σκούσε πριν τ ε θ ε ί στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας. Υπάρχει, όμως, το ενδε

χόμενο, ο τελών στην κατάσταση αυτή, να 

απαιτηθεί να παρέμβει με την ιδιότητά του 

ως Αστυνομικού κατά τα οριζόμενα στην 

παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 1481 /1984 (Ορ

γανισμός του ΥΔ.Τ.], σύμφωνα με τα οποία 

"το προσωπικό θεω ρ είτα ι ότι βρί

σκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε 
κάθε περίπτωση που καθίσταται ανα
γκαία η παρέμβασή του". Για να μην υ

πάρξει, όμως οποιαδήποτε παρεξήγηση ε 

πί του θέματος αυτού, δηλαδή “πότε κα
θίστατα ι αναγκαία η παρέμβασή του ", 

καλόν θα είναι ο τεθείς  σε διαθεσιμότητα 

να μην παρεμβαίνει κάθε φορά που νομίζει 

ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβασής του, έχο

ντας ως κριτήριο, για να παρέμβει ή όχι, το 

γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει έγκαιρη πα

ρέμβαση των συναδέλφων του. Μόνον ό

ταν δεν μπορούν να παρέμβουν άμεσα και 

έγκαιρα οι συνάδελφοί του, π.χ. στην περί

πτωση ληστείας, που λαμβάνει χώρα ενώ

πιον του, μπορεί να κριθεί ότι ήταν αναγκαία 

η παρέμβασή του, οπότε δε θα έχει συνέ

πειες, ενώ είναι πολύ πιθανόν η ενέργειά 

του να κριθεί λίαν ευμενώς.

β. Δεν μπορεί να φέρει τη στολή του για 

όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί η 

διαθεσιμότητα, ακόμα και αν κληθεί να εμ- 

φανισθεί ως κατηγορούμενος ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου (παρ.9 άρθρο 14). 

Η απαγόρευση αυτή είναι η λογική συνέχεια 

και συνέπεια της προηγούμενης απαγό

ρευσης. Δε νοείται αστυνομικός που δεν 

του επιτρέπεται να εκτελεί τα υπηρεσιακά 

του καθήκοντα, να φέρει τη στολή του και 

να προϊδεάζει με τον τρόπο αυτόν όσους 

δε γνωρίζουν σε ποια κατάσταση τελεί, ότι 

είναι στην ενεργό υπηρεσία και άρα μπο

ρούν να απ οτανθούν σ ' α υτόν  και να 

ζητήσουν τη συνδρομή του.

γ. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την 

έδρα της Υπηρεσίας του, χωρίς την έγκρι

ση του αρμόδιου οργάνου (παρ.9 του άρ

θρου 14). Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαί

τερα η διαφορετική αντιμετώπιση του α

στυνομικού που τιμωρήθηκε από το αρμό

διο όργανο με την πειθαρχική ποινή της 

"αργίας με απόλυση" ή της "αργίας με πρό- 

σκα ιρη παύση", καθόσον α υτό ς  υπο- 

χρεούται να εκτίσει ποινή στον τόπο δια

μονής του (άρθρα 19 παρ.5 και 20 παρ.3 του 

Π Λ  22/96), σε σχέση με τον αστυνομικό 

στον οποίο επιβλήθηκε το μέτρο της δια

θεσιμότητας, που όπως προαναφέρθηκε, 

υποχρεούται να τη διανύσει στην έδρα της 

Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά. Και 

αυτό επειδή ο αστυνομικός που τίθεται σε 

διαθεσιμότητα, πρέπει να εποπτεύεται από
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Υπηρεσία του, να είναι δυνατή η άμεση α

νεύρεσή του και να ελέγχεται η συμπερι

φορά του όσο χρόνο βρίσκεται στην κατά

σταση αυτή, ώστε να μην επηρεάζει με ο- 

ποιονδήποτε τρόπο την εξέτασ η , τους 

μάρτυρες, τα στοιχεία κ,λπ. Αντίθετα, ο νο- 

μοθέτης επέτρεψε την έκτιση της ποινής 

της αργίας στον τόπο διαμονής του αστυ

νομικού που τιμωρήθηκε ώστε η ποινή να 

μην ακολουθεί από οιωνεί παρεπόμενα και 

δυσμενή γ ί αυτόν μέτρα, να βρίσκεται αυ

τός κοντά στην οικογένεια του, και να μην 

τον απασχολούν άλλα θέματα, πέραν αυτού 

της αξιολόγησης της πειθαρχικής συμπερι

φοράς του και του συνετισμού του, για την α

ποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

δ. Παραδίδει τον ατομικό του οπλισμό 

Ιπαρ.9 αρθο14 του Π Α  22/96 και άρθρο 5 

της 7/87 Κανονιστικής Διαταγής/ΥΔΤ περί 

"Οπλισμού Αστυνομικών"). Κατ' εξαίρεση 

σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από έ 

γκριση του αρμοδίου οργάνου, ο αστυνομι

κός που τίθεται σε διαθεσιμότητα μπορεί 

να κρατήσει το υπηρεσιακό του όπλο, όταν 

π.χ. κινδυνεύει αποδεδειγμένα από έκνο- 

μες σε βάρος του ενέργειες και μπορεί να 

π ροστατευθεί έχοντας νόμιμα στην κα

τοχή του τον οπλισμό του. Όταν συντρέ

χουν οι προϋποθέσεις αυτές, υποβάλλεται 

από τον ίδιο σχετική αιτιολογημένη αναφορά, 

ιεραρχικως προς τον αρμόδιο για έγκριση 

μετά των προτάσεων της Υπηρεσίας του.

ε. Παραδίδει το υπηρεσιακό δελτίο ταυ

τότητας και εφοδιάζετα ι με σχετική υπη

ρεσιακή βεβαίωση επί της οποίας επικολ- 

λόται φωτογραφία με πολιτική περιβολή, α

ναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητάς του 

και γίνεται ρητή μνεία ότι αυτός τελ ε ί σε 

κατάσταση διαθεσιμότητας (παρ.9 άρθρο 

14). Οι δύο δυσμενείς συνέπειες για τον τι

θέμενο σε διαθεσιμότητα δηλαδή της α- 

φαιρέσεως του ατομικού οπλισμού και του 

υπηρεσιακού του δελτ ίου  τα υτότητας, 

προσδιορίζουν τη δυναμική του μέτρου 

της διαθεσιμότητας. Η πολιτεία δεν επιθυ

μεί να αφήσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο 

της ιδιότητάς του στον αστυνομικό που τί

θεται σε διαθεσιμότητα. Και επειδή, τέτοια 

είναι κατά κύριο λόγο η ταυτότητά του και 

το όπλο, προέβλεψε την αφαίρεση από τον 

κάτοχό τους. Σε συνδυασμό με την απαγό

ρευση να φέρει τη στολή.
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στ. Υπόκειται στις δ ιατάξεις  περί πει

θαρχίας που ισχύουν για τους εν ενεργεία 

αστυνομικούςΙπαρ. 9 άρθρο 141. Αυτό ση

μαίνει ότι αν ο τεθείς σε διαθεσιμότητα α

στυνομικός διαπρόξει, ενώ βρίσκεται στην 

κατάσταση αυτή και άλλο πειθαρχικό παρά

πτωμα, ίδιο ή διαφορετικό μ' αυτό για το ο

ποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, θα έχει τις 

συνέπειες που προβλέπονται από τις δια

τάξεις του ΠΔ. 22/96, δηλαδή ή θα κληθεί 

με απ' ευθείας κλήση σε απολογία ή θα δια- 

ταχθεί ή διενέργεια διοικητικής εξέτασης, 

για να εκτιμηθούν περαιτέρω τα στοιχεία 

του παραπτώματος του και να του επιβλη

θε ί η προσήκουσα πειθαρχική ποινή. Παρά 

το γεγονός λοιπόν ότι ο τελών σε διαθεσι

μότητα δεν εκ τελ ε ί υπηρεσία, δε φ έρει 

στολή και οπλισμό και δεν έχει υπηρεσιακό 

δελτίο ταυτότητας, είναι υποχρεωμένος 

να φέρεται σαν αστυνομικός εν ενεργεία, 

καθόσον η όλη συμπεριφορά του υπόκειται 

σε έλεγχο, όπως ακριβώς και για τους εν ε- 

νεργεία αστυνομικούς και διέπεται, από τις 

διατάξεις του ισχύοντος Πειθαρχικού Δικαίου.

ζ. Υποχρεούται σε περίπτωση που κλη- 

τευθεί νομίμως να εμφανισθεί για εξέταση 

ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και ανα- 

κριτικών αρχών. Εξυπακούεται βεβαίως, 

κα τ' αναλογική ερμηνεία  της δ ιάταξης 

αυτής, ότι με τις δικαστικές αρχές ταυτίζο

νται και τα Πειθαρχικό Συμβούλια. Στην πε

ρίπτωση αυτή ο αστυνομικός έχει όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εν ε- 

νεργεία συναδέλφων του, χωρίς όμως να 

διακόπτεται η κατάσταση διαθεσιμότητας. 

Δηλαδή, ο αστυνομικός που τελε ί σε κατά

σταση διαθεσιμότητας, όταν κληθεί να εμ- 

φ α ν ισ θ ε ί π.χ. ως μάρτυρας ή κατηγο

ρούμενος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το ο

ποίο βρίσκεται εκτός της έδρας της Υπη

ρεσίας του, πρέπει να εφοδιασθεί με φύλ

λο πορείας για τη μεταβίβασή του στο Συμ

βούλιο, για να είναι νόμιμη η μετακίνησή 

του, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρ

θρου 21 παρ.1 τουΠΔ. 69/97, το Αστυνομι

κό Προσωπικό εφοδιάζετα ι σε κάθε υπη

ρεσιακή του μετακίνηση με φύλλο πορείας, 

ενώ παράλληλα θα μπορεί να δικαιολογήσει 

και τα έξοδό του, χωρίς αυτό να σημαίνει ή 

να θεωρείται ότι αυτός εκτελε ί υπηρεσία 

με τη στενή έννοια του όρου. Από τα ανω

τέρω συμπεραίνεται ότι δεν απαιτείται η
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έκδοση σχετικής απόφασης του αρμοδίου 

οργάνου για παύση διαθεσιμότητας πριν 

την μετακίνηση του και θέσει στην ίδια κα

τάσταση του νομίμως κλητευθέντος ενώ

πιον του Συμβουλίου, μετά την εξέτασή 

του ή την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η 

έκδοση φύλλου πορείας για τον αστυνομι

κό που θα δηλώσει εγγρόφως ότι δεν επι

θυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να παρα- 

σ τεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Ιπαρ.9 άρθρο 14). Επίσης, φύλλο πορείας δε 

θα λάβει και ο τεθείς  σε διαθεσιμότητα α

στυνομικός που προτείνεται από συνάδελ

φό του να εξετασθεί ως μάρτυρας από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο και είναι από τους 

μάρτυρες εκε ίνους τους οποίους υπο- 

χρεούται ο εγκαλούμενος να εμφανίσει ε 

νώπιον του Συμβουλίου με δικές του δαπά

νες. Στην περίπτωση αυτή ο τελών σε δια

θεσιμότητα πρέπει να αιτηθεί σχετική ά

δεια μετακινήσεώς του, εφόσον το Συμ

βούλιο βρίσκεται εκτός της έδρας της Υ

πηρεσίας του, για την μέρα που θα πρέπει 

να μετακινηθεί. Επισημαίνεται στο σημείο 

αυτό ότι σε περίπτωση που ο μετακινούμε

νος με τον τρόπο αυτό εγκαλούμενος α

στυνομικός τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πει

θαρχική ποινή, θα δικαιολογήσει μόνον τα 

πραγματικά του έξοδα, ήτοι εισιτήρια - κόμι

στρα (άρθρο 8παρ.2 εδαφ.γ' της 8008/1 /32- 

ε  από 20-6-96 απόφασης του ΥΔΤ). Τα ίδια ι

σχύουν και στην περίπτωση που, αστυνομι

κός τελών σε διαθεσιμότητα κληθεί ως μάρ

τυρας ή κατηγορούμενος ενώπιον ποινικού 

δικαστηρίου η ανακριτικής Αρχής. Στην περί

πτωση καταδίκης του θα δικαιολογήσει μό

νον τα πραγματικά έξοδα, ήτοι εισιτήρια - κό

μιστρα, εφόσον βέβαια η υπόθεσή του ανά

γεται στο υπηρεσιακό του καθήκον (άρθρο 8 

παρ2 εδαφ. Β' της ως άνω απόφασης).

η. Για όσο χρόνο διαρκεί η διαθεσιμότη

τα, ο τελών στην κατάσταση αυτή αστυνο

μικός, στερείται το 10% των μηνιαίων απο

δοχών του και επειδή δε θα εργάζεται πέ

ραν του πενθημέρου, δε θα λαμβάνει την α

ποζημίωση που καταβάλλεται για την πα

ροχή εργασίας το Σάββατο ή την Κυριακή 

(άρθρο 52 παρ.2 Ν. 1481/84 του Οργανι- 

σμού/ΥΔΤΙ.

Δ. Η διαθεσιμότητα επιβάλλεται στον α

στυνομικό από τον Αρχηγό του Σώματος ή
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τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως μόνο για 

λόγους πειθαρχίας. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων η επιβολή του μέτρου 

είναι δυνητική και σε ορισμένες μόνο πε

ριπτώσεις υποχρεωτική.
Ο Αρχηγός και ο Υπουργός δύναται να 

θέσουν κάποιον σε διαθεσιμότητα στις α

κόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ασκείται σε βάρος του ποινική 

δίωξη για ποινικά αδικήματα, για τα οποία α

πειλείται η επιβολή ποινής φυλάκισης "του

λάχιστον" τριών μηνών. Επισημαίνεται ότι ό

ταν ο αστυνομικός διώκεται για περισσό

τερα του ενός ποινικά αδικήματα, θα πρέ

πει αυτοτελώς, για ένα από αυτό, να απει

λείται από συγκεκριμένη διάταξη του ποινι

κού νόμου ΙΠ.Κ. ή Ε.Π.Ν.), ή ποινή της φυλάκι

σης τουλάχιστον τριών μηνών. Σε καμία πε

ρίπτωση δεν υπολογίζεται σωρευτικά ο 

χρόνος φυλάκισης που απειλείται για κάθε 

ένα από τα εγκλήματα, ώστε να κριθεί ότι 

απειλείται η επιβολή της ποινής φυλάκισης 

"τουλάχιστον" τριών μηνών. Εξυπακούε- 

ται βεβαίως ότι η έννοια "τουλάχιστον" ε ί

ναι εντελώ ς διαφορετική από την έννοια 

"μέχρι".Έτσι, όταν στην ποινική διάταξη α- 

ναφέρετα ι π.χ. ότι οι προβλεπόμενες απ' 

αυτή εγκληματικές ενέργειες τιμωρούνται 

με φυλάκιση "μέχρι δύο έτη”, δεν έχει ε 

φαρμογή η σχετική διάταξη του άρθρου 14 

του Π Λ  22/96, καθόσον στον υπαίτιο μπο

ρεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης από δέκα 

ημέρες μέχρι και δύο έτη. Ενώ όταν στην 

ποινική δ ιάταξη α να φ έρετα ι "τουλάχι
στον τρεις μήνες φυλάκιση", ο υπαί

τιος μπορεί να τιμωρηθεί από τρεις μήνες 

φυλακή μέχρι πέντε έτη, οπότε το παρά

πτωμά του υπάγεται στην προαναφερόμε- 

νη διάταξη.

β. Όταν διατάσσεται σε βάρος του Ένορ

κη Διοικητική Εξέταση για πειθαρχικά παρα

πτώματα κατά των οποίων "απειλείται" η 

επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απότα

ξης ή της αργίας με απόλυση.

Στην πρώτη περίπτωση το αρμόδιο κατά 

κανόνα διοικητικό όργανο, εκτιμά τα στοι

χεία που περιέρχονται σε γνώση του, δη

λαδή το ποινικό ή τα ποινικά αδικήματα που 

δ ιέπραξε ο υπό κρίση αστυνομικός, τις  

συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά διε- 

πράχθησαν, το βαθμό αμέλειας ή την έντα

ση του δόλου, την επίδραση που είχαν αυτό

στο κοινωνικό σύνολο, αν και πόσο έβλα

ψαν το κύρος του Σώματος, την τυχόν υπό

τροπη συμπεριφορά του, οπωσδήποτε και 

σε κάθε περίπτωση (εκτός αν υπάρξει ρητή 

ή σιωπηρή άρνηση) τ ις  απ όψ εις και ε 

ξηγήσεις του υπαιτίως εμπλεκομένου, κα

θόσον τούτο επιβάλλεται από τη διάταξη 

της παρ.2 του άρθρου 20 του Συντάγματος 

και στη συνέχεια αποφασίζει αν τα διαθέ

σιμα στοιχεία συνιστούν σημαντικούς λό

γους για να τε θ ε ί αυτός στην κατάσταση 

της διαθεσιμότητας.

Στην δεύτερη περίπτωση εκτιμώνται κα

τ' ουσία τα ίδια ως άνω αναφερόμενα στοι

χεία, με τη διαφορά ότι αυτά αναφέρονται 

στο πειθαρχικό παράπτωμα που αποδίδε

ται στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο αστυ

νομικό. Το πειθαρχικό παράπτωμα πρέπει 

να προβλέπεται και να τιμωρείται από τις δια

τάξεις των άρθρωνό και 10 του ΠΑ 22/96.

Ας προσέξουμε ιδιαίτερα, όμως, τα ακό

λουθα: Το ότι το παράπτωμα που αποδίδε

ται στον αστυνομικό προβλέπεται και τιμω

ρείται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 

10 του προαναφερομένου ΠΑ. δε σημαίνει 

απαραιτήτως ότι σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να τίθετα ι αυτός στην κατάσταση 

της διαθεσιμότητας ή ότι πρέπει να εξετά 

ζετα ι και αυτό το ενδεχόμενο. Σημαντικό 

ρόλο στη λήψη τέτοιας απόφασης διαδρα

ματίζει η σχετική για τη λήψη του μέτρου 

αυτού, πρόταση της Υπηρεσίας (ΑΑ/νση και 

άνωΙ του παραπτωματία αστυνομικού, η ο

ποία πρέπει να συνδέει το παράπτωμα και 

τις επιπτώσεις του με την τυχόν υπότροπη 

συμπεριφορά του υπαιτίου, με την τυχόν 

διαφθορά χαρακτήρα που τον διακρίνει ή 

με το γεγονός ότι το παράπτωμα δεν προ

σιδιάζει απολύτως με την ιδιότητα του α

στυνομικού. Έτσι για παράδειγμα, αστυνο

μικός που απουσιάζει αυθαιρέτως από την 

Υπηρεσία του διαπράττοντας πειθαρχικό 

παράπτωμα που προβλέπεται και τιμωρεί

ται από τη διάταξη του άρθρου 9 του ΠΑ. 

22/1996, με την ποινή της απόταξης, δεν 

είναι αναγκαίο να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να 

γίνει σχετική πρόταση από την Υπηρεσία του.

Βασική προϋπόθεση πριν τη θέση του α

στυνομικού στην κατάσταση της διαθεσι

μότητας είναι αφενός η έκδοση διαταγής 

για διενέργεια ΕΑ.Ε. και αφετέρου η προη

γούμενη ακρόασή του (παροχή απόψεων

και εξηγήσεων σχετικών με την υπόθεσή 

του), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

20 παρ.2 του Συντάγματος. Για το λόγο αυ

τόν καλείται ο αστυνομικός από την Υπηρε

σία του, του ανακοινώνεται ότι σε βάρος 

του διατάχθηκε η διενέργεια ΕΑ.Ε. και ότι 

θα υποβληθεί πρόταση για τη θέση του σε 

διαθεσιμότητα και καλείται όπως εντός 24 

ωρών το ελάχιστο, παρέξει τις απόψεις και 

εξηγήσεις του επί της υποθέσεως στην ο

ποία εμπλέκεται υπαιτίως. Επίσης, μετά την 

περαίωση και υποβολή της ΕΑ.Ε. στο ΥΑ.Τ. 

και εφόσον κριθεί ότι το παράπτωμα, για το 

οποίο διενεργήθηκε ΕΑ.Ε. επισύρει την επι

βολή της ποινής της αργίας με απόλυση ή 

της απόταξης, το αρμόδιο όργανο δύναται 

να κινήσει τη διαδικασία για τη θέση του 

κρινόμενου αστυνομικού στην κατάσταση 

της διαθεσιμότητας, αφού προηγουμένως 

του παρέξει τη δυνατότητα να εκφέρει τις 

απόψεις του επί της κρινόμενης υπόθεσης.

Ε. Εφόσον τελικά αποφασισθεί η θέση 

του αστυνομικού στην κατάσταση της δια

θεσιμότητας, εκδίδεται σχετική απόφαση 

στην οποία αναφέρονται αφενός οι λόγοι 

για τους οποίους τίθεται αυτός σε διαθεσι

μότητα και αφετέρου προσδιορίζεται πότε 

ακριβώς (χρονικά) θα τεθ ε ί στην κατάστα

ση αυτή και πόσο χρόνο θα παραμείνει σε 

διαθεσιμότητα. Κατά της απόφασης αυτής 

δεν παρέχεται από τις διατάξεις του ΠΑ. 

22/96 η δυνατότητα άσκησης ενδικοφα- 

νούς προσφυγής προς το όργανο ή προς 

τον προϊστάμενο του οργάνου που εξέδω 

σε την απόφαση περί της θέσεώς του στην 

κατάσταση της διαθεσιμότητας. Στον τε- 

θέντα, όμως, στην κατάσταση αυτή, παρέ

χεται η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα 

της αίτησης ακυρώσεως του μέτρου ή και 

αιτήσεως αναστολής του, ενώπιον του αρ

μοδίου Διοικητικού Εφετείου. Γ ια την άσκη

ση των δικαιωμάτων του αυτών, είναι απα

ραίτητη η συνδρομή δικηγόρου, αφού χω

ρίς αυτήν οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες. 

Εάν η αίτησή του γίνει τελεσίδικα αποδεκτή 

από το δικαστήριο, τότε ή ακυρώνεται η α

πόφαση θέσεώς του στην κατάσταση της 

δ ιαθεσ ιμότητας ή αναστέλλεται η θέση 

του στην κατάσταση αυτή, μέχρι τότε που 

ορίζεται από το διοικητικό δικαστήριο. □

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)
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Δ έκα οκτώ χιλιόμετρα από τις 

ράχες Τυμφρηστού, πνιγμένο 

μέσα σε έναν ωκεανό από έλα

τα, στέκει αγέρωχο και ακατάβλητο το ι

στορικό Κρίκελλο Ευρυτανίας. Παλαιότερα 

υπήρξε πρωτεύουσα του Δήμου Ευρυτά- 

νων και νυν Δομνι'τσας όπου υπήρχε έδρα 

Ειρηνοδικείου και Τάγματος Εθνοφυλακής.

Από το Κρίκελλο ο Γεώργιος Καραϊσκά- 

κης, το 1825, έστειλε μήνυμα περηφάνιας 

προς την κυβέρνηση του Γ. Κουντουριώτη

γνωστοποιόντας ότι "σήμερα ετέθησαν τα 

όρια του Ελληνικού Κρότους".

Στο Κρίκελλο γεννήθηκε ο Στρατηγός 

Παυσανίας Κατσιώτας και ο πρώτος συνδι

καλιστής των Σωμάτων Ασφαλείας Κων

σταντίνος Συγγούνης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κρικέλλου στε

γάζεται σε οίκημα του Δημοσίου και βρί

σκεται σε περίοπτη θέση του χωριού, καρ- 

σ ί απ' τα "Κοκάλια", την ανήλιαγη και μονί- 

μως χιονοσκεπή βουνοκορφή της οροσει

ράς της Σαρόνταινας. Στα Κοκάλια συνετρί- 

βησαν το 279 π.Χ. οι βάρβαρες ορδές των 

Γαλατών του Βρένου, από τους Ευρυτόνες 

και τους Αιτωλούς συμμάχους. Η νίκη που 

κατάφεραν κατά των βαρβάρων ήταν τόσο 

μεγάλης έκτασης που στάθηκε αφορμή για 

να λάβει η κορυφοργραμμή την ονομασία 

"Κοκάλια” από τα διασπαρμένα κόκαλα των 

Γ αλατών επιδρομέων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός ιδρύθηκε το 

1864, υπάγεται στο Α.Τ. Καρπενησίου και



λειτουργεί έως σήμερα με μια μόνο δια

κοπή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέ

μου στην αρχή του οποίου έδωσε την πρώ

τη μάχη και τον πρώτο νεκρό της αστυνο

μίας, τον Ενωμοτάρχη Γραμματέλη. Μετά α

πό το γεγονός αυτό τα αρχεία του Σταθ

μού καταστράφηκαν και έτσι δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε τίποτε για την δρά

ση του.
Σήμερα στο Σταθμό υπηρετούν μόνο 

δύο άνδρες. Ένας Αρχιφύλακας και ένας Α

στυφύλακας οι οποίοι ασχολούνται με όλα 

τα προβλήματα της περιοχής της αρμοδιό

τητας τους που περιλαμβάνει δώδεκα χω

ριά και οικισμούς σε μια περιοχή δύσβατη, 

μήκους 48 χιλιομέτρων από τις ράχες του 

Τυμφρηστού έως τα όρια της Αιτωλοακαρ

νανίας. Οι άνδρες του Σταθμού κατά τη χει

μερινή περίοδο ασχολούνται κατά κύριο 

λόγο με οδικό δίκτυο το οποίο λόγω της ι

διομορφίας του εδάφους και του ορεινού 

της περιοχής παρουσιάζει συνεχώς προ

βλήματα από τις κατολισθήσεις, τις χιονο

πτώσεις και τους παγετούς. Η φροντίδα και 

η μέριμνα των δύο αστυνομικών αποσκοπεί 

στην συνεχή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα

τα επικοινωνία των χωριών μεταξύ τους 

αλλά και στην ελεύθερη και ακίνδυνη προ

σέλευση των χειμερινών τουριστών που 

συρρέουν στα έξη τουριστικά καταλύματα 

της περιοχής.

Εγκλήματα κατά της ζωής και της ιδιο

κτησίας δεν υφίστανται. Επίσης, δεν υφί- 

σταται πρόβλημα με τους λαθρομετανά

στες λόγω της έλλειψης εργασίας. Πολλά

από τα χωριά που αστυνομεύει ο Σταθμός 

κατοικούνται μόνον για λίγους μήνες κατά 

το καλοκαίρι ενώ τους υπόλοιπους ερημώ

νουν εντελώς. Πάρα πολλές ο ικογένειες 

του ντόπιου πληθυσμού μεταναστέυσαν 

σ τις  πόλεις για αναζήτηση καλύτερης 

ζωής. Όλα τα σχολεία είναι κλειστά γιατί 

δεν υπάρχουν παιδιά. Οι λιγοστοί νέοι που 

έχουν απομείνει ασχολούνται με την υλο

τομία και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο έλεγχος του Γ.Ο.Κ. γίνεται τακτικά με 

την ενίσχυση και εποπτεία του Α.Τ. Καρε- 

πνησίου καθώς και ο έλεγχος των κατα

στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι φιλήσυχοι 

και φιλόξενοι, όπως θα 'λεγε ο κυρ Φώτης 

Κόντογλου, θέλουν τον ιερέα τον αστυνό

μο και τον γιατρό συνεχώς δίπλα τους και ι

διαίτερα οι ξωμάχοι γεωργοκτηνοτρόφοι 

των οικισμών. Δεν αρνούνται τη βοήθειά 

τους στην αστυνομία, συνδράμουν και βοη

θούν τα μέγιστα για απεγκλωβισμό αυτο

κινήτων και ανθρώπων από τα χιόνια, στα 

διάφορα απρόσιτα φαράγγια και μεταφορά 

τους μέσα από δύσβατα μονοπάτια και 

σπεύδουν να ενημερώσουν για οποιοδήπο- 

τε  ύποπτο γεγονός υποπέσει στην αντί

ληψή τους.

Με την αγαστή συνεργασία των κατοί

κων, τη συνεχή κίνηση του περιπολικού αυ

τοκινήτου (ένα παμπάλαιο τζιπ) και τη μέγι- 

στη συμβολή των ανδρών του προϊσταμέ

νου Τμήματος Ασφαλείας, αποφεύγεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η διείσδυση ναρκωτι

κών ουσιών στην περιοχή.

Εν κατακλείδι θα πρέπει οπωσδήποτε να 

σημειώσουμε ότι το Κρίκελλο προσφέρε- 

ται για επίσκεψη και διαμονή καθ' όλη την 

περίοδο του έτους, ιδιαίτερα, όμως, ανα- 

δεικνύεται η άγρια ομορφιά του κατά την 

περίοδο του χειμώνα όπου τα τουριστικά 

καταλύματα είναι πάντοτε πλήρη.

Γί αυτό όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν 

την περιοχή και να θαυμάσουν το άπειρο 

φυσικό κάλλος, καλόν είναι να ενημερω

θούν προηγουμένως για την εξεύρεσ η  

καταλύματος. Π

Επιμέλεια:
ΑρχΙκα Ιωάννη Σνλεοννη, 

Δ/τή του Α.Σ. Κρικε'λλον
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»ην σταθερή απόφαση για 

προώθηση "της παγκο
σμιοποίησης της αγά

πης, αντί του μίσους και (αντί) της υ
ποκρισίας" π ρ ό τε ιν ε  ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους 

πολιτικούς ηγέτες του κόσμου, στους επι

χειρηματικούς παράγοντες και σε όσους 

συμμετείχαν στο "Παγκόσμιο Οικονομι
κό Φόρουμ" στο Νταβός της Ελβετίας.

Με παραβολές από την Καινή Διαθήκη και 

τους Αρχαίους Έλληνες στοχαστές συμπε

ριλαμβανομένων και του Αριστοτέλη και Ευ

ριπίδη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπεν

θύμισε στους πλούσιους και ισχυρούς, οι 

οποίοι συνήχθησαν στο Νταβός, ότι η ε 

ξουσία και το χρήμα πρέπει να τίθεντα ι 

στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και όχι 
το αντίστροφο.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρ

χης που ε ίχ ε  τον γεν ικό  τ ίτλο : "Ηθικό 
διλήμματα της παγκοσμιοποιήσεις"
επεσήμανε ότι: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
εις την κλίμακα των αξιών κατέχει υψηλο- 
τέραν βαθμίδα το ανθρώπινον πρόσωπον 
από το οικονομικόν μέγεθος, ουδ' ότι η οι
κονομικό πρόοδος, η οποία θεωρείται υ
πάρχου σα όταν αυξάνονται τα οικονομικά 
μεγέθη, αποκτά χρησιμότητα όταν Ικαι μό
νον ότανI υπηρετεί την αύξησιν των μη οι
κονομικών αξιών, αι οποίαι συναπαρτίζουν 
τον πολιτισμόν της ανθρωπότητος".

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαίνεσε 

εκφάνσεις της διεθνούς συνεργασίας “εις 
τους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου", 
αλλά προειδοποίησε ότι η παγκοσμιοποίη

ση δεν πρέπει να αφεθεί να "καταβροχθί

ζε ι” τις άλλες εκφάνσεις του πολιτισμού, ό

πως “την σκέψιν, την ποιητικόν διάθεσιν, 
τον στοχασμόν του ανθρώπου, εάν δηλαδή 
οδηγεί εις μαρασμόν της δημιουργικός δυ- 
νόμεως αυτού, αποδυναμώνει θεμελιώ
δεις αρχάς συμβιώσεως και επιβιώσεως, 
ως είναι η δικαιοσύνη, η αμοιβαιότης, η αλ
ληλεγγύη μεταξύ ατόμων και λαών, ο σεβα
σμός του ανθρωπίνου προσώπου, το ό
ντως ακλόνητον του βάθρου της υπάρ- 
ξεως και συνυπάρξεως ημών;".

Συγκρίνοντας την οικονομική παγκοσμιο

ποίηση και την παγκόσμια Εκκλησία, ο Πα

τριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε:

"Ως Προκαθήμενος του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και πρώτος Επίσκοπος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά τον κόσμον, βε- 
βαιούμεν υμάς ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία 
έχει βιώσει και καλλιεργήσει την ιδέαν της 
πνευματικός οικουμενικότητος, όπως είναι 
μία μορφή παγκοσμιότητος, δ ιότι δια
κηρύσσει ότι πρέπει να συνδέονται δια δε
σμών αγάπης, αδελφότητος και συνεργα
σίας όλοι οι άνθρωποι πόσης φυλής και 
γλώσσης και παντός πολιτισμού. Είναι αλη
θές ότι προσκαλεί όλους εις μίαν πίστιν, 
αλλά δεν εξαρτά την αδελφοσύνην και την

αγάπην, αλλά και το ενδιαφέρον αυτός, εκ 
της προσχωρόσεως εις αυτόν. Διότι αγαπά 
τους πάντας, και βιώνει εις το έπακρον την 
ενότη τα  του ανθρωπίνου γένους. Απ' 
αυτός της απόψεως η χριστιανικό οικουμε- 
νικότης διαφέρει ουσιωδώς της παγκο- 

σμιοποιόσεως, διότι η πρώτη στηρίζεται 
εις την συναδελφότητα και σέβεται το αν
θρώπινον πρόσωπον, το οποίον και επιθυ
μ ε ί να υπηρετήσει ενώ η δευτέρα εκκινεί 
κυρίως από την επιθυμίαν διευρύνσεως 
της αγοράς, και δευτερευόντως από την ε 
πιθυμίαν της συγκράσεως των πολιτισμών 
εις ένα νέον τοιούτον, σύμφωνον προς τας 
πεποιθήσεις των δυναμένων να επηρεά
σουν το παγκόσμιον κοινόν.

Ατυχώς η παγκοσμιοποίησή τείνει να ε 
ξελιχθεί από μέσον συναδελφώσεως των 
λαών του κόσμου ίως προβάλλεται) εις μέ
σον επεκτάσεως της οικονομικός επικυ
ριαρχίας των οικονομικών κολοσσών και ε 
πί λαών προς τους οποίους η πρόσβασις 
αυτών ότο κλειστό λόγω συνοριακών και 
πολιτιστικών φραγμών".

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πα

τρ ιάρχης Βαρθολομα ίος α ναφ έρθηκε 

στον ευαγγελικό λόγο "ουκ επ' άρτω ρά

νω ζόσεται άνθρωπος" Ματθ. 4.4, τον ίζο

ντας ότι:

"πρέπει να γίνει ευρύτερον αντιληπτός, 
να κατανοηθεί εις τας πραγματικός εννοιο- 
λογικάς διαστάσεις του. Δεν δύναται να
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Στο ηάνελ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβάς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλάει για την *1παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο 

πρόσω ποΣυμμετέχουν από αριστερά, ο Αμερικανός καθηγητής W. Bennis, η πριγκίπισσα Άννα από την Αγγλία, πρόεδρος του Ταμείου: “Να σώσουμε 

τα παιδιά", ο συντονιστής, διευθυντής του Φόρουμ Κ. Σμάτζα, ο Πατριάρχης και η Νοτιοαφρικανή συγγραφέας Ν. Γκόρντιμερ. (Φωτ. Ν.Μαγγίνα)

ζήσει ο άνθρωπος δια μόνης της οικονο
μικής αναπτύξεως".

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πατριάρ

χης αναφέρθηκε στον κίνδυνο της πλεονε

ξίας που μπορεί να οδηγηθούν οι άνθρωποι 

λέγοντας: "Είναι γεγονός ότι αφ'ής στιγμής 
εγκαταλειφθεί ο σεβασμός προς τον άν
θρωπον ως απαράβατος όρος του ήθους 
ημών και ειδωλοποιηθούν και λατρευτούν 
τα μεγέθη της οικονομίας, της εξουσίας, 
της δυνατότητος επηρεασμού των μαζών, 
άρχεται η άπληστος πλεονεξία, η οποία

Μ ά ρ τ ι ο ς  1 9 9 9

μοιραίως οδηγεί τους έχοντας εις το να 
αυξάνουν το έχειν αυτών, ε ίτε  αυτό είναι 
πλούτος, ε ίτε  αυτό είναι ισχύς πολιτική, 
στρατιωτική ή διαπλαστική ιδεών και εν γέ- 
νει ισχύς επηρεασμού παντός του κόσμου".

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης Βαρθολο

μαίος κατέληξε τονίζοντας ότι:

"Ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, δεν είμεθα αντίθετοι προς την υπη
ρετούσαν τον άνθρωπον οικονομικήν 
πρόοδον, ουδέ μισαλλόδοξοι ή έμφοβοι ε 
νώπιον των άλλων πίστεων και ιδεολογιών.

- 1 5 5  -

Όμως επιθυμούμεν να εξασφαλισθείεις τα 
μέλη πόσης εν τω κόσμω θρησκευτικής και 
πολιτιστικής μειοψηφίας, η δυνατότης να 
διατηρήσει την ιδιαιτερότητα αυτής και του 
πολιτισμού της. Η παγκοσμιοποίησή ως ά
νοιγμα θυρών δια την συνεργασίαν των 
λαών μας ευρίσκει απολύτως συμφώνους 
και υπερθεματιστάς. Ήδη πολλόκις, ως Οι
κουμενικόν Πατριαρχείον και προσωπικώς 
έχομεν καλέσει τους οπαδούς διισταμέ- 
νων θρησκειών και ιδεολογιών και συμφε
ρόντων εις κατάπαυσιν των διενέξεων, κα-
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ταλλαγήν και συνεργασίαν επί του πρακτι
κού πεδίου. Η παγκοσμιοποίησή όμως ως 

μέσον ομογενοποιήσεως της ανθρωπότη- 

τος, επηρεασμού των μαζών και επι- 
κρατήσεως ενός ενιαίου και μοναδικού 
τρόπου σκέψεως, μας ευρίσκει αντιθέ
τους. Θεωρούμεν, επίσης, ως μη επιτρε

πτήν και αποτρέφιμον την χρησιμοποίησή 
της παγκοσμιοποίησεως αποκλειστικός 
προς πλουτισμόν των ολίγων εις βάρος 

των πολλών. Και καλούμεν όλους, πλου
σίους και πτωχούς, εις συνεργασίαν δια 

την βελτίωσιν του βιοτικού επιπέδου ό
λων, δ ιό τι τούτο συμφ έρει ακόμη και 
τους έχοντας, περισσότερον από την 

μονομερή αύξησιν των οικονομικών με
γεθών των".

Στο τέλος της ομιλίας του ο Πατριάρχης, 

απαντώντας σε ερώτηση εκπροσώπου 

των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με το ρόλο 

της θρησκείας, είπε τα εξής:

"Πρέπει να πω πως είναι σημαντικό να 
προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αν
θρώπους δηλαδή, εκείνους οι οποίοι υπο
φέρουν, διότι είναι αδελφοί και αδελφές 

μας. Δε μπορούμε να ζήσουμε εν ειρήνη και 
δεν μπορούμε να κοιμόμαστε εν ειρήνη ό

ταν αισθανόμαστε ότι κάποιοι - πολλοί- εκ 
των αδελφών μας και εκ των πλησίον ημών 
υποφέρουν διότι δεν έχουν τροφή ή διότι 
δεν έχουν ένδυση. Εάν η φτώχεια και ο πό
νος συνεχίσουν να υφίστανται στην κοινω
νία μας, τούτο σημαίνει ότι δεν εκπληρώ
νουμε την ευθύνη μας έναντι των συναν
θρώπων μας. Δεν εκπληρώνουμε την υπο- 
χρεώσή μας Ινα διατηρήσουμεI την ιερότη
τα και μοναδικότητα κάθε ανθρώπινου 
προσώπου. Εάν βλέπουμε τους ανθρώπους 
γύρω μας μόνο ως άτομα, τότε η φτώχεια 
και ο πόνος ε ίνα ι βέβα ιο  ό τι θα επι
κρατήσουν εάν όμως τους βλέπουμε ως 
ανθρώπινες υπάρξεις οι οποίες έχουν 6η- 
μιουργηθείκατ' εικόνα Θεού, ως συναν
θρώπους μας, δηλαδή ως ανθρώπους με 
τους οποίους πρέπει να είμαστε σε καθη
μερινή κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής, τότε θα εκπληρώσουμε την υπο
χρέωσή μας εναντίον των. Και εάν η φτώ
χεια και ο πόνος συνεχίσουν να υφίστανται, 
τούτο σημαίνει ότι κυρίως εμείς, οι άνθρω
ποι της θρησκείας, δεν έχουμε επιτύχει να 

μεταδώσουμε εις τους ανθρώπους μας, το
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ποίμνιό μας, την ανάγκη σεβασμού κάθε αν

θρώπινης υπάρξεως.
Τις προάλλες στο Νταβάς καθόμουν στο 

ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα συγγραφέα και 
διανοούμενο κ. Σαμαράκη, ο οποίος μου εί
πε Iκαι εγώ σας το λέω επειδή προέρχε-

σθαι από τα Ηνωμένα ΈθνηΙ "Παναγιώτατε 
όλοι ήμαστε Ηνωμένα Έθνη". Κάθε ανθρώ
πινη ύπαρξη στη γη είναι ενωμένη με κάθε 
άλλη μέσω των ίδιων αγχών και ταυτοχρό- 
νως δια των ίδιων ελπίδων, οπότε πρέπει 
να συνεργαζόμαστε. Και καθώς θα φύγου
με από το Νταβάς σε λίγες ώρες, αργότε
ρα σήμερα ή αύριο, θα πρέπει όλοι να πά
ρουμε μαζί μας - μαζί με τις αποσκευές 
μας και τον καθαρό αέρα του Νταβάς - την 
σταθερή απόφαση να προωθήσουμε την 
παγκοσμιοποίηση της αγάπης, αντί του μί
σους και ΙαντιΊ της υποκρισίας. Πρέπει να

- 1 5 6  -

προωθήσουμε την παγκοσμιοποίηση της 

κοινωνίας και της συνεργασίας αντί του α
νταγωνισμού".

Ακόμη στα πλαίσια του "Διεθνούς Οικο

νομικού Φόρουμ" στη διάρκεια "δείπνου 

εργασίας", συζητήθηκε το θέμα:

"Η κοινωνική πλευρά της παγκο- 
σμιοποιήσεως". Επικεφαλής τεσσάρων 

τραπέζιών που συζήτησαν το θέμα και κα

τόπιν έθεσαν τα συμπεράσματα των από

ψεων και συζητήσεων τους, υπ' όψιν όλων 

των προσκεκλημένων στο δείπνο ήταν: ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο 

Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Kjell Μ. 

Bondevik, ο Shimon Peres, Μ έλος της 

Κνεσσές, (Ισραηλινό Κοινοβούλιο! και η 

Graciela Fernandez Meijide, Αντιπρόεδρος 

της Αργεντινής. □
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Αστυνομικοί με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
&

η επίδοση στη δουλειά τους

Τον Αστυνόμου Β'Ιωσήφ Καμπανάκη

Ό λο και περισσότεροι αναγνωρίζουν σήμερα την ανάγκη 
για υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των αστυνομικών. 

Ό σα γράφονται κατά καιρούς, αναφέρουν ότι η εκπαίδευση των αστυνομικών 
πρέπει να είναι "καλύτερη", "αναβαθμισμένη", "υψηλότερου επιπέδου", 

χωρίς να δίνονται ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το είδος της εκπαίδευσης 
και τις διαδικασίες που πρε'πει να τηρουνται.Επίσης, όταν λέμε εκπαιδευμένος αστυνομικός 

δε διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που τον χαρακτηρίζουν "εκπαιδευμένο”.

Α
κόμη περισσότερο, δεν έχει εξετασ τε ί ποια θα πρέπει να 

είναι η προηγούμενη εκπαίδευση που πρέπει να έχει κά

ποιος, πριν από την πρόσληψή του στην αστυνομία. Στο 

παρόν σημείωμα θα εξετάσουμε με συντομία το θέμα εάν οι αστυ

νομικοί με Πανεπιστημιακό Πτυχίο έχουν ιδιαιτερότητες κατά την 

επίδοσή τους στο έργο της αστυνόμευσης, συγκριτικά με τους συ

ναδέλφους τους που δεν διαθέτουν μια τέτοια εκπαίδευση. Τα συ

μπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να δείξουν στη διοίκηση 

ποια πολιτική είναι προτιμότερη για την αστυνομία σχετικά με την 

πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των αστυνομικών.

Η ΣΧΕΣΗ "ΞΕΝΩΝ"ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επειδή η έρευνα πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά και γενικότερα 

σε θέματα αστυνόμευσης, είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα, 

θα στηριχτούμε σε ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από το 

εξωτερικό θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα σχετίζονται με την 

Ελληνική αστυνομική πραγματικότητα, διότι:

•  Η Βάση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, και κατ'επέκταση 

των ικανοτήτων, είναι περίπου η ίδια σε όλα τα δημοκρατικά και α

νεπτυγμένα κράτη. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά και οι μέθο

δοι αστυνόμευσης έχουν κοινή βάση σε όλες τις σύγχρονες και α

νεπτυγμένες κοινωνίες. Δεν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις ότι τα χα

ρακτηριστικά της ανθρώπινης επαγγελματικής προσωπικότητας 

των Ελλήνων αστυνομικών διαφέρουν στη βάση τους από τα χαρα

κτηριστικά των συναδέλφων τους σε άλλα δημοκρατικά και σύγ

χρονα κράτη. Οι διαφορές που υπάρχουν αφορούν επιμέρους χα

ρακτηριστικά, που σχετίζονται με πολιτιστικές, ιστορικές και εθνι

κές ιδιαιτερότητες, οι οποίες όμως δε θίγουν την κοινή βάση (π.χ. η 

αστυνομική υποκουλτούρα, καθώς και η χρήση υπερβολικής αστυ

νομικής βίας έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αίτια σχεδόν σε 

όλες τις αστυνομίες],

•  Οι έρευνες δείχνουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα σε διαφο

ρετικά αστυνομικά περιβάλλοντα και διαφορετικά συστήματα α

στυνόμευσης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις επιστημονικές έ 

ρευνες σε άλλες κοινωνικές επιστήμες (π.χ. Παιδαγωγική, Κοινω- 

νιολογία, Ψυχολογία], Σε διαφορετική περίπτωση, οι βασικές και γε

νικές κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές αρχές και 

θεωρίες θα ήταν διαφορετικές από χώρα σε χώρα, κάτι που δε 

συμβαίνει όταν μελετάμε χώρες με παρόμοια κοινωνικοοικονομικά 

και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο υποθέτουμε ότι ισχύει και 

με τη θεωρία περί αστυνομίας και αστυνόμευσης (policing theory, 

police science).

•  Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι 

η Ελληνική αστυνομική πραγματικότητα είναι διαφορετική και, επο

μένως, ο,τιδήποτε "δουλεύει" ή προκύπτει από έρευνες σε αστυ

νομικά περιβάλλοντα άλλων χωρών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα. Αυτό θα σήμαινε ότι οι Έλληνες αστυνομικοί, και κα

τ'επέκταση οι Έλληνες υπήκοοι, έχουν τελείως διαφορετικά χαρα

κτηριστικά μάθησης, αντίληψης, σκέψης και νόησης, από αυτά που 

έχουν όλοι οι αλλοδαποί. Μια μικρή εμπειρία να έχει κανένας από 

ξένες αστυνομίες και αστυνομικούς, θα διαπίστωνε ότι αυτό δε 

συμβαίνει παρά μόνο με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία 

δεν επηρεάζουν το γενικότερο πλαίσιο (αστυνόμευσης] που πα

ρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα μας, έδειξαν ότι η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση κάνει τους αστυνομικούς ικανούς να 

χειρίζονται δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις αστυνόμευσης 

με μεγαλύτερη δημιουργικότητα ή εφευρετικότητα. Οι έρευνες 

δείχνουν ότι, όσο υψηλότερη είναι η εκπαίδευση των αστυνομικών, 

τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή τους στη δουλειά. (Krimmel, 1996; 

Smith & Aamodt 1997], Γίαυτό οι αστυνομίες (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ) α

πό τη δεκαετία του 70  έδωσαν βάρος στη πρόσληψη αστυνομικών 

με πανεπιστημιακή εκπαίδευση γιατί το θεωρούσαν απαραίτητο ε 

φόδιο για το σύγχρονο, δύσκολο και περίπλοκο ρόλο που είχαν οι 

αστυνομικοί απέναντι στις νέες μορφές εγκλήματος και στις κοι- 

νωνικές-δημογραφικές αλλαγές (Smith & Aamodt, 1997], Τα τελευ

ταία χρόνια η ανάγκη για πρόσληψη αστυνομικών με υψηλή μόρ

φωση έχει αυξηθεί, αφού θεωρείται απαραίτητο προσόν του α

στυνομικού που εφ αρμόζει τις νέες  μεθόδους αστυνόμευσης 

(Κοινοτική Αστυνόμευση, Προληπτική Αστυνομική Δράση, Παροχή 

Κοινωνικών Υπηρεσιών).

Κατά τον Shernock (1992), είναι λιγότερο αυταρχικοί και κυνικοί, 

οι πολίτες εκφράζουν λιγότερα παράπονα εναντίον τους, επεμβαί

νουν γρηγορότερα, παθαίνουν λιγότερα ατυχήματα και τραυματι

σμούς, δέχονται λιγότερες επιθέσεις, διαπιστώνουν περισσότε

ρες παραβάσεις, κάνουν περισσότερες συλλήψεις και εμπλέκονται 

περισσότερο σε εξιχνιάσεις υποθέσεων. Επίσης, δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία σε θέματα ηθικής, ακεραιότητας και επιδεικνύουν προσωπική 

υπευθυνότητα στις επαγγελματικές τους ενέργειες.

Ο Roberg (19781 υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης είναι περισσότερο διαλλακτικοί, λιγότερο αυταρχικοί 

και με λιγότερες προκαταλήψεις απ'ό,τι οι άλλοι συνάδελφοί τους. 

Με άλλα λόγια η ανώτερη εκπαίδευση βοηθάει τους αστυνομικούς 

να αναπτύξουν ένα ανοικτό σύστημα ιδεών, το οποίο, με τη σειρά 

του επιτρέπει στους αστυνομικούς να εκτελούν τα καθήκοντα 

τους περισσότερο αποτελεσματικά. Ο Roberg καταλήγει στα εξής 

συμπεράσματα: α) Οι αστυνομικοί με ανώτερη εκπαίδευση έχουν 

πιο ανοικτό σύστημα σκέψης και έτσι εκτελούν το έργο τους με 

πιο ικανοποιητικό τρόπο από τους συναδέλφους τους με κατώτε

ρη εκπαίδευση, και β) Οι αστυνομικοί με ανώτερη εκπαίδευση, οι ο

ποίοι έχουν πιο ευρύ σύστημα σκέψης και παρουσιάζουν υψηλό ε 

πίπεδο επίδοσης στη δουλειά τους, είναι περισσότερο ικανοί να α- 

νταπεξέλθουν στο δύσκολο και πολύπλοκο αστυνομικό έργο.

Ο Bell 119791 συμπεραίνει ότι το πανεπιστημιακό περιβάλλον 

προωθεί το ενδιαφέρον των αστυνομικών να μελετήσουν και να 

κατανοήσουν τη φύση των αρχών και των κανονισμών και αναπτύσ

σει την επιθυμία να ερευνήσουν για να προτείνουν βελτιώσεις που 

έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικό τους καθήκοντα. Ακόμα πε

ρισσότερο, οι προϊστάμενοι εισέρχονται σε ένα περιβάλλον που 

τους κάνει να μελετήσουν ποικίλες αντιλήψεις, αρχές, θεωρίες, 

διαδικασίες αξιολόγησης και έτσι ενθαρρύνονται να βελτιώσουν 

παλιές διαδικασίες αστυνόμευσης ή να αναπτύξουν νέες. Ακόμα 

τους κάνει να δουν περισσότερο κριτικό τη σχέση του συστήματος 

ποινικής δικαιοσύνης με άλλες κοινωνικές οντότητες.

Οι Smith & Aamodt (1997), μελετώντας την απόδοση πολλών α

στυνομικών, βρήκαν ότι εκείνοι που είχαν πανεπιστημιακό πτυχίο, 

είχαν στατιστικό σημαντικότερη επίδοση από εκείνους που είχαν 

λάβει μόνο σχολική εκπαίδευση. Οι αστυνομικοί με πτυχίο παρου

σίαζαν καλύτερη επίδοση σε δεξιότητες, όπως επικοινωνία, λήψη 

αποφάσεων, δημόσιες σχέσεις, γράψιμο αναφορών, θέληση για 

περαιτέρω εκπαίδευση, κ.α. Βρήκαν επίσης ότι οι αστυνομικοί με α

νώτερη παιδεία βελτιώνουν την απόδοσή τους καθώς αυξάνει η ε 

παγγελματική εμπειρία τους με το πέρασμα του χρόνου.

Ο Krimmel (1996), αφού ερεύνησε τις απόψεις πολλών αστυνο

μικών, βρήκε ότι οι αστυνομικοί με πανεπιστημιακή μόρφωση είναι 

καλύτεροι από τους συναδέλφους τους: α) στη γνώση των υπηρε

σιακών κανονισμών, β) στη χρήση των κανόνων ασφαλείας και αυ

τοπροστασίας, γ) στην ικανότητα να αποδέχονται τις αλλαγές, δ) 
στη γνώση των νόμων, ε ) στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 

στ) στη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ζ)  στην ανάλυση 

της εγκληματικής συμπεριφοράς, η) στην ποιότητα προφορικής ε 

πικοινωνίας, θ) στην ποιότητα έγγραφων αναφορών, ι) στη δια

προσωπική επικοινωνία, ια) στην αυτοεκτίμηση, •Ρ) στο επίπεδο ε 

μπιστοσύνης προς τους προϊσταμένους. Τα πορίσματα της έρευ

νας του Krimmel δείχνουν ότι οι αστυνομικοί, κάτοχοι πανεπιστη

μιακού τίτλου, φαίνεται να έχουν καλύτερη επίδοση κατά την άσκη

ση των καθηκόντων τους και να εμφανίζουν διαφορές στις α

ντιλήψεις τους σχετικό με τα καθήκοντα τους.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εάν δεχτούμε ότι οι σημερινοί επαγγελματίες αστυνομικοί πρέ

πει να έχουν ικανότητες όπως:

®  Υποστήριξη των σκοπών και στόχων της υπηρεσίας,

©  Ανεξάρτητη δράση και χρήση διακριτικής ευχέρειας,

®  Αυτονομία στη λήψη αποφάσεων,

©  Υψηλές αξίες και ηθική,

®  τότε οι ικανότητες που φαίνεται να κατέχουν σε αυξημένο 

βαθμό οι αστυνομικοί με πανεπιστημιακή εκπαίδευση βοηθούν και 

αναβαθμίζουν το έργο της αστυνομίας, έτσι όπως το προσδιορί

ζουν οι σύγχρονες εξελίξεις.

Η παραδοσιακή προσέγγιση του ρόλου της αστυνομίας αφορά 

την εφαρμογή των νόμων και την καταπολέμηση του εγκλήματος. 

Η τυπική αντίδραση της αστυνομίας στο έγκλημα ήταν (σε πολλά 

κράτη, όπως η Ελλάδα, είναι ακόμη) η αύξηση των περιπολιών και η 

αύξηση του προσωπικού των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά οι με

λέτες δείχνουν ότι και πάλι η αστυνομία δεν κάνει τίποτα άλλο, πα

ρά να ξοδεύει χρόνο σε περιπολίες στους δρόμους, περιμένοντας 

να συμβεί κάτι για να δραστηριοποιηθεί. Όμως με αυτές τις λύσεις 

δεν επιτυγχάνεται το ζητούμενο, που είναι η μείωση των εγκλημά

των, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας και η αύξηση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, που ζουν σε "προβληματικές" περιο

χές αναφορικό με ζητήματα παραβατικών συμπεριφορών. Η εναλ

λακτική πρόταση σ'αυτήν την παραδοσιακή προσέγγιση στην αστυ

νόμευση προκύπτει μέσα από τον αναπροσανατολισμό του έργου
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του αστυνομικού προσωπικού, ώστε οι αστυνομικοί να κάνουν κάτι 

περισσότερο απ'ό,τι κάνουν σήμερα. Πρέπει να λύνουν προ
βλήματα πολιτών, βλέπ οντας το  έργο  τους  μέσα από μια 

ευρύτερη κοινωνική διάσταση και όχι μόνο από την πλευρό του ε 

φαρμοστή του νόμου. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται από όλες 

σχεδόν τις σύγχρονες μελέτες που έγιναν αναφορικά με τη φύση 

του αστυνομικού έργου που δείχνουν ότι το 80% με 90% περίπου 

των αστυνομικών δραστηριοτήτων έχει να κάνει με προβλήματα 

πολιτών και όχι με ποινικές συμπεριφορές, που οδηγούν σε σύλλη

ψη, καταδίωξη, έρευνα, προανάκριση, δικογραφία, κλπ. Οι αστυνο

μικοί τον περισσότερο χρόνο της υπηρεσίας τους συνομιλούν, 

διευθετούν, συμβουλεύουν, παροτρύνουν, συμβιβάζουν, προειδο

ποιούν, εφευρίσκουν λύσεις, παίρνουν αποφάσεις, επιβάλλονται, 
κλπ.

Για να εξοπλιστεί το προσωπικό με ικανότητες που θα το κάνουν 

να αναπτύσσει τις παραπάνω συμπεριφορές για να λύνει προ
βλήματα, απαιτείται ουσιαστική αναβάθμισή του μέσω της πρόσ

ληψης, της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης. Η παραδοσιακή 

προσέγγιση στην αστυνόμευση βλέπει το ρόλο του αστυνομικού 

ως εφαρμοστή των νόμων, ενώ θεωρεί ότι η κοινωνική διάσταση 

του ρόλου του και οι ανάγκες των πολιτών είναι δευτερεύουσας 

προτεραιότητας. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και σε συνδυα

σμό με το γραφειοκρατικό-αυστηρό-ημιστρατιωτικό μοντέλο διοί

κησης, ο ρόλος του αστυνομικού απαιτεί τετριμμένες ενέργειες 

ρουτίνας (κλήσεις, συλλήψεις μετά από παραβάσεις, περιπολία σε 

προκαθορισμένα μέρη ή με σημεία συνάντησης, κ,α), για τις οποίες 

α ρκεί μια Γυμνασιακή ή Λυκειακή εκπαίδευση. Ο αστυνομικός 

σ'αυτήν την περίπτωση δουλεύει κάτω από αυστηρή καθοδήγηση 

και έλεγχο των προϊστάμενων του, με περιορισμένα περιθώρια α

νάληψης πρωτοβουλιών και χρήσης διακριτικής ευχέρειας κατά το 

χειρισμό προβλημάτων. Όμως, η σύγχρονη αστυνόμευση απαιτεί α

πό τον αστυνομικό να ενεργοποιεί κατά τη δουλειά του προσωπι

κές ικανότητες για να λύνει τα ποικίλα προβλήματα των πολιτών με 

δική του πρωτοβουλία και χωρίς αυστηρή καθοδήγηση, να μειώνει 

το φόβο τους απέναντι στο έγκλημα και να ενεργεί κατάλληλα, ώ

στε να περιορίζει τις καταστάσεις εγκληματογένεσης.

Σε ένα τέτοιο επαγγελματικό περιβάλλον δράσης ο αστυνομικός 

χρειάζεται να επιδεικνύει αυξημένες ικανότητες, που σχετίζονται 

περισσότερο με τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές σχέσεις και 

όχι τόσο με νομικές-ποινικές διαδικασίες. Ο αστυνομικός περιπο

λίας σήμερα θα πρέπει να είναι πολύ καλά καταρτισμένος σε ό,τι α

φορά τις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου και την τήρηση της τά

ξης (έλεγχος παραβάσεων, συλλήψεις, δικογραφίες, κατηγο

ρούμενοι, μαρτυρίες, δικαστήρια, συγκεντρώσεις, οργανωμένο έ 

γκλημα, κ,α.), αλλά ακόμα περισσότερο πρέπει να καταλαβαίνει τις 

ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις του ρόλου του και, κατ'ε- 

πέκταση, της αστυνόμευσης μέσα στο δεδομένο κοινωνικό περι

βάλλον όπου έχει ενταχθεί, ώστε να είναι αποτελεσματικός στη 

λύση των (κοινωνικών] προβλημάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο 

συνδυασμός αυτών των ικανοτήτων επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τους αστυνομικούς με ανώτερες σπουδές, συγκριτικά 

με τους άλλους συναδέλφους τους (Roberg R„ 1978].
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΓΙΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι επιστημονικές έρευνες αλλά και η καθημερινή πρακτική δεί

χνουν ότι με την πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού που έχει α

νώτερες σπουδές επιτυγχάνεται καλύτερη επίδοση και αποτελε- 

σματικότητα, όταν ο ρόλος του απαιτεί ικανότητες όπως οι παραπάνω 

(Krimmel, 1996). Είναι σημαντικό το υπό πρόσληψη προσωπικό να έχει 

τέτοιες σπουδές αφού, οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορο

ποιήσεις μεταξύ των αστυνομικών που απόκτησαν πανεπιστημιακό 

πτυχίο πριν να προσληφθούν και των αστυνομικών, που η απόκτηση του 

πτυχίου έγινε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και είχαν ήδη κοινω

νικοποιηθεί στο υπάρχον αστυνομικό περιβάλλον (Reppetto, 1979).

Μετά απ'όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερή η ανάγκη 

για πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού με όσο το δυνατόν ανώ

τερες σπουδές, αλλά και η παρώθηση του ενεργού αστυνομικού 

προσωπικού σε πανεπιστημιακές σπουδές. Η πρόσληψη τέτοιου 

ανθρώπινου δυναμικού είναι περισσότερο εφικτή σήμερα από ποτέ, 

διότι ο αριθμός αποφοίτων πανεπιστημίων είναι πολύ μεγαλύτερος α

πό τον αριθμό που μπορούν να απορροφήσουν οι επαγγελματικοί κλά

δοι. Η ζήτηση πτυχιούχων για πρόσληψη στη Σχολή Αστυφυλάκων εί

ναι πραγματικότητα, αλλά οι πτυχιούχοι σταματούν να ενδιαφέρονται 

απογοητευμένοι, όταν πληροφορηθούν ότι:

α) δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για πρόσληψη πτυχιούχων 

κατά προτεραιότητα μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικα

σίες επιλογής, και β) μετά από χρόνια πανεπιστημιακών σπουδών 

πρέπει να εμπλακούν στις ίδιες εξεταστικές διαδικασίες που προ- 

βλέπονται για τους απόφοιτους Λυκείου, και τις οποίες είχαν υπο- 

σ τεί με επιτυχία πριν από μερικά χρόνια.

Επίσης, η διοίκηση θα πρέπει να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο 

ενεργό αστυνομικό προσωπικό, ώστε να βελτιώσει και να εμπλου

τίσει τις γνώσεις του σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλάζοντας το 

παλιό, ημιτελές και αναχρονιστικό πλαίσιο και θεσπίζοντας νέο που 

θα παρέχει τέτο ιες δυνατότητες και ανάλογες ανταμοιβές. Η πα

ρακώλυση του αστυνομικού προσωπικού, που επιθυμεί περαιτέρω 

σπουδές, μέσω ξεπερασμένων νομοθετημάτων και νοοτροπιών, 

θα πρέπει να δώσει τη θέση της στην ενθάρρυνση και την προ

τροπή για σπουδές, που θα αναβαθμίσουν τον αστυνομικό ως άτο

μο αλλά και το αστυνομικό σώμα γενικότερα. □
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Η ιδιωτική πρωτοβουλία στην πατρίδα μας 
δεν στρέφεται πάντα σε τομείς κερδοφόρους από επαγγελματικής απόψεως.

Ενίοτε εγκολπώνεται ανυστερόβουλα, τομείς που αφορούν τον πολιτισμικό τομέα, 
για να αναδείξει τα διαχρονικά πνευματικά γεννήματα του ελληνικού λαού και να αναζητήσει τα οράματα 

που διαπνέονται από το κλασικό ιδεώδες το οποίο εζέθρ εψ ε κατά μέγα μέρος το σύγχρονο δυτικό κόσμο. 
Τα οράματα αυτά, που θα συνεχίσουν στο διηνεκές την πολιτισμική μας παράδοση.

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες, συν τοις άλλοις, 
αποσκοπούν στην αυτογνωσιακή αφύπνιση των πολιτών, 

για την ισχυροποίησή τους μέσα στο χαοτικό παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Σ' αυτή την κατηγορία θεωρούμε πως ανήκει και η προσπάθεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 

το οποίο σύμφωνα με τα οράματα του ιδρυτού του, επιδιώκει να αναδείζει τις ποιότητες του ελληνικού 
πνεύματος για να τροφοδοτήσει γόνιμα την έμπνευση της σύγχρονης σκέψης.

Τ ο Ίδρυμα Μ είζονος  Ελληνισμού ι

δρύθηκε από την οικογένεια Λαζάρου 

Δ. Εφραίμογλου που κατάγεται από τη 

Σπάρτη Πισιδίας στη Μικρά Ασία και κυρώθηκε το 

1993 με νόμο της Βουλής των Ελλήνων.

Προκειμένου να δώσουμε μια ολοκληρωμένη 

εικόνα του Ιδρύματος Μ είζονος Ελληνισμού συ

ναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΙΜΕ κ. Λάζαρο Δ. Εφραίμογλου 

(φω τοΙ ο οποίος σε ανάλογη ερώ τηση, μας 

εξήγησε ότι “σκοπός του Ιδρύματος, το οποίο έ 

χει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι η διάσω

ση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παρά

δοσης, η συνειδητοποίηση της οικουμενικής 

διάστασης του Ελληνισμού και η προβολή της 

συμβολής του στην ε ξ έ λ ιξη  του πολιτισμού. 

Στόχος του, είναι η κατανόηση του παρελθόντος 

ως σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση του 

παρόντος και του μέλλοντος, ώστε να μπορέσει 

να εμπνευστεί και πάλι η σύγχρονη σκέψη από 

το ελληνικό πνεύμα".

- Φαντάζομαι πως δε ξυπνήσατε κάποια 
μέρα λέγοντας ότι πρέπει να φτιάξετε κά
ποιο Ίδρυμα για τους συγκεκριμένους λό
γους. Θα υπήρξαν κάποια ερεθίσματα και 
μάλιστα πολύ ισχυρά που τοξέυσαν ευ
θέως στο θυμικό, στη ψυχή σας.

- Θα σας διηγηθώ μια ιστορία, που λεω συχνά 

όταν με ρωτούν και που αποτελεί την αφορμή 

της δημιουργίας του ΙΜΕ. Μ ε την ιδιότητα του α

ντιπροέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

1992 ταξίδευα στη Μικρά Ασία. Κάποια στιγμή 

διέκρινα μια αρχαία πόλη και τα ίχνη ενός ναού. 

Ο χάρτης τον οποίο συμβουλευόμουν δεν ανέ

φερε τίποτα γι' αυτήν την πόλη. Κάτι με ενόχλησε, 

σ' αυτή την "αβλεψία" και υπέθεσα πως θα υπάρ

χουν και άλλες μη καταγεγραμμένες αρχαιότητες.

Βεβαίως, θα πρέπει να γνω ρίζετε ότι υπάρ

χουν χώ ρες οι οποίες αν και δε διαθέτουν τη 

δική μας παράδοση την προβάλουν με τρόπο α

ριστοτεχνικό. Θέλω να σας πω ότι διαπιστώνο

ντας κάποια έλλειψη συνειδητοποίησα την ανά

γκη δημιουργίας ενός ιδρύματος που θα μπορέ

σει να αναπαραστήσει με τρόπο σύγχρονο, την

πορεία δέκα χιλιάδων χρόνων και να βοηθήσει 

τους Έλληνες να αποκτήσουν αίσθηση της ιστο

ρικής τους υπόστασης.

-Διακρίνουμε μια αγωνία και μια ανησυ
χία στα λόγια σας. Έχετε επιφορτισθεί με 
την πραγματοποίηση αρκετό μεγάλου έρ
γου. Σας ήταν εύκολο να βρείτε συμπαρα
στάτες σ' αυτό το πλήρες ιδανικό έργο 
που επιτελείτε;

- Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριω

τών μας μόλις πληροφορείται για το ΙΜΕ αντα- 

ποκρίνεται με ενθουσιασμό και ξ έρ ε τε  γιατί; 

γιατί οι Έλληνες έχουν ιδανικά. Ναι έχουν ιδανικά, 

όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό σήμερα.



Μπορεί να αδρανούν λόγω του καθημερινού μό

χθου ή λόγω της έκρυθμης ζωής μέσα στις με- 

γαλουπόλεις αλλά αρκεί μια μικρή προσπάθεια 

για να φανεί το γεγονός ότι οι συμπατριώτες 

μας έχουν όχι απλώς ιδανικά αλλά υψηλόπνοα ι

δανικά.

- Το ΙΜΕ ασχολείτσι και με την ανασύστα
ση των γενεαλογικών δένδρων των ξερι
ζωμένων Ελλήνων της Μικρός Ασίας.

- Βεβαίως και ίσα - ίσα που προλαβαίνουμε 

γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας Έλ

ληνας εν ζωή που να γεννήθηκε και να έζησε 

τουλάχιστον 15 χρόνια στη Μικρά Ασία για να 

διατηρεί πρόσωπα και γεγονότα στη μνήμη του. 

Προσπαθούμε με πολύ κόπο να αναστήσουμε 

μνήμες βοηθούμενοι από τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Σε μια πρώτη προσπάθεια πήραμε 100 συνε

ντεύξεις. Μερικοί από αυτούς δεν υπάρχουν πια.

- Αντιλαμβάνομαι δτι η προσπάθεια σας 
έρχεται στο μεταίχμιο, μεταξύ μνήμης και 
λήθης. Μέχρι στιγμής σε ποιο στάδιο βρί
σκονται τα σχέδιά σας;

- Είμαστε στην αρχή. Το αντικείμενο είναι τ ε 

ράστιο. Προσωπικά θα ήμουν ευτυχής αν μετά 

από δέκα χρόνια ολοκληρωθεί το χτίσιμο των 

βάσεων όπου μπορεί να πατήσει και να πορευ- 

θ ε ί το ΙΜΕ. Για να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί 

και τα όνειρά μας θα χρειασθούν με τους πιο μέ

τριους υπολογισμούς, γενιές ολόκληρες.

- Ο πιο άμεσος στόχος σας ποιος είναι;
- Του χρόνου ή το αργότερο τους πρώτους 

μήνες του 2001 ελπίζω να ολοκληρωθεί η μόνι

μη έκθεση για την παρουσία του Ελληνισμού 

στην Μικρά Ασία που σημαίνει ότι θα υπάρχει ο

λοκληρωμένη μια μουσειολογική παράσταση 

3.000 χρόνων ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο επι

σκέπτης της έκθεσης που αγνοεί ακόμα και τη 

γεωγραφική θέση της Μ. Ασίας θα μπορεί να 

πληροφορηθεί την πορεία του Ελληνισμού στον 

χώρο αναλυτικά και με απόλυτα επιστημονικό 

τρόπο μέχρι τους διωγμούς του 1922-23.

- Υπάρχει αμέσως επόμενος στόχος;
- Φυσικά. Είναι η μόνιμη έκθεση όλου του Ελ

ληνισμού από το 8.500 π.Χ. Πρέπει να σας πω ότι 

στην ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο (Internet) αρ

χίζουμε από τη γεωλογική διαμόρφωση του ελ- 

λαδικού χώρου πριν από 400.000 χρόνια με γνώ

μονα, πάντα, τα τελευταία πορίσματα των επι

στημών. Για κάθε θέμα υπάρχει γενική και ειδική 

βιβλιογραφία για τους επισκέπτες της ιστοσελί

δας. Πολύ μεγάλος σταθμός για το ΙΜΕ θα είναι 

να ολοκληρωθεί η παρουσίαση της Ελληνικής Ι

στορίας στο Διαδίκτυο μέχρι της μέρες μας.

- 'Εχει αναγνωρισθεί το μέχρι σήμερα 
έργο σας;

- Απ' όλον τον κόσμο, από τα τέσσερα σημεία 

του πλανήτη οι Έλληνες μας στέλνουν τα συγχα-
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ρητήρια και τις ευχές τους. Να μην ξεχάσω, ό

μως, να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο του Σαν 

Ντιέγκο και σε ένα κολέγιο του Μεξικού κατόπιν 

αδείας μας οι ιστοσελίδες του ΙΜΕ αποτελούν 

εκπαιδευτική ύλη. Αν θέλει κάποιος να έχει πρό

σβαση στις ισ τοσελίδες μας μπορεί να έλθει 

στο Πολιτιστικό μας Κέντρο όπου υπάρχει η Ε

στία Κυβερνοχώρου με τελευταίου τύπου ηλε

κτρονικούς υπολογιστές και να περιηγηθεί σ' ό

λον τον κόσμο.

- Κύριε ΕφραΓμογλου, από πού πηγά
ζουν οι πόροι του ΙΜΕ;

- Από την προσωπική μου περιουσία. Για πρώ

τη φορά το 1998 είχαμε δω ρεές τις  τάξεω ς 

τω ν 157 εκατομμυρίω ν. Μ όλις το  1/10 του  

ετήσιου προϋπολογισμού.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε όσο περισσό
τερ ο  γ ίν εσ τε  γνω στοί, και σ' αυτό πι
στεύουμε να συμβάλλει και το περιοδικό 
μας, να δ έ χ ε σ τ ε  δ ω ρ εές  ικα νές  να 

καλύψουν και να χρηματοδοτήσουν μελ
λοντικούς στόχους του Ιδρύματος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος δη- 

μιουργήθηκε και λειτουργεί στην οδό Πειραιώς 

254 στις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συ

γκροτήματος της ΒΙΟΣΩΛ, το οποίο σχεδιάστη

κε προπολεμικά από τον αρχιτέκτονα Σάλωνα 

Κυδωνιάτη. Η ανάπλαση του κτιρίου ξεκίνησε α

πό το πρώτο κτίριο που έχει έκταση 2.000 τ.μ. 

και περιλαμβάνει έναν εκθεσιακό χώρο 1.000 

τ.μ. ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικά προ

γράμματα, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 

την "Εστία Κυβερνοχώρου" όπου οι επισκέπτες 

έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν με ηλε

κτρονικό υπολογιστή μέσω του Διαδικτύου (In

ternet) στις παρουσιάσεις πολυμέσων του ΙΜΕ 

και σε αντίστοιχες σε όλον τον κόσμο. Παράλλη-
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λα, λειτουργεί η αίθουσα του Συλλόγου Φίλων 

του ΙΜΕ και το εργαστήριο υπολογιστών όπου οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν 

δικές τους παρουσιάσεις.

Ο συνολικός σχεδιασμός και οι αρχιτεκτονι

κές παρεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα του 

Πολιτιστικού Κέντρου έγιναν σύμφωνα με τις 

σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις και με 

αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική και ακου

στική μελέτη τέτο ια , ώ στε το εκθεσ ιακό συ

γκρότημα να είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα 

και άρτια στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Το Πολιτιστικό Κέντρο "επικοινωνεΓ με τους 

επισκέπτες του με τρόπο ζωντανό και ελκυστι

κό μέσα από μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις 

και προγράμματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 

αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελί

ξεων της πληροφορικής και τη χρήση οπτικοακου- 

στικών μέσων για την παράθεση πληροφοριών κα

θώς και διαδραστικών εκθεμάτων κάθε είδους.

Το ΙΜΕ προσπαθώντας η πολιτιστική συμβολή 

του να είναι ποικιλότροηη επέλεξε το συνδυα

σμό καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και επιστη

μονικών συναντήσεων, προκειμένου να προβά

λει την ελληνική παράδοση και ταυτόχρονα να α- 

ναδείξει την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά των 

σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών. Στα πλαίσια 

αυτών των εκδηλώσεων θα φιλοξενούνται με

λετητές και καλλιτέχνες της Ελλάδος και του ε 

ξωτερικού επιδιώκοντας να καταστήσει τα προ- 

γράμματά του μέσο ανταλλαγής και προβληματι

σμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΙΜΕ αναπτύσσει εκπαιδευτικές δραστη

ρ ιότητες που αφορούν τον Ελληνισμό εφαρμό

ζοντας τις νέες μουσειολογικές και παιδαγωγι

κές μεθόδους. Στόχος των εκπαιδευτικών προ

γραμμάτων είναι να προσεγγίζουν ιστορικά θέ-
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ματα με τρόπο ελκυστικό και βιωματικό, χρησι

μοποιώντας τα τελευταία τεχνολογικά μέσα, και 

να προάγουν τη γνώση των παιδιών, πάντα με 

την ενεργή συμμετοχή τους. Για το σκοπό αυτό 

συνεργάζονται μουσειοπαιδαγωγοί, μουσειολό- 

γοι, εκπαιδευτικοί, ιστορικοί, γραφίστες, μορφο- 

λόγοι, μηχανικοί πληροφορικής και παραγωγοί ο- 

πτικοακουστικών μέσων. Τα εκπαιδευτικά προ

γράμματα έχουν ως στόχο α) την κατανόηση α

πό τους μαθητές ότι η ιστορία δε βρίσκεται μό

νο στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά υπάρχει γύρω 

μας αποτυπωμένη στα μνημεία, στα θεατρικά 

και κινηματογραφικά έργα, στη λογοτεχνία, στη 

ζωγραφική, στα επετειακά αφιερώματα, β) την 

δημιουργία της αίσθησης ότι το ιστορικό παρελ

θόν δεν είναι μακρινό και αδιάφορο αλλά συν

δέετα ι με το παρόν και την καθημερινότητα και 

προσδιορίζει πολλά στο ιχεία  της ταυτότητάς 

μας και γ) την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και 

της κριτικής σκέψης των παιδιών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Από όλα τα προγράμματα του ΙΜΕ το πιο άμε

σα συνδεδεμένο με το Πολιτιστικό Κέντρο είναι 

το εκθεσιακό. Μεσοπρόθεσμα, προγραμματίζο

νται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

•  Διαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής 

Ενδυμασίας
Στην έκθεση αυτή θα παρουσιάζεται η εξέλ ι

ξη του τρόπου ένδυσης των Ελλήνων, από την 

Προϊστορία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η 

αφήγηση θα β α σ ίζετα ι στα σ το ιχε ία  που α

ντλούνται από τα μνημεία τέχνης, τα τεκμήρια λό

γου και τη σύγχρονη έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στην άνθηση των τοπικών ενδυμασιών του 

ελληνικού ιστορικού χώρου, όπως αυτά διαμορ

φώθηκαν από τα μέσα του 19ου μέχρι τις αρχές 

του 20ου αιώνα και επηρεάστηκαν τόσο από τις ι

στορικές διαδρομές του Ελληνισμού όσο και από 

την πορεία κοινωνικής ανάπτυξης, αστικοποίησης 

και εκβιομηχάνισης του νεοέλληνικού κράτους.

Γ ια την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης 

που προβλέπεται να εγκαινιασθεί στα τέλη του 

1999, το ΙΜΕ συνεργάζεται με το Πελοποννησια- 

κό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου το οποίο 

εδρεύει στο Ναύπλιο. Και τα δύο Ιδρύματα σχε

διάζουν κοινές δραστηριότητες τόσο στον εκ

παιδευτικό και εκθεσιακό τομέα όσο και στον 

τομέα των ηλεκτρονικών παραγωγών.

•  Ο Ελληνισμός της Μικρός Ασίας
Η αρχή του αιώνα θα σημάνει και το ξεκίνημα 

της πρώτης μόνιμης έκθεσης του ΙΜΕ με θέμα 

"0 Ελληνισμός της Μικρός Ασίας". Ως έκφραση 

της γενικότερης πολιτικής του ιδρύματος η έκ

θεση έχει στόχο να τονίσει τη διαχρονικότητα 

της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων με τ έ 

τοιο τρόπο ώστε να συμβάλει στη διαφύλαξη της 

ιστορικής μνήμης. Επιδίωξη του Ιδρύματος είναι να 

λειτουργήσει ως χώρος προβληματισμού, όπου θα 

επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της ιστορικής πλη

ροφορίας και του προσωπικού βιώματος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της Τράπεζας Πληροφοριών ε ί

ναι η κάλυψη των διαφόρων όψεων της ελλη

νικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Μ. 

Ασ ίας διαχρονικά με στόχο τη διάσωση των 

μαρτυριών και η συλλογή, επεξεργασία και προ

βολή των πληροφοριών για τον εκ ε ί Ελληνισμό.

Η χρονική περίοδος που καλύπτεται ορίζεται 

συμβατικά από τον 12ο αιώνα π.Χ. με την πρώτη ι

στορικά τεκμηριωμένη μαρτυρία ελληνικής παρου

σίας στην περιοχή και από το έτος 1930, κατά το 

οποίο συνήφθησαν οι διακρατικές συνθήκες που 

αφορούσαν την εκκένωση της περιοχής από τους 

ελληνικούς πληθυσμούς ως συνέπεια τα Μικρα

σιατικής Εκστρατείας του 1919 -1922.

Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται, ορί

ζετα ι ως προς τον άξονα Βορρά - Νότου από τα 

παράλια του Ευξείνου Πόντου και τις βορειοανα

τολικές ακτές της Μεσογείου. Ως προς τον άξο

να Ανατολή - Δύσης από τις  ανατολικές ακτές 

του Αιγαίου και την περιοχή του Καυκάσου.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην Τράπεζα 

Πληροφοριών καλύπτουν τους επιστημονικούς 

κλάδους της γενικής ιστορίας, της ιστορικής 

γεωγραφίας, της ανθρωπογεωγραφίας, της αρ

χιτεκτονικής και της πολεοδομίας.

Ο πυρήνας της Τράπεζας Πληροφοριών συ

γκροτείται από τέσσερα Αρχεία που πλαισιώνο

νται από ηλεκτρονικά λεξικά και γενικές εγκυ

κλοπαίδειες:

1. Αρχείο Γεω γραφικώ ν Όρων. Κατα

γράφει το σύνολο των οικισμών όπου εντοπ ίζε

ται ελληνική παρουσία και αποτυπώνει το γεω

γραφικό χώρο στον οποίο αναπτύχθηκε και δη

μιούργησε ο Ελληνισμός. Τα στοιχεία που συλλέ- 

γονται επιτρέπουν την παρακολούθηση της ε ξ έ 

λιξης των τοπωνυμίων -τα οποία καταχωρούνται 

σε ειδικό πολυγλωσσικό ευρετήριο- να εντοπί

σουμε την ακριβή γεωγραφική τους θέση και κα

τ ' επέκταση να προσδιοριστούν οι διοικητικές 

και εκκλησιαστικές ενότητες στις οποίες εντά

χθηκαν κατά καιρούς οι οικισμοί.

2. Αρχείο Δομημένου Περιβάλλοντος. 
Καταγράφει το σύνολο των δομικών έργων τα 

οποία ε ίτε  κατασκευάστηκαν από Έλληνες ε ίτε

ήταν ζωτικής σημασίας για το ελληνικό στοιχείο. 

Περιλαμβάνει μεμονωμένες κατασκευές, συ

γκροτήματα οικοδομημάτων, πολίσματα και δί

κτυα. Το αρχείο καταγράφει ιστορικές πληρο

φορίες και αρχιτεκτονικές περιγραφές για όλες 

τις  φάσεις εξέλ ιξης κάθε μνημείου, από την αρ

χική δημιουργία του έω ς τη σημερινή του κατά

σταση. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει εποπτική τεκ 

μηρίωση κάθε μνημείου μέσω τεχνικών, αρχιτε

κτονικών και πολεοδομικών σχεδίων με βάση 

δ η μ ο σ ιευ μ ένες  πηγές, ενώ  π ροβλέπετα ι η 

χρήση φωτογραφιών και άλλου οπτικού υλικού.

3. Αρχείο Ιστορικών Προσώπων. Αποτε

λ ε ί ένα αναλυτικό βιογραφικό λεξικό ιστορικών 

προσώπων που γεννήθηκαν ή έδρασαν στην 

ευρύτερη περιοχή της Μικρός Ασίας. Το αρχείο 

αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ηγεμόνες - 

αρχηγούς κρατώ ν, κρατικούς υπαλλήλους, 

στρατιωτικούς, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρ

χίας ή άλλων ιερατε ίω ν, λόγιους, καλλιτέχνες 

και ανθρώπους με αξιόλογη δράση σε τοπικό ή 

υπερτοπικό πλαίσιο. Παράλληλα, σε επιγραμμα

τικό λεξικό παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία 

για όσο το δυνατόν περισσότερα ιστορικά πρό-
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σωπα, τα οποία σχετίζονται με το ελληνικό στοι

χείο της Μικρός Ασίας.

4. Αρχείο Ιστορικών και Πολιτιστικών 
Γεγονότων. Αποτελεί συστηματική καταγραφή 

και οργάνωση πληροφοριών σε μορφή χρονο- 

λογίου. Το χρονολόγιο πλαισιώνεται από κείμενα 

που εξετάζουν μεμονωμένα γεγονότα αλλά και 

ευρύτερα ιστορικό φαινόμενα που άσκησαν α

ποφασιστική επίδραση στην τύχη του Μικρασια

τικού Ελληνισμού. Τα γεγονότα που καταγράφο

νται αφορούν κυρίως στην πολιτικά στρατιω

τική, διοικητική, διπλωματική, εκκλησιαστική, κοι

νωνική και οικονομική ιστορία, καθώς και στην ι

στορία του πολιτισμού και τις  φυσ ικές κατα

στροφές. Εκτός από τον πλούτο των πληροφο

ριών για το ελληνικό στοιχείο της Μικρός Ασίας, 

συγκεντρώνονται βιβλιογραφικές αναφορές και 

βοηθητικές πληροφορίες σχετικά με συλλό

γους Μικρασιατών, ειδικά ερευνητικά προγράμ

ματα και συναφείς μελέτες. Επί πλέον συλλέγο- 

νται πληροφορίες σχετικές με την Τεκμηρίωση, 

τη Θεωρία της Πληροφορίας, την Πληροφορική 

Τεχνογνωσία, καθώς και για νέα προϊόντα, μεθο

δολογίες και τάσεις της έρευνας στα παραπάνω 

γνωστικά πεδία.

Οι πληροφορίες θα παρέχονται σε κάθε εν

διαφερόμενο με άμεση πρόσβαση στους ηλε

κτρονικούς υπολογιστές του Κέντρου του ΙΜΕ, 

με σύνδεση μέσω Διαδικτύου ή με υπηρεσία 

πληροφοριών από απόσταση (επικοινωνία και 

παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ή πα

ραδοσιακού ταχυδρομείου και τηλεφώνου). Ειδικό

τερα, για τον εξειδικευμένο ερευνητή παρέχεται, 

μετά από αίτησή του, η δυνατότητα πρόσβασης σε 

αρχεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τρήμα

τος Τ ράπεζας Πληροφοριών του ΙΜΕ.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ

Η συγκρότηση των Γενεαλογικών Δένδρων 

των οικογενειών που κατάγονται από τη Μικρά 

Ασία, αποτελεί μια από τις σημαντικές δραστη

ρ ιότητες του ΙΜΕ. Στόχος του προγράμματος ε ί

ναι να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανιχνεύσουν 

την καταγωγή τους και να διατηρήσουν άσβεστη τη 

μνήμη των προγόνων τους.

Μ έσο επικοινωνίας μαζί τους είναι ένα κα

τάλληλα σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο. Για τη 

συμπλήρωσή του ακολουθεί άμεση επαφή με 

Μ ικρασιάτες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γε

νιάς και με εκπροσώπους δήμων, προσφυγικών 

συλλόγων και φορέων. Τα στοιχεία των συμπλη

ρωμένων ερωτηματολογίων εισάγονται με ειδ ι

κό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Μ ε τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η γραφική α

πεικόνιση των γενεαλογικών δένδρων των με

λών κάθε μικρασιατικής οικογένειας. Το πρό

γραμμα αυτό προχωράει πολύ γρήγορα προς 

την ολοκλήρωσή του σε συνεργασία με πολλούς 

μικρασιατικούς συλλόγους και το τελικό αποτέ

λεσμα αναμένεται άκρως εντυπωσιακό.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Ένα ακόμη πρόγραμμα του ΙΜΕ αφορά στη δη

μιουργία κινηματογραφικών παραγωγών με αρ

χαιολογικά, ιστορικά και άλλα θέματα. Η πρώτη 

ολοκληρωμένη παραγωγή συνίσταται σ ε ένα 

ντοκιμαντέρ για τη Μίλητο. Πρόκειται για ένα 

συνδυασμό λήψ εω ν σ το  φ υσ ικό  χώ ρο της 

Μιλήτου όπου ελάχιστα στοιχεία της αρχαίας 

πόλης διασώζονται και τρισδιάστατων αναπα

ραστάσεων των κυριοτέρων δημοσίων κτιρίων 

της, που επιτρέπουν την ανασύσταση της τότε 

πραγματικότητας. Η ταινία στηρ ίζετα ι στον ι

στορικό λόγο ο οποίος αρθρώνεται σαφής και 

περιεκτικός καθιστά το ντοκιμαντέρ κατάλληλο 

για επιμόρφωση των μαθητών σε όλες τις βαθ

μίδες εκπαίδευσης.

Μια ακόμη δραστηριότητα των παραγωγών η 

οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 

τμήμα των γενεαλογικών δένδρων είναι η κα

ταγραφή μαρτυριών Ελλήνων προσφύγων από 

τη Μικρά Ασία. Αξονας των συνεντεύξεω ν ε ί

ναι η ανάμνηση της καθημερινής ζω ής πριν 

την Καταστροφή, η εμπειρία της εκδίω ξης και 

της διακοπής της κανονικής ζωής και οι συν

θήκες μετακίνησης και εγκατάστασ ης στην 

Ελλάδα.

Ήδη έχει δρομολογηθεί ένα ντοκιμαντέρ που 

θα παρακολουθεί την παρουσία του Ελληνισμού 

στα παράλια τη ς  Μ ικρός Ασ ίας και θα ακο

λουθήσουν παρουσιάσεις από άλλες περιοχές 

ανά τον κόσμο όπως, Βαλκάνια, Κάτω Ιταλία, κε

ντρική και δυτική Ευρώπη, η Αίγυπτος και η Εγγύς 

Ανατολή..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) ε ί

ναι μια νέα πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέ

χει τη δυνατότητα στο χρήστη να βιώσει αφη- 

ρημένες έννοιες και ιδέες, να επ ισκεφθεί χώ

ρους απρόσιτους ή που δεν υπάρχουν πια και να 

ε ξ ε τά σ ε ι αντικείμενα  από δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  και 

πρωτόγνωρες οπτικές γωνίες. Στο ΙΜΕ η ομάδα 

Εικονικής Πραγματικότητας έχε ι ως στόχο την 

αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για να ενι- 

σχύσει το έργο της έρευνας και διάδοσης της 

ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δραστη

ρ ιότητες της ομάδας περιλαμβάνουν τη σύστα

ση ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος με την 

εγκατάσταση συστημάτων και θεάτρω ν εικο

νικής πραγματικότητας και τη δημιουργία του 

εκπαιδευτικού και εκθεσιακού περιεχομένου για 

τα παραπάνω συστήματα. Η υλική υποδομή της 

ομάδας περιλαμβάνει υπολογιστές υψηλής από

δοσης Silicon Graphics και συστήματα προβολής 

εικονικής πραγματικότητας ώστε με τη βοήθεια 

των ειδικών γυαλιών να επιτρέπεται η βίωση του 

εικονικού περιβάλλοντος. Στα μελλοντικά σχέ

δια προγραμματίζεται η εγκατάσταση θεάτρων 

εικονικής πραγματικότητας υψηλών προδιαγρα

φών, όπου μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών 

θα μπορεί να βιώνει μια πραγματικά ξεχωριστή 

εμπειρία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να εγ- 
γρ α φ είτε  μέλη στο ΙΜΕ στη διεύθυνση: 
Πουλοπούλου 3 8 , 11 851 , Αθήνα, τηλ. 
3422292, τοτ.(ίαχ) 3422272, Πολιτιστικό 
Κέντρο, Πειραιώς 254 , 17778 Ταύρος ή 

στην η λεκ τρ ο ν ικ ή  δ ιεύθυνσ η: w eb- 
master@fhw.gr.

Επιμέλεια ■ Παρουσίαση:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Τον Πρωτ. Ι\Α. Μεταλληνού, 
Καθηγητον Πανεπιστημίου Αθηνών *

Στο πλαίσιο της επετειακής αναθερμάνσεως της συλλογικής ιστο

ρικής μας μνήμης, περίοπτη ψηφίδα στο μωσαϊκό του Μ εγάλου Απε

λευθερωτικού μας Αγώνος, αλεξιτήριον της λήθης 

του φοβερότερου εχθρού της ιστορικής συνεχείας των Εθνών,

αποτελούν τα πνευματικά μνημόσυνα.
ΙΙαράλληλα, προβάλλεται στους ΙΙανελληνες το ηρωικό κατόρθωμα 

των απελευθερωτών της Τριπολιτσάς "εις τε την προηθληκότων μνήμην 
και των μελλόντων ασκησίν τε και ετοιμασίαν", εφόσον η εθνική μας ανε

ξαρτησία, σε κάθε εκδοχή της, δεν θα παυσει ποτέ' να  είναι πρωταρχι

κό αίτημα, όπως και η φύλαξη συνόρων, όχι μόνο γεωγραφικών, 

αλλά κυρίως ψυχικών, διότι στην ψυχή μας σήμερα  

αποκρούονται ή συντελουνται οι εθνικές μας αλώσεις.

Η
 απ ελευθέρω ση της Τριπό- 

λεως στην αρχή του Αγώνος 

είναι γεγονός αυτοδύναμο μέ

σα στο όλο φάσμα της Επαναστάσεως, ως 

ο υπ' αριθμόν Ένα στόχος της, και γι' αυτό 

δίκαια προκόλεσε "το ενδιαφέρον, την 
προσοχήν, τη δραστηριότητα, την αγωνίαν, 
την προσδοκίαν της αγωνιζομένης Ελλά- 
δος"για την αναγκαία εδραίωση της Επανα

στάσεως και την εξασφάλιση της εκκαθα- 

ρίσεως της Πελοπόννησου, πριν καταφθά- 

σουν οι τουρκικές δυνάμεις. Το εγχείρημα 
δεν ήταν εύκολο

Εν τούτοις στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 ο 

Κολοκοτρώνης εισήλθε θριαμβευτής στην 

πόλη, ανταποδίδοντας στους Τούρκους το 

χαστούκι, που του είχαν δώσει, όταν μικρό 

παιδί θέλησε με το  γα ϊδουράκι του να 

πουλήσει σ' αυτήν ξύλα! Η άλωση της Τρι- 

πολιτσάς 'έδωκε πτερά εις την επανάστα- 
σιν", ως "η πρώτη και μεγαλυτέρα της επι
τυχία". Και αυτό αισθητοποίησε η λαϊκή 

μούσα με τα τραγούδια της, αλλά και ο Εθνι

κός μας Ποιητής Διονύσιος Σολωμός, αφιε- 

ρώ νοντα ς σ ' α υτό  38 σ τρ ο φ έ ς  του 

'Ύμνου" του "εις την Ελευθερίαν". Η Τριπο- 

λιτσά αρκεί, για να επαληθευθεί αυτό, που 

πολύ εύστοχα επεσήμανε ο αείμνηστος α

καδημαϊκός Σπύρος Μελάς, ότι "η ιστορία 
των Ελλήνων δεν γράφεται με τον διαβήτην 
των καλών υπολογισμών, αλλά με τηνθείαν 
φλόγα της βαθύτατης πίστεως προς το 
θαύμα". Το μέγα “θαύμα" της Ελληνικής Επα

ναστάσεως συμπυκνώνεται στο "Θαύμα" 

της απελευθερώσεως της Τριπολιτσάς.

Στην πολύτιμη για την έρευνα "Ιστορία 
της Τριπολιτσάς", ένα από τα σημαντικότε

ρα έργα του σεβαστού μας πατριόρχου 

της σύγχρονης ιστοριογραφίας κ. Τάσου 

Γριτσόπουλου αναδύονται συχνά μορφές 

σεβάσμιες κληρικών, κάθε βαθμού, που έ 

λαβαν μέρος στο σχετιζόμενο με την Τρι- 

πολιτσό αγώνα, προμαχούντες του ποι

μνίου τους, συμμεριζόμενοι τα δεινό του 

και συμμετέχοντες στις τάξε ις  των Φιλι

κών, στις μυστικές διαβουλεύσεις, στην 

οργάνωση ή και ηγεσία μαχητικών σωμά

των, υφιστάμενοι ανυπόστατες δοκιμασίες 

ή και θυσιάζοντας τη ζωή τους.

Ανάμεσα τους κορυφαίοι Τριπολιτσιώ- 

τες κληρικοί, προβαλλόμενοι από τον κ. Γρι- 

τσόπουλο με υποδειγματική ευσυνειδησία. 

Ο Αρχιμανδρίτης τότε Ιερόθεος Αθανασό-

πουλος, "το πλέον ατρόμητον πνεύμα", φι

λικός, αγωνιστής, επί κεφαλής σώματος 

Τριπολιτσιωτών και ήρωας στο πεδίο της 

μάχης (απεβίωσε ως επίσκοπος Γυθείου, 

1852 - 18591. Ο Επίσκοπος Έλους Ανθιμος 

(Σκαλιστήρης), "ενθουσιώδης κληρικός με 
επαναστατικός διαθέσεις", που ανέπτυξε 

μεγάλη δράση στα πεδία των μαχών, εμψυ

χώνοντας με τις  φ λογερές ομιλίες του 

τους αγωνιζομένους, καλώντας τα όπλα 

τους "θεοτίμητα, θεοφρούρητα και θεοδό- 
ξαστα". Ο Επίσκοπος Μαλτζίνης Ιωακείμ, 

που "ενεργούσε στρατολογία και ευλο
γούσε τα όπλα". Ο Επίσκοπος Ανδρούσης 

Ιωσήφ που υπέμεινε τα δεινά της φοβεράς 

ειρκτής και προσέφερε ανυπολόγιστες υ

πηρεσίες στο Έθνος και ο Μητροπολίτης 

Τριπόλεως Δανιήλ Παναγιωτόπουλος, φιλι-
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κός ένα από τα "αληθινά ράκη της πάλης 
προς τον επονείδιστον Θάνατον" κ.ά. Στην 

Τριπολιτσά, εξ  άλλου, πέθαναν έγκλειστοι ο 

Μ ονεμβασίας Χρύσανθος, οι αρχιερείς 

Ναυπλίου, Χριστιανουπόλεως και Δημητσά- 

νης, ο οικονόμος παπ' Αλέξιος και ο διάκο

νος και μετέπειτα εφημέριος του I. Ναού 

Ταξιαρχών Τριπολιτσάς Ιωσήφ Ζαφειρό- 

πουλος.

Αυτός είναι ο λόγος της αποφόσεώς 

μου, που ενισχύθηκε από την παρότρυνση 

του εκλεκτού φίλου και συναδέλφου κ. Φώ

τη Τούντα, να επικεντρώσω απόψε την 

προσοχή μας στην ευλογημένη σύζευξη α

νάμεσα στο Πετραχήλι και το καριοφίλι, 

που επραγματοποίησε ο ελληνοθρόδοξος 

Κλήρος ήδη από τα χρόνια της δουλείας. 

Θέμα, άλλωστε, που ανταποκρίνεται και 

στην ιδιότητα του ομιλούντος. Στόχος, βέ

βαια, δεν είναι μια, ανώφελη άλλωστε και 

προκλητική, απολογητική υπέρ του Ράσου, 

διότι τότε θα ίσχυε και εδώ το του αρχαίου 

Ρήτορος: "το τας ιδίας ευεργεσίας υπομιν- 
μάσκειν τινί ίδιάν εστι το υβρίζειν", αλλά η 

απότιση του οφειλομένου χρέους στους 

γνωστούς και αγνώστους Έλληνες κληρι

κούς, που προσέφεραν τα πάντα για την ε 

λευθερία του Έθνους μας.

Σ' αντίθεση με τη Δυτική Χριστιανοσύνη - 

ιδιαίτερα τον Παπισμό - που βλέπει με φα

νερή υποψία τα σύγχρονα απελευθερωτι

κά κινήματα - νομοτελειακό κατάλοιπο της 

αποικιοκρατικής παραδόσεως του δυτι

κοευρωπαϊκού χώρου - οι δικοί μας απε

λευθερωτικοί αγώνες, με κορυφαίο το '21, 

έγιναν από την πρώτη στιγμή υπόθεση της 

Εκκλησίας, η δε συμμετοχή του ράσου σ' 

αυτούς υπήρξε πάντοτε αυτονόητη και α- 

στασίαστη. Γ ιατί;

Η Ορθοδοξία στη διαιώνια πορεία της 

διέσωσε αναλλοίωτο το νόημα της εν Χρι

στώ ελευθερίας. Στην ορθοδοξοπατερική 

μας παράδοση οι αρχές της ελευθερίας 

και της κο ινω νικής ισ ό τη τα ς  και δ ι

καιοσύνης συνιστούν την ουσία της εν Χρι

στώ κοινωνίας. Οι φιλελεύθερες ρίζες του 

Ελληνισμού καθαγιάσθηκαν και καταξιώθη

καν μέσα στην Ορθοδοξία ως συστατικό 

της καινής εν Χριστώ υπόρξεως. Το "εν 
Χριστώ"και "συνχριστώ"Είναι προϋποθέτει 

τη μεταστοιχείωση του εγωκεντρικού ατό

μου σε κοινωνικό Ον, δηλαδή Πρόσωπο,

που π ρα γματώ νετα ι 

μόνο σε κλίμα ελευθε

ρίας υπό τη διπλή έν

νοια της: εσ ω τερ ική  

(καρδιακή] και εξω τε 

ρική (κοινωνική, εθνική).

Η εσωτερική ελευθε

ρία βιώνεται ορθόδοξα 

ως απελευθέρωση της 

καρδ ιάς από την τυ 

ραννία των παθών και 

δυνατότητα κοινωνίας 

με το  Ακτιστο για την 

Τελείωση του ανθρώ

που. Η εξω τερ ικ ή  ε 

λ ευ θ ερ ία  συνιστό 

πραγμάτωση του  

φρονήματος της καρ- 

δίας, στα όρια της αγα- 

πητικής διαπροσω 

πικής συνυπόρξεως με 

τον συν - άνθρωπο, ως 

εκούσια, αυτοπροαίρε

τη και ανιδιοτελής αυ

τοπροσφορά (θυσία] για τη σωτηρία τους. 

Η ανιδιοτέλεια, κορυφούμενη στην αυτο

θυσία, είναι η πεμπτουσία του ελληνορθό

δοξου ήθους. Δεν είναι, συνεπώς, περίερ

γο, ότι η κατ' εξοχήν ελεύθερη ενέργεια 

του ολοκαυτώματος, όχι ως απλής εκτελέ- 

σεως από τον αντίπαλο, αλλά κυρίως ως 

αυτοθυσίας, είναι τόσο σύνηθες φαινόμε

νο στην Ελληνική Ιστορία, από τον Σπαρτιά

τη Λεωνίδα ως τον Διάκο, τον Παπαφλέσ- 

σα, το Κούγκι, το Ζάλογγο, το Αρκόδι.

Στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση η αν

θρώπινη ελευθερία υποστασιώνεται μέσα 

στο πλαίσιο του θελήματος του θεού  για 

τον άνθρωπο και τον κόσμο και ως προσω

πική, και ως κοινωνική ή εθνική ελευθερία. 

Στο σημείο δε αυτό συναντώνται ιστορικό 

Ελληνισμός και Χριστιανισμός, στη Θρη

σκευτική νοηματοδότηση της ελευθερίας. 

Η κοινωνικοεθνική διάσταση της ελυθερίας 

δεν είναι παρά εναρμόνηση των επί μέρους 

προσωπικών ελευθεριών, εκφραζομένη 

ως ομο-ψυχία, που δεν είναι τίποτε άλλο α

πό το "ομοθυμαδόν" της Καινής Διαθήκης 

(ομοθυμία, ομοκαρδία. Πρόξ. 2,1). Πρόκει

ται για την "ενότητα της πίστεως και την 
κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος" κατά το 

ευχετικό αίτημα της Ο. Λειτουργίας μας. Έ

τσι νοείται ορθόδοξα η ενότητα στο ένα 

σώμα, το Γένος, ή Έθνος, αλλά και ο αγώνας 

για την απρόσκοπτη συνέχεια του ή την α

ποκατάστασή του. Σ' αυτό το πλαίσιο ε 

ντάσσεται ορθόδοξα το '21 νοούμενο ως 

εθνική παλιγγενεσία.

Μόνο μία μορφή ένοπλου αγώνα μπορεί 

να βρει ορθόδοξα δικαίωση, ο απελευθε

ρωτικός, ο οποίος ως θυσία για τους άλ

λους είναι δυνατός, όταν επ ιτευχθεί η ε 

σωτερική απελευθέρωση, ως δυνατολο- 

γική προϋπόθεση "ίνα τις θά την ψυχήν αυ
τού υπέρ των φίλων αυτού", πραγματο

ποιώντας την μεγαλύτερη δυνατή μορφή 

αγάπης (Ιωάν. 15,13). Το Μαρτύριο, σ' όλες 

τις δυνατές εκδοχές του, συνιστό υπέρβα

ση της ζωής ως ατομικής επιβιώσεως και 

προσφορά στο συνάνθρωπο ως αυτοπα

ραίτηση - αυταπάρνηση. Με το μαρτύριο, 

ως α υτοθυσ ία , η "απώλεια της ψυχής" 
(Ματθ. 10,39) οδηγεί στη σωτηρία, την ολο

κλήρωση δηλαδή, του ανθρώπου, ως υπαρ

κτική πραγμάτωση της προσωπικής ετερό

τητας και ελευθερίας.

Εντός αυτού του πλαισίου κατανοείται 

και η αποστολή του ορθοδόξου κλήρου, η 

οποία στην ουσία της δεν είναι θρησκευ

τική (επιτέλεση λατρειακών πράξεων), αλλ'

■
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απελευθερωτικά αναπτυσσόμενη ως επι

στήμη θεραπευτική (θεραπευτική ποιμα

ντική) της ανθρώπινης υπάρξεως για την α

πελευθέρωσή της από την κυριαρχία των 

παθών, καρπός των οποίων είναι η εσω τε

ρική και εξωτερική δουλεία.

Ο αγώνας του Ράσου στη διάρκεια της 

ποικιλώνυμης δουλείας του Γένους μας 

ήταν μόνιμη θυσία για τη διπλή ελευθερία. Η 

συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως, ι

διαίτερα στα Μοναστήρια, στα οποία ανα- 

βαπτιζόταν συνεχώς ο λαός μας, διατηρώ

ντας το  ελληνορθόδοξο φρόνημά του, 

προσεπόριζε στο δούλο Γένος τις  ανα

γκαίες δυνάμεις για τη διασφάλιση της ε 

λευθερίας της συνειδήσεως και ακμαίου 

φρονήματος, που θα οδηγούσε στις απο

φασιστικές εξεγέρσεις.

Η Εκκλησία στο σύνολό της - και ο κλήρος 

ως τις υψηλότερες βαθμίδες του - δεν με- 

τεβλήθη ποτέ σε όργανο των κατακτητών 

εναντίον των συμφερόντων του Γένους. Ι

στορικοί, ως ο μεγάλος Στήβεν Ρόνσιμαν, 

αλλά και Έλληνες, όπως ο Απόστολος Βακα- 

λόπουλος, ο Τόσος Γριτσόπουλος, ο Βασί

λειος Σφυρόερας κ.π.ά., έχουν τεκμηριώ

σει την προσφορά του κλήρου σ' όλο το 

φάσμα του εθνικού μας βίου. Η αντίσταση 

του κλήρου, ακόμη και στις περιπτώσεις α

ναγκαστικής συνεργασίας ως ήταν ο ρόλος 

της Εθναρχίας εξαργυρώθηκε με βαρύτα

το αντίτιμο (εκτελέσ ε ις  Πατριαρχών και 

Μητροπολιτών, αλλαξοπατριαρχίες, εκ

θρονίσεις, εξορίες κ.λ.π.). Τα λεγόμενο περί 

εθελοδουλείας ανατρέπονται από την πα

ρουσία του ράσου σε όλες τις μικρές και 

μεγάλες επαναστατικές απόπειρες από 

τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, στις οποίες α

ναμιγνύονται κληρικοί όλων των βαθμίδων, 

ακόμη και ησυχαστές, όπως ο άγιος Μάξι- 

μος ο Αγιορείτης (Γραικός).

Το Ράσο λειτουργούσε πάντοτε ως ένα 

είδος επαναστατικού λαβάρου. Οι επανει

λημμένες δε αποτυχίες των επαναστατι

κών αυτών κινημάτων (που συμποσούνται 

σε αρκετές δεκάδες), δικαιολογούν, αλλά 

και ερμηνεύουν συνάμα, τους δισταγμούς 

των Ηγετών του Γένους το 1821, όταν μά

λιστα τον φόβο μιας νέας τραγικής αποτυ

χίας ενίσχυε η καταθλιπτική παρουσία της 

Ίεράς Συμμαχίας"\ από το 1815). Εξ ίσου ό

μως αποδεικνύεται τελείως αβάσιμο το ε-
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πιχείρημα, ότι ο Διαφωτισμός και ιδίως η 

Γαλλική Επανάσταση, ως κοινωνικοπολιτική 

πραγμάτωσή του, γέννησαν το '21, αφού το 

Γένος δεν έπαυσε ποτέ να βρίσκεται σε 

μόνιμο επαναστατικό βρασμό. Κατά τον 

αείμνηστο Σπ. Μελά η Γαλλική Επανάσταση, 

“κοινωνική ηρωτίστως, είχε και σαφέστα
τη ν αντικληρικήν απόχρωσιν. Αλλά την ση

μαίαν του Εικοσιένα ύψωσαν και εκράτησαν 
χέρια επισκόπων".

Ο ελληνορθόδοξος Κλήρος δεν παρα

θεώρησε ποτέ τη Κυριακή εντολή για τη 

θυσία του Ποιμένος υπέρ των προβάτων 

του (Ιωάν. 10, 12 - 13). Πρέπει δε να υπο- 

γραμμισθεί, ότι το πρόβλημα για τον ησυ

χαστικό σκεπτόμενο ορθόδοξο κλήρο δεν 

είναι η συμμετοχή ή μη συμμετοχή του 

στους εθνικούς αγώνες, αλλά ο υπερτονι- 

σμός - συχνά και από κληρικούς - της ιστο

ρικής διαστάσεως του Έθνους, με άμεσο 

κίνδυνο μεταβολής της Ορθοδοξίας σε α

πλό διάκονο ενδοκοσμικών, παροδικών, 

σκοπιμοτήτων.

Οι εθνικοί μας αγώνες δεν χρειάσθηκαν, 

όπως στον τρίτο κόσμο, ειδική θεολογική 

και εκκλησιαστική θεμελίωση. Γι' αυτό και 

δεν βρεθήκαμε στην ανάγκη να παραγά- 

γουμε κάποια θεολογία “απελευθερώσεως 
και επαναστάσεως", διότι η παράδοσή μας 

είναι μόνιμα φιλελεύθερη και επαναστα

τική, δηλαδή αναστάσιμη.

Ο ορθόδοξος Έλλην, μένοντας έξω από 

κάθε έννοια φυσικής δουλείας, φ υλετι

σμού και δουλοπαροικίας και διατηρώντας 

την πίστη του στην καθολική ισότητα όλων 

των ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν να αι

σθανθεί ποτέ “κατά φύσιν δούλος", άνθρω

πος δηλαδή κατωτέρας ποιότητος, παρά 

μόνο πολιτικά υποτεταγμένος. Αλλά ακόμη 

και αυτό το τελευταίο αμφισβητήθηκε στη 

διάρκεια της δουλείας, όπως αποδεικνύει ο 

ελεύθερος Ελληνισμός των ορέων και η 

κλεφτουριά και επιβεβαιώνουν οι Νεομάρ- 

τυρες, οι δυναμικότεροι "αντιστασιακοί' 
των χρόνων της δουλεία ς, δ ιό τι συνι- 

στούσαν έμπρακτη και κραυγαλέα απόρρι

ψη του κατακτητού και της ισχύος του. Οι 

Νεομάρτυρες δεν ξαναζωντάνεψαν μόνο 

στην αρχαία χριστιανική παράδοση του 

μαρτυρίου, αλλά και τεκμηριώνουν αστα- 

σίαστα την αντίσταση του ράσου, αφού 

πνευματικοί - γέροντες προετοίμαζαν την
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ομολογία τους, αναδεικνύοντας τον εκκλη

σιαστικό χώρο σε εστία αδιαλείπτου αντι- 

στάσεως, με την κυκλοφορία των συναξα- 

ρίων τους και τη λειτουργική τιμή τους αμέ

σως μετά το μαρτύριό τους και προ της ε- 

γκρίσεως της Μ. Εκκλησίας |άγ. Αθανάσιος 

Πάριος), που δεν μπορούσε φυσικά πάντο

τε  να εκφρασθεί. Κοντά στους Νεομάρτυ

ρες τεκμηριώνεται και η σημασία των Μο- 

ναστηρίων στους αγώνες για την ανάστα

ση του Γένους ''Προμαχώνες μπροστά στα 

κύματα του μουσουλμανισμού" (δηλαδή α

φελληνισμού) τα ονομάζει ο καθηγητής Απ. 

Βακαλόπουλος. Δεν ήσαν μόνο πνευματι

κές κολυμβήθρες για τον πνευματικό ανα

βαπτισμό των Ραγιάδων, αλλά και αντιστα

σιακά - επαναστατικά κέντρα, ως επίκε

ντρα κάθε επαναστατικής δραστηριότη

τας, κάτι που θα επαναληφθεί κατά την ε 

θνική μας αντίσταση (1941 κ.ε.) και στον 

πρόσφατο αγώνα των Κυπρίων αδελφών 

μας (1956 - 1959).

Η ιδεολογικοποιημένη Ιστοριογραφία 

σκόπιμα εμεγένθυνε στο παρελθόν αδυνα

μίες και ασυνέπειες του Κλήρου. Έγκριτοι ι

στορικοί όμως φωτίζουν τη θετική πλευρό 

του. Ο εθνικός ιστορικός μας Κων. Παπαρ- 

ρηγόπουλος ομολογεί:... "Οσαδήποτε και αν 
υπήρξαν τα αμαρτήματα πολλών εκ των 
Πατριαρχών, ουδείς όμως ε ξ  αυτών, ου- 
δείς ωλίσθησεν περί την ακριβή του πα
τρίου δόγματος και των υπάτων εθνικών 
συμφερόντων τήρησιν". Ο ιστορ ικός του 

19ου αιώνος Χρ. Βυζάντιος σημειώνει: 

“Προύχοντες, κληρικοί, αρματολοί και κλε
φτοί, λόγιοι και πλούσιοι συνεφώνησαν ή 
μάλλον συνώμοσαν και παραχρήμα επανα
στάτησαν κατά της τουρκικής δυναστείας". 
Και ο θρυλικός Γέρος του Μόριά, με βάση 

τη δική του πείρα μαρτυρεί: "Πλησίον εις 
τον ιερέα ήτον ο λαϊκός, καθήμενοι εις ένα 
σκαμνί Πατριάρχης και τζομπάνης ναύτης 
και γραμματισμένος, ιατροίκλεφτοκαπετα- 
ναίοι, προεστοίκαι έμποροι". Ανάλογα απο- 

τιμούν τη στάση του Ράσου στην Επανά

σταση ο Δ. Κόκκινος, ο Δ. Φωτιάδης, ο Σπ. 

Μαρινάτος, ο I. Συκουτρής, ο Κ. Βοβολίνης, 

ο Ν. Τωμαδάκης, ο Απ. Βακαλόπουλος, ο Τ. 

Γριτσόπουλος κ.π.ά.

Η ορθόδοξη Θεολογία της ελευθερίας 

ήταν το φρόνημα όλων των αγωνιστών, ό

λου καλύτερα του Έθνους. Επίσκοποι, Πα-
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πάδες, ηγούμενοι έγιναν ένα με τον αγωνι- 

ζόμενο λαό. Ανάμεσα στα ογδόντα θύματα 

της μάχης της Αλαμάνας λ.χ. ήταν και ο Α

θανάσιος Διάκος, αλλά και ο επίσκοπος Σά

λωνων Ησαϊας, οργανωτής του μαχητικού 

σώματος.

Οι επίσκοποι, όπως ο Έλους Ανθιμος, που 

ονόμαζε τα όπλα των αγωνιστών "Θεοτίμη- 

τα, Θεοφρούρητα και Θεοδόξαστα", ε ξ έ 

φραζαν το ελληνορθόδοξο φρόνημά τους, 

στο οποίο συνυφαίνονται ο Θεός με την Ε

πανάσταση και η Ορθοδοξία με την ελευ

θερία. Αυτό φαίνεται σε όλα τα επίσημα και 

ανεπίσημα κείμενα του αγώνα. Η Επανάστα

ση νοείτα ι σ' αυτά ως "βουλή του Θεού" 
διότι Εκείνος είχε αποφασίσει την απελευ

θέρωση του Έθνους. (Ας θυμηθούμε εδώ 

τη σχετική διακήρυξη του Κολοκοτρώνη για 

τον Θεό, που υπέγραψε την ελευθερία της 

Ελλάδος). Ο αγώνας είχε καταξιωθεί στη 

συλλογική εθνική συνείδηση ως θρησκευ

τική πράξη. Γι' αυτό και οι αγωνιστές, πριν 

από τις αποφασιστικές τους αναμετρήσεις 

με τον εχθρό, κοινωνούσαν τα άχραντα μυ

στήρια, θέλοντας να πεθάνουν μέσα στην 

κοινωνία του εκκλησιαστικού σώματος, ως 

μάρτυρες πρώτα της Πίστεως και μετά της 

Πατρίδος.

Την Θεολογία του Μεγάλου μας Αγώνα 

διετύπωσε με πληρότητα η Ρ Εθνοσυνέ

λευση της Τροιζήνας (5.5.1827): "Ως πλά
σματα του Θεού, ως άνθρωποι έχοντες τ ' 
αυτά δικαιώματα, όσα χάρισε εις τον άν
θρωπον, πολεμούμε προς τους αρπα- 
κτήρας δια την γη μας, δια την πατρικήν 
κληρονομιάν μας, δια την φιλτάτην πατρί
δαν μας πολεμούμε (...) δια τας ιδιοκτησίας 
μας, δια τους καρπούς των κόπων και των 
ιδρώτων μας. Ως χριστιανοί, ούτε ήτον, 
ούτε ει δυνατόν να πειθαρχήσωμεν, δε- 
σποζόμενοι από τους θρησκομανείς Μωα
μεθανούς, οι οποίοι κατέσχιζον και κατε- 
πάτουν τας αγίας εικόνας, κατεδάφιζον 
τους ιερούς ναούς (...) υβρίζοντας το θειον 
όνομα του Ιησού (...) και μας εβίαζον να γέ- 
νωμεν θύματα της μαχαίρας των, απο- 
θνήσκοντες χριστιανοί, ή να ζήσωμεν 
τούρκοι αρνηταί του Χριστού και οπαδοί 
του Μωάμεθ. Πολεμούμε προς τους ε 
χθρούς του Κυρίου μας και δεν θέλομεν 
πώποτε συγκοινωνίαν μ ε τ ' αυτών..."Θα 
μπορούσε να λεχθεί, ότι το κείμενο αυτό

δημαγωγεί. Δεν κατασκευάζει όμως ιδεο

λογία, αλλά εκφράζει τον φιλελεύθερο δυ

ναμισμό της Ελληνορθοδοξίας, την κι

νητήρια δύναμη της αγωνιζομένης ελλη

νικής Ψυχής. Εθνικό και κοινωνικό στοιχείο 

συμπλέκονται με ιεράρχηση του δευτέρου 

στο πρώτο. Οι Έλληνες περαιτέρω, ως Χρι

στιανοί (δηλαδή Ορθόδοξοι) αντιπαρατάσ- 

σονται στους Τούρκους ως Μωαμεθανούς. 

Η πίστη των Αγωνιστών του '21 ενσαρκώ

νει και το εθνικό μας στοιχείο. Οι όροι, άλ

λωστε, "τουρκεύω"και "φραγκεύω", ως τον 

19ο αιώνα, σήμαιναν απώλεια όχι μόνο της 

θρησκευτικής ταυτότητος, αλλά και της ε 

θνικής. Ο Εθνικός μας αγώνας, όπως ομο- 

λογείτα ι από τους Πρωταγωνιστές του, 

διεξήχθη στο όνομα του Χριστού. Δεν ξ έ 

ρω, πως θα αντιδρούσαν οι ήρωες αυτοί, 

αν σήμερα τους εζητείτο  να απαλειφθεί α

πό τις ταυτότητες το "θρήσκευμά τους"! Α
ναμφίβολα, θάπιαναν πάλι το καριοφίλι!

Ως ελληνορθόδοξος κληρικός έμαθα να 

βλέπω την Πατρίδα μου την Ελλάδα μέσα α

πό το τιμημένο Ράσο. Και με δάκρυα στα 

μάτια ατενίζω τη γνωστή εικόνα, που δεί

χνει ένα Παπά του '21 να βαστάζει με το έ 

να χέρι το καριοφίλι και με το άλλο το Αγιο 

Ποτήριο, ή τον ορθόδοξο κληρικό, όπως ο 

Διάκος, ντυμένο τη λεβέντικη φουστανέλα. 

Δεν θέλω να εκτραπώ σε λυρισμούς, αλλά 

το '21 είναι πρώτα υπόθεση της καρδιάς 

και μετά της λογικής.

Η Επανάσταση μας, σε όσες επιδράσεις 

και αν δέχθηκε απ' έξω , έμεινε πάνω απ' ό

λα έκφραση μιας συλλογικής συνειδήσεως, 

ζυμωμένης με την κατάφαση της Χάρης και 

της ελευθερίας. Και κατά τον λόγο ενός 

άλλου ακαδημαϊκού μας, του Καθηγητού 

Κων. Ζέγκελη "παραπλεύρως εις τα 14 πυ
ριτιδοποιεία της Δημητσάνας υπήρχαν η 
περιώνυμος Μονή του Φιλοσόφου, με την 
πλουσίαν βιβλιοθήκην της, η πνευματική 
τροφή του Έθνους, η οποία έδωσεν εις την 
δούλην Ελλάδα τον εθνομάρτυρα (και ιερο
μάρτυρα, συμπληρώνω) Γρηγόριον και τό
σους άλλους μεγάλους Ιεράρχας".

Ο απώτερος στόχος των Αγωνιστών του 

'21 δεν ήταν το όραμα κάποιου "επιγείου 
παραδείσου", αλλά η ανάσταση του Γένους 

με όλα τα συστατικά της υπάρξεώς του. 

Αυτή η συνείδηση αποτελεί το ελληνορθό

δοξο φρόνημα και αυτό ακριβώς το φρό

νημα εξασθενίζει και διακυβεύεται στους 

καιρούς μας, στο όνομα της προόδου και 

της ευημερίας. Ένα πνεύμα αυτοκαταστρο- 

φικό, ως ψευδομόρφωμα των συγχρόνων 

ανακατατάξεων, άρχισε να διαποτίζει τη 

συνείδηση του Έθνους, καλλιεργούμενο α

πό μερίδα της διανοήσεως και του πολιτι

κού μας κόσμου.

Η απόλυτη υποταγή και σε αποφάσεις 

της Ευρώπης, που αναιρούν την εθνική μας 

ετερότητα  και ταυτότητα, ισοδυναμεί με 

άρνηση του ιστορικού μας ρόλου και της ι

σ τορ ικής  σ υ νέχ ε ιά ς  μας, η μονιστική 

στροφή στην αρχαιολατρεία - ή καλύτερα 

αρχαιοπληξία - σύμπτωμα των καιρών, και η 

θεώρηση της σχέσεως Ελληνισμού - Ορθο

δοξίας ως αντιθέσεως και όχι πατερικά ως 

συνθέσεως ο προωθούμενος από μια ηχη

ρά μειοψηφία χωρισμός Εκκλησίας - Πολι

τείας, όχι με την έννοια της δικαιοδοσιακής 

αυτοδυναμίας εκάστου χώρου, αλλά στην 

πραγματικότητα ως αποσύνδεση του έ 

θνους από την Ορθοδοξία, επιβάλλουν την 

ανανέωση της εθναρχικής λειτουργίας του 

ράσου στους καιρούς μας, όχι φυσικά με 

την έννοια της πολιτικής εξουσίας, αλλά 

του πνευματικού αγώνα για την διάσωση 

των στοιχείων εκείνων του πολιτισμού μας, 

που εξασφαλίζουν τη συνέχεια και συνοχή 

του Έθνους.

Ο κλήρος μας, παρά τα υπαρκτά ή 

ανύπαρκτα σκάνδαλά του, που με τόση επι

μέλεια προβάλλονται από τους Γραικύλους 

των καιρών μας, διασώζει και σήμερα αγνή 

φιλοπατρία και πνεύμα θυσίας για την ε 

θνική ελευθερία. Αν οι εξελ ίξε ις  των πραγ

μάτων το απαιτήσουν, το Ράσο είναι έτοιμο 

να ξαναπάρει το καριοφίλι.

Ως τότε όμως καλούμεθα οι κληρικοί να 

αναλάβουμε τα πνευματικά όπλα, που μας 

εμπ ιστεύθηκε ο Χριστός μας, την προ

σευχή, την παράκληση, τη νουθεσία, το λό

γο, τη θυσία. Και το νέο '21 δεν θ' αργήσει 

να μας απαλλάξει από την ενσκήψασα 

πνευματική μας τουρκοκρατία.

Σ' αυτό τον αγώνα ο ελληνορθόδοξος 

Κλήρος είναι -το διαβεβαιώνω ως Κληρι

κός- ηγέτης και πρωτοπόρος. □

*  Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τις 

εκδηλώσεις για την άλωση της Τριπολιτσάς.
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Η συμβοηή του φακού
στοέργο 

του αστυνομικού
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του FBI 

στην Αμερική οι περισσότεροι θάνατοι αστυνομικών εν ώρα 

υπηρεσίας σημειώνονται από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί. 

Ανάλογα, βεβαίως, στοιχεία μπορούμε να διαπιστώσουμε και σε άλλες 

χώρες του κόσμου, αφού η νύχτα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

είναι ο καλύτερος σύμμαχος των κακοποιών και συνάμα  

σοβαρή απειλή για τους διώκτες τους. 
Ενας φακός, λοιπόν, αποκτά πρωτεύουσα σημασία  

για την ασφάλεια και την άμυνα των αστυνομικών.

Δ
εν είναι τυχαίο που ολοένα 

και περισσότερα τμήματα α

σ φ αλείας τόσο στην Αμε

ρική όσο και στην Ευρώπη, 

στον βασικό εξοπλισμό των ανδρών τους, 

εκτός από το περίστροφο και τις χειροπέ

δες, έχουν συμπεριλόβει πλέον και το φα

κό.

Εργαλείο ή απλό αξεσουάρ;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκε

ντρώνει ένας φακός, για να χαρακτηριστεί 

πραγματικό εργαλείο για τις δύσκολες κα

ταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο 

αστυνομικός εκτελώ ντας την υπηρεσία 

του θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές του κοι

νού φακού. Επομένως, ο φακός θα πρέπει 

να είναι:

•  Μεγάλης ισχύος, ώστε να μπορεί ο α

στυνομικός να φωτίσει επαρκώς σε μεγά

λη απόσταση και έκταση ή ακόμη και να ακι- 

νητοποιήσει κάποιον, φωτίζοντάς τον ξαφ

νικά στα μάτια.

•  Εύχρηστος, ώστε να μην εμποδίζει τις 

κινήσεις του και να μπορεί να τον μεταφέ

ρει πάντα με άνεση στη ζώνη του. Να ανά

βει εύκολα και γρήγορα, μόλις χρειαστεί. 

Να μπορεί να τον χειρ ιστεί με το ένα χέρι.

•  Αξιόπιστος, με μεγάλη διάρκεια 

ζωής και εγγύηση ποιότητας, έτσι ώστε, α

κόμη κι αν η χρήση του είναι περιορισμένη, 

να λειτουργεί ανά πάσα στιγμή στην εντέ

λεια

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αστυνομι

κός είναι συχνά αναγκασμένος να εργάζε

ται κάτω από δύσκολες συνθήκες όπως κα

κό ή ανύπαρκτο φωτισμό, με βροχή, με ομί

χλη, καπνό κ.λπ., αναφέρουμε ορισμένες 

περιπτώσεις που θα μπορούσε ένας φα

κός να εξυπηρετήσει τον αστυνομικό σε 

μια βραδινή βάρδια ρουτίνας.
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■  Έρευνα εγκαταλειμμένων κτιρίων, αυ

τοκινήτων κ.ά

■  Περιπολία π φρούρηση σε σκοτεινές 

περιοχές.

■  Ακινητοποίηση υπόπτων

■  Σήμανση σε αυτοκίνητα προκειμένου 

να γίνει έλεγχος.

Σε τέ το ιες  περιπτώσεις ένας ισχυρός, 

επαγγελματικός φακός είναι απαραίτητο 

συμπλήρωμα του εξοπλισμού και της εκ

παίδευσής του, για να δράσει αποτελεσμα

τικό και να υπερασπιστεί την ασφάλεια όχι 

μόνο των πολιτών αλλά και τη δική του.

Σε ειδικές αποστολές

Ο φακός που έχει ανάγκη ένας αστυνο

μικός θα πρέπει να καλύπτει τις ιδιαιτερό

τητες των ειδικών αποστολών της υπηρε

σίας του. Για παράδειγμα, οι αστυνομικοί 

που εκτελούν περιπολίες πεζή χρειάζονται 

έναν ελαφρύ φακό, μικρών διαστάσεων 

αλλά πολύ ισχυρό ή έναν εξίσου ισχυρό 

φακό-γκλομπ.

Οι αστυνομικοί του τμήματος της Τρο

χαίας έχουν ανάγκη από φακούς όπου θα 

προσαρμόζονται ειδικοί κώνοι με κίτρινο ή 

κόκκινο φως, ευδιάκριτο από μεγάλη από

σταση.

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υ

πηρεσίας χρειάζονται αντιεκρηκτικούς φα

κούς με δυνατότητα να διαπερνούν τον κα

πνό.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές χρειάζονται έ 

να φακό, ο οποίος να προσαρμόζεται στο 

σκόπευτρο και να ανάβει εύκολα, χωρίς να 

είναι απαραίτητο να μετακινήσουν το όπλο 

τους.

Φακός επαναφορτιζόμενος ή 
με μπαταρίες;

Για παράδειγμα, η τιμή ενός επαγγελμα

τικού, επαναφορτιζόμενου φακού κυμαίνε

ται περίπου από 53.000 έως 84.000 δρχ., α

νάλογα με το μοντέλο. Συνήθως, στην τιμή 

αυτή συμπεριλαμβάνονται δύο βάσεις 

φόρτισης και δύο φορτιστές (σταθερός 

και αυτοκινήτου).

Όμως, στο ποσό αυτό δεν θα προστεθεί 

ούτε δραχμή, τουλάχιστον για τα επόμενα 

τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία αγο

ράς. Αντίθετα, στην αξία ενός φακού που 

λειτουργεί με μπαταρίες (περίπου 15.000 

δρχ.) θα πρέπει να προσθέσουμε και το κό

στος των μπαταριών.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η 

διαφορά στο τελικό κόστος ανάμεσα σ' έ 

ναν επαναφορτιζόμενο φακό και σε ένα 

φακό που λειτουργεί με μπαταρίες, ο ο

ποίος χρησιμοποιείται λιγότερο από μία ώ

ρα την ημέρα στη διάρκεια ενός έτους.

Είναι σαφές ότι μακροπρόθεσμα ο επα

ναφορτιζόμενος φακός αποδεικνύεται πιο 

οικονομικός. Εκτός, όμως, από το κόστος ο 

επαναφορτιζόμενος φακός έχει ακόμα έ 

να σημαντικό πλεονέκτημα. Η χρήση του 

φακού με κοινές μπαταρίες δεν δίνει στον 

αστυνομικό τη σιγουρά και την ασφάλεια ό

τι θα λειτουργήσει όποτε κι αν τον χρεια

στεί. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση, για παρά

δειγμα, που εξαντληθούν οι μπαταρίες, δεν 

υπάρχει τρόπος να τις αντικαταστήσει ά

μεσα, κι έτσι ουσιαστικά ο φακός παύει να 

λειτουργεί.

Αντίθετα, στην περίπτωση του επανα

φορτιζόμενου φακού η μόνιμη τοποθέ

τησή του στο φορτιστή του αστυνομικού 

τμήματος και στη συνέχεια στο φορτιστή 

του περιπολικού καθιστά το φακό ένα ερ

γαλείο σε συνεχή υπηρεσιακή ετοιμότητα.

Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αμφι

σβητήσουμε ότι ο φακός είναι ένας πολύτι

μος σύντροφος για τον αστυνομικό: συμ

βάλλει στην ασφάλεια και την προστασία 

της ζωής του χρήστη, ενώ παράλληλα τον 

διευκολύνει αφάνταστα στην επιτέλεση 

του έργου του με τον πλέον αποτελεσμα

τικό τρόπο. □

Οι επαναφορτιζόμενοι φακοί έχουν το 

συντριπτικό πλεονέκτημα να είναι σαφώς 

πιο ισχυροί από τους κοινούς φακούς, που 

λειτουργούν με μπαταρίες.

Παρά τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ 

τους στο αρχικό κόστος, αποδεικνύεται ότι 

για τον επαγγελματία οι επαναφορτιζόμε

νοι φακοί είναι τελικά ασύγκριτα πιο φθη

νοί.

Χρήση περίπου 1.000 ωρών ή 3 ετών
Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η  A Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η  8

Μ ο ν τέλ ο SL-20X Krypton 5 -D * S tinger 5-D *

Ισχύς Φωτός 3 0 .0 0 0  κεριά 1 5 .0 0 0  κεριά 1 5 .0 0 0  κεριά 7 .0 0 0  κεριά

Κόστος αγοράς 7 9 .9 0 0 1 5 .0 0 0 6 5 .9 0 0 16 .0 0 0

Κόστος Μπαταριών 0 Ϊ1 5 τ ε μ .! :  6 0 0 δ ρ χ .= 1 8 9 .0 0 0 0 1 8 9 τ ε μ ., 6 0 0 δ ρ χ .= 1 1 5 .6 0 0

Σ υ ν ο λ ικ ό  κ ό σ τ ο ς 79 .9 0 0 20 4 .0 0 0 65.9 00 1 2 9 .6 0 0

’Κοινός Φακός αλουμινίου με χοντρίς αλκολικός μπαταρίες τύπου’Ο’.
"Το παροπόνω ηαρόόειγμο προϋποθέτει ότι οι αλκαλικές μπαταρίες που χρησιμοποιούνται είναι καλός ποιότητας και διαρκούν 16 ώρες οε κόθε γέμισμα 
Τέτοιες μπαταρίες οτοιχΙΤουν, συνήθως, περισσότερο από 600 όρχ. ανό τεμάχιο.
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ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Σε εγκάρδιο κλίμα έγινε η πρόσφατη πα

ραλαβή - παράδοση καθηκόντων από τον 

απερχόμενο στον νεοαναλαμβόνοντα Υ

πουργό Δημόσιας Τάξης. Ο κ. Φίλιππος Πε- 

τσόλνικος κάνοντας ένα σύντομο απολογι

σμό του έργου που επιτέλεσε κατά την ο- 

λιγόμηνη θητεία του μίλησε για τα νομο

σχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή αναφε- 

ρόμενος:

- Στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Εσω

τερικών Υποθέσεων

- Την προεργασία για τη δημιουργία Αρ

χηγείου και τη σχετική διαδικασία για την α

ναμόρφωση των κρίσεων

- Την αναμόρφωση του συστήματος Επι

θεώρησης Υπηρεσιών

- Την αύξηση της οργανικής δύναμης του 

Σώματος κατά 3.000 όνδρες από το 2.000 

έως το 2.003 (750 κατ' έτος)

- Την καθιέρωση με βάση τα διεθνή πρό

τυπα, αντικειμενικών ασκήσεων, για την το

ποθέτηση των αστυνομικών σε μια υπηρε

σία ανάλογα με τα προσόντα τους, η σχε

τική μελέτη έχει ανατεθεί σε καθηγητές 

του Παντείου.

Όσον αφορά την αποδέσμευση αστυνο

μικών από την εκ τέλεσ η  έργω ν ξένων 

προς το αστυνομικό ο κ. Πετσάλνικος είπε:

"7. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή 
για πρόσληψη 1.300 φυλάκων από το Υ

πουργείο Δικαιοσύνης και αντίστοιχη απο
δέσμευση αστυνομικών από τις φυλακές.

2. Προχωρούν οι διαδικασίες για την 
πρόσληψη 500 εκτάκτων υπαλλήλων από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αντίστοιχη α
παλλαγή αστυνομικού προσωπικού για την 
επίδοση δικογράφων.

3. Αποδεσμεύονται 400 αστυνομικοί από 
τον έλεγχο χειραποσκευών στα αεροδρό
μια μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαι
ριού.

4. Ήδη προσελήφθησαν και εκπαιδεύο
νται 1.000 Συνοριακοί Φύλακες οι οποίοι α
ναλαμβάνουν υπηρεσία στα τέλη Απριλίου. 
Παράλληλα δημιουργούνται και νέα Μετα
βατικά Αποσπάσματα σε νομούς της Β. Ελ
λάδος.

5. Εκπονήθηκε και εφ αρμόζετα ι ήδη 
σύστημα πεζών περιπολιών από 250 αστυ
νομικούς, σε πολυσύχναστα σημεία του 
Λεκανοπεδίου, όπως κέντρο πόλεως, πυ- 
κνοκατοικημένες συνοικίες κ.λπ. Αντί
στο ιχο σύστημα θα εφ α ρ μ ο σ θ ε ί στη 
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελ
λάδος.

6. Εφαρμόζεται πρόγραμμα περιπο
λιών στο Λεκανοπέδιο, κατά τις ώρες 
συναλλαγών με 100 μοτοσ ικλέτες και 
50 αυτοκίνητα για πρόληψη κλοπών και 
ληστειών.

7. Επαναπροσδιορίστηκε και ενεργο
ποιήθηκε το σύστημα μπλόκων σε όλη τη 
χώρα με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αστυνόμευση.
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8. Γίνεται ευρείαχρήση των ελικοπτέρων 
για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έ 
λεγχο της κυκλοφορίας καθημερινά.

9. Έχει γίνει σημαντική αύξηση των ελέγ
χων αλκοτέστ, ταχύτητας με ραντάρ και 
γενικά όλων των επικίνδυνων παραβάσεων.

10. Έχει γίνει δραστικός περιορισμός δυ
νατότητας ακύρωσης τροχαίων παραβά
σεων, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πα
ραβάτη στον Διοικητή του οικείου Τμήμα
τος Τροχαίας.

Επί πλέον εξασφαλίστηκαν για το 1999, 
είκοσι δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό 
της Ελληνικής Αστυνομίας και δέκα δισεκα
τομμύρια για την επέκταση κτιριακού συ
γκροτήματος των Σχολών της Αστυνομίας 
στη Θράκη".

Ο νεοαναλαμβάνων Υπουργός ΔημοσΓας 

Τάξεως κ. ΛΛιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά την 

ομιλία του στην τελετή  παραλαβής τόνι

σε:

"Συμπλήρωσα σχεδόν πέντε χρόνια στον 
οικονομικό και παραγωγικό τομέα της κυ
βερνητικής πολιτικής. Πιστεύω ότι έδωσα 
εκείόλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να 
πετύχουμε τους μεγάλους στόχους που έ 
χουμε θέσει σαν χώρα, δηλαδή, να εντα
χθούμε στην Οικονομική και Νομισματική Έ
νωση και να εκσυγχρονίσουμε την ελληνική 
οικονομία. Και, εισέρχομαι σε ένα χώρο, ο 
οποίος την τελευταία περίοδο, έχει ανα- 
δειχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα στην ελληνική 
κοινωνία.

Πρέπει να σας πω ότι διαδέχομαι -χρησι
μοποιώ τον ίδιο όρο που χρησιμοποίησε ο 
Φίλιππος- κατ' αρχήν έναν αξιότατο συνά
δελφο ο οποίος διέγραψε μέχρι τώρα μια 
λαμπρή διαδρομή, η οποία χαρακτηρίσθηκε 
από σπουδαίο έργο από τα Υπουργεία που 
πέρασε, αλλά κυρίως ήθος. Και τούτο νομί
ζω ότι είναι το χαρακτηριστικό του Φίλιπ
που Πετσάλνικου. Διαδέχομαι ένα φίλο 
προσωπικό από πολύ παλιά και βεβαίως 
διαδέχομαι ένα σύντροφό μου σε πολιτι
κούς και κοινωνικούς αγώνες των τελευ
ταίων δεκαετιών. Αισθάνομαι ιδιαιτέρως 
συγκινημένος που παραλαμβάνω από τον 
Φίλιππο αυτό το χώρο.

Δε θα πω πολλά πράγματα γιατί δε θέλω 
να σας κουράσω. Οι προτεραιότητες, είναι 
αυτές ακριβώς που περιέγραψε ο κ. Πε- 
τσάλνικος. Όλοι μαζί εδώ, με τη φυσικό η

γεσία θα συνεχίσουμε την προσπάθεια εκ
συγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρέπει να ενισχύσουμε το αίσθημα α
σφάλειας του πολίτη σε μια εποχή που εί
ναι πάρα πολύ δύσκολη. Να προχωρήσουμε 
την προσπάθεια εξυγίανσης και όχι μόνον 
όσο αφορά την αστυνομία, όσον αφορά και 
τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας.

Θέλω να πω ακόμα ότι περνάμε μια 
δύσκολη στιγμή σαν χώρα αυτή την περίο
δο. Η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή περ
νάει μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εμείς 
όμως είμαστε αποφασισμένοι, όλοι μαζί 
με ομοψυχία και ενότητα μαζί με τον ελλη
νικό λαό να κάνουμε την αναγκαία στροφή, 
ούτως ώστε η χώρα να εισέλθει στη χωρία 
των μεγάλων χωρών για, να μπορεί πράγ

ματι να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του 
νέου αιώνα.

Αυτόν τον στόχο έχουμε θέσει ως κυ
βέρνηση και αυτόν τον στόχο θα πετύχου
με όλοι μαζί. Δεν είναι θέμα προσωπικό, εί
ναι θέμα όλων μας και είμαστε αποφασι
σμένοι να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του 
ελληνικού λαού.

Σας καλώ όλους, τη φυσική ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και όλους τους εργαζόμενους 
στο Υπουργείο, να συμμετάσχετε σ' αυτή 
την προσπάθεια για να κάνουμε μία αστυ
νομία που θα ανταποκρίνεται στις προσδο
κίες του πολίτη και από την άλλη να συν
δράμουμε για να υλοποιήσουμε τους στό
χους που έχουμε θέσει ως χώρα".
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Υ Π Ο ΥΡΓΟ Υ  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Την ικανοποίησή του εξέφ ρα σε για τη 

χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση που 

είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δημήτριο 

Αβραμόπουλο, ο Υπουργός Δημοσίας Τά- 

ξεω ς κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ο οποίος 

τόνισε ότι: "Η συζήτηση κινήθηκε σε ένα 

πεδίο συνεργασίας που μπορεί να αναπτυ
χθε ί μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του ΥΔΤ με στόχο να διαμορφώσουμε ένα 
αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Αυτό 
είναι το ζητούμενο και από την άλλη να επι
βάλλουμε την ευταξία και την καλή λει
τουργία στις πόλεις μας.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, τη δημιουργία 
μιας κοινής ομάδας η οποία θα μελετήσει 

και στη συνέχεια θα παρέμβει όπου απαι
τείται, προκειμένου να εμπεδωθεί αυτή η 

ευταξία και η καλή λειτουργία της πόλης, έ 
χει αποφασισθείη συνεργασία με τους δη
μάρχους του λεκανοπεδίου προκειμένου 
να καταστήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση 
συμμέτοχη σ' αυτή την μεγάλη προσπάθεια 
για να τονώσουμε το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών. Πολύ σύντομα θα έχω συνεν
νόηση μα τον Δήμαρχο Αθηναίων προκειμέ
νου να καθορίσουμε αυτή τη συνάντηση και 
κάποια ζητήματα σε σχέση με ορισμένα 
σημεία του κέντρου της πόλης, τα πάρκα ό
που το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί νομοθετική πρω
τοβουλία προκειμένου να περιέλθει η 
χρήση και η παρακολούθηση αυτών των 
χώρων στην αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να ε- 

ξαλειφθούν και αυτά τα δυσάρεστα φαινό
μενα που βλέπουμε καθημερινά στους χώ
ρους αυτούς. Ελπίζω και προσδοκώ στη 
συμπαράσταση και στήριξη του Δημάρχου 
Αθηναίων και συνολικά της αυτοδιοίκησης 
γιατί πιστεύω ότι η ασφάλεια του πολίτη 
σήμερα αποτελεί κοινή υπόθεση και θα 
πρέπει να συνεργασθούμε προς αυτή την 
κατεύθυνση’’.

0  Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημήτριος Α- 

βραμόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε: "Με ι
διαίτερη χαρά συναντήθηκα με το νέο Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως στον οποίο 
ευχήθηκα καλή επ ιτυχία στα νέα του 
καθήκοντα τα οποία ξεκινούν κάτω από ι

διαίτερα λεπτές και ευαίσθητες συνθήκες. 
Όπως όλοι γνωρίζετε, πριν από καιρό είχα
με ξεκινήσει μια συνεργασία με το ΥΔΤ που 
δεν έτυχε συνέχειας για λόγους που όλοι 
γνωρίζετε. Σήμερα, με τον Υπουργό συ
ζητήσαμε γύρω από θέματα που αφορούν 

στη λειτουργία και την ευταξία της πόλεως 
των Αθηνών και συμφωνήσαμε σε μια κατ' 
αρχήν σειρά κοινών κινήσεων που είμαι βέ
βαιος ότι σύντομα θα δώσουν τα'αποτελέ- 
σματά τους.

Προωθείται, λοιπόν, με γρήγορους ρυθ
μούς ένα πρόγραμμα συνεργασίας που θέ
λει πρώτα απ' όλα τη συγκρότηση μικτών ο
μάδων της Ελληνικής και της Δημοτικής Α
στυνομίας που θα εποπτεύουν τα θέματα 
λειτουργίας και ευταξίας στο κέντρο της 
πόλεως των Αθηνών, αλλά και γενικότερα 
σε μια σειρά από μέτρα που θα ενδυνα
μώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολι
τών.

Επ' ευκαιρία να ενημερώσω τον κύριο Υ
πουργό για θέματα ασφάλειας που τον τε
λευταίο καιρό έχουν ιδιαίτερα επισημανθεί 
σε ευαίσθητες ζώνες της Αθήνας και κυ
ρίως σε δημόσιους χώρους, αλσύλλια και 
πάρκα. Βεβαίως, το θέμα δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του ΥΔΤ αλλά με την ευκαιρία 
θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι θα αποστα
λ ε ί νέα επιστολή προς τονκ. Πρωθυπουργό 

αυτή τη φορά ώστε μια σειρά από κα
τευθύνσεις προς τους αρμόδιους Υπουρ
γούς να οδηγηθούμε ώστε να περιέλθουν 
και πάλι στον Δήμο της Αθήνας οι ζωτικοί 
χώροι της πόλεως.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι απ' 
αυτήν τη σημερινή συνάντηση που όπως 
διαπιστώσατε διάρκεσε για αρκετό χρονι

κό διάστημα, ήλθε στην επιφάνεια η αμοι
βαία επιθυμία για συνεργασία και συνεν

νόηση μπροστά σε κοινά θέματα που πρέ
πει να αντιμετωπίσουμε. Εδώ θα παίξει ση
μαντικό ρόλο η Δημοτική Αστυνομία όπου 
με το γνωστό νομοσχέδιο που προωθείται 
αυτόν τον καιρό, σύντομα θα αναλάβει μια 
σειρά από σημαντικές και ουσιαστικές αρ
μοδιότητες και θέλω να πιστεύω ότι θα 
συμβάλλουν ώστε να ανακουφ ιστεί ως 
προς το βασικό της έργο και την αποστολή 
που έχει η Ελληνική Αστυνομία που όπως εί
ναι γνωστό είναι η πάταξη του εγκλήματος. 
Έχουμε, λοιπόν, πάρα πολλά θέματα μπρο
στά μας.

Το βασικότερο είναι ότι υπάρχει διάθεση 
για συνεργασία και ε ίμ α ι βέβα ιος ότι 
σύντομα οι Αθηναίοι θα αισθανθούν τα α
ποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων 
καθώς επίσης και σε ένα άλλο επίπεδο ό
που πρόκειται να υπάρξουν συνεργασίες 
με τους υπόλοιπους Δήμους της Αθήνας. 
Μου ζήτησε, βέβαια, ο κ. Υπουργός να συ- 
ντονισθείκαι μια συνάντηση με όλους τους 
Δημάρχους ώστε από κοινού να χαράξου
με πολιτική με βάση τους σκοπούς που 
προανέφερα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τονκ. Χρυσοχοϊδη 
για τη συνεργασία που είχαμε και θέλω να 
πιστεύω ότι σύντομα θα ζήσουμε τα απο
τελέσματα της συνεννόησης και της συνά
ντησης".
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜ ΟΥΣ Β

Την 5η Μαρτίου στη Σχολή Μετεκπαί

δευσης και Επιμόρφωσης Ν. Φιλαδέλφειας, 

πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των 

πτυχίων στους 78 Αστυνόμους Β' και σε 

δέκα βαθμοφόρους της Κυπριακής Αστυ

νομίας. που παρακολούθησαν το τρίμηνο 

σεμινάριο στο Τμήμα Επαγγελματικής Μ ε

τεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.

Τα πτυχία απένειμε ο Γενικός Γραμμα

τέας του Υπουργείου κ. Δημήτριος Ευστα- 

θιάδης, ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά

τηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος και ο 

Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την 

τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο, ο 

Α' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 

Πλάκας, ο Β' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. 

Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο Σεβα- 

σμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. 

Κωνσταντίνος και άλλοι ανώτατοι και ανώ

τεροι αξιωματικοί του Σώματος και καθη

γητές της Σχολής.

Στους αποφοιτήσαντες μίλησε ο Διοι

κητής της Σχολής Αστυν. Δ ιευθυντής κ. 

Χρήστος Ρήγας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε 

ο Γεν. Γραμμ. του ΥΔ.Τ. κ. Δημ. Ευσταθιάδης.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση 

προς τιμήν των αποφοιτησάντων Αστυνόμων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΣΡΑΗΑΙΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Μ ε αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγο

ντες  του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 

συναντήθηκε το μεσημέρι ο Γενικός Διευ

θυντής του Υπουργείου Δημόσιας Ασφά

λειας του Ισραήλ κ. Αβραάμ Κοχάβ.

Η επ ίσκεψ η πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της υπάρχουσας Συμφωνίας Αστυ

νομικής Συνεργασίας μεταξύ των Υπουρ

γείων Δημοσίας Τάξεως της Ελλάδας και 

Δημόσιας Ασφάλειας του Ισραήλ που υπο- 

γράφηκε το 1995.

Τον κ. Κοχάβ συνοδέυσαν ο Διευθυντής 

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων κ. Νατάν 

Ρότεμπεργκ, ο Υπεύθυνος Αστυνομικού 

Σχεδιασμού κ. Γεχούντα Μπάχα και ο σύν

δεσμος της Ισραηλινής Αστυνομίας με την 

Ελλάδα κ. Έτυ Γιάβνυ. Η ισραηλινή αντιπρο

σωπεία συναντήθηκε με ανώτατους αξιω

ματικούς του ΥΔΤ και οι συζητήσεις τους ε 

στιάσθηκαν σε θέματα ναρκωτικών, παράνο

μης μετανάστευσης και αστυνομικής συνερ

γασίας των δύο χωρών.

Σε ανταπόδοση της επίσκεψης του Ισ- 

ραηλινού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως στην 

Ελλάδα το 1995 προετοιμάζεται μελλοντική 

επίσκεψη του Έλληνα ομολόγου του στο 
Ισραήλ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΕΕΝ. ΕΡΑΜΜΑΤΕΑ Υ. Δ. Τ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΣΤΥΦ ΥΔΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκί

μων Αστυφυλάκων Κομοτηνής επιθεώρη

σε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του Υ

πουργείου μας κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης. 

Τον κ. Γ ενικό υποδέχθηκε και ξενάγησε ο Α- 

στυν. Υποδ/ντής κ. Χρήστος Μπρατζουκά- 

κης, Διοικητής του ΤΔΑ ο οποίος ευχαρί

στησε τον κ. Γενικό για την αμέριστη συ

μπαράσταση της Πολιτείας στην εύρυθμη 

λειτουργία του ΤΔΑ.

Ο κ. Γενικός εξέφ ρ α σ ε την απόλυτη ι

κανοποίησή του και υποσχέθηκε ό τι η 

Πολιτεία θα συνεχίσει να είναι αρωγός 

σ τις  προσπάθειες για την πληρέστερη 

εκπ α ίδευση  τω ν Δοκίμω ν Α σ τυφ υλά 

κων.

ΒΡΑΔΙΑ ΚΕΦΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χοροεσπε

ρίδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

που έγινε την 14η Φεβρουάριου σε κοσμικό 

κέντρο των Αθηνών και παρευρέθησαν ο 

Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργείου μας κ. 

Δημήτριος Ευσταθιάδης ο Αρχηγός του 

Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωρ- 

γακόπουλος, ο Β' Υπαρχηγός Αντιστράτη

γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο 

Δ ιευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. 

Σπήλιος Ζαχαρόπουλος, ο παλιός διεθνής 

δ ια ιτη τής  κ. Π ερικλής Βασιλάκης και ο 

πρόεδρος του ΣΑΔ κ. Νικόλαος Καραθανά- 

σης.

Στην τελετή βραβεύθηκαν ο Αρχιφύλα- 

κας Αθανάσιος Κατσιγιόννης, ο Αρχιφύλα- 

κας Δημήτριος Κοκολάκης, ο Αστυφύλακας 

Τάσος Μητρόπουλος, ο Πανελλήνιος Σύλ

λογος Αθλ. Τύπου, ο Δημοσιογράφος κ. Πό

νος Σόμπολος και οι επτά Αστυνομικοί 0- 

λυμπιονίκες, Μπάμπης Χολίδης, Γεώργιος 

Ποικιλίδης, Γεώργιος Ποζίδης, Ηρακλής 

Δεσκουλίδης, Ανδρέας Γούνας, Σταύρος 

Γιαννόπουλος και Χρήστος Κωνσταντινί- 

δης

■
Ι · Η · λ

ΜΤΝ A! ITO/RM 
IMUfHMU

Από τη συνάντηση που πραγματοποίησαν πρόσφατα οι Αστυνόμοι Α' της σειράς '80 
μέσα σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα σε γνωστή ταβέρνα της Αθήνας.
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Me ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Βυ

ζαντινού Αθλητικού Ομίλου βραβεύθηκε με 

αναμνηστική πλακέτα ο Γενικός Αστυνομι

κός Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος 

κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου για την προ

σφορά του στον κοινωνικό τομέα και στον 

αθλητισμό.

Ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος ιδρύθη

κε από πρόσφυγες Κωνσταντινουπολίτες 

το 1926 και είναι από τα αρχαιότερα σωμα

τε ία  της Θεσσαλονίκης. Στην πολύχρονη 

πορεία του δημιούργησε αθλητικά τμήματα 

στίβου, ποδηλασίας, πόλης, άρσης βαρών, 

καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, και 
σκάκι.

Η βράβευση του Γενικού Αστυνομικού 

Διευθυντή πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 

γυμναστήριο ΒΑ.Ο. στις Συκιές Θεσσαλονί

κης κατά τη διάρκεια της κοπής πίτας των 

αθλητών του Ομίλου από τον πρόεδρο 

Στέργιο Κωνσταντούλα.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ

σαλονίκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο και 

το Δ.Σ. για την ευγενική του χειρονομία και 

δήλωσε πως η βράβευση αυτή ανήκει σε ό

λο το αστυνομικό προσωπικό της Γενικής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης 

ευχόμενος στη διοίκηση και στους αθλη

τές  καλή χρονιά και πολλές διακρίσεις.

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

ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΗΤΙΚΟ ΟΜΙΑΟ

ΑΠΟΝΟΜΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΕΑΘΙΑΣ

Στιγμιότυπο από την απονομή Αριστείου 

Ανδραγαθίας στον Αστυφύλακα Σωτήριο 

Θεσσαλονικιό στη Αστυνομική Δ/νση Ημα
θίας.

Το Αριστείο απονεμήθηκε στον ανωτέ

ρω Αστυφύλακα διότι κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας σε συμπλοκή με 

ένοπλο κακοποιό ανδραγάθησε "έξοχα" 

εκθέτοντας τη ζωή του σε άμεσο και προ

φανή κίνδυνο και τραυματιζόμενος σοβα

ρά στο δ εξ ί του πόδι.

Στην ίδια συμπλοκή ε ίχε τραυματισθεί 

σοβαρό ο Αστυφύλακας Γεώργιος Αθανα- 

σόπουλος ο οποίος λίγες ημέρες αργότε

ρα υπέκυψε στα τραύματά του.

Από την εθελοντική αιμοδοσία των Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας, υπέρ της Τράπεζας Αίματος του Σώματος. Εθελοντική αι
μοδοσία πραγματοποίησε επίσης και το ΤΛΑστ/κων Καρδίτσας.



ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑ.

Επίσκεψη σε υπηρεσίες της ΓΑΔΑ πραγ

ματοποίησαν εβδομήντα σπουδαστές - α

ξιωματικοί της Σχολής Εθνικής Αμύνης συ- 

νοδευόμενο ι από τον Υποδιοικητή της 

Σχολής Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο Στρα- 

τούλια. Τους σπουδαστές υποδέχθηκε εκ 

μέρους του Γεν. Αστυν. Διευθυντού Αττικής 

κ. Γεωργίου Σκαλτσά, ο Υποδ/ντής της ΓΑ

ΔΑ Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τσάκος ο οποίος 

αντάλλαξε αναμνηστικές πλακέτες με τον 

Υποδιοικητή της Σχολής. Στη συνέχεια, ε 

ντός του αμφιθεάτρου έγινε ενημέρωση 

των σπουδαστών από τον Υποδιοικητή της 

Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχο κ. Απόστολο 

Κουτσοσπύρο για θέματα Ασφάλειας, από 

τον Υποδιοικητή της Διεύθυνσης Αμεσης 

Δράσης Αττικής Αστυν. Υποδ/ντή κ. Κων

σταντίνο Μαντά για θέματα Αμεσης Δρά

σης, και από τον Ταξίαρχο Βασίλειο Κου

τσουμπά για θέματα της Δ/νσης Εγκλημα

τολογιώ ν Ερευνών. Επίσης αναπτύχθηκαν 

από τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. Νικόλαο Τσιρά- 

κη θέματα αποτυπωμάτων και από τον Α

στυνόμο Α' Χριστόδουλο Χριστοδουλίδη 

θέματα DNA.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΟΝ 

ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα ο 

Δήμαρχος Ζωγράφου I. Κοζάκος υλοποιώ

ντας ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου απένειμε τιμητικές πλακέτες 

σε επτά αστυνομικούς του Α..Τ. Ζωγράφου 

και του Γ ραφείου Ασφάλειας: Υ/Β Αθανάσιο 

Κάμπρα, Ανθ/μο Δημήτριο Μπούρα, Αρχ/κα 

Κωνσταντίνο Τσιφτσή, και Ηλία Καλλιτέρη 

και τους Α στ/κες  Χρήστο Κουτσιούμπα, 

Παναγιώτη Αθανασόπουλο και Τρύφωνα 

Τσεμπελίδη για τη συμβολή τους στη σύλ

ληψη των δραστών ληστειών, κλοπών, και 

άλλων αξιόποινων πράξεων που έγιναν 

στην περιφέρεια του Δήμου. Επίσης, απο- 

νεμήθηκε τιμητική πλακέτα στο Α.Τ. Ζωγρά

φου, την οποία παρέλαβε ο Δ /τή ς  του 

Τμήματος Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ασημάκης 

Γκόλφης, ενώ παραδόθηκαν και τρία αλεξί

σφαιρα γιλέκα.

Από την ορκωμοσία στην Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας των νέων Συνορια
κών Φυλάκων που πέτυχαν στον διαγωνισμό για να υπηρετήσουν στα σύνορα του Νο
μού Θεσπρωτίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης Θεσπρω
τίας κ. Νικόλαος Τσώνης, Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες του Νομού, ο Υποδ/ντής της 
Διεύθυνσης, Αστυν. Υποδ/ντής κ. Αναστάσιος Κατσαρός, οι Διοικητές των Υπηρεσιών 
της Ηγουμενίτσας, οι Στρατιωτικές Αρχές και συγγενείς των νέων Συνοριακών Φυλά
κων.
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ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

ΣΤΗΝ Κ α  Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβου

λίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος επισκέφθηκε την Πρέσβειρα του 

"Εύ αγω νίζεσθαι" κα Κατερίνα Παναγο- 

πούλου στα γραφεία της στην Επιτροπή Ο

λυμπιακών Αγώνων.

Ο λόγος της επίσκεψης ήταν η ανάλυση 

εκ μέρους του προέδρου της ΑΕΑΕ Αστυν. 

Υποδ/ντού κ. Γεωργίου Μακρυαλέα του έρ 

γου της ΑΕΑΕ και τις προσπάθειες που κα

ταβάλλονται να μυηθούν όσο γίνεται περισ

σότερα μέλη της αστυνομικής οικογένειας 

στον κόσμο του αθλητισμού.

Επειδή οι αστυνομικοί θα κληθούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τη 

διεξαγωγή των αγώνων του 2004 η αθλη

τική παιδεία θα συμβάλλει τα μέγιστα  

στην επιτυχία της προσπάθειας ου έχε ι 

αναλάβει η κα Παναγοπούλου που υπο- 

σχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση στην 

ΑΕΑΕ.

Κάτω: Αηό τον αγιασμό και τα εγκαίνια 
του νεοκατασκευασθέντος γυμναστη
ρίου της Αστυνομική Διεύθυνσης Αλε
ξανδρούπολης. Τον αγιασμό τέλεσε ο 
Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αλε- 
ζανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης κ. 
Γεώργιος Κόκκινης εγκαινίασε το γυ
μναστήριο.

Επάνω: Αγώνες ανωμάλου δρόμου αν- 
δρών - γυναικών των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
στους οποίους έλαβε μέρος και η ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματο
ποιήθηκαν πρόσφατα στα Ιωάννινα. Με
τά το πέρας των αγώνων δόθηκε δεξίω
ση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Ιωαννίνων όπου τιμήθηκαν με την απο
νομή αναμνηστικών ανώτατοι αξιωματι
κοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω
μάτων Ασφαλείας για τη συμβολή τους 
στην ανάπτυξη του αθλητικού πνεύμα
τος.

Επιμέλεια: 

ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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Τον GUSTAVO DEARISTEGUI YSAM ROMAN, 
A/vnj Τεχνικών Υποθέσεων τον Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας

Οι πιο σύγχρονες μελέτες που έγιναν για την στρατηγική 

και την ασφάλεια των χωρών, αποδίδουν το Οργανωμένο Εγκλημα, 
τη διακίνηση ναρκωτικών και την τρομοκρατία 

στις μεγάλες περιόδους πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας, 
στις ανοιχτές πολεμικές επιχειρήσεις ή στις λαϊκές συγκρούσεις.

Επίσης επισημαίνουν την ύπαρξη  

μιας εσωτερικής σύνδεσης μεταξύ τους.

Η θέση και της Ισπανίας σχετικά 

με την τρομοκρατία, όπως ε ί

ναι πολύ γνωστό, είναι ότι πρό

κειται για μια από τις πιο σοβαρές μορφές 

του οργανωμένου εγκλήματος και ότι απο

τελε ί μια πληγή που επηρεάζει σχεδόν ό

λες τις χώρες του κόσμου με άμεσο ή έμ

μεσο τρόπο.

Μόνο κατά τη διάρκεια του έτους 1997 

έγινε γνωστή η ύπαρξη τουλάχιστον 2.107 

τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες έλα

βαν χώρα σε 95 διαφορετικό κράτη. Την 

ευθύνη των επιθέσεων αυτών ή μέρος από 

αυτές, οι οποίες προκόλεσαν το θάνατο 

μερικών χιλιάδων ανθρώπων, ανέλαβαν 

122 τρομοκρατικές οργανώσεις. Τα συμ

φέροντα 45 περίπου χωρών επλήγησαν ά

μεσα.

Θύματα επίσης υπήρξαν και Διεθνείς Ορ

γανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ, ο Διεθνής 

Ερυθρός Σταυρός και άλλες Διεθνείς Ορ

γανώσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά τον ορισμό της τρομοκρα

τίας, του τρομοκράτη και της τρομοκρα

τικής ενέργειας δεν υπάρχει μια ομόφωνη 

άποψη.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατόρθωσαν να 

πετύχουν μια συμφωνία μεταξύ τους για να 

καταστεί έτσι δυνατό να μπει ένα διεθνές 

νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει μια ε 

νιαία και ομοιογενή δράση εναντίον αυτής 

της μάστιγας. Σήμερα γίνονται μεγάλες 

προσπάθειες για να επ ιτευχθεί μια δ ιε 

θνής, κο ινά απ οδεκτή , θέση, με την 

ευρύτερη δυνατή συναίνεση, σχετικά με τη 

Συνθήκη του Ο.Η.Ε. που αναφέρεται στις ε 

πιθέσεις με εκρηκτικά.

Εάν τελικά επιτευχθεί, μπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι έγ ινε ένα σημαντικό βήμα 

μπροστά προκειμένου να κατορθωθεί ένας 

συμβατικός ορισμός της τρομοκρατίας.

του τρομοκράτη και της τρομοκρατικής ε 

νέργειας.

Η τρομοκρατία στη γλώσσα της Αστυνο

μίας διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

α) Ιδεολογική, β] Ριζοσπαστική Εθνικι

στική και γ| Θρησκευτικού Φανατισμού.

Επίσης, υπάρχουν και πολλές υποδιαιρέ

σεις και αποχρώσεις αυτής καθώς επίσης 

και φαινόμενα -δυστυχώς κάθε φορά και 

περισσότερα-τρομοκρατίας σε ατομικό ε 

πίπεδο ή πολιτικής ανυπακοής όπως η πασί

γνωστη υπόθεση του Β. Αμερικανού "UN- 

ABOMPER".

Η χρήση βίας και τρόμου για την επιβολή 

υποτιθέμενων πολιτικών ή θρησκευτικών

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η 1 7 8  - Μ ά ρ τ ι ο ς  1 9 9 9



σκοπών είναι αυτό που μπορούμε να ονο

μάσουμε τρομοκρατία.

Εν τούτοις είναι απαραίτητο να επισημά- 

νουμε ότι αυτοί που προσπαθούν να επιβά

λουν στην πλειοψηφία τις θέσεις της μειο

ψηφίας μέσα από τον τρόμο, διαπρόττουν 

ένα διπλό έγκλημα.

Πρώτον, την εγκληματική πράξη ως γε

γονός (δολοφονίες, εκβιάσεις, απαγωγές π

καταστροφές) και δεύτερον, την προσπά

θεια να υποτάξουν τη θέληση της πλειοψη- 

φίας και της δημοκρατίας μιας χώρας.

Η τρομοκρατία έχει μια εξαιρετική δύνα

μη αποσταθεροποίησης. Στην Ισπανία, χω

ρίς να πάμε μακριά, όπου προκαλούνται κά

θε χρόνο 5.500 θάνατοι στην άσφαλτο από 

τροχαία, 500 περίπου από υπερβολική δό

ση ναρκωτικών και 13 το 1997 από την τρο

Μ ά ρ τ ι ο ς  1 9 9 9

μοκρατία, δεν υπάρχει φαινόμενο που να 

προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία και κοινω

νική αντίδραση από την τρομοκρατία.

Η τρομοκρατία είναι μια ακόμη εκδήλωση 

του οργανωμένου εγκλήματος που καθη

μερινό παίρνει μια παγκόσμια διάσταση. Γι' 

αυτό το λόγο η διεθνής συνεργασία είναι έ 

να ουσιαστικό εργαλείο στον αντιτρομο- 

κρατικό αγώνα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

στην Ισπανία έγιναν πολύ σημαντικά βήματα 

για να δοθεί ένα τέλος στα ντόπια κέντρα 

τρομοκρατίας. Έγινε μεγάλη πρόοδος επί

σης όσον αφορά και τη δικαστική συνεργα

σία με χώρες της Λατινικής Αμερικής με δι

μερείς συμφωνίες έκδοσης, όπως επίσης 

και στον τομέα της Αστυνομικής συνεργα

σίας μέσω του SCHENGEN και του Τρίτου 

Πυλώνα σε θέματα Δικαστικών και Αστυνο

μικών συμφωνιών.

Είναι αναγκαίο να μάθουμε να σχεδιά

ζουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική 

και κοινωνική συναίνεση, μια πολυδιάστατη 

στρατηγική που να βασίζεται στους παρα

κάτω άξονες:

•  Στην αποτελεσματικότητα της Αστυ

νομίας σαν πρωταρχικό στοιχείο με τη με

γαλύτερη βαρύτητα για την επίτευξη του 

τελικού στόχου.

•  Στην κοινωνική αποδοχή των μέσων 

ενημέρωσης ώστε να επιτευχθεί, με την 

άσκηση της ελεύθ ερ η ς  έκφρασης, μια 

ευρύτερη κοινωνική στήριξη ενάντια στην 

τρομοκρατία.

•  Στην στέρεα διεθνή συνεργασία που 

θα επιτρέπει το χτύπημα κατά της τρομο

κρατίας σε διμερές και πολυμερές επίπε

δο καθώς και και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Έ

νωσης.
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Μια παγκόσμια απειλή
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•  Στο σχεδίασμά μιας σωφρονιστικής 

πολιτικής που θα επιτρέπει το σπάσιμο της 

εσω τερικής πειθαρχίας της οργάνωσης 

μέσα από μια σχολαστική εφαρμογή των υ

παρχόντων διατάξεων.

•  Και τέλος σε μια Νομικό-Δικαστική 

διάσταση η οποία θα επιτρέπει την οικοδό

μηση μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας 

κατάλληλης να πετύχει τους στόχους της 

με σχολαστικό σεβασμό όμως των συ

νταγματικών πλαισίων που αφορούν τα αν

θρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευ

θερίες όλων των πολιτών, συμπεριλαμβα

νομένων και των τρομοκρατών. Η πλήρης 

ανάληψη, εκ μέρους της Δικαστικής Εξου

σίας, των ευθυνών της απέναντι στην κοι

νωνία την οποία υπηρετούν ώστε να εφαρ

μόσουν με δικαιοσύνη και αυστηρότητα 

τους ποινικούς νόμους που νομοθετούν οι 

Δημοκρατικές κοινωνίες μέσα στη Βουλή.

Σε τελευταία ανάλυση το καλύτερο και 

πιο αποτελεσματικό όπλο ενάντια στην 

τρομοκρατία είναι αυτό της νομιμότητας 

με αυθεντική ερμηνεία των νόμων της Δη

μοκρατίας.

Είναι σημαντικό να αυξηθεί και να γίνει πιο 

αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ των 

Αστυνομιών, των Τελωνειακών Αρχών και 

άλλων αρμοδίων διωκτικών Αρχών, ε ίτε απ' 

ευθείας ε ίτε  μέσω της EUROPOL.

Ο ίδιος Υπουργός, στην παρέμβαση που 

έκανε κατά τη Συνέλευση της Επιτροπής 

Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ατλαντικού 

στη Βαρκελώνη, τόνισε ότι οι α ιτίες που 

προκαλούν τις σημερινές απειλές για την 

ασφάλεια, την Ειρήνη, τη σταθερότητα ακό

μη δε και για την ύπαρξη της ίδιας της Ευ

ρώπης, είναι πολύ διαφορετικές από αυτές 

της δεκαετίας του 50.

Είναι ανάγκη να ξεχωρίσουμε την παρου

σία δυο φαινομένων που απειλούν με έναν 

πολύ ειδικό τρόπο, την ασφάλεια των χω

ρών με την ευρύτερη έννοιά της. Το οργα

νωμένο έγκλημα και μια από τις επικίνδυνες 

μορφές του, την τρομοκρατία.

Επειδή υπερβαίνει το πλαίσιο ασφαλείας 

των κρατών μελών απειλεί επίσης, όχι μόνο 

θεωρητικά αλλά και στην πράξη, την ασφά

λεια της συμμαχίας όλων των μελών και το

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Mayor Oreja, 

σε ομιλία του με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένω

ση και τρομοκρατία, υποστήριξε σθεναρά 

ότι στη διεθνή τρομοκρατία πρέπει να γίνει 

συλλογική προσέγγιση από όλες τις χώρες. 

Επεσήμανε επίσης ότι η διεθνής συνεργα

σία σε όλους τους τομείς και σε όλα τα ε 

πίπεδα είναι κεντρικό στοιχείο για τον αγώ

να αφού είναι ένας συνεχής κίνδυνος για 

το σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε. Επι

πλέον είναι ένα φαινόμενο σύνθετο και με

ταβαλλόμενο από το οποίο καμιά χώρα δεν 

εξαιρείται.

Υπάρχουν φαινόμενα όπως η "ριζοσπα

στική τρομοκρατία Ισλαμικής μορφής" που 

αποτελεί ήδη μια σοβαρή απειλή για κά

ποιες χώρες της Ένωσης και "εν δυνάμει" 

απειλή για κάποιες άλλες.

Στα πλαίσια της Ε.Ε. κάθε φορά γίνεται 

πιο σαφής η ανάγκη συνεργασίας χωρίς 

ρωγμές σ' αυτόν τον κοινό αγώνα.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Αμ

στερνταμ σε τέτο ιους τομείς, πρέπει να 

εγγυάται έναν αποτελεσματικό αγώνα ενά

ντια στην τρομοκρατία μέσα στην Ευρώπη.



μοντέλο συνύπαρξης για την υπεράσπιση 

του οποίου δημιουργήθηκε.

Αυτός ο οργανισμός που στην αρχή ι

δρύθηκε με στρατιωτικούς σκοπούς πρέ

πει να προετοιμαστεί απέναντι σ' αυτές τις 

νέες απειλές προκειμένου να εγγυηθεί την 

σταθερότητα και την ακεραιότητα όλων 

των κρατών.

Επειδή το οργανωμένο έγκλημα και η 

τρομοκρατία, συγκεκριμένα, δημιουργούν 

προβλήματα που ξεπερνούν εδαφικό τις 

χώρες μέλη, είναι φανερό ότι θα πρέπει να 

καταπολεμηθούν με τη διεθνή συνεργασία 

ε ίτε  διμερείς, ε ίτε  πολυμερείς, ε ίτε  στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογραμμίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι 

σήμερα, η σ ημαντικότερη  απειλή που 

προέρχεται από την διεθνή τρομοκρατία έ 

χει τις ρίζες της σε κρίσεις κοινωνικό-πολι- 

τικές, σε πολεμικές συγκρούσεις που υ

πάρχουν σε ορισμένα κράτη της Μέσης Α

νατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς 

και σε συγκρούσεις, όπως αυτές στην Βοσ

νία όπου αναμειγνύεται το Ισλόμ με πολιτι

κές ιδεολογίες, εθνικισμούς, απελευθερω- 

τισμούς κ,τ.λ.

Στην Ισπανία όπως και σε άλλες Ευρω

παϊκές χώρες, η κατάσταση σχετικά με το 

πρόβλημα του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού 

και της τρομοκρατίας, που σχετίζετα ι με 

αυτό, επικεντρώνεται:

•  Στον πολλαπλασιασμό των κέντρων 

λατρείας (ναών), ενώσεων, σχολών Κορα

νίου κ,τ,λ., στα οποία καλλιεργούνται οι ρι

ζοσπαστικές ιδέες.

Επίσης εμφανίζονται ημιπαράνομα κέ

ντρα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τις 

βάσεις για μια μελλοντική τρομοκρατική υ

ποδομή.

•  Στη μαζική διάδοση των οργάνων 

έκφρασης των τρομοκρατικών οργανώ

σεων.

•  Στις ισχυρές ανταλλαγές και σχέ

σεις ανάμεσα σε αρχηγούς ισλαμικών κοι

νοτήτων που εδρεύουν στην Ισπανία και σε 

άλλα κέντρα στο εξωτερικό.

Η παγκόσμια συναίνεση στον αγώνα ενά

ντια στην τρομοκρατία έχει ορόσημό της,

Μια παγκόσμια απαλή

την αντιτρομοκρατική σύνοδο κορυφής 

του Sharm el Sheikh.

Η ιδέα προέκυψε μετά από μια σειρά 

τρομοκρατικών επιθέσεων από Ισλαμιστές 

στο Ισραήλ λίγο πριν τις προηγούμενες ε 

κλογές του, στις 29/5/1996.

Ένας αριθμός χωρών συγκεντρώθηκε 

στο Αιγυπτιακό θέρ ετρ ο  του Sharm el 

Sheikh για να συζητήσουν μια πιθανή στρα

τηγική ενάντια στην τρομοκρατία από τον 

Ριζοσπαστικό Ισλαμισμό.

Το πιο πρακτικό αποτέλεσμα της Συνό

δου Κορυφής ήταν η σύγκλιση μιας σειράς 

από ομάδες εργασίας ειδικών στην τρομο

κρατία. Αυτή η πρωτοβουλία εργασίας δια

κόπηκε λίγο μετά το ξεκίνημά της εξα ι- 

τίας της κριτικής που άσκησαν κάποιες 

χώ ρες  επ ειδή επ ικεντρώ νονταν μόνο 

σε έναν τύπο τρ ο μ ο κρ α τία ς , α φ ή νο 

ντας έξω  από τη συζήτηση τα βαθύτε

ρα αίτια του φαινομένου για να καταπο

λ ε μ η θ ε ί και να ξ ε ρ ιζ ω θ ε ί  η μ ά στιγα  

αυτή με τα χίλια πρόσωπα που απασχο

λ ε ί τ ις  κοινωνίες μας.

Παρ' όλη την έκταση του φαινομένου και 

της συνειδητοποίησης του προβλήματος 

από όλες τις κοινωνίες, από τα μέσα μα

ζ ικής ενημέρω σης και από τ ις  κυβερ

νήσεις των κρατών είναι απογοητευτικό το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα 

αδιαίρετο κοινό μέτωπο από όλη τη διεθνή 

κοινότητα εναντίον μιας από τις χειρότε

ρες πληγές του τέλους του αιώνα μας, την 

τρομοκρατία. □

Από το Ισπανικό Αστυνομικό περιοδικό 

"Guardia Civil" 

Μετάφραση: 
II. Υ. Γεώργιος Χυνδροματίδης
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αγαπης
χάρισμα του Ελληνικού λαού

Πολλή αγάπη υπάρχει στον βλο- 

γημένο λαό μας. Αυτό το είχα 

καταλάβει και πριν, αλλά τώρα, 

με τη συμφορά που έπαθα, είδα ένα πράγ

μα που μ' έκανε να δακρύζω από χαρά κι α

πό ευγνωμοσύνη. Ναι! Πολλή αγάπη κλείνει 

στο στήθος του ο λαός μας. Σας βεβαιώνω 

πως δεν λογαριάζω αν τη φανερώνει για το 

πρόσωπό μου ή για άλλον. Τι σημασία έχου

νε τα πρόσωπα; Σημασία έχει το ότι υπάρ-

Τον Φώτη Κόντογλου*

χει γύρω μας αυτός ο ατίμητος θησαυρός, 

η αγάπη, η πόνεση, η φροντίδα για τον άλ

λον, αδιάφορα ποιον βρίσκει κάθε φορά για 

να φανερωθεί. Σαν ποτάμι δροσερό τούτη 

η αγάπη δροσολογά τον πυρωμένο ξέρακα 

της ζωής μας. Δένει τους ανθρώπους με

ταξύ τους και τους δυναμώνει, για τούτο ο 

μακάριος Παύλος λέγει πως είναι "ο σύνδε
σμος της τελειότητος". Σύνδεσμος αγια

σμένος, αγκάλιασμα αδελφικό, περίπτυξη 

με δάκρυα ανακούφισης. Διώχνει μακριά 

τον εγωισμό, το κακό δηλητήριο που χωρί

ζει τους ανθρώπους, ξορκίζει τον σατανά 

τον ανθρωποκτόνο.

Ναι, στον λαό μας υπάρχει άσβεστο το 

βλογημένο καντηλάκι της αγάπης, και σαν 

παρουσιαστεί αφορμή, μονομιάς ανάβει 

μια πανηγυρική φωτοχυσία. Δεν πιστεύω 

κανένας άλλος λαός να νοιώθει τόση αγά

πη και συμπόνια. Τώρα κατάλαβα καλά πως 

όλοι οι Έλληνες έχουνε μέσα τους τούτο 

το  τίμ ιο  ξύλο, κι ας μη φ α ίνετα ι, ας το 

κρύβει ο χαρακτήρας τους. Κακοί, αληθινά
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κακοί κι αμετακίνητοι, πολύ λίγοι υπάρχουνε 

ανάμεσά μας. Ξέρω πως έχουνε φυτρώσει 

στον τόπο μας κάποια αγκαθερά και φαρ

μακερά τέρατα, που κάνουνε τον άνθρωπο 

ν' ανατριχιάσει. Μα είναι λίγα, σαν τις δρά

καινες που φυτρώνουνε εδώ κι εκε ί απάνω 

στα καλοκάγαθα βουνά μας. Οι άλλοι, όσοι 

φαίνονται κακοί, γίνουνται από αδυναμία κι 

από ανάγκη. Τα πάθη θολώνουνε τα μάτια 

τους, η ζήλια, η ματαιοδοξία, το κακό φιλό

τιμο, το πολιτικό πείσμα. Σε ώρες που αυτά 

τα πάθη είναι μουδιασμένα, αναπηδά ανα

πάντεχα η καλοσύνη, σαν το καθαρό νερό 

που τινάζεται από τον βράχο. Θεληματικά 

κακές ψυχές δεν έχουμε στον τόπο μας. 

Για τούτο κι ο Σωκράτης: "Ουδείς εκών κα
κός", "κανένας δεν είναι κακός με το Θέλη
μά του". Γιατί, σε άλλους τόπους, απ' όσο 

ξέρω, βρίσκουνται κακοί άνθρωποι που εί

ναι κακοίχωρίς ανάγκη. Κι όσοι δεν είναι κα

κοί, είναι αδιάφοροι στον πόνο τ ' αλλουνού. 

Εκεί υπάρχει κι η σατανική αρρώστεια της 

ψυχής που τη λένε "σαδισμό", να χαίρεται ο 

άνθρωπος σαν βασανίζεται ο άλλος.

Τέτοια αποτρόπαια πλάσματα δεν υπάρ

χουνε σε μας, φαρμακερά μανιτάρια που 

φυτρώνουνε μέσα στους βαλτότοπους. Η 

μονάχη ιστορία που δεν έχει να δείξει τ έ 

τοια αρρωστιάρικα τέρατα, είναι η ελληνική, 

ενώ είναι γεμάτη από τέτοια η ρωμαϊκή, η 

γαλλική, η εγγλέζικη, η σπανιόλικη, η τούρκι

κη, η ρούσικη κ. ά.

Λοιπόν, ας μη φανεί παράξενο αυτό που 

λέγω για την αγάπη που έχει ο λαός μας. Κι 

ας μη νομίσει κανένας πως μιλώ έτσ ι ε 

πειδή καλοαισθάνομαι από τη μεγάλη συ

μπάθεια αυτού του λαού προς εμένα. Εγώ

-  1 8 2  -

μπορεί να μην την αξίζω. Συχνά βλέπουμε 

αυτή η αγάπη να ρίχνεται απάνω σε πρόσω

πα που δεν είναι τόσο άξια ν' αγαπηθούνε. 

Έχω την ιδέα πως ο λαός μας νοιώθει την 

ανάγκη ν' αγαπήσει, να δώσει τη συμπάθειά 

του σε κάποιον. Και μη βρίσκοντας πάντα έ 

να άξιο, πέφτει σε μας τους ανάξιους. Ό

πως λέγω στους θεολόγους πως ο λαός 

μας διψά την αγιότητα, και πως δεν θέλει 

θεολογίες κούφιες, και γι' αυτό, φτάνει να 

είναι λίγο ηθικός και αυστηρός ένας παπάς 

ή ένας καλόγερος και τον λένε άγιο.

Καλή φυλή, βλογημένη φυλή, με όλα τα 

κουσούρια (ελαττώματα) και τις μ ιζέρ ιες 

που τις φορτώνουμε.

Πόσα ξεπετάγματα καρδιάς, συγνώμης 

και ενθουσιασμού βλέπουμε κάθε τόσο! 

Που βρίσκει αυτό το κέφι τούτος ο βασανι

σμένος κόσμος, πού ναι φορτωμένος μ' ό

λες τις συμφορές, "τη πενία, τω πολυκεφά- 
λω τοότω Θηρία συζών", ο λαός μας που 

ξαγοράζει κάθε μέρα και ώρα της ζωής 

του με πόνο και με αγώνα, όσο κανένας 

στον κόσμο, που βρίσκει λοιπόν αυτή τη 

δύναμη; Ποιος θα πίστευε πως μέσα σε 

τούτη την άγρια μηχανοκρατία, πνιγμένος 

από τις μπενζίνες κι από τα πετρέλαια, α- 

κούγοντας όλες τις διδασκαλίες της κάθε 

λογής παλιανθρωπιάς και του συμφέρο

ντος, αδικημένος, περιπαιγμένος, ποιος θα 

πίστευε πως θα διατηρούσε αυτή την πα- 

τρογονική ευαισθησία του;

Κάθουμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, 

και κοιμίζω τον πόνο μου σιγοψέλνοντας 

και φέρνοντας στον νου μου ένα πλήθος 

ανθρώπους που πονέσανε και κλάψανε για 

μας, πλούσιους, φτωχούς, νιούς, ηλικιωμέ-
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νους, κληρικούς και λαϊκούς, καλόγερους, 

καλογριές, παιδάκια, ψυχές και πνοές. Αλ

λοι κάνανε αγρυπνίες, άλλοι παρακλήσεις, 

άλλοι λειτουργίες και εκκλησιές και σε ρη- 

μοκκλήσια, ακόμα και σε σπηλιές και σε 

βραχότρυπες. Και λέγω στον εαυτό μου: “Τι 
έκανες εσύ, που ν' αξίζει να πληρωθείς με 

τόση αφοσίωση;" Αυτά τα παλιόχαρτα, που 

τα γέμισα με τους δικούς μου τους καϋ- 

μούς, τόσο καλό κάνανε σ' ένα σωρό ψυ

χές και δεν το ήξερα; Τι τους έδωσα; Φαί

νεται πως εκείνο που τους έδωσα άξιζε 

πολύ, μ' όλο που φαινόταν τιποτένιο. Με 

πονέσανε, γιατί πόνεσα μαζί τους και προ

σπάθησα να τους ανακουφίσω μ' όλη τη 

δύναμη της ψυχής μου, να τους παρη

γορήσω με την ελπίδα του Θεού, που στη

ρίζει κι εμένα τον ίδιον, κι όχι με ψευτογια- 

τρικά. Αν τους έδινα να φάνε και να πιούνε 

και να ντυθούνε, ίσως να μην το γνωρίζανε 

τόσο βαθιά.

Το ξέρω, γιατί σε τούτη την περίσταση, 

μέσα στο πλήθος που ήρθε κοντά μου δα

κρύζοντας, οι περισσότεροι από κείνους 

που βοήθησα στη φτώχεια τους, θυσιάζο

ντας γι' αυτούς τα πάντα, ήρθανε δίχως δά

κρυα, με ψεύτικη συμπόνια, σαν από χρέος, 

που τους πείραζε πως το χρωστούσανε. 

Φαίνεται πως ό, τι έχει σχέση με το κορμί, κι 

ό, τι γίνεται γι' αυτό, είναι χοντρό και βαρύ 

μπροστά στο ό, τι γίνεται για την ψυχή.

Λοιπόν κατάλαβα τώρα σε τούτη τη θέση 

που βρίσκουμαι και που το κεφάλι μου είναι 

ζαλισμένο κι η καρδιά μου κουρασμένη, 

πως παρεκτός από τ ' άλλα, η αγάπη είναι 

τάξη, κι η κακία ακαταστασία, ταραχή, κατα

στροφή. Αγάπη και Ειρήνη. Κακία και Πόλε

μος και Θάνατος.

Από δω που σας βλέπω, αδέλφια μου, σε 

μια πιθαμή από τον χάρο, πόσο απορώ για 

την τρέλα που μας ρίχνουνε τα πάθη μας! 

Ανθρωπε βλογημένε, φάγε και πιες με μέ

τρο, δίχως ν' αρπάχνεις τ ' αλλουνού το με

ρίδιο, ζήσε με τη χρειαζούμενη ανάπαυση, 

φχαρίστησε τον Κύριο, βγάλε από πάνω 

σου την ψώρα της περηφάνιας, και θα δεις 

πως η ζωή μας θα χάσει την αγριότητά της. 

Τι μαλώνετε, για τα πολιτικά, για τα λεφτά, 

για τα αξιώματα, για τις εξουσίες, και φαρ

μακώνετε τη ζωή σας;Όλα είμαστε καταδι

κασμένοι, μελλοθάνατοι. Για κανέναν δεν υ

πάρχει έλεος. Ο καθένας μας ας είναι αγα

πητός στα μάτια του άλλου, γιατί είναι και 

κείνος μελλοθάνατος σαν κι αυτόν. Το κορ

μί "η πολύμοχθος σαρξ", που γι αυτή κάνα

με τον κόσμο κόλαση, πόσο θα βαστάξει; 

Δώστε προσοχή στην ψυχή, σ' αυτόν τον 

αθάνατο θησαυρό, και τότε, και το σώμα 

σας θα ανακουφισθεί και θα γεμίσει από 

ευφροσύνη. Σηκώστε τα χέρια σας που τα 

κουνάτε περήφανα, σηκώστε τα ψηλά, και 

παρακαλέστε τον Κύριο, γιατί άλλη σωτη

ρία και βοήθεια δεν υπάρχει απ' αυτόν. Πα- 

ρατείστε τις ψευτιές, τα ξεγελάσματα και 

τις ψευτοπαρηγοριές. Ο μοναχός αληθινός 

παρηγορητής είναι το Πνεύμα το Αγιον, ο 

Παράκλητος, γιατί είναι ο ίδιος και Πηγή της 

Ζωής,η φλέβα της Ζωής: "Δγίω Πνεύματι 
πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, 
λαμπρύνεται''. Παρηγοριά αληθινή και ελπί

δα δεν υπάρχει σε ό, τι πεθαίνει.

"Επικάλεσαίμε εν ημέρα θλίψεώς σου, 
και εξελούμαι σε και δοξάσεις με". ΙΨαλμ. 

μθ', 15).

"Μυστικά Ανθη"

Υψηλές προσφορές για υψηλές απαιτήσεις!
Τώρα οι επαγγελματικοί φακοί STREAMLIGHT σε ειδικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις ειδικά για τους αναγνώστες τον περιοδικού!

Οκλαακός φακόςασιυνομικοΰτώηοο.ΟΑΙΧ)ΑΥΤΟΣΦΑΚΟΧΙ . . .  »<u
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 30.000 κεριά, σώμα αλουμινίου, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση

J i - O ί!λ , ί

Ομυφότερος

•J/JjJ O lli

5.390 δρχ. X 13 Α ΤΟ Κ Ε! ΑΟΖΕΙΧ 
η 6 4 .6 8 0  6ρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙ!

ΑΛ Τ μ !  rj j  J (IDA (αντίστοιχος με αλκαλικές μπαταρίες!

3 .390 δρχ. X 4  Α ΤΟ Κ Ε! ΑΟΖΕΙΖ
ή 13.160 δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙ!

.'φακός «ηυνομκοό τόπου που έγινε ποτέ: ΜΟΛΕ 18)6 αηΙ

rzsg φορητός φακός ειδικά σχεδιασμένος 
για βαριά επαγγελματική χρήση!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 15.000 κεριά, αδιάβροχος, ισόβιος 
εγγύηση

4: 40.000 κεριά, υποβρύχιος
έως τα  30 μέτρα, εγγύηση 1 έτους

4 .9 9 0  δρχ. X 10 Α ΤΟ Κ Ε ! ΑΟΧΕΙ! 
ή 4 9 .9 0 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙ!

4 .890 δρχ. X 10 Α ΤΟ Κ Ε! ΛΟ ΙΕΙΖ  
ή 4 8 .9 0 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙ!

Δεν υπάρχει ισχυρότερος φακός σε μήκος μόλις 12,5 cml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λυχνία ξένου με 6.500 κεριά, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 2 μπαταρίες λιθίου

___
Ο πιο πολυμορφικός φακός που έγινε ποτέ!

, Ι Ν  · μ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κεφαλής-χειρός &
Δ Α  “  ιη ό  1.  η κ .ΪΛ , t- 'D V D T /'IM  C ΠΠΠ

m

.εφαλής-)
, ισ χυρή  λ υ χ ν ία  KRYPTON 6 .000  
ο κ α λ ί λυ χ ν ία  LED 72 ω ρώ ν,

5 .490 δρχ. X 4  Α ΤΟ Κ Ε! ΑΟΖΕΙΖ 
ή 2 1 .9 6 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙI

επιτραπέζιος, 
κεριών, πορτοκι
κεφαλή με κλίση έως 105°, υποβρύχιος έως τα 
30 μέτρα βάθος, αντιεκρηκπκός, εγγύηση 1 έτους

< ;  Μ
6 .3 9 0  δρχ. X 6 Α ΤΟ Κ Ε ! ΑΟΖΕΙΖ

j ja  τΣ'ι,ΤΡΛπίψ'ψείά,ίψμΐψ; ή 8 7 .7 4 0  δρχ. Μ ΕΤΡΗΤΟΙ!
3.590 δρχ. X  4  Α ΤΟ Κ Ε ! ΑΟΖΕΙΖ 

ή 14 .860  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙ!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ_: KENDAL ΕΠΕ•  PEOYMNOYJ ·Π 0682^ O H I^ (5 o 9 jD £ .)n H A .:j0 1 )8 2 1 8502^6403296·ΕΑΧ:(01 >8218201 ^E -m ail· k ro u n o s ^ n e tp ja n ^

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΣΕΙΣ* Μ  ΕΤΡΗΤΟ ΙΣ * ΤΕΜ.
SL-20X ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΙ ΜΑΥΡΟΣ
SL-20XP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SL-2QXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΓΤΡΙΝΟΣ
SL-2QXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
KPVPTON 2DX (ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)
STINGER ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STTNGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΠΡΙΝΟΣ
SCORPION
VULCAN ΚΙΤΡΙΝΟΣ
VULCAN ΧΑΚΙ
SYCLONE ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΚΙ 
SYCLONE ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

□  5.390X 12
□  5.390 X 10
□  5.390X 10
□  5.390X 10
□  3.290 X 4
□  4.890X 10
□  4.490X 10
□  4.490X 10
□  5.490 X 4
□  4.990X 10
□  4.990X 10
□  6.290 X 6
□  3.590 X 4

□  64.680
□  53.900
□  53.900
□  53.900
□  73.160
□  48.900
□  44.900
□  44.900
□  27.960
□  49.900
□  49.900
□  37.740
□  74.360

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑ SL-20 STINGER SCORPION SYCLONE
ΦΟΡΠΣΤΗΣ AYT/TUY 
ΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΘΗΚΗ DELUXE 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

□  8.990

□  9.990
□  2.990

□  9.990
□  4.990
□  7.990
□  2.990

□  4.790
□  9.990

□  3.990

Για να σας αποσταλούν ο φσκός και τα  αψ χχιόρ της εττΛηής σας ττηρακΑ όμε ουμπλτρώστε
και στείλτε ιό  δελτίο ποραγγελίας στη διεύθυνση KENDAL ΕΠΕ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1,10682 ΑΘΗΝΑ,
ή στο Fax: (01) 8218201.Έξόδα αποστολής: 1.850 δρχ. Για τηλεφωνικές ττσρα)ηελκς καλέσιε το (01) 8218502.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ..................................................................................................................................

Ο Δ Ο Σ  &  Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ .....................................................................................................................................

Π Ο Λ Η ...................................................................... Τ .Κ ............................. Τ Η Λ ............................................

ΤΡΟ Π Ο Σ Π ΛΗ ΡΩ Μ Η Σ

Ο  Μ ε αντικαταβολή όλο το  ποσό □  Μ ε δόσεις με'σω κάρτας VISA**

ΑΡΙΘΜ ΟΣ V IS A :........................................................ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Λ Η Ξ Ε Ω Σ:....................................

Η Μ ΕΡΟ Μ Η ΝΙΑ:.............................................. ΥΠΟΓΡΑΦ Η ...............................................

•Ό λες α αναγραφόμενες τιμές είναι σε δρχ. **Για αγορές με κάρτα νΒΑπαρακαλοϋμε αττοστείλατε 
φωτοτυπία των δυο όψεων 1) της ταυτότητάς σας 2) της κάρτας VISA ΔΕΛ

ΤΙΟ
 ΠΑ

ΡΑΓ
ΓΕΛ
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ΚΙΤΣΑΡΑ Γεώργιο, Υπαστυνόμο Β':

Λάβαμε τα ποιήματα που στείλατε και 

ευχαριστούμε. Θεωρούμε ότι είναι αξιόλο

γα. Ως περισσότερο αξιοπρόσεκτο επιλέ

γουμε και δημοσιεύουμε το "Φθινόπωρο". 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείτε τον πα

ραδοσιακό στίχο με τον οποίο εκφράζε

στε έντονα και χε ιρ ίζεσ τε καλά. Η εναλ

λαγή των εικόνων στο περιεχόμενο του 

ποιήματος, υποβάλλει τον αναγνώστη και 

είναι σωστή η χρήση των επιθετικών προσ

διορισμών. Η αλληγορία, ως στοιχείο του 

συγκεκριμένου ποιήματος είναι πολύ καλή. 

Σας προτρέπουμε να συνεχίσετε να εκ

φράζεστε ποιητικά και πράγμα άλλωστε που 

από τις στήλες της σελίδας δεν παύουμε να 

τονίζουμε, μελετήστε πολύ ποίηση και λογο

τεχνία, καθόσον ο ποιητής οφείλει να έχει και 

υψηλό ποσοστό διανοητικότητας.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Κιτρινισμένα φύλλα στη αυλή 

οικτρό φθινοπωριάτικο χαλί 

που σύρθηκε βαρύ με τον αγέρα, 

σωροί γεμάτοι θλίψη και σιγή 

κι ακούγεται βαθιά μια οιμωγή, 

για τη ζωή που χάθηκε ως πέρα.

Γυμνά τα δέντρα, έρμοι σκελετοί, 

ελπίδες που σκορπίστηκαν, γιατί, 

τα νέφαλα συμπύκνωσαν τη λύπη 

και την απόγνωση ψιλή βροχή 

και μέσα απ' την ανθρώπινη ψυχή, 

ο ήλιος ντράπηκε, γι' αυτό και λείπει.

Οι καμινάδες διώχνουν τον καπνό 

μηνύματα αμυδρά στον ουρανό, 

ψηλά και πέρα ο αγέρας τ ' ανεμίζει 

και κάτω μένει σκόρπια η μυρουδιά, 

αποκαΐδια, στάχτες κι ερημιά, 

εικόνα που φθινόπωρο θυμίζει.

ΚΑΠΕΡΩΝΗ Θεοφάνη, Αστ/κα:

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Τα σκυ

λιά του πολέμου" το οποίο δημοσιεύουμε.

Προφανώς ο τίτλος αναφέρεται στους μι

σθοφόρους και ο όρος αυτός πρώτη φορά 

εμφανίζεται, στην λογοτεχνία μέσα από τα 

μεγαλόπνοα έργα του Σαίξπηρ. όπως έ 

χουμε παρατηρήσει σχετικά με προσπά- 

θειές σας στο παρελθόν, έχετε την δυνα

τότητα έκφρασης μέσω του ελεύθερου 

στίχου, την οποία ο φ ε ίλ ετε  να καλλιερ

γήσετε. Σας παραπέμπουμε στα σχόλια 

της σελίδας μας (Δεκέμβριος 1998) καθώς 

και σε άλλα παρόμοια, τα οποία αφορούν α

σχολούμενους με την ποίηση και που έχουν 

κατά καιρούς δημοσιευθεί μέσω του πε

ριοδικού μας.

ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Φοβισμένα μάτια κοιτούν.

Καρδιές πάλλονται, 

από φόβο, 

από μίσος.

Παγωμένα μέταλλα περιμένουν.

Τα σκυλιά του πολέμου διψούν.

Ζητούν να γευτούν, 

ζεσ τό  αίμα!

Η σύγκρουση.

Φωνές.

Μαρτυρία θανάτου.

Το τοπίο αλλάζει.

Φωτιά.

Τρόμος στις φωλιές των πουλιών.

Ανάσες γρήγορες, 

επιτακτικές, 

για τη νίκη.

Βαριά οσμή θανάτου.

Τα σκυλιά του πολέμου φεύγουν χορτασμένα!

ΑΘΗΝΑ 23-9-98

Αφροδίτη ΤΣΑΤΣΟΥ:

Λάβαμε την αξιόλογη ποιητική συλλογή 
σας, με τίτλο "ΙΡΙΔΙΖΟΝ ΣΚΟΤΟΣ" και σας 

ευχαριστούμε. Την χαρακτηρίζουμε αξιό

λογη αφενός γιατί είναι η πρώτη ποιητική 

σας προσπάθεια, αλλά αφετέρου κυρίως 

γιατί εμφανίζει πλούσια συναισθηματικό- 

τητα. εκφράζεστε εντονότερα με τον ε 

λεύθερο στίχο, παρά με τον παραδοσιακό 

και θεωρούμε ότι το είδος αυτό πρέπει να 

καλλιεργήσετε. Τα ποιήματα σας χαρακτη

ρίζονται από απόλυτο ιδεαλισμό και περι

κλείει στοιχεία που χρησιμοποιούνται από 

γράφοντες ποίηση κατά κόρον (λ.χ. Ανοιξη 

ουρανός, ήλιος θάλασσα, όνειρο, Θεϊκό 

στοιχείο - παρουσία - επίκληση, ψυχή, δά

κρυα κ. κλπ. συναφή). Αυτό το οποίο διαφο

ροποιεί τους ασχολούμενους με ποίηση και 

τους προσδίδει το απαιτούμενο προσωπι

κό ύφος, δεν είναι μόνο η χρήση των δια

φόρων συμβολισμών, αλληγοριών, ομοιο

καταληξιών, παύσεων κ,λπ. αλλά ο τρόπος 

που αυτά εκφράζονται και ο οποίος πρέπει 

να εκφεύγει από την κοινότυπη καθημερι

νότητα. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνου

με ότι, στην ποίηση η συναισθηματικότητα 

συνδυάζεται με την διανοητικότητα. Τα με

γάλα έργα δεν γράφονται ποτέ μονομιάς. 

Ωριμάζουν χρόνια στην ψυχή του ανθρώ

που και στην συνέχεια με εφαλτήριο την εν 

γένει προσωπικότητα, εκφέρονται και απο

κτούν και υλική υπόσταση δια του λόγου και 

της γραφής. Απ' την συλλογή σας, επιλέ

γουμε και δημοσιεύουμε το ποίημα με τ ίτ

λο: "ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ".

Μ Η ΦΟΒΗΘΕΙΣ

Φοβήθηκες χθες μέσα στο σούρουπο, 

όταν σε φώναξα

και δεν μου μίλησες όταν σε είχα ανάγκη.

Μα σαν σε κοίταξα μου χαμογέλασαν τα μά

τια σου

και το Όνειρο σου με ξενάγησε στο φως. 

Κοίταξέ με, δεν θα σε προδώσω ακόμη και αν 

μ' αρνηθείς.

Το μόνο σίγουρο.

Εγώ είμαι που θα σε διώξω με τον τρόπο μου 

σαν να σ' έχω βαρεθεί.
Μια μέσα μου θα αναταράσσεται πιότερο η 

ψυχή μου.

Μη γυρίσεις πίσω. Το χρώμα του ουρανού 

μου ταίριαζε και το μαβί αγαπάω.

Φοβήθηκα σήμερα στο φως της μέρας, 

όταν με άφησες

μα δεν σε φώναξα όταν σε είχα ανάγκη. 

Χωρίς χαμόγελο γύρισα το κεφάλι αριστερά 

κατά το Νότο.

Όχι δεν φοβάμαι το σκοτάδι, αρνούμε να υ

πάρχω σ' αυτό.

Επαληθεύτηκαν τα λόγια μου σαν προφητείες. 

Έφυγες χωρίς αμφιβολίες δεν δυσκολεύτηκες 

να με απαρνηθείς.

Θέλω να δω τα μάτια σου

μα εσύ λησμόνησες το κόκκινο της ψυχής μου.

Υ.Γ. Κι όμως αυτό για σένα πέθανε. 17 - 7 -1996

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α" Βασ. Τσαγκάρης
Υ π οψ . Δ ιδ ά κ το ρ α ς  Φ ιλ ο σ ο φ ία ς , τη ς  Φ ιλοσ ο

φ ικ ής Σχολής του Π ανεπιστημίου Α θηνώ ν
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α τώρα το παιδί σας, έτοιμο να 

περάσει σε μια άλλη φάση της 

ζωής του. Είναι η ηλικία της εξε- 

ρευνήσεως. Κανένας επιστήμων δεν νοιώ

θει τόσο ενθουσιασμό, όσον ο μικρό σας 

όταν αρχίζει να περπατά και να εξερευνά 

το σπίτι, τον κήπο.

Ο ρόλος του πατέρα τώρα θα είναι πολύ 

πιο εύκολος από αυτόν της μητέρας, γιατί ο 

μικρός θα νοιώθει την ανάγκη να τριγυρνό 

και η μητέρα θα παραπονείται γιατί το παιδί 

αγγίζει παντού. Ο πατέρας ζει αυτή την πε

ριπέτεια σε μικρές δόσεις. Αν μάλιστα, πά

ρει την απόφαση ν' αφιερώνει μεγάλο μέ

ρος από τον ελεύθερο χρόνο του στο παι

δί, θα βρει ότι αυτό είναι κάτι πολύ ευχάρι

στο.

Το παιδί, αφού αποκτήσει εμπιστοσύνη ή, 

αντιθέτως, δυσπιστία γι' αυτό που το περι

βάλλει, θα μάθει να έχει εμπιστοσύνη στον 

εαυτό  του ή να αμφιβάλλει και γι' αυτό 

χρειάζεται τη βοήθεια σας.

Αν είναι ελεύθερο να εξερευνά, θα μπο

ρέσει να αποκτήσει σιγουριό για τον εαυτό 

του. Θα μάθει να περπατά, να πηδά, να 

σκαρφαλώνει, να παίζει με αυτοκινητάκια 

και κούκλες αλλά ακόμη και με την άμμο, το 

νερό, το χώμα, να παίζει με τους γονείς, να 

ντύνεται, να ξεφυλλίζει βιβλία και να ζητά 

να του τα διαβάσετε. Αν το ενθαρρύνεται 

σ' αυτό το  στάδιο, θα αποκτήσει εμπι

στοσύνη στον εαυτό του, θα σκεφθεί Είμαι 

κάποιος. Μπορώ να προσπαθήσω να κάνω 

κάτι που δεν είχα τολμήσει ως τώρα. Είναι 

πολύ διασκεδαστικό και ο μπαμπάς με τη 

μαμά με παραδέχονται.

Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα 

σπίτια. Είναι εκείνα τα σπίτια όπου οι γονείς 

δεν προσαρμόζουν το περιβάλλον στις α

νάγκες του παιδιού. Π.χ. αφήνουν αντικεί

μενα αξίας -κρύσταλλα κ.λ.π.- ή κάτι επικίν

δυνο -πρίζες ηλεκτρικού- εκε ί όπου μπορεί 

να τα φθάσει το παιδί και περιμένουν ότι 

δεν θα τα αγγίξει.

Αν το παιδί κατορθώσει να τα φθάσει, 

του κτυπούν ελαφρά το χέρι και του λένε. 

Μη, όχι αυτό, χωρίς να υποπτεύονται ότι μ' 

αυτό το  τρόπο, υπονομεύουν την εμπι

στοσύνη που έχει στον εαυτό του. Του δη

μιουργούν αμφιβολία και ταυτόχρονα του 

μαραίνουν την περιέργεια, που είναι βασικό 

κίνητρο για την ανακάλυψη του κόσμου του.

Μπορεί τότε το παιδί να σκεφθεί. "Είμαι κα

κός. Δεν πρέπει να αγγίζω τίποτα. Εγώ το 

θέλω πολύ, αλλά οι γονείς μου, λένε όχι,

μη”·
Πιστεύω ότι θα προσπαθήσετε να διαρ

ρυθμίσετε το σπίτι, τον κήπο, στις ανάγκες 

του παιδιού σας, παρά να αναγκάσετε το 

παιδί να συμμορφωθεί σ' ένα περιβάλλον 

για μεγάλους. Θα πρέπει να μπορεί να τρι- 

γυρνά στο σπίτι ή τον κήπο, χωρίς να κινδυ

νεύει να κτυπήσει, να πληγωθεί ή να κατα

στρέφει κάτι. Αποσύρετε λοιπόν ό,τι μπο

ρεί να σπάσει ή τοποθετήστε το εκε ί που 

δεν μπορεί να το φθάσει και το ξαναβάζε

τε  στη θέση του, όταν το παιδί μπορεί να ε 

λέγχει τις κινήσεις του.

Οι ειδ ικοί για την ασφάλεια αναφέρουν 

ότι το 50-90% σοβαρών ατυχημάτων θα 

μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν οι γο

νείς είχαν πάρει τις κατάλληλες προφυλά

ξεις.

Πρέπει λοιπόν να επιβλέπετε με άγρυ

πνο βλέμμα. Π.χ. μην το παίρνετε μαζί σας 

στο γκαράζ όπου υπάρχουν εργαλεία, για ν' 

αρχίσετε μια δουλεία, που θα σας απορ

ροφήσει, ώστε να μην ξέρ ετε  τι θα μπο

ρούσε να κάνει ο μικρός. Ας υποθέσουμε 

λοιπόν, ότι έχετε φροντίσει ώστε το σπίτι 

σας να είναι ακίνδυνο, ασφαλές για το παι

δί. Τώρα, στη θέση των αντικειμένων που 

αφαιρέσατε πρέπει να βάλλετε άλλα παι

χνίδια που θα διεγείρουν το ενδιαφέρον 

του παιδιού και θα συντελέσουν στην οικο

δόμηση εμπιστοσύνης στον εαυτό του. Έ

χει επίσης ανάγκη, να παίζετε μαζί του ή να 

είσθε κοντά του όταν παίζει με την άμμο ή 

σκαρφαλώνει στην τσουλήθρα. Θα το εν

θουσιάσει η παρουσία σας. Υπάρχει ένα α

κόμη σημείο όπου ο ρόλος του πατέρα ε ί

ναι απαραίτητος.

Συνήθως οι μητέρες έχουν την τάση να 

προστατεύουν το παιδί όταν τρέχει, όταν 

σκαρφαλώνει κάπου. Βεβαίως αυτό είναι 

καλό. Πολλές φορές όμως είναι υπερ-προ- 

στατευτικές. Όταν ο γιος μας 11 μηνών, α

νέβαινε σε ένα σκαμπό με 6 σκαλοπάτια, η 

μητέρα του πλάι ήταν γεμάτη αγωνία. Της 

είπα: "Μην ανησυχείς, θα τα καταφέρει, άλ

λωστε είμαι εδώ για να τον πιάσω αν τυχόν 

γλιστρήσει".

Όσο τέλεια  κι αν είναι μια μητέρα, δεν 

υπήρξε βέβαια ποτέ ένα μικρό, ζωηρό αγό-
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ρι, και σε πολλές περιπτώσεις μόνο ο πατέ

ρας μπορεί να καταλάβει την επιθετική και 

δυναμική ιδιοσυγκρασία ενός μικρού αγοριού.

Να λοιπόν, ένας ακόμη λόγος για το ο

ποίο ένα παιδί έχει την ανάγκη και των δύο 

γονέων για να φθόσει στην εφηβεία. Γενι

κώς οι πατέρες, συνειδητοποιούν λιγότερο 

τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά, ενώ 

οι μητέρες είναι περισσότερο προστατευ

τικές. Ένα παιδί, ιδιαιτέρως ένα αγόρι, με- 

γαλωμένο από μια μητέρα πολύ προστα

τευτική και έναν πατέρα πού απορροφημέ- 

νο στη δουλειά του, θα χάσει πολύ από την 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτή την ε 

μπιστοσύνη θα την αποκτήσει με φυσικές 

δραστηριότητες κ.λπ. αλλά και με παιχνίδια 

πιο διανοητικά. Το βιβλίο μπορεί τώρα να 

μπει στα παιχνίδια του.

Για ένα παιδί αυτής της ηλικίας ένα βιβλίο 

δεν φαίνεται σαν μια ιστορία με αρχή και 

τέλος. Πριν απ' όλα είναι ένα είδος που έχει 

εικόνες αντικειμένων και ανθρώπων, με λέ

ξεις που δείχνουν αυτό που είναι το καθέ

να. Αντιλαμβόνεσθε λοιπόν ότι ένας κατά

λογος με παιχνίδια, ένα εικονογραφημένο 

περιοδικό, είναι βιβλία που σας επιτρέπουν 

να του δείχνετε την εικόνα προφέροντας 

καθαρό το όνομά της.

Μερικά ποιηματόκια, διαλεγμένα με προ

σοχή, διαβασμένα καθαρό, θα διεγείρουν 

το ενδιαφέρον για τη γλώσσα. Είναι ακόμα 

η κατάλληλη ευκαιρία για να καθιερωθεί μια 

συνήθεια πριν από τον ύπνο: η ανάγνωση 

μιας ιστορίας. Δεδομένου ότι η μητέρα βρί

σκεται όλη την ημέρα σε επαφή με το παιδί, 

καλό θα είναι, να αναλόβει ο πατέρας αυτό 

το έργο.

Οι γονείς θα προτιμούσαν βέβαια, τα παι

διά να πηγαίνουν μόνα τους για ύπνο, μια ο

ρισμένη ώρα. Ατυχώς δεν συμβαίνει έτσι. 

Γ Γ αυτό διευκολύνετε εσείς την κατάσταση 

δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 

με το διάβασμα, αλλιώς το παιδί θα σχημα

τίσει την εντύπωση ότι το εγκαταλείπετε 

μόνο του σε ένα δωμάτιο, ενώ εσείς  θα 

περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Αρχίστε 

λοιπόν, μισή ώρα πριν από τον ύπνο, κάνο

ντας το μπάνιο του παιδιού όπου θα έχει 

την ευκαιρία να χαρεί το νερό με μια βαρ

κούλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο νερό. 

Στη συνέχεια ο μπαμπάς θα διαβάσει την ι

στορία, θα σκεπάσει στοργικό το παιδί, θα

σκύψει να το φιλήσει, μαζί με τη μαμά, που 

θα είναι εκε ί αυτή τη στιγμή.

Αυτή η συνήθεια αρχίζει μεταξύ των 2 

και 3 ετών και μπορεί να παραταθεί ως τα 6 

ή 7. Αυτές οι προνομιούχες στιγμές δη

μιουργούν μεταξύ γονέων και παιδιού τρυ

φ ερ ές  σχέσεις πρωταρχικής σημασίας. 

Μην σκεφθείτε ότι όταν το παιδί μπορεί να 

διαβάζει μόνο του, πέρασε η ηλικία που του 

διαβάζατε εσείς. Όχι απολύτως. Όχι. Γιατι' 

ό,τι εσείς του διαβάζετε, δεν είναι μόνο μια 

διανοητική προσφορά, αλλά μια συναισθη

ματική σχέση, ένα δυνατό στήριγμα. Θα 

σας το πει μόνο του, όταν δεν το έχει ανά

γκη. Αλλά μην το περιμένετε πολύ νωρίς.

Με την πάροδο του χρόνου, η ώρα της 

αναγνώσεως της ιστορίας, μπορεί να γίνει 

η ώρα της συζητήσεως με τον πατέρα ιδιαι

τέρων θεμάτων που αρχίζουν να απασχο

λούν το παιδί. Ας είσθε προσεκτικός και 

διαθέσιμος, αν δείτε ότι κάτι το απασχολεί.

Αν έχετε  περισσότερα παιδιά, μην προ

σπαθήσετε να κάνετε κοινή την ανάγνωση. 

Συνήθως αυτό καταλήγει άσχημα. Ρυθμίσε

τε  έτσι τα πράγματα ώστε να γίνεται χωρι

στό, γ ια τί στο βάθος του κάθε παιδί θα 

ήθελε να μην έχει αδέλφια, σ' αυτήν την η

λικία, για να μη μοιράζεται τους γονείς του 

με άλλους.

Δίνοντας ονόματα στις εικόνες ή τα αντι

κείμενα που του δείχνετε, βοηθάτε στην α

νάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού, με δύο 

βασικές έννοιες. Την παθητική -δηλαδή την 

κατανόηση των λέξεω ν- και την ενεργη

τική- με την έκφραση. Γρήγορα το παιδί θα 

αρχίσει να εκφράζεται μονολεκτικό. Όταν 

γίνει 18 μηνών θα μπορεί να έχει ένα λεξι

λόγιο 3-4 ή και περισσοτέρων λέξεων. Αυ

τό θα εξαρτηθεί πολύ από τον τρόπο που 

θα έ χ ε τε  παίξει και μιλήσει μαζί του τα 

πρώτα αυτό χρόνια.

Ας συνοψίσουμε, εάν θέλετε, τα χαρα

κτηριστικά αυτής της περιόδου.

Είναι η ηλικία της εξερευνήσεως. Το παιδί 

σας ακούραστο θα εξερευνά τον κόσμο 

που το περιβάλλει, τις δυνατότητες που έ 

χει με το σώμα του. Θα ερευνά τους ήχους, 

τις λέξεις, τα βιβλία που του διαβάζουν οι 

γονείς του, θα παίζει με τους ήχους της 

μουσικής και του ρυθμού. Αν το αφήσετε ε 

λεύθερο, θα αποκτήσει σιγουριό για τον 

εαυτό του. Αν αντιμετωπίζει τιμωρία ή απα

γόρευση θα αμφιβάλλει γι' αυτό που είναι, 

κάτι που θα του στοιχίσει Αργότερα στο να 

παίρνει πρωτοβουλίες.

Μ π ο ρ είτε , ε σ ε ίς  ο π ατέρας, να το  

βοηθήσετε, αλλά να βοηθήσετε και τη μη

τέρα, γιατί κι εκείνη πρέπει να κάνει μια επι

λογή: Ή το νοικοκυριό της θα είναι άψογο 

από απόψεως τάξεως ή κατά καιρούς, θα 

μοιάζει με πεδίο μάχης, και το παιδί θα είναι 

σ ίγουρο  για τον  εα υ τό  του . Θα την 

βοηθήσετε αποδεχόμενος αυτήν την κατά

σταση. □

Από το βιβλίο του Dodson Ό  πατέρας και το παιδί 

του" Απόδ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΟΡΕΜΠΑ
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/ Μ Λ  ία μεγάλη προσωπικότητα, ένας πράγματι σοφός δάσκαλος από τον οποίο μυήθηκαν επώνυμα στελέχη του κινηματογράφου, 

της τηλεόρασης και του ραδιόφωνου έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών.

Γεννήθηκε στη Λακωνία το 1914. Αφού τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές ήρθε στην Αθήνα όπου άρχισε να εκδηλώνει τις καλλι

τεχνικές του ανησυχίες. Συμμετείχε ενεργό σε λογοτεχνικό σωματεία και προοδευτικό κινήματα της εποχής. Το 1948 ιδρύει την μέχρι 

σήμερα γνωστή Σχολή Κινηματογράφου, που ύστερα από δύο χρόνια πήρε το χρίσμα της "αναγνωρισμένης από το κρότος σχολής". Από 

το κατώφλι της πέρασε το 90% του ελληνικού σινεμό στα πενήντα και πλέον χρόνια λειτουργία της.

Αλλά η εκπαίδευση, οι εκδόσεις και οι επιτελικές θέσεις δεν ήταν η μοναδική δίοδος του Σταυράκου στον κινηματογράφο. Διέπρεψε 

και σαν παραγωγός. Έμεινε στην ιστορία η ταινία του Ή αρπαγή της Περσεφόνης" και δεν ήταν η μόνη.

Ο Λυκούργος Σταυρόκος με τις διεθνείς του διασυνδέσεις, με την προσωπική ακτινοβολία του και τη φήμη της σχολής του προσέφερε 

ανεκτίμητες υπηρεσίες στο καλλιτεχνικό χώρο της 7ης Τέχνης.

Παρ' όλα αυτά δεν είχε την απαραίτητη συμπαράσταση από την Πολιτεία στο τόσο σημαντικό έργο του και δεν δίσταζε να την εκφρά- 

σει με πικρία "Αν με ρωτήσετε, όμως, εάν θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε το έργο μου και ειδικότερα αυτό που αναφέρεται στην κινηματο
γραφική εκπαίδευση θα σας πω όχι. Γιατί δεν επιτύχομε όλους τους σχεδιασμούς και στόχους. Αν και υπάρχει πάντα η διάθεση καθώς και 
οι δυνάμεις να το καταφέρουμε. Η κύρια αιτία είναι η έλλειψη κάθε συμπαράστασης και ενίσχυσης από την πλευρά της Πολιτείας και η 
απουσία κάθε ενδιαφέροντος της για τις κινηματογραφικές σχολές και την κινηματογραφική εκπαίδευση".

QL ί  κ ο j  JLu a tl u ώ τα ί
ο μοναχικός έλληνας συνθέτης

"...η μουσική του Σκαλκώτα δεν άσκησε επίδραση στις μεταπολεμικές τάσεις ούτε καν στην ίδια του την πατρίδα. Όμως η σημασία της 
πηγαίνει πέρα από την ιστορική της τοποθέτηση σαν ένας σύνδεσμος ανάμεσα στη Δεύτερη Σχολή της Βιέννης και τη σχολή του Μπου- 

ζόνί. Αυτή είναι μία σύντομη περιγραφή από τον μελετητή του Ν. Σκαλκώτα Gohn Thornley.

Συμπληρώνονται φ έτος πενήντα χρόνια από το θάνατο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, που το έργο του παραμένει ακόμα άγνωστο 

στη χώρα μας. Είναι άξιο απορίας πως ένας καλλιτέχνης που γνώρισε τόσες τιμές στο μεγαλύτερο μουσικό κέντρο της Ευρώπης -στο 

Βερολίνο- στην ίδια του τη χώρα έμεινε στο περιθώριο. Αυτή η απόστασή του από την τότε μουσική κοινότητα δεν πρέπει να ήταν τόσο 

αποτέλεσμα του μοναχικού του χαρακτήρα όσο του αδιάφορου τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από αυτό το περιβάλλον γυρίζο

ντας στην Αθήνα.

Είχε την τύχη να βρεθεί στο Βερολίνο το 1921, την ώρα που άλλαζε η μουσική προς την ατονικότητα, δηλαδή, στην αρχή μιας διαδικα

σίας που άλλαξε πραγματικό την κατεύθυνση της μουσικής, πηγαίνοντάς την κάπου αλλού από κει που οδηγήθηκε από τα χρόνια του ΛΛπαχ 

μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.Ήταν ο άνθρωπος που πήρε την ελληνική εθνική σχολή του 19ου αιώνα και την εξέλ ιξε σε ότι αυτή έγινε 

τον 20ό αιώνα.

Ενώ οι φόρμες που επέλεγε για τα έργα του ήταν παραδοσιακές, οι ανατροπές στην επεξεργασία τους ήταν δραματικές, πολύπλοκες 

και, στις περισσότερες περιπτώσεις τελείως νέες.

Η δισκογραφία με έργα του Νίκου Σκαλκώτα είναι περιορισμένη. Αν και είχαν ηχογραφηθεί για δίσκους μακρός διαρκείας ερμηνείες σε 

περισσότερα από 35 έργα του στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ λιγότερο υλικό είναι διαθέσιμο σε μορφή ψηφιακών 

δίσκων. Η δισκογραφική εταιρεία BIS πρόσφατα εγκαινίασε μία σειρά εξαίρετων μουσικό και τεχνικό ηχογραφήσεων, που φ ιλοδοξεί να 

εξελ ιχθεί σε μια πλήρη ηχογράφηση του διαθέσιμου έργου του συνθέτη. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπραχούλια
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' «  ΝΟΝβαΐΚΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και ΟΩΡΑ Base ForiΤΩΡΑ ΟΛΑ ΟΩΡΕΑΝ

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ TQN 5000 βρχ. -  ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - 8.00

ERICSSON 768 +  flQPO PflflΙΟΡΟΛΟΪ PANASONIC

ERICSSON 788e > ΕΝΤΕΛΩΣ
ΟΩΡΕΑΝ

Ειδικά oe κατόχου* VISA -  DINERS -  MASTERCARD 
ισχύει και η παρακάτω μεγάλη Προσφορά

ERICSSON 768 +  ΟΩΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ PANASONIC 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΩΡΕΑΝ. ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 5000 Ορχ.

hi ( ( t i  leΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ε Pa n a FoN
το Παμ σ τ ηλι Επικοινωνία

B A S E F O P l Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γ'υμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ  97.65.548, 094 ■ 641166, fax: 9 7 .6 f .1 3 3
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Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673
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Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Ay. Νικολάου)



ΜΑΡΤΙΟΣ 1909

Στη συνοικία Γούβα των Αθηνών συ

νεπλάκησαν μεταξύ τους δύο ομά

δες άεργων και χασισοποτών. Όταν επενέ- 

βησαν οι Χωροφύλακες του οικείου Σταθ

μού, Π. Νταλιάνης, Δ. Παπαποστόλου και Π. 

Βουλδάς προκειμένου να τους καθησυχά

σουν, οι παραπάνω συμπλεκόμενες ομά

δες ενώθηκαν και επ ιτέθηκαν εναντίον 

τους και τον μεν Νταλιάνη τραυμάτισαν στο 

στήθος και στο χέρι του δε Παπαποστόλου 

έσκισαν τη χλαίνη με μαχαίρι με το οποίο 

του είχαν επ ιτεθεί για να τον σκοτώσουν.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1919

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Αθη

νών εκδόθηκε Αστυνομική Διάταξη 

"περί οδηγών φορτηγών" σύμφωνα με την 

οποία “οι καραγωγείς διζώων τετράτρο

χων κάρων ή μονοζώων σουστών επιτρέ

πεται να οδηγώσιν αυτά καθήμενοι επ' αυ

τών, οι δε καραγωγείς μονοζώων κάρων 

δίτροχων ή τετράτροχων, φορτωμένων ή 

κενών, υποχρεούνται κατερχόμενοι να ο- 

δηγώσι τους ίππους των, σύροντες αυτούς 

εκ των χαλινών, εντός της ζώνης της πόλεως 

της καθοριζομένης υπό των εξής σημείων:

1 Πλατεία Αγ. Ασωμάτων, 2. Πλατεία Μ ε

ταξουργείου, 3. Πλατεία Ανεξαρτησίας, 4. 

Λεβίδου, 5. Πλατεία Εξαρχείων, 6. Πλατεία 

Αγ. Νικολάου (Πευκάκια), 7. Στρατώνες Πυ

ροβολικού, 8. Πύλη Ανδριανού, 9. Ωδείον (εν 

τη οδώ Πειραιώς).

ΜΑΡΤΙΟΣ 1929

Με το  Ν.4078 της 7-3-1929 ΦΕΚ 

96Α /11 -3-1929 του οποίου η ι

σχύς άρχισε μετά από δέκα ημέρες από τις 

δημοσιεύσεως στην εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεω ς, ήτοι από της 21-3-1929 ι

δρύθηκε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Οπλι

τών Χωροφυλακής ΤΑΟΧ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1939

Τ ο Υφυπουργείο Δημόσιας Ασφά

λειας με Διαταγή του εγκρίνει, οι α

ξιωματικοί και οι οπλίτες Χωροφυλακής, 

κατά τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις 

με σιδηρόδρομο, να προτιμούν τις ταχείες 

αμαξοστοιχίες με τη σκέψη ότι "όχι μόνον 

ζημίαν δεν θέλει επιφέρει ε ις το Δημόσιον 

αλλά τουναντίον ουσιαστικήν ωφέλειαν δε

δομένου ότι η προκύπτουσα διαφορά τιμής 

του εισιτηρίου καλύπτεται δια της ταχυτέ- 

ρας αφίξεως του ταξιδεύοντος εις τον τό

πον του προορισμού του και ούτω το Δημό

σιον ωφελείται αφ' ενός μεν εκ της πλη

ρωμής αποζημιώσεων εκτός έδρας ολιγω- 

τέρων ημερών αφ' ετέρου δεν στερείται 

και των υπηρεσιών των οργάνων τούτων ε 

πί πολλάς ημέρας".

ΜΑΡΤΙΟΣ 1959

Την 6-3-1959 και ώρα 23:30' στην α

γροτική περιοχή παλαιού αεροδρο

μίου Μίκρας Θεσσαλονίκης βρέθηκαν από 

διερχόμενους τα πτώματα του ζεύγους 

Κωνσταντίνου Ραΐση και Ευδοξίας Παληο- 

γιάννη. Η επίθεση και ο θανάσιμος τραυμα

τισμός του ζεύγους έγινε με λίθους, ενώ 

όλα τα ενδύματα της παθούσης είχαν σχι- 

σθεί εγκάρσια και το μπροστινό μέρος του 

σώματός της έμεινε ακάλυπτο. Η παθούσα 

κατέστη αντικείμενο ασελγών πράξεων α

πό το δράστη, που δεν ήταν άλλος από το 

γνωστό "δράκο του Σέιχ-Σου", Αριστείδη 

Παγκρατίδη. Μ ετά την πράξη του ο δρά

στης, φεύγοντας αφαίρεσε όλα τα χρήμα

τα που έφεραν τα θύματα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1969

Τ ην 6 -3-1969 βρέθηκαν μέσα σε 

πρατήριο καυσίμων επί της εθνικής 

οδού Αθηνών - Λαμίας δολοφονημένοι οι 

Κωνσταντίνος Κούλης και ο Νικόλαος Κα- 

νάρης και σοβαρά τραυματισμένος ο Ανα

στάσιος Γκιζινός. Οι δράστες φρόντισαν να 

αφαιρέσουν όλες τις εισπράξεις του πρα

τηρίου και εξαφανίστηκαν.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1979

Τ ο απόγευμα της 17-3-1979 συ- 

νελήφθη ο επικηρυγμένος αρχιβομ- 

βιστής Νικόλαος Παναγόπουλος μετά από 

μπλόκο της Αστυνομίας στο κρησφύγετό 

του σε ρετιρέ πολυκατοικίας στην Κυψέλη. 

Ο Παναγόπουλος προέβαλε ένοπλη αντί

σταση και για την εξουδετέρωσή του οι α

στυνομικοί έδωσαν μάχη κατά την οποία α

ναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν στα 

πόδια τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Στο ρετι

ρέ, όπου κρυβόταν βρέθηκαν 100 χειροβομ

βίδες, πολλά όπλα και εκρηκτικές ύλες.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1989

Τ ην 6-3-1989 στο Α' Λύκειο Διδυμο

τείχου, εξερράγη αυτοσχέδιος ε 

κρηκτικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοπο

θετηθεί από αγνώστους στο διάδρομο του 

Λυκείου και ήταν συνδεδεμένος με το πό

μολο της εξω τερ ικής πόρτας. Ο μηχανι

σμός εξερ ρ ά γη  μόλις ο επ ιστάτης του 

σχολείου άνοιξε την πόρτα και προκάλεσε 

μόνον υλικές ζημιές. Επίσης, στο γραφείο του 

Λυκειάρχη βρέθηκε και εξουδετερώθηκε και 

δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός. □

Επιμέλεια: 

ΥπαστννόμοςΑ’ Άλκης Ψωμάς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA -  YAMAHA ·  SUZUKI.  KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες ήρες 
και διακανορισμός πον 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, α λ :  5227.556 8c Μεσογείων 389, τηλ.:65.16.703

Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061

Υπάρχβι ένα  κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει 
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία.
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

220 541

Ελληνικής Αστυνομίας 
Αεροπορίας 
Στρατού Ξηρός
Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού 
Λιμενικού Σώματος 
Πυροσβεστικού Σώματος

- Στολές λ 
-Π ουκάμισα }
- Παντελόνια >
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των 
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- θ ήκες  όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξίσφερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

Ο Π Τ Ι  Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 
Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 

Ειδικές Παραγγελίες 
Παιδικό Τμήμα

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

O p tic  Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Ο π τικός

Ιερά Οδός 270 12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407.59.00.735 - FAX: 58.19.195

Η Ασφαλιστική Εταιρεία

"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."
σε συνεργασία

με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
Π Α Π Α ΣΤ ΕΡ ΓΙΑΔ Ο Υ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩ Μ ΑΤΩ Ν  ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τη λ .: 50 21 580 fa x .: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 / 62 96 87Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



Υπηρεσιακά προαγωγές
•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ιωάννη Γεωργα- 

κόπουλου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηρός, συνήλθε το Ανώτατο Συμ
βούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και έκρινε διατηρητέους τους δύο Αντιστράτηγους, 
Υπαρχηγούς του Σώματος κ.κ. Γεώργιο Πλάκα και Γεώργιο Παπαδημητρόπουλο.

•  Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ιωάννη Γεωρ- 
γακόπουλου και τη συμμετοχή των δύο Υπαρχηγών, Αντιστράτηγων κ.κ. Γεωργίου Πλάκα και 
Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους δέκα 

Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων του Σώματος.
Διατηρητέοι κρίθηκαν οι Γεώργιος Σκαλτσάς, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αλέξανδρος Ζου- 

μπούλης, Παύλος Ρούμπης και Παύλος Δουκιατζάκης.
Ος ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι Κωνσταντίνος Ζιανίκας, Θεόδωρος Βλάχος, του Νικολάου, 

Δημήτριος Στρίκος, Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και Λεωνίδας Παπαδάκης. Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που ήδη έχει υπογρά
φει' όλοι προάγονται εν αποστρατεία στο βαθμό του Αντιστράτηγου και θα αποστρατευθούν μετά από τριάντα ημέρες. Με το ίδιο Προεδρικό 
Διάταγμα προάγεται στο βαθμό του Ταξιάρχου η Ανδρομάχη Τζουμέρκα, αναδρομικά, από της 3ης Νοεμβρίου 1998, χρονολογία προαγωγής στο 
βαθμό αυτό του νεώτερου τότε ομοιόβαθμου συνόδελφού της Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Διατηρητέος κρίθηκε και ο Υποστράτηγος του Υγειονομικού, Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.

•  Αμέσως μετά συνήλθε και πάλι το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Ταξιάρχους
Στο βαθμό του Υποστρατήγου προάγονται οι Ανδρέας Στεφάνου, Ευθύμιος Σκούρας, Φώτης Βλάχος Σταύρος Ρούμπος και Μάρκος Πουλακάκης.
Διατηρητέοι κρίθηκαν οι Παναγιώτης Καλοφωλιάς, Αθανάσιος Δαλαμαγκίδης, Αθανάσιος Θεοφιλόπουλος, Φώτιος Νασιάκος, Ηλίας Παπαευ- 

θυμίου, Χρήστος Χατζημιχαηλίδης, Σπυρίδων Τσάκος Ευάγγελος Χρυσανθακόπουλος, Αθανάσιος Γκίτσας και Χαράλαμπος Μπαντουράκης.
Προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά από 30 ημέρες οι Απόστολος Κουτσο- 

σπύρος, Δημήτριος Αλμηάνης Ηλίας Κροκίδης Σταύρος Παναγιωτακόπουλος, Γ εώργιος Γ ιάννες, Χρίστος Μποζινάκης, Γ εώργιος Σπηλιόπουλος, 
Αλέξανδρος Αναστασίου, Βασίλειος Φλώρος Αθανάσιος Βάρσος, Βασίλειος Μπολομύτης, Θεόδωρος Βλάχος, του Γεωργίου, Μόδεστος Αθα- 
νασόπουλος, Βασίλειος Τσιόδρας, Ιωάννης Αναγνωστόπουλος και Ανδρομάχη Τζουμέρκα.

•  Υπό την προεδρία του Α' Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Γεωργίου Πλάκα και τη συμμετοχή τεσσάρων Υπο
στρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνήλθε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Αστυνομικούς Διευθυντές.

Στον βαθμό του Ταξιάρχου για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, προάγονται οι: Γεώργιος Τσεσμετζής, Βασίλειος Κουτσούμπας, 
Ευάγγελος Κουσκουρής Δημήτριος Ξύδης Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Παπαίωάννου, Χρήστος Λίβανος, Ηλίας Βλαχογιάννης, Νικόλαος Ζα- 
πατρίδης, Ιωάννης Πανηγυράκης, Κωνσταντίνος Πολίτης, Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, Ιωάννης Ριζάς, Χαράλαμπος Χριστοφαρεϊζης, Αθανάσιος 
Παπαβασιλείου, Νικόλαος Τασιόπουλος, Σπυρίδωνας Δράκος, Βασίλειος Παπανίκος, Σπυρίδων Τουντόπουλος και Παναγιώτης Καλδέρης.

Ος ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι: Χρήστος Βενιζέλος, Χαράλαμπος Νατσιόπουλος, Κλέαρχος Πήχας, 
Χρήστος Τσούφης, θωμάς Μαλιάγκας, Νικόλαος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Ξώνας, Κωνσταντίνος Τριβυζάς, Ιωάννης Καραμήτρος, Ιωάννης Τομα- 
ράς, Κωνσταντίνος Τζαλακώστας, Αντώνιος Ραπακούσιος, Αναστάσιος Γαστεράτος, Ηλίας Γιαννακόπουλος, Θεόδωρος Σίμογλου, Αγγελος Πε- 
ριλής, Κωνσταντίνος Δούκας, Πρόδρομος Αλεξανδρίδης Ιυπηρεσία γραφείου), Γεώργιος Κοκκίνης, Ιωάννης Πανούσης, Κωνσταντίνος Μπέλλος, 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Χρήστος Μίχος, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ιωάννης Παπατσίμπας, Θωμάς Γκατζής, Ανδρέας Οργαντζής, Ανδρέας Κα- 
πογιαννόπουλος, Γ εώργιος Αρμπούζης (υπηρεσία γραφείου) Γ εώργιος Κουκούλάς, Ιωάννης Μάινας, Κωνσταντίνος Σιαδήμας, Νικόλαος Καλαράς, 
Ιωάννης Παπαδοπουλος, Αθανάσιος Βασιλείου, Γεώργιος Βονικάκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μιχαήλ Ασλάνογλου, Χρήστος Βούλτσιος, 
Αριστοτέλης Βασιλειάδης, Παναγιώτης Γιώτης, Γεώργιος Μπολίκας, Σταύρος Σφίγγας, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Σκρέκας, Γεώργιος 
Σινάπης και Ιωάννης Δημητρόπουλος.

Οι παραπάνω προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν τριάντα 130) ημέρες μετά την προα
γωγή τους. Επίσης, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που κατέχουν οι Αστυνομικοί Διευθυντές 
Νικόλαος Αργύρης και Σπύρος Κουτρουμάνης.

•  Υπό την προεδρία του Α' Υπαρχηγού Αντιστρατήγου Γεωργίου Πλάκα και τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων συνήλθε το Ανώτερο 
Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές.

Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προάγονται οι: Αντώνιος Ματράκας, Γ εώργιος Μακριαλέας, 
Γεώργιος Καραχάλιος Χριστόφορος Πατσαντάρας, Νικόλαος Ακτύπης, Δημήτριος Χασιώτης, Ευάγγελος Καραχάλιος, Κωνσταντίνος Μαντάς, 
Ιωακείμ Γουλδέρης, Απόστολος Γρέβιας, Διονύσιος Κουτσομπίνας, Νικόλαος Μπέτσιος, Δημήτριος Λάτσης, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Οδυσσεύς 
Κουτσοποδιώτης, Πέτρος Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος Λαψάνας, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Στυλιανός Σύρρος, Αθανάσιος Παπαδόπου
λος, Θεολόγος Πλαστράκης, Σπυρίδων Σιδέρης Γεώργιος Χριστοφαρεϊζης, Αριστείδης Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Γεωργιλές, Τηλέμαχος Κω- 
στάκης, Εμμανουήλ Κυριτσάκης, Θεόδωρος Αποστόλου, Ευστράτιος Κυριακάκης, Ανέστης Λαλίνης, Μιχαήλ Πιτσιδιανάκης, Σπυρίδων Λουκόπου- 
λος, Εμμανουήλ Κοκοτσάκης, Γεώργιος Καραβιώτης, Παναγιώτης Ζέππος, Δημήτριος Κελέσης, Φίλιππος Καραγκιοζίδης, Δημοσθένης Βενέσης 
Φώτιος Γιαννακόπουλος Δημήτριος Παπαγεωργίου, Φώτιος Ρεβελής, Ιωάννης Γ ιαννόπουλος, Γ εώργιος Κοκκίνης, Θωμάς Μάγιας, Εμμανουήλ Βι- 
σκαδουράκης (υπηρεσία γραφείου), Κωνσταντίνος Τζέκης, Χρήστος Μανωλόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Νικόλαος Πανής, Ιωάννης 
Δελλαπόρτας, Γεώργιος Μηλιαράς, Νικόλαος Βελιβασάκης, Βασίλειος Ναζλής, Δημήτριος Δεγερμετζόγλου, Σταμάτιος Σταματίου,
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Παναγιώτης Τσίχλης, Ιωάννης Λούίζος, Γεώργιος Περνιεντάκης, Νικόλαος Τσιράκης, Μιχαήλ Κουφέλος, Παναγιώτης Στρατάρας, Βασί 

λείος Χατζημαργαρι'της, Ευτύχιος Τζεμανάκης, Δημήτριος Καραβίδας, Γεώργιος Μηλάκης καιΑνδρέας Γουργούλης.

Κατ' αρχαιότητα προάχθηκαν οι: Ιωάννης Μπαλαμπόνης, θεοχάρης Παττακός και Ιωάννης Α/εξόπουλος. Το Συμβούλιο έκρινε παραμέ- 

νοντα στον ίδιο βαθμό τον Αστυν. Υποδ/ντή Αλέξανδρο Τσαντάκο ο οποίος τίθεται σε αυτεΓΰγγελτη αποστρατεία.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Ο Αρχιφύλακας (ΑΛΠΣ) Χρηστός Μπαλάφας που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Σιάτιστας Κοζάνης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α Α  Αρτας, Πρέβεζας ή Λευκάδας. Τηλ.046522624,046521111.

•  Αρχιφύλακας ΙΠΣ) που υπηρετεί στην Α Α  Ρεθύμνου επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με Αρχκρύλακα ή Ανθυπαστυνόμο από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΑΑ. Τηλ 095290440,083291210.

•  ΟΑστυφύλακας Πέτρος Μπακάλης που υπηρετεί στην ΥΑΤ. Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΑ. Θεσσαλονίκης Σερρών ή Κιλκίς. Τηλ: 0932842838, |0112319441.

•  Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Σπυρούδης που υπηρετεί στην Υποδ/νση Προστασίας Επισήμων/3ο Τμήμα Ξένων Επισήμων/ΓΑΔΑ, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑ. Ιωαννίνων. Τηλ 3470033,7295245.

•  Ο Αστυφύλακας Λάμπρος Ριζογιάννης που υπηρετεί στην Υποδ/νση Μέτρων Τάξης Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α Α  Λάρισας. Τηλ 041625733,03132586.

•  Ο Αστυφύλακας Σωτήριος Κωσταρέλλης που υπηρετεί στην στη Δ/νση Αμέσου Δράσεως Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του για οποιαδήποτε υπηρεσία Α Α  της Μακεδονίας ή της Δωδεκάνησου.

•  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Αγγέλου που υπηρετεί στη Δ/νση Αμέσου Δράσεως Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΑ. Αιτωλίας ή Ακαρνανίας. Τηλ 4526845,095301612.

•  Ο Αστυφύλακας Μιχάηλ Μπιλάλης που υπηρετεί στον Α.Σ. Σουνίου επιθυμεί να μετατεθεί ψοιβαία με συνάδελφό του από ο  
τοιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Τηλ 9646077,09485635.

ΝΕΑ ΤΗΣ Ι.Ρ Α  

ΚΑΙ ΤΟΥ Α Α Μ Λ Ε Α

Το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος με την από 
16-9-1998 απόφασή του υιοθέτησε την 
πρόταση της ΤΑ. Θεσπρωτίας για τη διορ
γάνωση του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
εν πλω ΙΠάτρα - Ηγουμενίτσα - Βενετία) α- 
Π023-4-1999 έως 27-4-1999.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το οποίο 
λειτουργεί και ως Τακτική Γενική Συνέλευση 
του ΛΑΜΔΕΑ θα λάβουν χώρα και αρχαιρε
σίες για τα νέα Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος 
και του ΛΑΜΔΕΑ. Όσοι συνάδελφοι - μέλη ε 
πιθυμούν να προσφέρουν εμπράκτως για 
την πάρα πέρα εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών 
των Οργανισμών αλληλεγγύης μπορούν να 
υποβάλλουν υποψηφιότητες τόσο για το Ε
θνικό Τμήμα όσο και το ΛΑΜΔΕΑ. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο: 5227330.

Π.ΟΑΣ.Υ.

Η ΠΟΑΣΥ χαιρετίζοντας την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη, του 
γνωστοποιεί ότι η Ομοσπονδία έχει στους κόλπους της 51 Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις σε ι
σάριθμους νομούς και εκπροσωπεί 30.000 αστυνομικούς - μέλη και διευκρινίζει το γεγονός 
των χρόνιων προβλημάτων επί ζητημάτων θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών. "Είναι επό
μενο ότι θα θέσετε προτεραιότητες γ ί αυτό οφείλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα συ- 
νέχισης των ζητημάτων εκείνων που δρομολογήθηκαν από τον προκάτοχό σας. Δηλαδή, την 
αναδιάρθρωση των αστυνομικών Υπηρεσιών, την ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, 
καθιέρωση νέου συστήματος κρίσεων - προαγωγών, θεσμοθέτηση της Υπηρεσίας Εσωτερι
κών Υποθέσεων, απεμπλοκή αστυνομικών από ξένα έργα. Με τον προηγούμενο Υπουργό Δ  Τ. 
είχαμε λάβει υπόσχεση αμέσου υλοποιήσεως για θέματα που αφορούσαν την παρουσία μας σε 
αθλητικές εκδηλώσεις που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν. Επίσης κατά τον Μάρτιο θα είχαμε 
μια θέση του Υπουργείου για το ωράριο εργασίας και την υπερωριακή απασχόληση - αποζημίωση 
του προσωπικού. Σας γνωστοποιούμε ότι τοΓΣ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα την έναρ
ξη επαναλαμβανόμενων πανελλαδικών κινητοποιήσεων από τις αρχές του Απριλίου"..

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας οργανώνει για τους αστυνομικούς και 
τις οικογένειές τους Ιερό Προσκύνημα στα Πανάγια Προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και του 
όρους Σινό από 6-14 Μαΐου. Δίδεται έτσι η ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να επισκεφθούν 
το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα υπόλοιπα θεοβάδιστα μέρη. Προθεσμία 
εγγραφής έως 15 Απριλίου. Πληροφορίες στη γραμματεία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, Με- 
σογείων 96 και στο τηλέφωνο 7700043._____________________________

ΠΩΑΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικοπεδική μερίδα στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Κατωτέρων ΤΑΠ Καμένων 
Βούρλων. Πληροφορίες: Ανθυπαστυνόμος Χρήστος Χαλβατζής τηλ. 7217596.
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Ο Λάζαρος Κήττας, γιος του Διοικητή Τρο- 
χαίας Χαλκίδας Αστυνόμου Α' Πασχάλη Κήτ- 
τα, πήρε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό 

παιδικής ζωγραφικής του Διεθνή Οργανι
σμού Παραγωγών και Διανομέων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (UNIPEDE), μέλος της οποίας είναι 
και η ΔΕΗ.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να ευαισθη
τοποιήσει τα παιδιά σε ότι αφορά τις επιδρά
σεις του ηλεκτρισμού στο περιβάλλον και να 

τα παρακινήσει να εκφράσουν μέσα από τη 
ζωγραφική, την παρουσία του ηλεκτρισμού 

στην καθημερινή τους ζωή.
Η ελληνική συμμετοχή στο διεθνή διαγω

νισμό με θέμα Ηλεκτρισμός, μια φιλική ε 
νέργεια για το περιβάλλον", που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις 

χώρες - μέλη της UNIPEDE, είχε μεγάλη ανταπόκριση. Συμμετεί
χαν μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας ηλικίας από 8 έως 

και 18 ετών με 7.000 έργα.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα 

με την ηλικία τους. Στην Β' κατηγορία (ηλικία 11 - 13  ετών) συμ
μετείχε και ο Λάζαρος. Από τα έργα επιλέχτηκαν τρία ανό κατη
γορία στην κάθε περιφέρεια και βραβεύτηκαν. Κατόπιν τα βρα
βευμένα έργα συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και εξετάστηκαν α
πό ειδική επιτροπή. Το καλύτερο έργο από κάθε κατηγορία ε 
στάλη στο διεθνή διαγωνισμό της UNIPEDE στο Παρίσι. Η τελική 

επιλογή ανέδειξε τους πέντε πρώτους νικητές σε διεθνές επί
πεδο.

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διεθνή διαγωνισμό κρίθηκε 

απόλυτα επιτυχής αφού το έργο του Λάζαρου κέρδισε το πρώ
το βραβείο στην κατηγορία του. Σημαντικό επίσης είναι ότι και τα υπόλοιπα έργα δέχτηκαν εγκωμιαστικά σχόλια.

Σε ειδική εκδήλωση της ΔΕΗ στην Αθήνα έγινε η απονομή βραβείων και χρηματικών επάθλων.
Τα έργα που διακρίθηκαν εκδόθηκαν σε ειδικό λεύκωμα.
Το περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” θέλει να συγχαρεί το Λάζαρο για την ευαισθησία και το ταλέντο του, να τον ευχαριστήσει που εκπρο- 

σώπησε επάξια την Ελλάδα και να του ευχηθεί αυτό να είναι η αρχή για ένα λαμπρό μέλλον._____________________________________________

Ιο ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΓΙΑ ΤΟ  Α Α Ζ Α Ρ Ο  ΚΗΤΤΑ

ΚΑΤΙ Π Ο Υ  ΕΑΕΙΠΕ ...

Ένα αξιόλογο πόνημα που αναφέρεται 
στη χαλκογραφία και τα μυστικά της ε ξ έ 
δωσε πρόσφατα ο εξαίρετος συνάδελ
φος Αστυν. Υποδ/ντής ε.α. κ. Ιωακείμ Πα
ράδεισός. Είναι κάτι που έλειπε από το χώ
ρο των εικαστικών τεχνών, αφού από ει
κοσαετίας και πλέον ένα μόνο σχετικό 
βιβλίο κυκλοφορούσε για τη χαλκογρα
φία και αυτό με πολύ περιορισμένο πε
ριεχόμενο.

Η Διεύθυνση του κ. Παράδεισό είναι:
Μ. Μακκά 2, Τ.Κ. 11526 - Αθήνα, τηλ. 

6915721.

ΓΕΝΕΘΑΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Την 14-5-1999 και ώρα 21.00' θα πραγματοποιηθεί 
συνεστίαση στο κοσμικό κέντρο "ΑΝΑΤΟΛΗ" στην επαρ
χιακή οδό θεσ/νίκης - Ασβεστοχωρίου (προς Νοσοκο
μείο Παπανικολόου), τηλ. 674200, των εισαχθέντων την 
15-5-76 στη Σχολή Χωροφυλάκων - Αστυφυλάκων. Κα
λούνται οι συνάδελφοι να λαμπρύνουν τη συνεστίαση με 
την παρουσία τους. Πληροφορίες: Ιωάννης Ταχματζί- 
δης, 094-260068, Ντίνος Γιωτόπουλος 0932-937517, 
Βασίλης Σιδηρόπουλος 094-530620.

Επιμέλεια: 

ΛνθΙμος Κων/νος Κούρος
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θα απ ευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 
κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
----------- 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



ΕΝΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 

ΣΕ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Από άνδρες του Τμήματος Εγκλημά
των Κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής εξιχνιάσθηκε η ανθρωπο
κτονία σε βάρος του Ανδρέα Γιαννίρη ο ο
ποίος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο 
διαμέρισμά του.

Δράστης είναι ο Γεώργιος Τζίτζικας, κά
τοικος της ίδιας πολυκατοικίας που διέμενε 
το θύμα, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγη
σε την πράξη του.

Ο Γιαννίρης εργαζόταν ως ταμίας της Πα
νελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντί
στασης, όπου κατά το παρελθόν και για μι
κρό χρονικό διάστημα είχε προσλάβει ως υ
πάλληλο, τον Τζίτζικα.

Πρόσφατα ο Γ ιαννίρης είχε κατηγορήσει 
τον Τζίτζικα ότι κατ' επανάληψη είχε διαρ- 
ρήξει τα γραφεία της ανωτέρω Ένωσης και 
είχε αφαιρέσει διάφορα χρηματικά ποσά. Οι 
κατηγορίες αυτές εξόργισαν τον Τζίτζικα. 
Τις απογευματινές ώρες της 15ης-2-1999 
ενώ ο Τζίτζικας επέστρεφε στο σπίτι του 
είδε τον Γ ιαννίρη στο μπαλκόνι ο οποίος τον 
κάλεσε στο διαμέρισμά του.

Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 
δράστη, εντελώς αναίτια και αιφνιδιαστικά, 
ο Γ ιαννίρης τον γρονθοκόπησε και αυτός α
νταπόδωσε με αποτέλεσμα ο Γ ιαννίρης να 
πέσει στο δάπεδο. Ο Τζίτζικας συνέχισε να 
τον κτυπά με το πόδι του καταφέρνοντάς 
του αλλεπάλληλα χτυχήματα στο κεφάλι 
με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανά
σιμα.

Περίοικοι που άκουσαν τη συμπλοκή, αλλά 
και το θύμα να καλεί σε βοήθεια, έσπασαν 
την πόρτα του διαμερίσματος, αλλά ο δρά
στης είχε διαφύγει από την κουζίνα και στη 
συνέχεια από το παράθυρο της σκάλας, 
μπήκε στην πολυκατοικία και ανέβηκε στο 
διαμέρισμά του.

ΤΟ "ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ"

Μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση των ανδρών του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, συνελήφθησαν 
οι: Ηλίας Λαμπρούσης, Νικόλαος Δαρκαδάκης, Ιωάννα Τσαμπρούνη, Jens Raabe, Nikola Ndreu, 
Neritan Feruni, Aroice Llambro, Albert Roshi, Leonard Brahollari και Edmond Leka που κατηγο- 
ρούνται για "απάτη κατά συναυτουργία και εξακολούθηση”. Οι ανωτέρω συλληφθέντες εφάρ
μοζαν το γνωστό σύστημα “πυραμίδα” ή "αεροπλανάκι” σε Αλβανούς υπηκόους τους οποίους 
εξαπατούσαν αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά με την υπόσχεση κερδών προσελκύο- 
ντας αθρόα νέα μέλη στην εταιρία Energen Worldwide Hellas l.t.d.

Στο Τμήμα είχαν περιέλθει πληροφορίες ότι ο Λαμπρούσης αφού είχε συστήσει την εταιρία 
Energen Worldwide Hellas l.t.d. διοργάνωνε κάθε σαββατοκύριακο σε κεντρικά ξενοδοχεία της 
Αθήνας, συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν αποκλειστικά Αλβανοί υπήκοοι (κατά προτίμηση 
ζευγάρια) και τους παρουσίαζε μαζί με συνεργάτες του μεταξύ των οποίων ήταν και Αλβανοί, 
το γνωστό παιχνίδι "πυραμίδα” ή “αεροπλανάκι”.

Συγκεκριμένα, για να γίνει κάποιος, μέλος της εταιρίας, θα έπρεπε να καταβάλει 280.000 
δραχμές και ακολούθως από κάθε νέο μέλος που θα έφερνε, θα έπαιρνε κάποιο ποσοστό, το 
οποίο συνεχώς θα αυξανόταν, ανάλογα με τα μέλη που θα έφερνε στην εταιρία. Για να έχει 
κάποιος δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια της εταιρίας πλήρωνε 5.000 δραχμές είσοδο.

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων παρουσιάσθηκαν ως ενδιαφερόμενο μέλη 
και αφού παρακολούθησαν την παρουσίαση που έκανε ο Λαμπρούσης, που ήταν και ο "εγκέ
φαλος” του παιχνιδιού, υπέγραψαν σύμβαση και πλήρωσαν 300.000 δραχμές με προσημειω
μένα χρήματα για να γίνουν μέλη. Μετά την παραλαβή των χρημάτων άπαντες οι δράστες συ
νελήφθησαν. Όπως διαπιστώθηκε η εταιρία συνεστήθη το Σεπτέμβριο του 1998 με σχετική 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των α
τόμων που πλήρωσαν για να γίνουν μέλη είναι πολύ μεγάλος.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών στην αίθουσα του ξενοδοχείου βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν πολλές αιτήσεις εγγραφής μελών, πολλές αποδείξεις εγγραφής, σύγχρονα οπτι- 
κοακουστικά μηχανήματα και 3.000.000 δραχμές.

Ο Δαρκαδάκης είχε συλληφθεί από το ίδιο Τμήμα στα μέσα του περασμένου έτους γιατί 
διατηρούσε στη Γλυφάδα εταιρία με το ίδιο αντικείμενο της οποίας "εγκέφαλος” ήταν πάλι ο 
Λαμπρούσης. Οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ

Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
εξαρθρώθηκε σπείρα εμπόρων ναρκωτικών και μαστρωπών που εισήγαγε μεγάλες ποσότη
τες ινδικής κάνναβης από την Αλβανία και την διακινούσε στις περιοχές της Κορινθίας και της 
Αττικής. Προ μηνός είχαν περιέλθει σε γνώση της Δίωξης πληροφορίες που ήθελαν τον Μι
χαήλ Παπαφίλη να εισάγει με συνεργούς του στην Ελλάδα, μεγάλες ποσότητες χασίς.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών εντοπίστηκαν ο Παπαφίλης με τον Νι
κόλαο Πάλλη, στην Κόρινθο και μετά από πολυήμερη συνεχή παρακολούθηση, εξακριβώθηκε 
ότι χρησιμοποιούσαν μισθωμένα αυτοκίνητα με τα οποία μετέβαιναν στην Κέρκυρα απ' όπου 
ελάμβαναν τα ναρκωτικά που εισήγαγαν με ταχύπλοα Αλβανοί συνεργάτες τους από την Αλ
βανία και τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν και απέκρυπταν σε ερημικές τοποθεσίες της Κο
ρινθίας και στο σπίτι του Παπαφίλη.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο τελευταίος διατηρούσε και παράνομο οίκο ανοχής στην Κόρινθο, 
όπου με τη συνεργασία του Νικολάου Σαμπακίδη και της Αικατερίνης Φραγκάκη εξέδιδαν 
νεαρή Ρουμάνα, διαθέτοντας προς πώληση ταυτόχρονα και χασίς προς τους ενδιαφερομέ
νους πελάτες του οίκου ανοχής.

Τις βραδινές ώρες τις 26ης-2-1999 ύστερα από σχεδιασμένη και συντονισμένη αστυνομική 
επιχείρηση επιτεύχθηκε η σύλληψη των Παπαφίλη, Πάλλη, Σαμπακίδη και Φραγκάκη και κατα
σχέθηκαν 107 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης ένα περίστροφο, τέσσερα φυσίγγια, δύο 
κινητά τηλέφωνα, 766.000 δραχμές και ένα αυτοκίνητο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους στην Β' Ανακρίτρια Κορίνθου.
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ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΑ ΚΑΝΝΩΝ Ο  ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΣ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής οι:
Σταυρούλα Σπανέα, Χρηστός Μουταφίδης, ΣταματΓνα Πασχαλίδη και Ελένη Γεωργίου κατηγο
ρούμενοι για μαστροπεία, πλαστογραφία και παραβάσεις του νόμου "περί της εξ  αφροδισίων 
νόσων προστασίας". Στον κρυφό οίκο που λειτουργούσε στην οδό Πεισιστράτου 6 στην Αθήνα 
και διαφημιζόταν σε στήλες καθημερινής εφημερίδας παρουσιάστηκε εικονικός πελάτης και 
ήρθε σε συμφωνία με την Πασχαλίδη για τη διενέργεια ερωτικής πράξης αντί του χρηματικού 
ποσού των 20.000 δραχμών. Τότε ο εικονικός πελάτης, χωρίς να προβεί στην ανωτέρω πράξη 
με τη βοήθεια αστυνομικών συνέλαβε την Πασχαλίδη και την Γεωργίου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στους χώρους του οίκου ανοχής διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο υπήρχαν σε λειτουργία αναπαραγωγικό μηχανήματα εικόνας με τα οποία 
μαγνητοσκοπούσαν τις ερωτικές περιπτύξεις των ανυποψίαστων πελατών με μικροκόμερες 
που είχαν ενσωματωθεί σε εσωτερικές κεραίες τηλεοράσεως, τις οποίες είχαν τοποθετήσει 
επί των τηλεοράσεων που υπήρχαν σε κάθε δωμάτιο έτσι ώστε να μην κινούν τις υποψίες των 
πελατών. Ήταν Δε, τόσο περίτεχνα κρυμμένες οι κάμερες που ήταν εξαιρετικά δύσκολος ο 
εντοπισμός τους.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω γυναίκες για κάθε συνάντηση ελάμβαναν 
από κάθε πελάτη το χρηματικό ποσόν των 15.000 δραχμών από το οποίο κρατούσαν 12.000 οι 
ίδιες και το υπόλοιπο το έπαιρνε ο Μουταφίδης ο οποίος καθημερινό πήγαινε στον οίκο α
νοχής και παραλόμβανε τα χρήματα που είχαν εισπρόξει οι εκδιδόμενες. Αστυνομικοί του 
Τμήματος Ηθών του έστησαν ενέδρα και τον συνέλαβαν όταν πήγε να παραλάβει τις η
μερήσιες εισπράξεις. Όπως διαπιστώθηκε, το διαμέρισμα είχε νοικιασθεί από την Σπανέα η 
οποία με πλαστό διαβατήριο εξαπάτησε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Ο Μουταφίδης τις 
εισπράξεις που συγκέντρωνε τις παρέδιδε στην Σπανέα.

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής αξιο- 
ποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που εί
χαν περιέλθει προ διμήνου για τη δράση σπεί
ρας ναρκωτικών κατόρθωσε να συλλάβει και 
να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους: Metushi Ylli, 
Harunaj Shkelqim και Profka Aurel.

Ύ στερα από πολυήμερες παρακο
λουθήσεις επιτεύχθηκε ο εντοπισμός του 
σημείου που η σπείρα χρησιμοποιούσε ως 
"καβάντζα” για ηρωίνη και το οποίο βρισκό
ταν σε απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη πε
ριοχή του Πανοράματος Βούλας.

Η περιοχή που χρησιμοποιείτο ως "καβά- 
ντζα" τέθηκε σε συνεχή φύλαξη από τους 
αστυνομικούς για να συλληφθούν τα μέλη 
της σπείρας που προσέρχονταν για να πα
ραλάβουν μέρος των ναρκωτικών για διακί
νηση.

Οι τρεις συλληφθέντες έπεσαν στην πα
γίδα των αστυνομικών αλλά κατάφεραν να 
διαφύγουν δύο μέλη της σπείρας ΙΝτάνο 
Κόστα και Θεόδωρος Αδαμόπουλος) οι ο
ποίοι προφανώς αντιλήφθηκαν τη σύλληψη 
των συνεργατών τους λόγω των μέτρων α
σφαλείας και επικοινωνίας που είχαν με
ταξύ τους. Στην "καβάντζα” βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 1.530 γραμμάρια ηρωίνης και 
τέσσερις χειροβομβίδες.

ΧΟΝΤΡΗ ΔΟΥΑΕΙΑ 

ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ

Ακρως επικίνδυνο και πολυμελές κύκλω
μα Αλβανών, εισαγωγής και διακίνησης ναρ
κωτικών εξάρθρωσαν πρόσφατα οι άνδρες 
της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από πολλές προσπάθειες επι
τεύχθηκε η διείσδυση στο κύκλωμα αστυνο
μικού που παρουσιάσθηκε στον φερόμενο 
ωςαρχηγό, ως υποψήφιος αγοραστής. Δια- 
πραγματευόμενος την αγορά δύο κιλών η
ρωίνης αντί των 6.000.000 δραχμών, ο α
στυνομικός με τον αρχηγό του κυκλώματος 
συμφώνησαν να συναντηθούν στην Αθήνα 
για την αγοραπωλησία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δια
μέρισμα κεντρικής περιοχής των Αθηνών ό
που ανέμεναν ο αρχηγός του κυκλώματος 
με δύο άντρες και τρεις γυναίκες και την κα
τάλληλη στιγμή εισέβαλαν οι άνδρες της 
Δίωξης και συνέλαβαν τους δράστες στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκε και κατασχέ
θηκε ποσότητα 2.140 γραμμαρίων ηρωίνης, 
μικροποσότητα χασίς και 19 πλαστά πεντο
χίλιαρα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
σπίτι του αρχηγού του κυκλώματος βρέθη
κε ποσότητα 60 γραμμαρίων ηρωίνης.

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομι
κών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής εξαρθρώθηκε σπείρα ανα
παραγωγής κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων 
ήχου την οποία αποτελούσαν ο Βασίλειος 
Φιλιόπουλος και επτά αλλοδαποί.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του Φιλιό- 
πουλου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο 
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με 
πέντε οδηγούς εγγραφής έκαστος, 682 
κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι ήχου, 72 άγρα
φοι και 204 κενά κουτιά δίσκων. Σε χώρο 
που διατηρούσε στην οδό Σοφοκλέους στο 
κέντρο των Αθηνών βρέθηκαν πλαστοί ψη
φιακοί δίσκοι ένα διαβατήριο Νιγηρίας & μια 
κλεμμένη άδεια οδήγησης. Σε παρακείμενο 
χώρο που χρησιμοποιούσε ως κατάστημα - 
αποθήκη και συνελήφθησαν όλοι οι αλλοδα
ποί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.214 πλα
στοί ψηφιακοί δίσκοι Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών. Η αξία των κατασχεθέντων δί
σκων και μηχανημάτων σύμφωνα με τις ε 
κτιμήσεις που έγιναν υπερβαίνει τα 
20.00.000 δρχ. Οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής συνελήφθησαν οι Petro Koci και 
Lukas Kore, κατηγορούμενοι για παραβάσεις 
του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Σε γνώ
ση της ανωτέρω Υπηρεσίας είχε περιέλθει 
πληροφορία σύμφωνα με την οποία κάποιος 
Αλβανός ονόματι "Πέτρος", διακινεί ποσότη
τες ηρωίνης στην περιοχή των Αθηνών. Με
τά από κατάλληλες ενέργειες, άνδρας της 
Υπηρεσίας πέτυχε να εμφανισθεί ως υ
ποψήφιος αγοραστής ποσότητας ηρωίνης 
βάρους 500 γραμμαρίων αντί του ποσού 
των 5.000 δραχμών το γραμμάριο. Η συνά
ντηση προγραμματίσθηκε για απογευματινή 
ώρα σε πολυσύχναστο εστιατόριο σε κε
ντρικό σημείο των Αθηνών. Πράγματι, ο "Πέ
τρος" προσήλθε στο προκαθορισμένο ση
μείο μαζί με τον δεύτερο συλληφθέντα ο ο
ποίος έφερε την ποσότητα ηρωίνης. Σε κατ' 
οίκον έρευνα στο σπίτι του δευτέρου ανε- 
βρέθηκε επιπλέον ποσότητα 500 γραμμα

ρίων ηρωίνης. □

Επιμέλεια: 

ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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Δύο γάτες που ζουν 

στο κτίριο τπυ ινδι

κού Κοινοβουλίου 

θα τιμωρηθούν με στείρωση 

διότι τόλμησαν να εμφανιστούν 

μπροστά στις τηλεοπτικές κά

μερες κατά τη διάρκεια της α

π ευθείας μετάδοσ ης συνε

δρίασης του Σώματος, παρό

ντος μάλιστα του προέδρου 

της χώρας. Οι αξιωματούχοι 

του Κοινοβουλίου πήραν πολύ 

σοβαρά το θέμα με τις γάτες 

γιατί αφ' ενός η συνεδρίαση θα 

μεταδιδόταν απευθείας από 

την τηλεόραση και αφετέρου 

γιατί η εμφάνιση τετράποδου 

σε κλειστό χώρο πριν από επί

σημη τελετή θεωρείται κακός 

οιωνός. Εθελοντές από τη φι- 

λοζωϊκή οργάνωση "Φρεντι- 

σκός" ανέλαβαν τη στείρωση 

των τετράποδων. Βρήκαν τη 

μία γάτα και ψάχνουν τη δεύτε

ρη. Έλα όμως που στο κυλικείο 

του ινδικού Κοινοβουλίου ζουν 

12 γάτες.. Πάντως οι αρμόδιοι 

της φιλοζωϊκής ξεκαθάρισαν 

ό τ ι θέλουν  μ ερ ικ ές  γ ά τες  

τρυγύρω  δ ιό τ ι εξοντώ νουν 

τους αρουραίους...

Σάλος έχει προκληθεί 

στην Ιταλία από την 

απόφαση του Α- 

ρείου Πάγου για το βιασμό μιας 

18χρονης κοπέλας από τον 

45χρονο παντρεμένο και με 

δύο παιδιά δάσκαλό της στην 

οδήγηση, με την αιτιολογά ότι 

φορούσε τζιν. Σύμφωνα με τη 

δ ικαστική απόφαση "το τζ ιν

δεν μπορεί να βγει παρά μόνο 

με συνεγργασία αυτού που το 

φορά". Έντονη ήταν η αντίδρα

ση γυναικείων οργανώσεων και 

όλων των Ιταλίδων βουλευτών, 

που σε ένδειξη διαμαρτυρίας 

εμφανίστηκαν στο Κοινοβούλιο 

ντυμένες με τζιν. Για ανδρο- 

κρατούμενη Δικαιοσύνη ηλικιω

μένων έκανε λόγο η δικαστής 

του Α ρείου  Πάγου Σ ιμονέτα 

Σότζιου, τονίζοντας ότι οι ανα

χρονιστικές αυτές ιδέες γυρί

ζουν πίσω τον αγώνα των γυ

ναικών για υποθέσεις βιασμού, 

τουλάχιστον 30 χρόνια. Ίσως οι 

άνδρες δικαστές να μην ξέρουν 

πως είναι να σε απειλούν με μα

χαίρι ή να σε ξυλοκοπούν α

γρίως....?-/ μήπως Θα ήταν προτι
μότερο για μια γυναίκα να επιλέ- 
ξει το Θάνατο σε αυτές τις περι
πτώσεις" είπε. "Είναι απελπιστικό 

αυτό που συνέβη. Αγαπητοίανά
δελφοι κάνετε μεγάλο λάθος".

Δ υόμισι δυσεκατομ- 

μύρια δραχμές α

ποζημίωση για πα

ράνομη απόλυση. Το ποσόν αυ

τό επιδίκασε η δικαιοσύνη στην 

πρώην ανκοργούμαν του αμε

ρικανικού καναλιού WFSB Τζά- 

νετ Πέκινπα. Έκρινε ότι απομα

κρύνθηκε για λόγους που είχαν 

να κάνουν με το φύλο της. Διά

κριση απαράδεκτη, η οποία τώ

ρα θα πληρωθεί ακριβά. Πριν α

πολυθεί, η Πέκινπα παρουσίαζε 

καθημερινά τις απογευματινές 

ε ιδ ή σ ε ις . Μ ε ετή σ ιο  μ ισθό 

250.000 δολάρια και τη δεδη

λωμένη εύνοια των διευθυντών 

της, δεν θα μπορούσε παρά να 

είναι ευχαριστημένη. Ωστόσο, 

το 1993, άρχισαν οι γκρίνιες 

περί ρυτίδων. Σαράντα τεσσά

ρων ετών τότε η ανκοργούμαν, 

δεν είχε διόλου χάσει την ικμά

δα της. Παρά ταύτα, οι παραγω

γοί των ειδήσεων την έβαλαν 

στο μάτι. Το Σεπτέμβριο του 

'96 ανακοινώθηκε στην Πέκιν

πα η απόλυσή της. Εκείνη έκανε 

μύνηση στο WFSB για σεξισμό 

και ηλικιακές διακρίσεις και την 

κέρδισε Φυσικά δεν θα εισπρά- 

ξει τίποτε μέχρις ότου εκδικα- 

σθεί η έφεση, έχει όμως κάθε 

λόγο να χαίρεται.

Πρόκειται για το με

γα λύτερο  ια τρ ικό  

σκάνδαλο της δ ε 

καετίας στη Βρετανία, σύμφω

να με την "Εξπρές", σχεδόν 200 

μωρά που είχαν πεθάνει στο 

βασ ιλ ικό  Ν οσοκομε ίο  του  

Μπρίστολ δόθηκαν στους γο

νείς τους για να τα θάψουν α

φού προηγουμένως οι γιατροί 
τους είχαν αφαιρέσει την καρ

διά χωρίς να τους ενημερώ 

σουν. Το νοσοκομείο παραδέ

χθηκε ότι του λά χ ισ τον  180 

καρδιές είχαν κρατηθεί χωρίς 

τη συγκατάθεση των συγγενών 

των νεκρών παιδιών και η υπό

θεση αποκάλυψε ένα "παραθυ

ράκι" στη βρετανική νομοθεσία, 

εξα ιτ ίας  του οποίου χιλιάδες 

άνθρωποι θάβονται κάθε χρό

νο χωρίς ορισμένα όργανα του 

σώματος τους, τα οποία τους 

αφαιρούνται μετά θάνατον εν 

αγνοία των συγγενών τους. Η 

υπόθεση αποκαλύφθηκε από 

την Έλεν Ρίκαρντ, η κόρη της ο

ποίας, η Σαμάνθα 11 μηνών, πέ- 

θανε το 1992. Η Ρίκαρντ είδε έ 

να ιατρικό αρχείο όπου αναφε

ρόταν ότι η καρδιά του παιδιού 

της είχε κρατηθεί. "Ήταν μεγά

λο σοκ"λέει στην "Εξπρές". “Ελ

πίζω να είναι η τελευταία προ
σβολή. Δεν μπορώ να σκεφθώ 

τίποτε χειρότερο που θα μπο

ρούσε να ακολουθήσει".

Στην αστυνομία της 

περιοχής του πήγε 

να βρει το άδικο δί

καιό του ο δΟχρονος Αιγύπτιος 

Φάγεζ Σουλτάν μήπως και απο

τρ έ ψ ε ι το  γάμο του πατέρα 

του ηλικίας μόλις 114 ετών. Εί

ναι σφόδρα ερω τευμένος με 

μια νεαρή γυναίκα και σκοπεύει 

να τις αφήσει όλη του την πε

ριουσία. Να γιατί έκλαιγε μπρο

στά στο διοικητή του τμήματος 

ο υιός. Αν μάλιστα καταφέρει 

και ο μπαμπάς του ξαναγίνει 

μπαμπάς, σύμφωνα με την ισ- 

λαμική νομοθεσία κληρονόμοι 

ορίζονται το παιδί και η μαμά.

Τι ο παιδί δεν είναι δι

κό μου". Αυτή  τη 

φράση επαναλαμβά

νει ο 32χρονος Τούρκος Νε- 

τσατί Πουσκουλού, έπειτα από 

έντονη λογομαχία με τη σύζυ

γό του. Μέσα στην απελπισία 

του, η αυτοκτονία φάνταζε ως 

μόνη λύση. Ξαφνικά ένα μικρό 

λαμπάκι άναψε μέσα στο -δια- 

ταραγμένο προφανώς- μυαλό 

του. Εκδίκηση. Πήρε ένα μαχαί

ρι, αυτοευνουχίσθηκε και πέτα- 

ξε το μόριό του από το παρά

θυρο. Μ ια ολόκληρη ώρα 

χρειάσθηκαν οι αστυνομικοί 

για να το  εντοπ ίσ ουν στον 

κήπο, όπου είχε προσγειωθεί. 

Τέσερις ώ ρες δ ιήρκεσε η ε 

πέμβαση συγκόλλησης, οι για

τρ ο ί όμω ς δεν  μπορούν να 

πουν μετά βεβαιότητος ότι το 

όργανο θα αποκτήσει τις λει

τουργίες του. Οπότε στο επό

μενο παιδί οι αμφιβολίες του 

Νετσατί θα πληθύνουν... □

Επιμέλεια:

Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον
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Σε μια έκφραση αλλη

λεγγύης προς την Ελ

λάδα το Συμβούλιο Υ

πουργών Εξωτερικών των "15" 

στο Λουξεμβούργο έκαναν δε

κτές τις περισσότερες από τις 

ελληνικές θέσεις και ζήτησαν 

με ανακοίνωση τους προς την 

Τουρκία να δικάσει τον Οτσα- 

λόν με εγγυήσεις.

Σε δήλωσή της η Ευρωπαϊκή 

Ένωση καλεί την Τουρκία: να 

καταργήσει τη θανατική ποινή, 

να λύσει το Κουρδικό με πολιτι

κά μέσα και να προχωρήσει σε 

δίκαιη και ανοιχτή σε παρατη

ρητές δίκη του Οτσαλάν, με βά

ση τους διεθνείς κανόνες.

Υπενθυμίζει ακόμη η Ευρω

παϊκή Ένωση στην Τουρκία ότι ο 

τρόπος που θα συμπεριφερθεί 

στην υπόθεση αυτή, θα επη

ρεάσει την πορεία των Ευρω- 

τουρκικών σχέσεων.

Ο Γερμανός υφυπουγός Ε

σωτερικών κ. Φόλμερ-εκπρό- 

σωπος της προεδρίας- υπο

στήριξε ότι η ειρηνική επίλυση 

του κουρδικού με βάση τα αν

θρώπινα δικαιώματα θα συντε- 

λ έσ ε ισ τη ν  π ροσέγγιση της 

Τουρκίας με την Ένωση των 

"15".

Έ σπ ευσε όμω ς να δ ιευ - 

κρινήσει ότι τα δικαιώματα της 

αυτοδιάθεσης του Κουρδικού 

λαού δεν σημαίνει δημιουργία 

ανεξάρτητου κράτους..

Τ ο κουρδικό θέμα όπως 

είχε υποσχεθεί άλλω

σ τε  έ φ ε ρ ε  προς 

συζήτηση ο Έλληνας πρωθυ- 

πουγός κ. Κ.Σημίτης στην άτυπη 

Σύνοδο Κορυφής στη Βόνη. Οι 

”15” διαβεβαίωσαν ότι θα ενερ

γήσουν όλοι μαζί ώ στε να έ 

χουν εφαρμογή οι πρόσφατες 

αποφάσεις του συμβουλίου υ

πουργών εξωτερικών για: -με- 

ταχείρηση που πρέπει νάχει ο 

κρατούμενοςΚούρδος ηγέτης, 

-την  προώθηση πολιτικής 

λύσης του Κουρδικού. Ο γερμα- 

νός καγκελάριος κ. Γκ.Σρέντερ 

αρκέστηκε να δηλώσει ότι τον 

εκφράζουν οι θέσεις του συμ

βουλίου υπουργών. Λίγο πιο 

θερμός ο Ζακ Σαντέρ εξέφρα- 

σε την αλληλεγγύη του σ τις  

προσπάθειες της εληνικής κυ

βέρνησης. Και ο Ισπανός πρω- 

θυπουγός κ. Αθνόρ πληροφό

ρησε τον έλληνα πρωθυπουρ

γό ότι ήδη έχει τηλεφωνήσει 

στον κ. Ετσεβίτ από τον οποίο 

ζήτησε να γίνουν σεβαστό τα 

ανθρώπινα δικαιώματα του Ο

τσαλάν και να μην εφαρμοστεί 

η θανατική ποινή. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ούτε στο δείπνο 

ούτε στις κατ ιδίαν συζυτήσεις 

τους οι άλλοι η γέτες  έκαναν 

κάποιες αναφ ορές για τους 

χειρισμούς της ελληνικής κυ

βέρνησης, οι οποίοι είχαν τη 

γνωστή κατάλήξη.

Α υστηρή κριτική στην 

Αγκυρα για τις διαδι

κασίες που ακολουθεί 

στην υπόθεση Οτσαλάν άσκη

σε ο Γερμανός υπουργός Εσω

τερικών Ότο Σίλι, στο πλαίσιο 

του έκτακτου Συμβουλίου Υ

πουργών Εσωτερικών της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας 

την "άμεση αλλαγή γραμμής 

πλεύσης" της τουρκικής κυ

βέρνησης. Σημειώνεται ότι α

πό ελληνικής πλευράς παρί- 

στατο αντιπροσωπεία δύο α

στυνομικών διευθυντών (με

ταξύ αυτών ο υπεύθυνος για 

την Interpol κ. Τασιόπουλος), 

με επικεφαλής τον πρέσβη κ. 

Φωτήλα.

Α
π α γορεύοντα ι από 

την 30η Ιουνίου 1999 

η εμπορία παιχνιδιών 

και μαλακών παιχνιδιών, που 

προορίζονται για παιδιά μέχρι 3 

ετών από PVC με φθαλικά άλα

τα. Η απαγόρευση επιβάλεται 

με κοινή απόφαση των υπουρ

γών Ανάπτυξης και Υγείας και 

Πρόνοιας, επειδή τα φθαλικά 

άλατα που χρησιμοποιούνται 

ως πλαστικοποιητές στα αντι

κ ε ίμ εν α  από PVC εν ο χ ο 

ποιούνται για πρόκληση βλα

βών στην ανθρώπινη υγεία σε 

περίπτωση μακροπρόθεσμης 

πρόσληψης.

Δ
ύο σημαντικές προε

δρίες για τα οπτικοα- 

κουστικό πράγματα 

της Ευρώπης έχε ι αναλόβει η 

χώρα μας για το 1999, αν και 

το γεγονός έχει περάσει απα

ρατήρητο από τα ελληνικό Μ- 

ΜΕ. Π ρόκειτα ι για τηνΠ ροε- 

δρία του  Οπτικοακουστικού 

ΕΥΡΗΚΑ και του Ευρωπαϊκού 

Οπτικοακουστικού Παρατηρη

τηρίου, τις οποίες η χώρα μας 

ασκεί μέσω του ελληνικού Ιν

στιτούτου Οπτικοακουστικών

Μέσων ΙΙΟΛΛΙ που τα τελευταία  

χρόνια αρχίζει να παρουσιάζει 

σημαντική δραστηριοποίηση.

Τ ο κύματων ο ικονομ ι

κών προσφύγων του 

που σ υρ ρ έουν  στα 

κρότη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έ

νωσης και η συνεχιζόμενη έξο 

δος Κούρδων προσφύγων από 

την Τουρκία, ήταν τα βασικό θέ

ματα που απασχόλησαν τη 

διήμερη άτυπη συνεδρίαση των 

υπουργών Δικαιοσύης και Εσω

τερικών, που έγινε στο Βερολί

νο Σ τόχο ι τη ς  γερμ αν ικής  

προεδρίας είναι να υπάρξει κα

τανομή μεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε, του κόστους που θα συνε

πάγεται η περίθαλψη των οικο

νομικών προσφύγων, αλλά και 

να δ ια σ φ α λ ισ τε ί μια εν ια ία  

βοήθεια προς τους λαθρομε

τανάστες. Τη χώρα μας εκπρο

σώπησε ο υπουργός Δ ι

καιοσύνης κ. Γιαννόπουλος και 

συζητήθηκαν ακόμη θέματα 

σχετικό με την καταπολέμση 

της βίας σε βάρος των γυναι

κών, την πορνεία, το χουλιγκα

νισμό κ.α.

ΡΧισε τΠν Παρασκευή 
/ \  5 Μ αρτίου  η πρώτη 

/  ^ μ ε γ ά λ η  εκσ τρ α τε ία  

προβολής του ευρώ στην Ελλά

δα. Η καμπόνια θα ξεκινήσει α

πό την Αθήνα και θα συνεχιστεί 

στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, 

τη Λάρισα και το  Ηράκλειο. Η 

εκστρατεία προβολής του ευ

ρώ εγκα ινιάζετα ι στον πεζό- 

δρομο της Ερμού και θα συνε

χ ισ τε ί μέχρι τις 3 Μαρτίου με 

εκδηλώσεις και διανομή υλικού 

ενημέρωσης, αλλά και ανμνη- 

στικών για το ευρώ. Τα κατα

στήματα της περιοχής συμμε

τέχουν στις εκδηλώσεις με α

ναγραφή τιμών των εμπορευ

μάτων τους σε δραχμές και ευ

ρώ. □
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι έμπειρος στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, 2. 

Δεν έμεινε παραπονεμένη, 3. Γνωστός... μπαρμπα- Γιάννης - Ποτάμι 

της Ευρώπης, 4. Νησάκι κοντό στην Πόρο - Διαχωριστικός σύνδε

σμος - Νταϊάνα... διάσημη τραγουδίστρια, 5. Τέκνο, απόγονος - Το 

τρεμούλιασμα του σώματος από αρρώστια, κρύο ή φόβο, 6. Μας 

παρέδωσε τα Γιάννενα - Ξύλινα κιβώτια για φύλαξη ή μεταφορά α

ντικειμένων - Αντιθετικός σύνδεσμος, 7. Η τσόντα του μαθητή - Εί

ναι και ο άνθρωπος - Τίτλος καλλιστείων (ξ.λ.)„ 8. Μόριο δυσανα- 

σχέτησης - Είναι ο τσιγγάνικος λαός, 9. Νησί των Κυκλάδων - Αφρι

κανές κι αυτές, 10. Χαρακτηρίζεται ένα ευρύχωρο διαμέρισμα - 

Μεγάλο πήλινο πιάτο, 11. Πολλοί θέλουν να τ α ...μειώσουν - "Οπτι

κά” δοκάρια - Ένας... Λουδοβίκος - Βαρήκοοι το.... συνηθίζουν, 12. Δεν 

είναι ατομικός - Το νερό στη Θεία Λειτουργία, 13. Εύοσμα λουλούδια 

Ικαθ.Ι - Μετονομάστηκε σε Στρατονομία (αρχικά) - Ινδιάνικη φυλή.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Καβγάδες αντιμαχόμενων.... συγγενών, 2. Μυθικός.... αεροπό

ρος - Σταθερά, αμετάβλητα, 3. Κι έτσι ο χάρακας - Διευκολύνει.... α

ναβάτες, 4. Στη γη του Πυρός ζουν - Αμα, σαν - Αόριστη αντωνυμία, 

5. Μουσικά σημάδια - Λίμνη της Ιταλίας - Κλωστούλα Ικαθ.Ι, 6. 

Δύσκολα "ανοίγονται” στο νερό (καθ.Ι - Δίκοπο μαχαίρι - Κοινωφε

λές ίδρυμα (αρχικά), 7. Το πιο εκλεκτό μέρος εμπορεύματος - Μπο

ρείς να χτίσεις σε τέτο ιο οικόπεδο, 8. Αρθρο για πολλούς - Απαραί

τητη σε κάθε σπίτι - Δικά σου (αρχ ), 9. Σεξπηρικός βασιλιάς - Καθο

λικές (καθ.Ι, 10. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ποιητής όλων των επο

χών - Η κάτοικος ασιατικού κράτους, 11. Σύνολο όντων που έχουν 

κοινά γνωρίσματα αποτελούν ένα σύνολο - Έρημα - Και... γαλλικά, 

12. Χαρακτηριστική υπομονή του (καθ.) - Χρόνος κατά τη διάρκεια 

του οποίου συνέβησαν πολλές δυστυχίες (μτφ), 13. Αρχαίος... σκό

ρος - Στιγμιαίος καφές (ξ.λ.) - Πανέξυπνος άνθρωπος (μτφ.).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το πορτοκαλί τηλέφωνο χτύπησε ρυθμικά και διέκοψε τον επι

θεωρητή Γκράθ από τη μελέτη του. Για άλλη μία φορά η υπηρεσία 

ζητούσε τη βοήθειά του. Τη μελέτη του θα έπρεπε να τη συνεχίσει 

αργά το βράδυ και η ιδέα αυτή δεν τον ενθουσίαζε καθόλου.

Η αποστολή του αυτή τη φορά ήταν να εξιχνιάσει μία υπόθεση 

κλοπής κοσμημάτων.

Όταν μαζί με τον αρχιφύλακα Μπάρροου χτύπησαν την πόρτα 

του σπιτιού, τους άνοιξε η υπηρέτρια. Συστήθηκαν με δυσκολία, διότι 

η κ. Ουρανία -η υπηρέτρια και οικονόμος του σπιτιού- ήταν αρκετά 

κουφή. Αυτή είχε τηλεφωνήσει και είχε καταγγείλει τη ληστεία.

- Δόξα τω Θεώ, ήρθατε είπε ταραγμένη. Τα αφεντικά μου λεί

πουν στο εξωτερικό. Ελάτε μέσα.

Πέρασαν στο σαλόνι και ο επιθεωρητής άρχισε να της κάνει διά

φορες ερωτήσεις. Εκνευρίστηκαν όλοι γιατί η κ. Ουρανία δεν άκου- 

γε τι της έλεγαν. Αρχιζαν να φωνάζουν δυνατά και εκείνη συνέχεια 

ρώταγε: "Τι;”, "πως είπατε,"

- Αντε να συννενοηθείς, απελπίστηκε ο επιθεωρητής.

Ο αρχιφύλακας Μπάρροου είπε δυνατά με αργή και καθαρή φωνή:

- Διηγηθείτε μας τι συνέβη.

Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και η κουφή γυναίκα άρχισε να α- 

φηγείται την περιπέτεια της.

- Ήμουν στην κουζίνα και μαγείρευα, όταν άκουσα κάποιους 

θορύβους να έρχονται από την κρεβατοκάμαρα. Τα αφεντικά μου 

έλειπαν και αυτό με ανησύχησε. Ανέβηκα τη σκάλα και πλησίασα σι- 

γά-σιγά, ομολογώ με φόβο, γιατί είμαι μια αδύναμη και κουφή γυ

ναίκα όπως βλέπετε. Πήρα μάλιστα και ένα μεγάλο μαχαίρι από την 

κουζίνα για να αμυνθώ σε περίπτωση ανάγκης. Καθώς ανέβαινα τις 

σκάλες οι θόρυβοι συνεχίζονταν. Σαν κάποιος να έψαχνε τα συρ

τάρια της τουαλέτας της κυρίας. Όταν έφτασα, η πόρτα ήταν κλει

στή. Την άνοιξα με θάρρος και αντίκρισα ένα φρικτό θέαμα. Όλα 

ήταν άνω κάτω. Ακαταστασία παντού. Το παράθυρο του δωματίου 

ήταν ορθάνοιχτο και από αυτό συμπέρανα ότι οι ληστές τόσκασαν 

από κει. Αμέσως διαπίστωσα ότι τα κοσμήματα της κυρίας μου ε ί

χαν εξαφανιστεί. Θέλετε να σας οδηγήσω πάνω για να ερευνήσε

τε  το χώρο; Για αποτυπώματα ή άλλα ίχνη;

- Ναι..., πήγε να πει ο αρχιφύλακας Μπάρροου.

- Δε χρειάζεται κυρία μου, τον διέκοψε ο επιθεωρητής Γκραθ. Α

π' ότι φαίνεται η κυρία σας σας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και σεις 

την καταχραστήκατε για να κλέψετε τα κοσμήματά της. Λυπάμαι γι' 

αυτή την επιπόλαιη πράξη σας αλλά θα πρέπει να σας συλλάβουμε.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Όπως δήλωσε ο καταστηματάρχης είχε χτυπηθεί την ώρα που κρα

τούσε ένα κουβά νερό. Αν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε το νερό θα έ

πρεπε να είχε χυθεί κατά την πτώση του στο πάτωμα. Το στεγνό όμως πά

τωμα και ο γεμάτος κουβάς έδειχναν ότι ο κύριος αυτός έλεγε ψέματα.
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ΚΟΥΙΖ

^  Για τους μικ[/ ύ μας ψίϋοικ

ΠΩΣ ■ ΓΙΑΤΙ

Πώς προήλθε η έκφραση "περισ
σότερο φως";

Πρόκειται για τα τελευτα ία  λόγια του 

Γερμανού συγγραφέα Γκαίτε λίγο πριν πε- 

θάνει. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως με τον 

τρόπο αυτό ο μεγάλος ποιητής εννοούσε 

πως ο κόσμος έπρεπε να φω τιστεί περισ

σότερο μέσω της τέχνης. Αλλοι όμως υπο

στηρίζουν -αυτή είναι η επικρατέστερη ά

ποψη- πως ο Γκαίτε, λίγο πριν το τέλος του, 

δεν έβλεπε καθαρό και γι' αυτό ζητούσε να 

του ανοζουν το παράθυρο.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Γνωρίζεται ποιο είναι το μικρότερο 
θηλαστικό της ξηρός;

Το μικρότερο θηλαστικό της ξηρός είναι 

η σπάνια νυχτερίδα Κίτι με τη γουρουνίσια 

μύτη ICraseonycteristhonglonyai), που επί

σης ονομάζεται νυχτερίδα Μπαμπλμπί πε

ριορίστηκε σε 21 περίπου σπηλιές από α

σβεστόλιθο στο Κβόι Νόι Ρίβερ, Καντσανά- 

μπουρι, Ταϊλάνδη. Τα αρσενικό και θηλυκό έ 

χουν άνοιγμα φτερούγας 160 χλσ. και βά

ρος 1,75 -2  γρ.

Λ ΥΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, 2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕ

ΝΗ, 3. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΡΗΝΟΣ, 4. ΟΡΟ - ΕΙΤΕ - ΡΟΣ, 5. ΓΟΝΟΣ - 

ΡΙΓΟΣ, 6. ΕΣΑΤ - ΚΑΣΕΣ - ΔΕ, 7. ΣΑΚΑ - ΟΝ - ΜΙΣ. 8. ΕΜ - 

ΝΟΜΑΔΙΚΟΣ, 9. ΙΟΣ - ΜΑΡΟΚΙΝΕΣ, 10. ΑΝΕΤΟ - ΤΣΑΝΑΚΑ,

11. ΚΙΛΑ - II - ΙΕ - ΤΙ, 12. ΟΜΑΔΙΚΟΣ - ΖΕΟΝ, 13. ΙΑ - ΕΣΑ - 

ΑΠΑΤΣΙ.

ΚΑΘΕΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ, 2. ΙΚΑΡΟΣ -  ΜΟΝΙΜΑ 3. ΚΑ

ΝΟΝΑΣ - ΣΕΛΑ 4. ΟΝΑ - ΟΤΑΝ - ΤΑΔΕ, 5 ΝΟΤΕΣ - ΚΟΜΟ - 

ΙΣ, 6. ΟΠΑΙ - KAMA - ΙΚΑ 7. ΜΟΣΤΡΑ - ΑΡΤΟΙ, 8 ΟΙ - ΕΙΣΟΔΟΣ 

- ΣΑ 9. ΑΗΡ - ΓΕΝΙΚΑΙ, 10. ΟΜΗΡΟΣ - ΚΙΝΕΖΑ 11. ΓΕΝΟΣ - 

ΜΟΝΑ - AT, 12. ΟΝΟΣ - ΔΙΣΕΚΤΟ, 13. ΣΗΣ - ΝΕΣ - ΣΑΪΝΙ.

Τα πυγμαία ασπρόδοντα ποντίκια Σάβις 

(Suncus etruscus), που ονομάζονται επίσης 

ποντίκια Ετρούσκαν, και ζουν στις ακτές 

της Μεσογείου και νότια της Επαρχίας Κέιπ, 

Ν. Αφρική, έχουν μήκος σώματος 36-52 

χλσ., μάκρος ουράς 24-49 χλσ. και ζυγίζουν 

μεταξύ 1, 5 και 2,5 γρ.

Το μ ικρότερο  θηλαστικό της θά
λασσας;

Από την άποψη βάρους, το μικρότερο α

ποκλειστικά θαλασσινό θηλαστικό είναι κα

τά πόσα πιθανότητα το δελφ ίνι Κόμερ- 

σους, γνωστό και με το όνομα Λε Τζακο- 

μπίτ, το οποίο ζει στις θάλασσες του νοτιό

τερου άκρου της ΝΑφρικής. Το βάρος των 

ενήλικων κυμαίνεται από 23-35 χλγ.

Βρίσκεται στη Βό

ρεια Αφρική και συ

νορεύει με την Αλγε

ρία και τη Δυτική Σα

χάρα. Το δυτικότερο 

από τα κράτη του  

Μαγκρέμπ, είναι το τελευταίο καταφύγιο 

των απογόνων των Βερβέρων που κατοι

κούσαν στη Βορειοδυτική Αφρική. Περίπου 

το 35% του πληθυσμού της χώρας μιλούν 

τη Βερβετική γλώσσα. Το κλίμα κυμαίνεται 

από θερμό και ήπιο στον Βορρά σε ημιάνυ- 

δρο στον Νότο. Κατά τη διάρκεια του καλο

καιριού γίνονται αισθητοί οι σιρόκο και σερ- 

γκούι, θερμοί άνεμοι από τη Σαχάρα. Έχει έ 
ξι διεθνή αεροδρόμια. Ένας αυτοκινητό

δρομος συνδέει το Ραμπάτ με την Καζα- 

μπλάνκα, αλλά οι δρόμοι στις αγροτικές πε

ριοχές τείνουν να εξαφανιστούν. Ο σιδη

ρόδρομος είναι φθηνός, αν και το δίκτυό του 

είναι περιορισμένο. Ο τουρισμός, η παρα

γωγή φωσφορικών αλάτων και η γεωργία εί

ναι οι κύριες οικονομικές δυνατότητες.

Ποιά είναι η επίσημη ονομασία της χώ
ρας, η πρωτεύουσα και το νόμισμά της;

ΠΟΙΟ... ΑΠΟ ΤΑ 3

7. Πότε πέθανε ο Αυστριακός συν
θέτης Γιόχαν Στράους;

a l l  899, β) 1897, γ) 1901.

2. Ποιος έγραψε το "ΓΊούγκερμαν";
αΙ Λασκαράτος, βΙΚαρκαβίτσας, γ) Καρα- 

γάτσης.

3. Τί ήταν ο Ανδρέας Μουστοζίδης;
α) Φιλόλογος, β] Στρατηγός, γ) Δικαστι

κός.

4. Τί εθνικότητας είναι ο φιλόσο
φος Κίρκεγκαρτ;

α) Σουηδός, β) Δανός, γ| Γερμανός. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακονλια
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΧΤΤΝΟΜΙΚΗ ΕΠ ΙβΚΑΡΗ ΧΗ

Η α λλη λογραφ ία  μας

ΕΕ3 Ο Π ρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Λακωνίας κ. Νικόλαος Καλογερόκος ευ

χαριστεί θερμά και συγχαίρει την Αστυ

νομική Διεύθυνση Λακωνίας για την πα

ροχή διευκόλυνσης σε ασθενοφόρο 

του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σπάρ

της κατά τη μεταφορά επείγοντος και 

σοβαρού περιστατικού σε Νοσοκομείο 

των Αθηνών. Η επιστολή παραδόθηκε 

στο Διευθυντή της Διεύθυνσης κ. Πανα

γιώτη Παναγιωτόπουλο από τον Πρόε

δρο και τον Γεν. Γραμματέα του Ιατρικού 

Συλλόγου Σπάρτης, οι οποίοι εξέφρα- 

σαν και προφορικό τις θερμές τους ευ

χ α ρ ισ τ ίε ς  για την π ροσ φ ερόμενη  

βοήθεια

Ο  Ο Πρέσβης των Η.ΠΑ στην Αθήνα κ. Νί- 

κολας Μπέρνς εκφ ρά ζει τις  θερμές 

του ευχαριστίες προς τον Διοικητή του 

Αστυν. Σταθμού Πορταριάς Ανθ/μο κ. 

Ιωάννη Καμονάχο, για τα άψογα μέτρα 

ασφαλείας που έλαβαν κατά τη διάρκεια 

της πρόσφατης παραμονής του στη 

Μακρυνίτσα.

Κ Ι Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 

Καρδίτσας εκφ ράζει τις  θερμές του 

ευχαριστίες αλλά και τον δημόσιο έπαι

νό του προς το Δ/ντή της Σχολής Αστυ

φυλάκων Καρδίτσας Αστυν. Δ /ντή  κ. 

Δημήτριο Καλλιαντζή, ο οποίος από το 

1995 -όπως αναφέρει στην επιστολή 

του- κατόφερε με το πολυποίκιλο έργο 

του να καταξιώσει στη συνείδηση του 

Λαού της Καρδίτσας και να αναδείξει τη 

Σχολή των Δοκίμων Αστυφυλάκων κό

σμημα και στολίδι ολόκληρης της Θεσ

σαλίας.

ΙΣ3 Ο κ. ΕμμανουήΛυμπέρης κάτοικος Περι

στεριού εκφράζει τις πιο θερμές του 

ευχές προς τον Αρχιφύλακα Μ.Π.Σ. κ. 

Ιωάννη Ζώη, που υπηρετεί στο ΤΟΤΑ Α

θηνών, για τη βοήθεια που του παρείχε

σε πρόσφατο τροχα ίο ατύχημα ενώ 

βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Κ Ι Ο κ.Νίκος Ντάβανος από το Λιτόχωρο 

Πιερίας ευχαριστεί θερμά το Διοικητή 

και όλο το  Προσωπικό του  Αστυν. 

Τρήματος Λιτόχωρου Πιερίας, για την α

ναζήτηση και ανεύρεση του πεθερού 

του ο οποίος ευρισκόμενος σε κατά

σταση σύγχισης μετέβη στη δύσβατη 

και επικίνδυνη περιοχή Χειλοποτάμου 

Λιτοχώρου.

Κ  Ο κ. Φωτόπουλος Δημήτριος κάτοικος 

Γαλατσίου ευχαρ ιστεί θερμά το Προ

σωπικό του Αστυν. Τμήματος Ανω Πατη

σίων, για την ανεύρεση του κλεμμένου 

αυτοκινήτου του.

Κ  Ο Πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών 

Νομού Καβάλας κ. Αντωνίου Κων/νος σε 

επιστολή του η οποία απευθύνεται προς 

τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης μεταξύ 

άλλων αναφέρει: " Κύριε Υπουργέ 

Το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, δραστηριο
ποιείται ουσιαστικά με την κύρια αποστολή 

του, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά

των, με τα πενιχρά τεχνικά μέσα που δια
θέτει, σε σχέση με το εκτεταμένο οδικό 

δίκτυο που αστυνοεύει. Η ηγεσία του εν- 

στερνίσθηκε την πίστη σας και το αξίωμα 

"το προλαμβάνειν κρείτων του Θερα- 
πεύειν".

Επειδή όμως η θεωρητική προσέγγιση 

είναι άνευ ουσιαστικής αξίας αν δεν έχει ε 

φαρμογή στην πράξη, ο Υπαστυνόμος Α' 

Δημήτριος Σοφιανός, εμπνεύστηκε ένα 

πρωτότυπο και πολύ ουσιαστικό τρόπο υ

λοποίησης. Ανέλαβε την πρωτοβουλία να 

κινήσει το ενδιαφέρον του μέλλοντος της 

χώρας μας, τους αυριανούς οδηγούς, δη

λαδή τα παιδιά της σχολικής ηλικίας.

Μετά από πολύμηνη προσωπική εργασία, 

με τη χορηγία της Νομαρχίας Καβάλας και 

της Ενωσής μας, εξέδω σε ένα βιβλίο του 

οποίου ο τίτλος είναι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ διΑ- 

ΓΩΓΗ και διδάσκει με μοναδικό τρόπο (χρη

σιμοποιεί εικόνες, σχήματα και παιχνίδια], 

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το βιβλίο αυτό διανέμεται δωρεάν σε ό

λα τα σχολεία του Νομού. Η αποδοχή του 

από την εκπαιδευτική κοινότητα ήταν εν

θουσιώδης και αποστέλλονται καθημερινά 

συγχαρητήριες επιστολές.

Και η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κα

βάλας κλείνει την επιστολή της επισημαίνο- 

ντας.

" Μ ε την παρούσα Θέλουμε να εκφρά- 

σουμε τα συγχαρητήρια και την ευαρέ

σκειά μας, στο μέλος μας Υπαστυν. Α 'Σο 
φιανό Δημήτριο, γιατί μας έκανε υπερήφα

νους ως Ενωση αλλά και ως Αστυνομικούς." 

ΙΣ3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης 

Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καβάλας, 

σε έκτακτη συνεδρίασή του, αφού με

λέτησε και ανέλυσε λεπτομερειακά το 

βιβλίο που εστάλει από το Τμήμα Τρο

χαίας Καβάλας με τίτλο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

διΑΓΩΓΗ, το οποίο η ίδια επιμελήθηκε και 

εξέδω σε, αποφάσισε ομόφωνα να εκ- 

φράσει δημόσια τα θερμά της συγχα

ρητήρια και τις ευχαριστίες όλων των 

μελών της Ενωσης, στο Διοικητή και όλο 

το Προσωπικό του Τμήματος και ιδιαίτε

ρα στον κ. Δημήτρη Σοφιανό για την έ 

μπνευσή του.

"Με την έκδοση του βιβλίου αυτού -επι

σημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Κων/νος Μακέδος -αποδείχθηκε περίτρα

να ότι το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας δείχνει 

πάντα και ακούραστα μεγάλο ενδιαφέρον 

και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρ
διά μας."

Κ Ι Ο κ. Κωνσταντίνος Λαγαρός ευχαριστεί 

θερμά και συγχαίρει τον Ανθυπαστυνό- 

μο κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο που υπηρε

τε ί στο Α.Τ. Παλλήνης, για τη σύλληψη 

του Αλβανού δράστη με κίνδυνο της 

ζωής του. Συγκεκριμένα ο κ. Λαγαρός, 

λίγο πριν φθάσει σε Τράπεζα της πε

ριοχής του για να καταθέση το ποσό 

των 9.600.000 έναντι οφειλής του, ο κα

κοποιός του άρπαξε βίαια από τα χέρια 

τη χαρτοσακκούλα με το ανωτέρω πο

σό και τράπηκε σε φυγή. Ο Ανθυηαστυ- 

νόμος κ. Γεωργόπουλος βρισκόμενος 

λίγο πιο κάτω με το περιπολικό, άκουσε 

τις φωνές του παθώντος και αφού τον 

καταδίωξε πεζός κατάφερε να τον ακι- 

νητοποιήσει και να το συλλάβει. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονόροματίόης
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Servicios Policiales de Proteccion de Fronteras: 
Una contestaci6n digna de conflanza a las 
provocaciones de la imigracidn clantestina 
Condecoraciones, Medallas de Policia,
Elogios, Medallas de paises extranjeros 
Suspension de funciones de los policies 
Cuartelito de policia de Kriquelu

■ Dilemas morales de la globalizacion
■ Policias con formacion 

Universitaria y eflcacia en el trabajo 
Institution de gran importancia 
para el Helenismo 
Stola y Kariofiii 
La aportacion de la linterna 
en la labor policial 
Actualidad
Terrorismo Internacional 
Una amenaza mundial 
La sed del amor 
P^jina literaria 
Los primeros pasos 
Del mundo intelectual 
Caleidoscopio historic!
Novedades relatives al Cuerpo 
Hechos y sucesos 
Sucedieron al mundo 
De la Uni6n Europea 
Crucigrama - Para su tiempo libre 
Para nuestros pequenos amigos 
Correspondencia
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144
148
152
154

157

160
164

168
170

178
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190
192
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197
199
200 
201 
202

- Frontier Guard Police services
- A reliable response to the 

challenges of illicit migration
- Orders, Police Medals, mentions,

Medals of foreign states 
Suspension of Police officers

- Police station of Krikello
- Moral dilemmas of the Universalization
- Police officers with University Education 

and performance in their duties
- Institute of the major Hellenism
- Stole and flint-gun
- The contribution of the lens
into the work of the Police officers

- Timeliness
- International terrorism - A world threat
- The thirst of love, a gift of the Greek people
- Literature page
- The first steps
■ The world of the spirit
- Historic kaleidoscope
■ Service news
■ Facts and events
■ It happened in the world
• From the European Union
■ For leisure time - For our little friends
• Correspondence
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" ΕΤΟΥΣ 1998
Έσοδα

Υπόλοιπο έτους 1997 59. 999. 365
Συνδρομές προσωπικού και ιδιωτών 89. 961. 050
Διαφημίσεις 11.224.452
Τόκοι 4. 683. 746
Επιστροφή οικονομικής ενίσχυσης - πολτοποίηση - όωρεες 625. 000
ΣΥΝΟΛΟ 166. 493. 613

Έξοδα

Βιβλιοδεσία - εκτύπωση - μοντάζ - χαρτί 76. 531.458
Επικόλληση ετικετών - συσκευασία 843. 276
Ταχυδρομικά και μεταφορικά τέλη 6. 448. 588
Οικονομικές ενισχύσεις και αρνητικές μισθοδοσίες 50.191. 899
Φ.ΙΙ.Α. 1.666.710
Επιστροφές συνδρομών 4. 000
Μικροδαπάνες - εξοπλισμός 2.910. 963
ΣΥΝΟΛΟ 138. 596. 894

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 27. 896.719
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