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(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Των Υπαοτννόμων Α ’ Γεωργίου Τηλελή &Σωτηρίον Πανονση

ΣΤ. 0  Αρχηγός ή ο Υπουργός Δη

μοσίας Τάξεως είναι υποχρεωμένοι να 

θέσουν στην κατάσταση της διαθεσιμότη

τας τον αστυνομικό στις παρακάτω περι

πτώσεις:

α.Όταν αυτός εκτίει στερητική της ελευ

θερίας του ποινή, δηλαδή όταν αυτός κατα- 

δικασθεί από ποινικό δικαστήριο και εγκλει- 

σθεί στη φυλακή.

β. Όταν τελ ε ί υπό προσωρινή κράτηση, 

δηλαδή όταν με κοινή απόφαση Ανακριτή 

και Εισαγγελέα κριθεί ότι πρέπει να κρατη

θεί προσωρινά στη φυλακή.

γ. Όταν αποφυλακισθεί με εγγύηση και

δ. Όταν αποφυλακισθεί με περιοριστι

κούς όρους.

Συνεπώς, όταν ο αστυνομικός μετά την 

απολογία του στον Ανακριτή α φ εθ ε ί ε 

λεύθερος με χρηματική εγγύηση ή με πε

ριοριστικούς όρους, δεν υφίσταται υπο

χρέωση του αρμόδιου οργάνου (Αρχηγού, 

Υπουργού) να τον θέσει, για το λόγο αυτό, 

στην κατάσταση της διαθεσιμότητα.

Ζ. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν 

μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Μετά την 

παρέλευση του έτους, ακόμη και αν δεν έ 

χει τελεσιδικήσει η πειθαρχική υπόθεση, 

για την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο 

αστυνομικός, υποχρεούται να επανέλθει 

στην Υπηρεσία του και να αναλάβει τα 

καθήκοντά του, ακόμη και αν δεν εκδοθεί 

σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου

για παύση της διαθεσιμότητας και επανα

φορά του στην ενεργό υπηρεσία. Η ρύθμι

ση αυτή είναι πολύ σημαντική για το διοι- 

κούμενο, γιατί σε περίπτωση που αμελήσει 

να επανέλθει εγκαίρως, θα θεωρηθεί ότι 

βρίσκεται σε αυθαίρετη απουσία ή αδικαιο

λόγητη αποχή από την Υπηρεσία του, οπότε 

διαπράττει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα 

για το  οποίο α π ειλε ίτα ι η επ ιβολή της 

ποινής της απόταξης ή της αργίας με από

λυση.

Η. Υπάρχει, όμως, το ενδεχόμενο, ο α

στυνομικός που είναι σε διαθεσιμότητα, να 

είχε διαπράξει εκτός του παραπτώματος 

για το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και 

άλλο παράπτωμα, που δικαιολογεί τη θέση 

του εκ νέου στην ίδια κατάσταση, αμέσως 

μετά τη συμπλήρωση έτους στην κατάστα

ση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδο

θεί άλλη απόφαση. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει 

και στην περίπτωση που ο αστυνομικός 

διαπράξει το  παράπτωμά του ενώ τελ ε ί 

στην κατάσταση της διαθεσιμότητας. Η α

πόφαση για την εκ νέου θέση του αστυνο

μικού σε διαθεσιμότητα, σε κάθε περίπτω

ση θα του επ ιδοθεί λίγο πριν ή μόλις συ

μπληρωθεί το έτος, οπότε αυτός Δε θα ε- 

πανέλθει στην ενεργό υπηρεσία, αλλά θα 

συνεχίσει να παραμένει στην προηγούμενη 

κατάσταση για όσο χρόνο απαιτηθεί, όχι ό

μως και πάλι, για περισσότερο από ένα έ 

τος από τό τε που τέθηκε στην ίδια κατά

σταση για το νέο παράπτωμα για το οποίο 

τέθηκε στην κατάσταση αυτή. Βεβαίως, ό

πως προαναφέρθηκε, θα πρέπει και στην 

περίπτωση αυτή να προηγηθεί η ενημέ

ρωσή του, για να παρέξει τις σχετικές με 

την υπόθεσή του απόψεις και εξηγήσεις.

Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων ο 

αστυνομικός που εκτίει στερητική της ε 

λευθερίας του ποινή ή βρίσκεται υπό προ

σωρινή κράτηση και τίθετα ι υποχρεωτικά 
στην κατάσταση της διαθεσιμότητας για 

τους λόγους αυτούς, θα παραμείνει στην 

εν λόγω κατάσταση καθόλο το χρονικό διά

στημα που διαρκεί η στερητική της ελευθε

ρίας του ποινή ή το μέτρο της προσωρινής 

κράτησης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

άλλης απόφασης και αυτό γιατί δε νοείται 

αστυνομικός να είναι, για οποιοδήποτε λό

γο, στη φυλακή και παράλληλα να είναι στην 

ενεργό υπηρεσία. Τα ανωτέρω, βεβαίως, 

δεν ισχύουν όταν αποφυλακισθεί αυτός με 

όρους ή εγγύηση, αφού σ' αυτή την περί

πτωση η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν 

μπορεί να υπερβεί το έτος.

Θ. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αρ

γίας με απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη 

παύση στον αστυνομικό, για άλλο παρά

πτωμα, διαφορετικό απ' αυτό για το οποίο 

τέθηκε σε διαθεσιμότητα, η κατάσταση 

αυτή της διαθεσιμότητας) διακόπτεται από 

την επομένη της επίδοσης της σχετικής με 

την ποινή απόφασης και η ημερομηνία αυτή
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θ εω ρ ε ίτα ι ως ημερομηνία έκτ ισ ης της 

ποινής. Η διαθεσιμότητα συνεχίζεται μετά 

την έκτιση της πειθαρχικής ποινής και μέχρι 

να εκδοθεί απόφαση παύσης αυτής ή μέχρι 

να συμπληρωθεί έτο ς  στην κατάσταση 

αυτή. Ο χρόνος έκτισης της πειθαρχικής 

ποινής, δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο 

της διαθεσιμότητας για τη συμπλήρωση 

του έτους. Παραδείγματος χάριν αστυνο

μικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα την 1-1- 

1997. Την 1-6-1997 τίθεται στην κατάστα

ση της αργίας με απόλυση για τέσσερ ις 

μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-9-1997, οπότε 

και διακόπτεται η κατάσταση της διαθεσι

μότητας, στην οποία αυτός βρισκόταν επί 

πέντε μήνες, ήτοι από 1-1-1997 μέχρι την 

31 -5-1997. Α μέσω ς μετά  τη λήξη της 

ποινής, ήτοι από 1-10-1997 τίθεται και πάλι 

στην κατάσταση της διαθεσιμότητας, εφ ό

σον απαιτείται, για τους επόμενους επτά 

μήνες, δηλαδή μέχρι 30-4-1998, οπότε συ

μπληρώνεται έτο ς  στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας και αυτοδίκαια επανέρχε

ται στην ενεργό υπηρεσία.

I. Ο αστυνομικός τίθεται στην κατάστα

ση της διαθεσιμότητας την ημέρα που του 

επιδίδεται η απόφαση του Αρχηγού ή του 

Υπουργού. Η επίδοση γίνεται σύμφωνα με 

τους τύπους του Κώδικα Ποινικής Δικονο

μίας και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπε

ται κωλυσιεργία και για κανένα λόγο. Καθ' 

όλη τη διάρκεια που τελε ί στην κατάσταση 

αυτή ο αστυνομικός, υποχρεούται να παρα- 

μείνει στην έδρα της Υπηρεσίας του, για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν ώστε 

να είναι ευχερής η ανεύρεσή του όταν ανα

ζητηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχει, 

όμως, περίπτωση, ο τεθείς στην κατάστα

ση αυτή αστυνομικός να επιθυμεί να αλλά

ξει τόπο διάνυσης της διαθεσιμότητας για 

προσωπικούς λόγους. Υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να υποβάλει σχετική έγ

γραφη αναφορά, ιεραρχικώς, προς τον Αρ

χηγό του Σώματος, αιτούμενος την αλλαγή 

του τόπου διάνυσης της διαθεσιμότητας, 

αναφέροντας αιτιολογημένα τους συγκε

κριμένους λόγους για τους οποίους επιθυ

μεί την αλλαγή αυτή. Η Υπηρεσία του υπο- 

χ ρ εο ύ τα ι να υποβάλει ιεραρχ ικά , το  

ταχύτερο δυνατό, την αναφορά αυτή προς 

το Υπουργείο μαζί με τις προτάσεις της 

περί της εγκρίσεως ή της απορρίψεως του

αιτήματος του υπαλλήλου της, αιτιολογώ

ντας αυτές εμπεριστατωμένα.

ΙΑ. Η διαθεσιμότητα μπορεί να επιβληθεί 

σ' όλους τους αστυνομικούς ανεξαρτήτως 

βαθμού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. 

Στους Αξιωματικούς η διαθεσιμότητα επι

βάλλεται από τον Υπουργό Δημοσίας Τά- 

ξεως, ενώ στους Ανθυπαστυνόμους, Αρ- 

χιφύλακες και Αστυφύλακες από τον Αρχη

γό του Σώματος. Τι γίνεται όμως με τους 

Δοκίμους Αστυφύλακες και Υπαστυνόμους; 

Τίθενται ή όχι σε διαθεσιμότητα; Ως γνω

στόν, οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι προέρχονται 

τόσο από ιδιώτες όσο και από αστυνομι

κούς. Για τους προερχόμενους από το Σώ

μα δεν υπάρχει πρόβλημα σε ότι αφορά την 

ερμηνεία των συναφών διατάξεων. Αντίθε

τα, "πρόβλημα" δημιουργείτα ι με τους 

προερχόμενους από ιδιώτες και τούτο ε 

πειδή δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νό

μο για θέση "Δοκίμων" στην κατάσταση 

της διαθεσιμότητας, ούτε και ρητή απαγό

ρευση. Όπως, όμως, αναφέρθηκε στην αρ

χή, η διαθεσιμότητα επιβάλλεται μόνο στις 

περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά και με 

σαφήνεια από το νόμο. Είναι, συνεπώς, θέ

μα ερμηνείας αν οι Δόκιμοι αστυνομικοί ε ί

ναι υπάλληλοι ισότιμοι με τους αστυνομι

κούς που έχουν αποφοιτήσει από μια του

λάχιστον Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας 

και έχουν δώσει τον απαιτούμενο όρκο ή 

είναι υπό δοκιμή υπάλληλοι, οπότε η ανυ

παρξία ρητής πρόβλεψης στο νόμο, δεν ε 

πιτρέπει τη θέση τους σε διαθεσιμότητα.

Μπορούμε για παράδειγμα να φαντα

στούμε Δόκιμο Αστυφύλακα ή Υπαστυνόμο, 

ο οποίος θα έχει συλληφθεί επ' αυτοφώ- 

ρω ως συνεργάτης εμπόρων ναρκωτικών, 

αλλά για κάποιους λόγους δε θα διαταχθεί 

η προσωρινή του κράτηση από τον Ανα

κριτή και τον Εισαγγελέα και επειδή δεν υ

πάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο να μην τ ε 

θεί σε διαθεσιμότητα και να παρακολουθεί 

κανονικά την εκπαίδευση μέχρις ότου πε- 

ραιωθεί η ΕΛΕ. και να αποφασισθεί η τυχόν 

αποβολή του από τη Σχολή, από το Εκπαι

δευτικό Συμβούλιο.

Νομίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμ

βεί διότι προέχει το συμφέρον του συνό

λου των εκπαιδευομένων στην ίδια Σχολή 

Δοκίμων με τους οποίους δεν μπορεί να 

συγχρωτίζεται πλέον ο παραπτωματίας α

φού ενδεχομένως θα παρασύρει και άλ

λους ή θα επηρεάσει δυσμενώς τη μελλο

ντική συμπεριφορά τους. Προέχει, επίσης, 

και το συμφέρον της Υπηρεσίας, το οποίο 

υπάγεται στο γενικότερο δημόσιο συμφέ

ρον, καθόσον το Σώμα της Ελληνικής Αστυ

νομίας και οι υπηρετούντες σ' αυτό δεν 

μπορούν να ανεχθούν και να αντέξουν την 

ισχυρή δημόσια κριτική του κοινού, που στις 

περιπτώσεις αυτές λαμβάνει τεράσ τιες  

διαστάσεις με υποκρυπτόμενα ή ολοφά

νερα υπονοούμενα περί συγκάλυψης κ,λπ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την 

εκδίκαση ορισμένων υποθέσεων, παρά το 

γεγονός ότι τελούσε ενώπιον ρητής και 

σαφούς διατάξεως που επέβαλε στη διοί

κηση συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη, 

ανέχθηκε να μην εφαρμόσει αυτή (διοίκη

ση) την εν λόγω διάταξη και αυτό για λό

γους, όπως προαναφέρθηκε, επιτακτικούς, 

υπέρτατης κοινωνικής ανάγκης ή δημόσιας 

τάξης, που τη συνδρομή τους εκτίμησε το 

ανώτατο αυτό δικαστήριο κατά την ενώ

πιον του ακυρωτική δίκη. Αρκεί η θεωρία 

που επέβαλε τη "θεμιτή παρανομία" στη 

διοίκηση να διαπνέεται από τις αρχές της 

χρηστής διοίκησης, που επιβάλλεται από 

την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της 

υπηρεσίας (Σ.τ.Ε. 636/1932, 1585/1946 

"Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοι
κητικού Δικαίου" Γεωργίου Παπαχατζή, έκδ. 

6η 1983).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατά

ξεις των άρθρων 57 του ΠΔ. 352/95 (Οργα

νισμός Σχολής Αστυφυλάκων) και 24 του 

ΠΔ. 319/95 (Οργανισμός της Σχολής Αξιω

ματικών) έχουν και για τους Δοκίμους ε 

φαρμογή οι δ ια τά ξε ις  εκ ε ίν ες  του Π.Δ. 

22/96, που αφορούν την επιβολή ανωτέ- 

ρων πειθαρχικών ποινών, χωρίς να γίνεται 

αναφορά στα διοικητικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη διάταξη παρ.5 του άρ

θρου 27 του ΠΔ. 319/95, οι εκ του Σώμα

τος προερχόμενοι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, υ

πάγονται κανονικά σε όλες τις διατάξεις 

του ΠΔ. 22/96 και ως εκ τούτου υπάρχει 

δυνατότητα να τεθούν στην κατάσταση 

της διαθεσιμότητας.

Ευλόγως δημιουργείται το ερώτημα, αν 

οι Δόκιμοι αυτοί δεν αποβληθούν από την 

οικεία Σχολή, για το παράπτωμα που διέ- 

πραξαν και απουσιάσουν εξ  αιτίας της δια-

Απρί λ ι ος  1 9 9  9 • 2 0 9  - Ασ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



θεσιμότητας από την εκπαίδευση πέρα α

πό πέντε ημέρες, αποβάλλονται από τη 

Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ

θρου 26 παρ. 1 εδαφ. Α' του Π Ά  319/95 ή 

όχι;

Απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα ε- 

δόθη κατ' ουσίαν από το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών με την υπ' αριθμ. 10/1996 από

φασή του, εξετάζοντας αίτηση αναστολής 

διαθεσιμότητας Δοκίμου Υπαστυνόμου, ο 

οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι από 

την άμεση εκτέλεση  της απόφασης του 

Αρχηγού περί θέσεώς του στην κατάσταση 

διαθεσιμότητας επέρχεται βλάβη που δεν 

μπορεί να επανορθωθεί ακόμα και αν ευ

δοκιμήσει η αίτηση ακύρωσης, καθόσον, 

λόγω της διαθεσιμότητας δε θα επιτραπεί 

η συμμετοχή του στις τακτικές εξετάσεις 

του Β' εξαμήνου, με αποτέλεσμα, κατ' ε 

φαρμογή της δ ιάταξης του άρθρου 26 

παρ.1 εδαφ. Α' του Π Λ  319/95 να αποβλη

θ ε ί από τη Σ.Α.ΕΑ. Το δικαστήριο αυτό α- 

πέρριψε την αίτηση αναστολής του προ- 

σφεύγοντος Δοκίμου με το σκεπτικό ότι οι 

λόγοι αποβολής που αναφέροντα ι στην 

προαναφερόμενη διάταξη δε συνδέονται 

με την κατάσταση της διαθεσιμότητας αλ

λά συναρτώνται με τη γενικότερη συμπερι

φορά του Δοκίμου. Εν όψει αυτών εκρίθη ό

τι η θέση του Δοκίμου στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας δε συνιστά όλως εξα ιρε

τικό λόγο και δεν επιφέρει οπωσδήποτε α

νεπανόρθωτη βλάβη με την έννοια που τέ 

θηκε, αφού σε περίπτωση ευδοκίμησης 

της αίτησης ακύρωσης θα έχουμε επανα

φορά στην προτέρα κατάσταση.

Με λίγα λόγια, το διοικητικό αυτό δικα

στήριο έκρινε ότι, εφόσον δεν αναφέρεται 

ρητά στο άρθρο 26 παρ.1 εδάφ. Α' του (ΊΑ  

319/95 κατ' επέκταση και στις αντίστοιχες 

δ ιατάξε ις  της Σχολής Αστυφυλάκων ως 

λόγος αποβολής από την οικεία Σχολή, η 

θέση του Δοκίμου στην κατάσταση της δια

θεσιμότητας και η εξ  αυτής αναγκαστική α

πομάκρυνσή του από την εκπαίδευση για 

χρονικό διάστημα αντίστοιχο με το προ- 

βλεπόμενο για άλλους λόγους ήτοι ότι η α

πομάκρυνση του Δοκίμου πέραν των 5 ημε

ρών συνεπάγεται την αποβολή του από τη 

Σχολή, δεν μπορεί να αποβληθεί ο Δόκιμος 

από τη Σχολή μόνο εκ του λόγου ότι τέθηκε 

σε διαθεσιμότητα.

Με αφορμή πραγματική υπόθεση, όπου 

ο Δόκιμος Αστυφύλακας κατηγορήθηκε για 

ανθρωποκτονία με πρόθεση, πράξη για την 

οποία με απόφαση του Ανακριτή κρίθηκε 

προσωρινά κρατούμενος, τέθηκε υπόψη 

της Ηγεσίας το πρόβλημα της θέσης του ή 

όχι στην κατάσταση της διαθεσιμότητας 

και μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης 

Μελετών και του Νομικού Συμβούλου του 

Υπουργείου, κρίθηκε ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν. 1481/84, έχουν και για 

τους Δόκιμους Αστυφύλακες εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΑ. 22/96, ο

πότε, αυτοί τίθενται στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας, προσέτι δεν κρίθηκε ότι 

αρμόδιος να τους θέσει στην κατάσταση 

αυτή είναι ο Αρχηγός του Σώματος.

Οι διατάξεις του Π Α  22/96 έχουν πλήρη 

εφαρμογή στο αστυνομικό προσωπικό ο

ποιοσδήποτε βαθμού που μετεκπαιδεύεται 

στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω

σης της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι μετεκπαι

δευόμενοι, επομένως, αστυνομικοί, τ ίθ ε

νται, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερ- 

θείσες προϋποθέσεις στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας. Για τους αστυνομικούς 

αυτούς, αν δε συντρέχει περίπτωση απο

βολής από τη Σχολή για το πειθαρχικό πα

ράπτωμα που διέπραξαν, διακόπτεται η 

φοίτηση.

Ειδικότερα:

- Διακόπτεται η φοίτηση των σπουδα

στών των Τμημάτων Επαγγελματικής Μ ε

τεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών και Αν- 

θυπαστυνόμων ως και του Τμήματος Ξέ

νων Γλωσσών αν κωλυθούν ε ξ  αιτίας της 

διαθεσιμότητας επί χρόνο μεγαλύτερο α

πό το 1Π  του συνόλου των πραγματικών η

μερών εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή 

οι μετεκπαιδευόμενοι Αστυνόμοι Β' και Αν- 

θυπαστυνόμοι παρακολουθούν υποχρεω

τικά τη μετεκπαίδευση της αμέσως επόμε

νης σειράς (άρθρα 20, 27 και 38 του Π Α  

190/961.

- Για τους μετεκπαιδευομένους στα λοι

πά Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ

φωσης της Σχολής ισχύουν όσα προανα- 

φέρθηκαν πλην της δυνατότητας της εκ 

νέου παρακολούθησης της μετεκπαίδευ

σης (άρθρο 49 παρ. 2 του ΠΑ. 190/96).

Όσον αφορά τους μετεκπαιδευομένους 

στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, αυτοί δια

γράφονται από τη Σχολή, αν κωλυθούν πε

ρισσότερο του 1 /5 των πραγματικών ημε

ρών εκπ α ίδ ευ σ η ς  α θρ ο ισ τικά , για ο

ποιαδήποτε α ιτία  (άρθρο 31 παρ. 4 ΠΑ 

38/9).

ΙΒ '. Περί των συνεπειών της διαθεσιμό

τητας αναφερθήκαμε παραπάνω. Υπάρχει 

όμως περίπτωση άρσης των συνεπειών 

αυτών; Η απάντηση είναι καταφατική, υπό 

την προϋπόθεση ότι στον αστυνομικό που 

τέθ η κε  στην κατάσταση αυτή, δεν επι

βλήθηκε στη συνέχεια, για το διαπραχθέν 

απ' αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, η ποινή 

της απόταξης. Έτσι όλος ο χρόνος που ο α

στυνομικός τελούσε σε διαθεσιμότητα, ε 

πειδή διέπραξε κάποιο πειθαρχικό παρά

πτωμα, για το οποίο ακολούθησε η επιβολή 

της ποινής της απόταξης (ή αυτός κατά τον 

οποίο ε ξ έ τ ιε  ποινή φυλάκισης ή προσω

ρινής κράτησης) δε θεωρείται χρόνος Υπη

ρεσίας.

Αν, όμως, μετά τη διαθεσιμότητα, επι

βλήθηκε στον αστυνομικό ποινή "αργίας με 

απόλυση" ή "αργίας με πρόσκαιρη παύση" ή 

προστίμου ή επίπληξης ή τέλος δεν του ε 

πιβλήθηκε καμία ποινή και η υπόθεσή του 

τέθηκε στο αρχείο, όλος ο χρόνος της δια- 

θεσ ιμότητά ς του λογ ίζετα ι ως χρόνος 

πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή ως χρό

νος κατά τον οποίο δεν απούσιασε από την 

Υπηρεσία του, προσέτι δε, θεωρείται ότι ε- 

κτελούσε τα καθήκοντά του κανονικά. Ειδι

κότερα, όμως, αν του επιβληθεί ποινή "αρ

γίας με απόλυση", αυτό θα έχει ως συνέ

πεια (άρθρο 19 παρ. 2 του ΠΑ. 22/961 να μη 

θεωρηθεί ως χρόνος υπηρεσίας ο χρόνος 

που απαιτήθηκε για την έκτιση της ποινής. 

Επίσης α ίρονται όλες οι συνέπειες που 

προήλθαν από την κατάσταση της διαθεσι

μότητας και οι κρατήσεις που έγιναν συμ

ψ η φ ίζο ντα ι με την τυχόν επ ιβληθείσα 

ποινή ή επ ιστρέφονται στον τεθέντα  σε 

διαθεσιμότητα, αν δεν του επιβληθεί ποινή.

Όταν για παράπτωμα, για το οποίο ο α

στυνομικός τέθηκε στην κατάσταση της 

διαθεσιμότητας, επιβληθεί ποινή "αργίας 

με απόλυση" 'η "αργίας με πρόσκαιρη 

παύση", ο χρόνος της διαθεσιμότητας, που 

αντιστοιχεί στο χρόνο της ποινής, λογίζε

ται ως χρόνος έκτισης της ποινής. Παρά

δειγμα: αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμό

τητα για επτά μήνες. Μετά, το Πειθαρχικό
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Συμβούλιο αποφάσισε τελεσίδικα ότι πρέ

πει να του επιβληθεί για το παράπτωμά του 

η ποινή της "αργίας με απόλυση" διάρκειας 

έξη μηνών. Προβλέφθηκε, λοιπόν, στην πε

ρίπτωση αυτή ότι ο τεθείς  σε διαθεσιμότη

τα αστυνομικός εξέτ ισ ε την επιβληθείσα σ' 

αυτόν ποινή της εξάμηνης "αργίας με από

λυση" στους έξη μήνες της διαθεσιμότη

τας του για να μην απουσιάσει από την Υ

πηρεσία του για έξη ακόμη μήνες πέραν 

των επτά μηνών που ήδη απούσιασε α

φού ήταν σε δ ιαθεσ ιμότητα , επειδή η 

δ ιαθεσ ιμότητα , όπως προαναφέρθηκε 

δεν είναι ποινή.

Ο έβδομος μήνας που περισσεύει, θεω

ρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση, όμως, που τ ε θ ε ί κάποιος σε 

διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα μικρό

τερο από τη διάρκεια της ποινής (αργία με 

απόλυση ή αργία με πρόσκαιρη παύση! που 

του επιβλήθηκε, θεωρείται ότι εξέτισ ε μέ

ρος της ποινής όσο χρόνο τελούσε σε δια

θεσ ιμότητα και θα εκτίσ ει την υπόλοιπη 

ποινή μέχρι συμπληρώσεως όλης της διάρ

κειας της. Δηλαδή, αστυνομικός που τελε ί 

σε τρίμηνη διαθεσιμότητα και του επιβλη

θ ε ί ποινή εξάμηνης "αργίας με απόλυση" 

πρέπει να εκτίσει τρεις μήνες ποινής επί 

πλέον ώστε να συμπληρωθεί το εξάμηνο 

της "αργίας με απόλυση".

Ωσαύτως, οι κρατήσεις που έγιναν σε 

βάρος των αποδοχών του κατά τη διάρκεια 

του χρόνου διαθεσιμότητας υπολογίζονται 

συνολικά και αφαιρούνται από το σύνολο 

αυτών που αντιστοιχούν στην επιβληθείσα 

ποινή.

Ανάλογα με το χρόνο δ ιάρκειας της 

ποινής και το χρόνο διάνυσης σε διαθεσι

μότητα, θα πρέπει στο μέλλον να γίνουν εί

τε  επιπρόσθετες κρατήσεις από τον τιμω- 

ρηθέντα αστυνομικό, ε ίτε  να του επιστρα- 

φούν αυτοδίκαια οι καθ' υπέρβαση της 

ποινής κρατήσεις που του έγιναν. Δηλαδή, 

αν από τον διατελέσαντα σε δωδεκάμηνη 

διαθεσιμότητα κρατήθηκαν π.χ. συνολικό 

200.000 δραχμές ως αντιστοιχούσες στο 

10% των βασικών μισθών του, και στη συ

νέχεια του επιβλήθηκε δίμηνη "αργία με α

πόλυση" για την οποία πρέπει να του κρατη

θούν π.χ. 300.000 δραχμές συνολικά, θα 

του παρακρατηθούν επί πλέον 100.000 

δραχμές, ήτοι, το ποσόν που απαιτείται για 

να συμπληρωθεί το συνολικό ποσόν της 

ποινής. Αν όμως του επιβληθεί ποινή π.χ. 

15θήμερης "αργίας με πρόσκαιρη παύση" 

για την οποία πρέπει να του κρατηθούν π.χ. 

50.000 δραχμές ή ποινή του προστίμου της 

τόξεως των 50.000 δραχμών, τότε θα του 

επ ιστραφεί από τη Διαχείριση το ποσόν 

που περισσεύει.

Τέλος, από τη στιγμή που ο αστυνομικός 

τεθ ε ί στην κατάσταση της διαθεσιμότητας 

και μέχρι να παύσει με οποιονδήποτε τρό

πο αυτή, δεν επιτρέπεται η μετάθεσή του, 

η απόσπασή του ή η προσωρινή του μετακί

νηση από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει 

Τυχόν μετακίνησή του θα κριθεί αυτεπαγ- 

γέλτως από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εφ ό 

σον η υπόθεσή του παραπεμφθεί σ' αυτό, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του Π Λ  69/97 όπως τροποποιήθηκε με το 

Π Λ  85/98. □

Τ Ε Ν Τ Ο Π Ο Ι Ϊ Α

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΝΤΑ

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

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

κιν. 093 414526, 093 749 673

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
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Τον Αστυνόμον Λ  ’  Ανάργυρον ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

ΙΕ Ρ Α Ρ Χ ΙΚ Η  ΤΑΞΗ ΠΑΡΑ
Σ Η Μ Ω Ν  - Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  

Μ ΕΤΑ ΛΛΙΩ Ν  &  
Δ ΙΑ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Σ Ε Ω Ν

Η Ιεραρχική σειρά με την οποία αναρτώνται 

τα παράσημα των ταγμάτων Αριστείας των Α

στυνομικών Μεταλλίων και των Μεταλλίων 

τωνΔιαμνημονεύσεων είναι η παρακάτω:

•  Το Ανώτερο απονεμηθέν παράσημο 

του τάγματος της τιμής

•  Το Ανώτερο απονεμηθέν παράσημο του 

τάγματος του φοίνικα

•  Το Μ ετάλλιο του Αστυνομικού Αρι

στείου Ανδραγαθίας

•  Το Μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού

•  Το Μετάλλιο Αστυνομικής Αξίας

•  Το Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής 

Υπηρεσίας

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Αρχηγίας

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Αξίας 

και Τιμής

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Ευδοκί- 

μουΔιοικήσεως

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Ευδοκί- 

μου Επιτελικής Υπηρεσίας

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Ευδόκιμου 

Υπηρεσίας Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης συμμε

τοχής σε ειρηνευτικές αποστολές

•  Το Μετάλλιο Διαμνημόνευσης ταγμά

των Αριστείας Ξένων Κρατών

•  Το Μετάλλιο Διαμνηνόνευσης Ξένων 

Κρατών κατά σειρά απονομής.

Όλα τα προαναφερόμενα είδη μεταλλίων, 

κατά την απονομή συνοδεύονται με δίπλωμα.

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

Τ Ρ Ο Π Ο Σ Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Σ  
ΤΩΝ Π Α Ρ Α ΣΗ Μ Ω Ν - 

Α Σ Τ Υ Ν . Μ ΕΤΑ ΛΛΙΩ Ν -
Δ ΙΑ Μ Ν Η Ν Ο Ν Ε Υ Σ Ε Ω Ν  & 

Δ ΙΕ Μ Β Ο Λ Ω Ν

Τα παράσημα όλων των ταγμάτων Αρι- 
στείας ως και τα μετάλλια, φέρονται από 

τους τιμηθέντες μόνο σε επίσημες εκδη

λώσεις και κατόπιν διαταγής, με τις υπ' α- 

ριθ. 2 ,3 ,3α, 6 και 7 στολές.

Τα παράσημα των Αργυρών και Χρυ
σών Σταυρών, καθώς και όλων των με- 

ταλλίων-διαμνημονεύσεων, φέρονται στο 

αριστερό μέρος του στήθους, πάνω ακρι

βώς από τη ραφή του θυλακίου των χιτω

νίων.

Το ίδιο ισχύει και για τα διάσημα των ξ έ 
νων ταγμάτων Αριστείας και μεταλλίων.

-  2 12  -

Η στερέωσή τους γίνεται πάνω σε ορ

θογώνια μεταλλική πλάκα, όπως φαίνεται 

στην παραπάνω φωτογραφία. Αν ο αριθμός 

των διασήμων είναι μεγάλος η στερέωσή 

τους πάνω στην πλάκα γίνεται με τέτο ιο  

τρόπο, ώστε το ένα να καλύπτεται κάπως 

από το άλλο ή να σχηματίζουν δύο ή περισ

σότερες οριζόντιες γραμμές.

Τα παράσημα του Ανώτερου Ταξιάρχη 
του τάγματος της Τιμής και του Φοίνικα, 
περιλαμβάνουν τον Σταυρό και τον Αστέρα. Η 

ταινία του Σταυρού φέρεται γύρω από το λαι

μό και διέρχεται κάτω από την αναδίπλωση του 

υποδύτη, με τρόπο που ο Σταυρός να διακρίνε- 

ται επάνω στον κόμβο του λαιμοδέτη.

Μ ε τον ίδιο τρόπο φ έρετα ι και ο Τα
ξιάρχης του τάγματος της Τιμής ή του 
φοίνικα, σε περίπτωση κατά την οποία 

δεν έχει απονεμηθεί ο Ανώτερος Ταξιάρ

χης του αντιστοίχου τάγματος.
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Σε περίπτωση απονομής περισσοτέρων 

του ενός Ανώτερων Ταξιαρχών ή Ταξιαρ

χών (Ελληνικών ή Ξένων], ο Σταυρός του α

νώτερου ή του μεγαλύτερου κατά βαθμό 

Ελληνικού τάγματος και όταν δεν έχει απο- 

νεμηθεί Ελληνικός, του αρχαιοτέρου κατά 

σειρά απονομής ξένου, φέρεται κατά τον ί

διο τρόπο. Οι υπόλοιποι (όχι περισσότεροι α

πό τρεις) φέρονται εσωτερικό των χιτωνίων 

οι ταινίες των και εξωτερικό από αυτό, μόνο 

οι Σταυροί, εξερχόμενοι από την πρώτη κομ- 

βιοδόχη ο ένας κάτω από τον άλλο.

Ο Αστέρας των Ανώτερων Ταξιαρ
χών, φ έ ρ ε τ α ι σ το  δ ε ξ ιό  μ έρ ο ς  του  

στήθους και αμέσως κάτω από το κουμπί 

του θυλακίου των χιτωνίων.

Οι τιμηθέντες με περισσότερους του ε 

νός Αστέρες, μπορούν να φέρουν μέχρι 

τρεις ως ακολούθως: 

α. Ο ένας κάτω από τον άλλη, όταν είναι δύο. 

β. Σε σχήμα ορθογωνίου τριγώνου, ό

ταν είναι τρεις. Στην περίπτωση αυτή, στην 

κορυφή του τριγώνου τοποθετείται ο Α

στέρας του Ανωτέρου τάγματος.

Η διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής Α' 
Τάξεων, συνοδεύεται και με Αστέρα που 

καθιερώθηκε πρόσφατα και ο οποίος είναι 

κατασκευασμένος από άργυρο, έχει διάμε

τρο 40 χιλιοστό και καταλήγει σε έξι 16) ο

ξε ίες  γωνίες. Στην κύρια όψη και στο μέ

σον αυτού απεικονίζεται προφίλ, η κεφαλή 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία περι

βάλλεται από πορτοκαλί λωρίδα σμάλτου.

Ο προαναφερόμενος Αστέρας, φέρεται 

πάνω από το αριστερό θυλάκιο του χιτω

νίου της στολής. Το Αστυνομικό προσωπι

κό, στο οποίο έχουν απονεμηθεί Μετάλ
λια Ξένων Κρατών, δικαιούται να φέρει 

αυτά, ύστερα από έγκριση που παρέχεται 

με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδε- 

ται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμε

νος υποβάλλει ιεραρχικά στο ΥΔ.Τ. αίτηση με 

επίσημο αντίγραφο του διπλώματος ή της 

πράξης απονομής του μεταλλίου εις διπλούν.

Μετάλλια τα οποία απονέμονται στο Α

στυνομικό προσωπικό από μη στρατιωτι

κές οργανώσεις ή συνδέσμους ή ιδρύματα 

γενικά, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν 

φέρονται από αυτό.

Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπα- 

στυνόμοι, οι οποίοι τιμήθηκαν με το μετάλ

λιο ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΣ, δικαιούνται να φέρουν αυτό σε 

περίπτωση προαγωγής των σε Αξ/κούς. Ε

πίσης τα μετάλλια που απονεμήθηκαν, σύμ

φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τα 

τέω ς Σώματα Χωροφυλακής και Αστυνο

μίας Πόλεων, εξακολουθούν να φέρονται 

απ' αυτούς που τιμήθηκαν μ' αυτά, χωρίς 

καμιά μεταβολή του τύπου του μεταλλίου 

και της ταινίας τους. Σε περίπτωση απο

νομής παρασήμου, Αστυνομικού μεταλλίου 

και Διαμνημόνευσης ανωτέρας τάξεως (ό

που αυτά διακρίνονται σε τάξεως Α', Β', Γ') 

ή κατωτέρας τάξεως παύει να φέρεται.

Δ ΙΕ Μ Β Ο Λ ΕΣ

Οι ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ των παρασήμων, Μεταλλίων 

και Διαμνημονεύσεων, είναι ίδιες με τις ταινίες 

ανάρτησης των διασήμων αυτών και προσαρ

μόζονται σε υπόθημα χρώματος μαύρου, του

οποίου η εμπρόσθια επιφάνεια καλύπτεται 

από αυτές και επιρράπτεται στο αριστερό 

μέρος του στήθους, πάνω ακριβώς από τη 

ραφή του θυλακίου των χιτωνίων.

Ανάλογα με τον αριθμό των παρασήμων 

και μεταλλίων, οι διεμβολές σχηματίζουν 

μία ή περισσότερες οριζόντιες γραμμές. 

Σε κάθε οριζόντια γραμμή, τοποθετούνται 

κατά αρχαιότητα (από τη νεότερη προς την 

αρχαιότερη), από τα δεξιό προς τα αριστε

ρό (όπως τις βλέπουμε) και από κάτω προς 

τα άνω, τρεις διεμβολές, όταν το σύνολό 

τους δεν υπερβαίνει τις εννέα ή τέσσερις, 

όταν το σύνολό τους υπερβαίνει τον αριθ

μό αυτό. Σε περίπτωση που Δε σχηματίζε

ται ολόκληρη δεύτερη ή Τρίτη οριζόντια

γραμμή, η διεμβολή ή οι διεμβολές που πε

ρισσεύουν τοποθετούνται πάνω από τη μέ

ση της μοναδικής ή της τελευταίας γραμ

μής. Οι διεμβολές δεν πρέπει να καλύπτο

νται από το περιλαίμιο (πέτο) των χιτωνίων.

Σ μ ικρ ο γρ α φ ίες  (μ ιν ια τού ρ ες) πα

ρασήμων και μεταλλίων, φέρονται στο αρι

στερό μέρος του περιλαιμίου (πέτου) των ι- 

ματιδίων της υπ' αριθ.4 στολής (χειμερινής 

και θερινής), όπως ακριβώς και τα διάσημα 

παρασήμων και μεταλλίων κανονικού μεγέ

θους, με τη διαφορά ότι έχουν τις μισές 

διαστάσεις. Η πλάκα στερέωσής τους έχει 

πλάτος 25 χιλιοστά

Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών πα

ρασήμων και μεταλλίων, φέρονται στο αριστε

ρό μέρος του περιλαιμίου (πέτου) των ιματιδίων 

της υπ' αριθ. 5 στολής (χειμερινής και θερινής), 

όπως ακριβώς και οι διεμβολές παρασήμων και 

μεταλλίων κανονικού μεγέθους με τις οποίες 

έχουν ίδιο πλάτος αλλά μισό ύψος.

Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  ΑΠΟ Φ Ο ΙΤΩ Ν  
ΣΧΟ ΛΩ Ν

Οι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Αμυ

νας και της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου φ έ

ρουν στη στολή τους, το καθοριζόμενο α

πό τους οικείους κανονισμούς του Στρατεύμα

τος διακριτικό σήμα της αντίστοιχης Σχολής.

Οι απόφοιτοι από το Τμήμα Επαγγελμα

τικής Μ ετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελε- 

χών φέρουν στη στολή τους, το διακριτικό 

σήμα (μεταλλική κονκάρδα) που προβλέπε- 

ται από τις διατάξεις του ΠΛ190/1996.

Οι απόφοιτοι από τη Σχολή Εθνικής Α

σφάλειας φέρουν στη στολή τους το διακρι

τικό σήμα (μεταλλική κονκάρδα), που προβλέ-
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πεται από τις διατάξεις του ΠΑ 380/1996.

Ο τρόπος που φέρονται τα διακριτικό 

σήματα, καθορίζονται ως ακολούθως: 

α. Διακριτικό σήμα Σχολής Εθνικής 

Άμυνας και Ανώτατης Σχολής Πολέμου.
Το πολυγωνικό ή το ρομβοειδές σήμα, 

φέρεται στο δεξιό μέρος του στήθους και 

αμέσως κάτω από το κουμπί του θυλακίου 

των χιτωνίων των υπ' αριθ. 2,3,3α, 6 ,7 ,7α, 

και 7β στολών. Εφ' όσον στη θέση αυτή φ έ

ρεται Αστέρας παρασήμου, το σήμα της 

Σχολής τοποθετείται κάτω από τον Αστέ

ρα. Σε περίπτωση που φέρονται δύο Αστέ

ρες, το σήμα τοποθετείται αριστερό (προς 

το κέντροΙ του δεύτερου Αστέρα. Όταν 

φέρονται τρεις Αστέρες τοποθετείται στο 

κάτω μέρος και κατά τρόπο ώστε να σχη

ματίζεται ρόμβος. Στην υπ' αριθ. 4 στολή, 

το  δ ιακρ ιτικό  σήμα φ έρ ετα ι στη δεξ ιό  

πλευρά του ιματιδίου και στη θέση όπου 

φέρεται ο Αστέρας. Σε περίπτωση που φέρε

ται Αστέρας, τοποθετείται κάτω από αυτόν.

Το ορθογώνιο σήμα φέρεται στο δεξιό 

μέρος του στήθους των χιτωνίων και ιματι- 

δίων και στο ίδιο ύψος με τις διεμβολές 

παρασήμων και μεταλλίων.

β. Διακριτικά σήματα του Τμήματος 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ε- 
πι τ ελών- Στ ελεχών και Σχολής Ε
θνικής Ασφάλειας, φέρονται στο δεξιό 

μέρος του στήθους των χιτωνίων και ιματι- 

δίων και στο αυτό ύψος με τις διεμβολές 

των παρασήμων και μεταλλίων. Σε περί

πτωση που Α ξ/κός είναι απόφοιτος της 

Σχολής Εθνικής Αμυνας ή της Ανωτάτης 

Σχολής Πολέμου και στην ως άνω θέση φ έ

ρεται το αντίστοιχο διακριτικό σήμα, το 

σήμα του Τμήματος Επαγγελματικής Μ ε

τεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών και της

Σχολής Εθνικής Ασφάλειας φέρεται στο α

ριστερό μέρος του στήθους, πάνω ακρι

βώς και στο μέσον των παρασήμων και με

ταλλίων. Όταν δεν φέρονται παράσημα και 

μετάλλια (διάσημα ή διεμβολές), τοποθε

τούνται στη θέση αυτών.

Π Ρ Ο ΤΑ ΣΕΙΣ  Α Π Ο Ν Ο Μ Η Σ

α. Οι προτάσεις για την απονομή των πα

ρασήμων των ταγμάτων Αριστείας υπο

βάλλονται στο Υ,Δ.Τάξης από τις  υπηρε

σίες, σε ημερομηνία η οποία γνωστοποιεί

ται με Διαταγή του ΥΑ.Τάξης.

β. Οι προτάσεις για την απονομή του Α

στυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας και του 

Αστυνομικού Σταυρού, υποβάλλονται στο 

ΥΑ.Τ. από τις υπηρεσίες στις οποίες υπη

ρετούν οι προτεινόμενοι μετά την εξαίρετη 

δραστηριότητα την οποία επέδειξαν αυτοί.

γ. Οι προτάσεις για την απονομή του με

ταλλίου της Αστυνομικής Αξίας και Ευδόκιμου 

Αστυν.Υπηρεσίας, υποβάλλονται στο ΥΑ.Τ., α

πό τις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι 

δικαιούχοι τους μήνες ΜΑΙΟ και ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

δ. (11 Οι προτάσεις για την απονομή των 

Διαμνημονεύσεων υποβάλλονται από τις υ

πηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι δι

καιούχοι το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ.

(2| Οι προτάσεις για την απονομή της 

διαμνηνόνευσης συμμετοχής σε Ειρηνευτι

κές Αποστολές, υποβάλλονται από τηνΔ/ν- 

ση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 

στην οποία είναι αποσπασμένοι οι Αστυνο

μικοί, μετά τη λήξη του χρόνου συμμετοχής

των Αστυνομικών στην ειρηνευτική απο

στολή και τον επαναπατρισμό τους.

€. Π ρ ο τά σ ε ις  δ εν  υποβάλλονται για 

Αξ/κούς οι οποίοι πληρούν μεν τις προβλε- 

πόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 

προϋποθέσεις, πλην όμως εμπίπτουν στις 

ακόλουθες καταστάσεις:

1. Διαθεσιμότητα, για οποιοδήποτε λόγο

2. Αργία με απόλυση ή πρόσκαιρη παύση

3. Εκτίουν στερητική της ελευθερ ίας 

ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση έ 

στω και αν αυτές διεκόπησαν.

4 . Έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρ

χικού Συμβουλίου.

5. Έχουν παραπεμφθεί με Βούλευμα σε δίκη.

ΙΣ Χ Υ Ο Υ Σ Α  Ν Ο Μ Ο Θ ΕΣΙΑ

1. Ν. 106/75 "περί ταγμάτων Αριστείας".
2. Π.Δ. 622/85 Ηθικές αμοιβές Προσωπικού 

της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.58/96.
3. Π.Δ. 1 41 /93 Ηθικές αμοιβές διαμνημο- 

νεύσεων Αξ/κών της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Π.Δ. 144/91 “Προϋποθέσεις και διαδικασία 

απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδρα
γαθίας -Επ ανδραγαθία προάγωγέςΑστυνομι - 
κού προσωπικού".
5. Π.δ.289/98 "Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοι

βών, διαμνημονεύσεων Αστυνομικού προσω
πικού, κατά τροποποίηση των διατάξεων του 
ΠΔ. 141/93 και άλλες διατάξεις",
6. Υπ α ρ ιθ .6006 /3 /1  2 -β από 25 -5 -93  ε 

γκύκλιος Διαταγή κΑρχηγού.
7. Υπ αριθ.6006/4/6 από 2-4-94 όμοια
8. Υπ αριθ.6006/4/22 από 12-9-96 Απόφαση

κ,Αρχηγού. □

Εκ παραδρομής στη σελ. 144 του τ. Μαρτίου, έγινε λανθασμένη αποτύπωση 
των παρασήμων του Ταξιάρχη Τάγματος τιμής και Φοίνικα. Η ορθή αποτύπωση έ
χει παρακάτω:

Ταξιάρχης Τάγματος Τιμής Ταξιάρχης Τάγματος Φοίνικα
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ΤονΑοτνν. Υποδ/ντη Δημητρών ΤΡΙΓΑΖΗ

Τα αδικήματα ατην Χώρα μας εμφανίζουν έξαρση στις π εριοχές των μεγάλων πόλεων, 
με κυρίαρχο χώρο την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια η διάπραξη σοβαρών αδικημάτων 

έχει εξαπλω θεί και στην Επαρχία και αυτό οφείλεται σε μεγάλο μέρο 
και στην χρησιμοποίηση από τους δράστες οχημάτων  

με τα οποία εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. 
Αλλοτε το όχημα αποτελεί το κύριο αδίκημα και άλλοτε η κλοπή του οχήματος  

αποτελεί βοηθητικό ρόλο στην διάπραξη του κυρίου εγκλήματος που σκοπεί ο δράστης.

Α Δ ΙΚ Η Μ Α ΤΑ  ΠΟΥ Δ ΙΑΠΡΑΤΤΟ ΝΤΑΙ 
Μ Ε ΤΗ Ν  ΒΟΗΘΕΙΑ Ο ΧΗ Μ Α ΤΩ Ν

Τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τους δρά

στες στην διάπραξη αδικημάτων του κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι 

με αυτά διαπράττονταί:

•  κλοπές διαφόρων μορφών,

•  ληστείες,

•  αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος,

•  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

•  χρήση ναρκωτικών,

•  ασελγείς πράξεις

•  βιασμοί

•  εκβιάσεις

•  απαγωγές- ομηρίες

•  παράνομη κατακράτηση.

•  λαθρεμπορία

•  απάτες

•  τρομοκρατικές ενέργειες

•  μεταφορά όπλων και πολεμοφοδίων

- Θα αναφερθούμε σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις των αδι

κημάτων αυτών πλην των περιπτώσεων που θα αναφερθούν οι άλ

λοι εισηγητές όπως για τις τρομοκρατικές ενέργειες με την χρήση 

όπλων, εκρηκτικών υλών και μηχανισμών και των εκβιάσεων.

Τα αδικήματα αυτά επιλέχθηκαν βάσει των πραγματικών περι

στατικών που έχουν εμφανιστεί στην αστυνομική πρακτική μέχρι 

σήμερα στην Χώρα μας. Δεν αποκλείεται μελλοντικά να διαπρα- 

χθούν με κλεμμένα οχήματα και άλλα αδικήματα όπως μεταφορά 
αρχαίων, ναρκωτικών, πτωμάτων από δολοφονίες κλπ. Η καθημε

ρινή αστυνομική πραγματικότητα μας κάνει να είμαστε έτοιμοι και 

για κάθε τι το απίθανο ή το πρωτοφανές.

ΕΙΔΟΣ Ο ΧΗ Μ Α ΤΩ Ν  ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΝΤΑΙ

Επιβατηγό διαφόρω ν εργοστασίων

Είναι το πλέον συνηθισμένο είδος οχήματος που κλέβουν οι κα

κοποιοί προκειμένου να διαπράξουν κάποια αξιόποινη πράξη. Και 

τούτο γιατί τους διευκολύνει η ταχύτητα, η ευελιξία αυτών των ο

χημάτων και τους παρέχουν ασφάλεια κάλυψης των ιδίων αλλά και 

απόκρυψης των όπλων ή των διαρρηκτικών εργαλείων. Πέρα από
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αυτό τα επιβατηγό αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων 

που κυκλοφορεί, με πλούσια ποικιλία σε κυβισμό και σε τύπους των 

εργοστασίων. Κάποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στην αφαίρεση 

κυρίως των πολυτελών επιβατηγών στα οποία έχουν τοποθετηθεί 

σύγχρονα αντικλεπτικό συστήματα, αλλά για τους επαγγελματίες 

κακοποιούς αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται με την αναζήτηση άλ

λου πιο ευάλωτου αυτ/του ή ενεργοποίηση κάποιου άλλου τρόπου 

παραβίασης ή αφαίρεσης π.χ. μεταφορά με γερανοφόρο όχημα, α

ντιγραφή κωδικοποιημένων κλειδιών..

Φορτηγά κλειστά τύπου V A N

Αποτελούν συνηθισμένη περίπτωση κλοπή οχήματος για χρήση 

σε οργανωμένες ενέργειες κλοπής χρηματοκιβωτίων, ληστείες σε 

χρηματαποστολές, ληστείες τραπεζών ή άλλων Δημοσίων επι

χειρήσεων. Με αυτά μπορούν να μεταφέρουν συνεργούς, διαρρη- 

κτικά εργαλεία με όγκο π.χ. συσκευές οξυγόνου, οπλισμό, στολές 

παραλλαγής, μοτ/τες ή μοτ/τα κάποιο χρηματοκιβώτιο που δεν το 

παραβίασαν στον τόπο κλπ.

Τα αυτ/τα αυτό χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες και με τις 

διαφημίσεις των επιχειρήσεων στα εξω τερικό σημεία δεν δη

μιουργούν υποψίες σε οποιοδήποτε σημείο και αν σταθμεύσουν. 

Οι διάφοροι τύποι οχημάτων που κυκλοφορούν, η κίνηση και στους 

4 τροχούς που έχουν αλλά και η ταχύτητα που επιτυγχάνουν τα νέα 

μοντέλα έχουν δελεάσει τους κακοποιούς που τα τελευταία χρό

νια όλο και περισσότερο τα χρησιμοποιούν, π.χ. πριν 3 χρόνια δρά

στες χρηματοκιβωτίων ΕΛ-ΤΑ στην Επαρχία μετέφεραν πάνω σε 

τέτοια αυτ/τα τα χρηματοκιβώτια.

Φορτηγό μεγαλύτερα
( για την κλοπή του φορτίου ή για μεταφορά κλοπιμαίων)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεσαίας κατηγορίας φορτηγό με

γάλα φορτηγά, επικαθήμενα ή συρόμενα, απλό ή ψυγεία με τα ο

ποία μεταφέρονται εμπορεύματα σε κοντέϊνερς, χύμα ή σε κιβώ

τια. Αυτά χρησιμοποιούνται για την μεταφορά κλοπιμαίων ή πραγ

μάτων προϊόντων απάτης. Επίσης κλέβονται για το φορτίο τους. Το 

χαρακτηριστικό στα φορτηγά είναι η μεγάλη ευκολία με την οποία 

μπορούν να κλαπούν.

Δίκυκλα [Μ ο τ /τ ε ς  - μ ο τ /τ α )

Κυρίως οι μοτ/τες είναι το ιδανικό μέσο χρήσεως για κλοπές ή 

ληστείες στις πόλεις που έχουν μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση όπως 

στην Αθήνα. Η κατηγορία ΕΝΤΟΥΡΟ δίνει την δυνατότητα στους κα

κοποιούς να κινηθούν σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους αντίθετη κα

τεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα πρίν προφθόσει η αστυνομία να 

τους εγκλωβίσει Την ίδια ευχέρεια παρέχουν και τα μοτ/τα σε πε

ριοχές πυκνοκατοικημένες με το μειονέκτημα της μικρότερης 

ταχύτητας.

Η χρήση κλεμμένων δικύκλων έχει και τα μειονεκτήματα για τους 

κακοποιούς διότι:

α. είναι εκτεθειμένοι στα πυρά των φυλόκων-φρουρών ή αστυ

νομικών που τους καταδιώκουν.

β. κινούμενοι να διαφύγουν με τα από μία αξιόποινη πράξη πε

ρισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες τους βλέπουν.

γ. Λόγω αστάθειας πολλές φορές πέφτουν, τραυματίζονται και 

συλλαμβόνονται ή τους ξεφεύγουν κλοπιμαία όπλα-πειστήρια κλπ.

Α. Κλοπές

Τα κλεμμένα οχήματα χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση των 

δραστών σε κλοπές οικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γρα

φείων ή άλλων επαγγελματικών χώρων, δημοσίων χώρων, άλλων 

οχημάτων, πραγμάτων από άλλα οχήματα, εμπορευμάτων φορτω

μένων σε φορτηγό, εξαρτήματα από άλλα οχήματα κλπ.

Προσέγγιση του  στόχου

Με τα κλεμμένα οχήματα οι κακοποιοί χωρίς να δημιουργούν υ

ποψίες σε θύματα, γείτονες ή φύλακες πλησιάζουν τους χώρους 

κλοπής, σταθμεύουν αυτά και συνήθως μένει σε αυτά κάποιος συ- 

νεργός για να ειδοποιήσει όταν διαπιστώσει κίνδυνο (τσιλιαδόρος)

Μ ετα φ ο ρ ά  συνεργώ ν

Στις κλοπές τις περισσότερες φορές οι κακοποιοί δρουν σε ο

μάδες πάνω από δύο. Λίγες περιπτώσεις είχαμε στις οποίες ο κλέ

φτης να είναι μόνος του. Αναφέρω την περίπτωση του κλέφτη του 

λεγάμενου "αφτιά" από το εντύπωμα του αυτιού του που άφηνε 

στις πόρτες που ακουμπούσε για να ακούσει αν υπάρχουν ένοικοι 

πρίν κλέψει. Το αυτ/το βοηθά στην κίνηση περισσότερων των δύο 

συνεργών.

Μ ετα φ ο ρ ά  Βιαρρηκτικών εργαλείω ν

Με τα αυτ/τα ή τα κλειστά φορτηγάκια διευκολύνεται η μεταφο

ρά και απόκρυψη διαρρηκτικών εργαλείων. Τέτοια είναι κατσαβίδια 

σφυριά, πένσες, κόπτες μετάλλων, συσκευές οξυγόνου, μεταλλι

κοί εξολκείς, γάντια, φόρμες παραλλαγής κλπ Ακόμη μεταφέρονται 

σκάλες, σχοινιά δεμένα ως ανεμόσκαλες ή δεμένα με γάντζους 

για να διευκολυνθούν στο ανέβασμα στα διαμερίσματα και το αντί

θετο.

Μ ετα φ ο ρ ά  κλοπιμαίων

Παρά το ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αλλοδαποί κυρίως 

διαρρήκτες να μεταφέρουν τα κλοπιμαία με ταξί ή και με το λεω

φορείο της γραμμής με βαλίτσες σαν ταξιδιώτες, Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των κλεπτών χρησιμοποιεί κλεμμένα οχήματα για την με

ταφορά και την απόκρυψη των κλοπιμαίων Πολλές φορές μάλιστα 

διαπράττουν την κλοπή των οχημάτων μετά την διάρρηξη κάποιου 

σπιτιού για την μεταφορά και μόνο των κλοπιμαίων.
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Χρήοη του ίδιου α υ τ /το υ  

ω ς οργάνου διάπραζης κλοπής

Έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις διαρρηκτών που χρησιμοποίη

σαν το κλεμμένο αυτ/το όχι μόνο για την μεταφορά αυτών και των 

κλεμμένων πραγμάτων αλλά χρησιμοποίησαν το αυτ/το ως όργα

νο, ως μέσο παραβίασης καταστημάτων. Με επιβατηγό ή με φορ

τηγά μικρά έσπαζαν τις προθήκες των καταστημάτων και αφαι- 

ρούσαν πράγματα. Με την όπισθεν ταχύτητα έσπαζαν τις τζαμα

ρίες χρυσοχοείων, έμπαιναν μέσα και αφού αφαιρούσαν τα κο

σμήματα διέφευγαν με το ίδιο όχημα. Αναφέρω ένα τέτοιο διαρ

ρήκτη τον ΣΕΡΕΜΕΤΗ Παρασκευή που με αυτή τη μέθοδο το 1989 

χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο BMW διέρρηξε 11 χρυσοχοεία 

στην περιοχή των Αθηνών

Κάλυψη μ ε  το α υ τ /τ ο  για να μη είναι ορατή, 

η διάρρηξη ή η αφ αίρεση πραγμάτων

-Πολλές φορές τα κλεμμένα οχήματα κυρίως τα φορτηγά χρη

σιμοποιούνται και για την κάλυψη των δραστών στις παράνομες 

δραστηριότητες. Δηλαδή αποτελούν ένα φυσικό εμπόδιο παραλ

λαγής.' Ετσι μπορεί να το τοποθετήσουν στο πεζοδρόμιο κάτω από 

την τέντα του καταστήματος να μπούν μέσα να φορτώνουν κλοπι

μαία από την πλάγια πόρτα χωρίς να φαίνονται ή να χρησιμοποιούν 

οξυγόνο και με το φορτηγό να καλύπτουν την λάμψη. Με το πρό

σχημα της μετακόμισης με κλεμμένο αυτ/το έχουν διαρρήκτες α

δειάσει ολόκληρα διαμερίσματα και εξοχικά σπίτια. Μάλιστα πριν 

λίγα χρόνια σε μια περίπτωση ήσαν τόσο πειστικοί ώστε τους 

βοήθησε ο θυρωρός της πολυκατοικίας και άδειασαν στην κυριο

λεξία το διαμέρισμα ενός ενοίκου που απούσιαζε σε διακοπές.

Διαφ υγή  απά το τόπο κλοπής

Ο βασικός σκοπός της κλοπής των οχημάτων είναι η διαφυγή α

πό το τόπο κλοπής όλων των δραστών και με τα κλοπιμαία. Σε διαρ

ρήξεις οικιών, καταστημάτων κλπ την νύκτα που δρούν χωρίς να έ 

χουν επισημανθεί και τα πράγματα είναι ογκώδη και πολλά τότε 

χρησιμοποιούν αυτ/τα επιβατηγό ή φορτηγά. Όμως σε ορισμένες μορ

φές διάπραξης κλοπών όπως η αφαίρεση τσαντών, η διάρρηξη οχημά

των ή διάρρηξη χρυσοχοείων όπου τα κλοπιμαία είναι χρήματα ή μικρού 

όγκου και οι δράστες έχουν επισημανθεί από τους συναγερμούς ή από 

τους παθόντες εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η ταχύτητα διαφυγής. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μοτ/τες ή μοτ/τα.

Αλλος τρόπος κλοπής

Τα κλεμμένα δίκυκλα (μοτ/τες και μοτ/τα) χρησιμοποιούνται στην 

διάπραξη κλοπών με την μέθοδο της αρπαγής των τσαντών από 

άνδρες ή γυναίκες που κινούνται αμέριμνοι στην άκρη του δρόμου 

ή στο πεζοδρόμιο. Πλησιάζουν και ο οδηγός ή ο συνεπιβάτης εν 

κινήσει αρπάζει την τσάντα και φεύγει με ταχύτητα. Πολλές φορές 

κινούνται πεζοί και αφού αρπάξουν την τσάντα από το σταθμευμέ-

νο αυτοκίνητο ή από τα χέρια του παθόντα φεύγουν αφού επιβιβα

στούν σε αυτ/το ή μοτ/τα που οδηγεί ο συνεργός του.

Β. Ληστείες τραπεζών, πολυκαταστημάτων, 
χρηματαποστολών, ιδιωτών

Η ληστεία είναι σοβαρότατο αδίκημα και για αυτό διώκεται σε 

βαθμό κακουργήματος. Όταν διαπράττονται από δύο άτομα και πά

νω εμπεριέχουν μέχρι ενός σημείου ένα στοιχειώδη τουλάχιστον 

προσχεδίασμά. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά μεταξύ άλλων και τα 

μέσα κίνησης και διαφυγής. Πόσα οχήματα θα χρειαστούν τι είδους 

οχήματα, ποιος θα τα κλέψει και ποιος θα τα οδηγήσει καθορίζο

νται από το στόχο που έχουν επιλέξει. Αυτός μπορεί να είναι μία 

τράπεζα ένα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ή άλλο πολυκατάστημα, ένα επιχει

ρηματίας στο σπίτι του ή στο γραφείο του ένας Δημόσιος Οργανι

σμός, μια εταιρεία ή μια χρηματαποστολή κλπ.

Παρακολούθηση του  χώ ρου-ΣχεΒ ιασμάς κινήσεω ς

Οι παραπάνω στόχοι δεν είναι ευάλωτοι στους ληστές λόγω των 

προληπτικών μέτρων. Για αυτό το λόγο οι κακοποιοί προβαίνουν σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες. Με τα κλεμμένα οχήματα παρα

κολουθούν τον χώρο για να προσδιοριστεί ο τόπος, ο χρόνος δρά

σης, ή κίνηση του στόχου και κάνουν δοκιμαστικές κινήσεις με τα 

ίδια τα αυτ/τα για το καθορισμό του πιο ασφαλούς και σύντομου 

δρομολογίου καθώς και για προσδιορισμό του σημείου συνάντη

σης.

Μ ετα φ ο ρ ά  συνεργώ ν

Σε τα οχήματα κυρίως αυτ/τα επιβατηγό και δίκυκλα επιβαίνουν 

οι δράστες ληστειών για να κάνουν μια ληστεία. Ο συνδυασμός 

αυτ/των και δικύκλων είναι συνηθισμένος. Πολλές φορές χρησιμο

ποιούν άνω των δύο κλεμμένων αυτ/των.

Προσέγγιση στο χώρο

Με επιβατηγό αυτ/το ή κλεμμένη μοτ/τα πλησιάζουν στο στόχο, 
σταθμεύουν το όχημά τους και διαπράττουν την ληστεία. Έχει συμ

βεί να έχουν κλέψει αυτ/το την νύκτα πρίν την σχεδιαζόμενη λη

στεία και να το έχουν σταθμεύσει έξω  από την τράπεζα την οποία 

μόλις άνοιξε την λήστεψαν και χρησιμοποίησαν οι δράστες δύο άλ

λα αυτ/τα. Αυτό το είχαν ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που 

το όχημα που θα χρησιμοποιούσαν δεν ξεκινούσε από κάποια βλά-

βπ·

Μ ετα φ ο ρ ά  όπλων-μέσων καλυψ εω ς (μ ετα μ φ ίεσ η )

Σε μια ληστεία απαραίτητο στοιχείο είναι ο εκφοβισμός των θυ

μάτων και η κάμψη της τυχόν αντίστασης αυτών ή των φρουρών. 

Γιαυτό τον λόγο έχουν ανάγκη των παντός είδους όπλων.
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Τα κλεμμένα οχήματα είναι το καλύτερο μέσο απόκρυψης και 

μεταφοράς αυτών. Επίσης σε αυτά μπορεί να αποκρύψουν τις κου

κούλες τα καλτσόν τα γάντια τις στολές και φόρμες μεταμφίεσης 

που τυχόν 0α χρησιμοποιήσουν κατά την διάπραξη της ληστείας για 

να μην αναγνωριστούν από τα θύματα, τους μάρτυρες ή εντοπιστούν 

από φωτογραφίες και κλειστά κυκλώματα μαγνητοσκόπησης.

Διαφ υγή-απόκρυψ η συνεργών-αλλαγή ενδυμασίας

Οι δράστες των ληστειών έχουν ως στοιχείο υπεροχής τον αιφ

νιδιασμό, την ταχύτητα εκτέλεσης της πράξης τους και τα μεταφο

ρικά μέσα που χρησιμοποιούν για να διαφύγουν, να μεταφέρουν τα 

χρήματα ή τα τιμαλφή, να αποκρύψουν τους συνεργούς και τα όπλα 

και να απομακρύνουν ή να αλλάξουν τα ρούχα τους ώστε να μην ε- 

ντοπισθούν εύκολα. Εδώ συγκαταλέγεται και η αφαίρεση οχήματος 

με την βία ή απειλή βίας για να διευκολυνθούν οι δράστες στην δια

φυγή τους λόγω βλάβης του οχήματος που είχαν λόγω εγκλωβι

σμού από την αστυνομία ή και για την μεταφορά ομήρων. Μάλιστα 

έχει παρουσιαστεί περίπτωση ληστείας κατά την οποία ο δράστης 

είχε σταθμεύσει σε κάποια απόσταση από τον τόπο ληστείας κλει

στό φορτηγάκι τύπου VAN στο οποίο είχε τοποθετήσει ξύλινη ρά

μπα και έμπαινε κατευθείαν μέσα στην καρότσα με το μοτ/το που 

χρησιμοποιούσε στις ληστείες το έκρυβε και στην συνέχεια άλλα

ζε  τα ρούχα που φορούσε κατά την ληστεία και πήγαινε άνετα στο 

σπίτι του.

Α πόφ ραξη οδού ή εγκλωβισμού  

α υ τ /το υ  του θύματος

Κυρίως σε χρηματαποστολές οι δράστες χρησιμοποιούν επί 

πλέον ένα κλεμμένο φορτηγάκι και αποκόπτουν την κρίσιμη στιγμή 

τον στενό δρόμο που κινείται το αυτ/το μια χρηματαποστολής ή ε 

νός επιχειρηματία. Με άλλο τρόπο οι δράστες χρησιμοποιούν ένα 

αυτ/το εμπρός από το αυτοκίνητο του θύματος και άλλο από πίσω 

και εγκλωβίζουν τα θύματά τους οπότε κινούνται μετά κάνουν πιο 

άνετα την ληστεία.

Γ. Αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Με κλεμμένα οχήματα πολλές φορές μεταφέρονται κλοπιμαία, 

πράγματα ή χρήματα που προέρχονται από ληστείες ή πράγματα 

που προέρχονται από απάτες ή άλλα αδικήματα. Και αυτά τα πράγ

ματα ε ίτ ε  μεταφέροντα ι προς απόκρυψη ε ίτ ε  από κρυφές α

ποθήκες μεταφέρονται για παράνομη διάθεση με πλαστά έγγρα

φα. Αν ο ίδιος ο κλέφτης του οχήματος έχει διαπράξει την ληστεία 

ή την κλοπή των πραγμάτων τότε δεν θα διωχθεί για αποδοχή και 

διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά το άρθρο 394 του Π.Κ. ή τον 

Ν. 2331 /95 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη

τες, αλλά για κλοπή κατά συρροή με ληστεία ή κλοπή κατ' εξακο

λούθηση. Αν όμως ο κλέφτης του οχήματος είναι ηθικός αυτουρ

γός ή απλός συνεργός στην κλοπή των πραγμάτων ή της ληστείας 

τότε θα κατηγορηθεί και για παράβαση του άρθρου 394 ή την κα- 

κουργηματική μορφή του Ν. 2331/95.

Δ. Ναρκωτικά

Με κλεμμένο όχημα δεν γίνεται μεταφορά μεγάλης ποσότητας 

ναρκωτικών γιατί πρέπει το όχημα να μην δημιουργεί υποψίες και 

να φαίνεται καθόλα νόμιμο για να μην εντοπισθεί η κρύπτη. Όμως 

αρκετές φορές έχουν βρεθεί μικροποσότητες ή έχει γίνει χρήση 

ναρκωτικών σε κλεμμένα οχήματα.

Ε. Μεταψορά προσώπων για ασέλγεια ή βιασμό

Πολλές φορές δράστες κλεμμένων οχημάτων με αυτά κινούνται 

και μεταφέρουν πρόσωπα σε βάρος των οποίων προβαίνουν σε α

σελγείς ή και βιάζουν ή ενεργούν τις πράξεις αυτές μαζί με συνερ- 

γούς τους μέσα στα οχήματα αυτά.

ΣΤ. Μ εταψορά ομήρων

Στην χώρα μας δεν έχει εμφανισθεί περίπτωση μεταφοράς α

τόμων που έχουν απαχθεί με κλεμμένα οχήματα. "Εχουμε όμως πε

ριπτώσεις πρόσκαιρης ομηρίας και παράνομης κατακράτησης ατό

μων μετά από ληστεία για να διευκολυνθούν στην διαφυγή τους ε ί

τε  γιατί τους ακινητοποιήθηκε το δικό τους όχημα ε ίτε  γιατί κατα

διώκονται από αστυνομικές δυνάμεις. Σε όλες τις περιπτώσεις α

φού διαφύγουν από τον τόπο ληστείας τους αφήνουν και αν έχουν 

πάρει και το αυτ/το τους το εγκαταλείπουν.

Ζ. Απάτες

Τα κλεμμένα αυτ/τα με πλαστά έγγραφα πωλούνται από τους 

κλέφτες ως νόμιμα παραπλανώντας τα θύματά τους. Με άλλο τρό

πο οι απατεώνες κινούμενοι με κλεμμένο αυτ/το πολυτελές παρι

στάνουν ψευδώς στα θύματά τους ότι είναι άτομα με μεγάλη οικο

νομική επιφάνεια και έτσι εισπράττουν με διάφορα προσχήματα 

χρήματα.

ΤΡΟ Π Ο Σ Κ Λ Ο Π Η Σ ΤΩΝ Ο ΧΗ Μ Α ΤΩ Ν

Τα οχήματα κλέβονται με διάφορους τρόπους. Αναφέρονται εν

δεικτικά:

•  Με αντικλείδι από παραβίαση τάπας βενζίνης

•  Παραβίαση κλειδαριάς και ένωση καλωδίων του διακόπτη 

της μηχανής.

•  Αφαίρεση με τα κλειδιά στην μηχανή όταν πρόσκαιρα κατήλ

θε ο ιδιοκτήτης ή βρίσκονται σε χώρους σταθμεύσεως με τα κλει

διά επ' αυτών ή σε πίνακα εμφανή.

•  Μεταφορά με γερανοφόρο όχημα.
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Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΛΟ Π ΗΣ

Οι δράστες κλέβουν τα οχήματα όσο πιο κοντά χρονικά γίνεται 

στο κύριο έγκλημα που θέλουν να κάνουν, ώστε να μην έχουν προφθά- 

σει οι ιδιοκτήτες να ενημερώσουν τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ο 

πλέον συνηθισμένος χρόνος είναι τις πρώτες μετά τα μεσάνυκτα ώ

ρες. Σε κάποιες περιπτώσεις κλέβονται αρκετές ημέρες πριν την σχε

διαζόμενη πράξη και αποκρύπτονται σε ιδιωτικά γκαράζ είτε σε ερη

μικά σημεία είτε σκεπάζονται με κουκούλες σε πολυσύχναστα σημεία

ΔΡΑΣΤΕΣ: Είναι Έλληνες και αλλοδαποί.

ΤΡΟ Π Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ  ΤΩΝ Ο ΧΗ Μ Α ΤΩ Ν

Τα οχήματα χρησιμοποιούνται:

^  Αυτούσια όπως ακριβώς εκλάπησαν αμέσως μετά την κλοπή.

^  Με αλλαγή πινακίδων: κλεμμένες ή πλαστές, αλλοιωμένες

^  Με αλλαγή χρώματος ή με τοποθέτηση εμπορικών επιγρα

φών στο αμάξωμα του οχήματος.

^  Με πλαστογράφηση-αλλοίωση του αριθμού πλαισίου και άλ

λων τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η ΤΥ Χ Η  ΤΟΥ Α Υ Τ /Τ Ο Υ  ΜΕΤΑ ΤΗ Ν  ΠΡΑΞΗ

Ανάλογα με το σκοπό χρησιμοποίησης δ ιαφέρει η τύχη του 

οχήματος. Αν χρησιμοποιήθηκε σε ληστεία το όχημα εγκαταλείπε- 

ται σε κοντινό σημείο γιατί συνήθως οι δράστες διαφεύγουν με άλ

λο κλεμμένο ή ενοικιασμένο η κάποιο νόμιμο. Αν οι δράστες είναι 

επικίνδυνοι ή δραπέτες φυλακών τα οχήματα που κινούνται τα καί

νε ή τα ρίχνουν στη θάλασσα και γκρεμούς για να εξαφανιστούν 

τυχόν ίχνη πάνω σε αυτά. Αν χρησιμοποιήθηκαν για την διάπραξη 

κλοπής και μεταφορά κλοπιμαίων τα οχήματα βρίσκονται εγκατα- 

λελειμμένα και λεηλατημένα αφού από αυτά αφαιρούν ραδιοκασ- 

σετόφωνα, κονσόλες έγγραφα, κλπ πράγματα.

Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  ΠΛΕΥΡΑ

-Μπορεί το όχημα να διευκολύνει τους κακοποιούς στην τέλεση 

της πράξεως τους αλλά διευκολύνει και την αστυνομία για την εξι- 
χνίαση της πράξης.

-Πρώτιστο έργο κυρίως είναι η αναζήτηση των οχημάτων που θα 

οδηγήσουν στην αποκάλυψη της κλοπής ή θα διευκολύνει στην α

ναζήτηση των δραστών της ληστείας ή άλλης πράξης. Έτσι είναι πολύ 

σημαντικό για την ανάκριση ή έγκαιρη ανεύρεση του οχήματος.

Ένα όχημα θεω ρ είτα ι ύποπτο εφόσον:

έχει σπασμένα τζάμια

είναι τρακαρισμένο

φαίνεται εγκαταλελειμμένο σε απόμερες περιοχές ή σε τόπο 

όπου έγινε κάποιο ατύχημα

^ δ ε ν  έχει καθόλου ή έχει προσεκτικά παραποιημένες ή στρε

βλωμένες πινακίδες

^  του λείπουν ή είναι σπασμένες οι κλειδαριές του τιμονιού ή 

της τάπας βενζίνης.

είναι εμφανώς κατεστραμμένος ο χώρος τοποθέτησης του 

ραδιοκασετόφωνου, χωρίς να υπάρχει αυτό εκεί.

*  είναι παρκαρισμένο πρόχειρα ή παράνομα ή πολλές ημέρες 

χωρίς να μετακινηθεί.

0 του λείπουν καθίσματα ή επικρατεί μέσα σε αυτό ακαταστασία. 

g έχει σε διάφορα σημεία του τρύπες από σφαίρες.

*  είναι παρκαρισμένο με ανοικτή την μηχανή του για αρκετή ώρα 

χωρίς να εμφανίζεται ο οδηγός του.

^  έχει μερικώς ή ολικά καλυμμένες τις πινακίδες του έτσι ώστε 

να μην είναι ευκρινής ο αριθμός του.

Αφού βρεθεί τα όχημα πρέπει να φωτογραφηθεί εξωτερικά και 

εσω τερικά στο χώρο που βρέθηκε και στην συνέχεια να ανα

ζητήσουμε με τα ανάλογα ειδικά συνεργεία:

^  Αποτυπώματα, δακτυλικά ή παλαμικά, αίμα, σωματικά υγρά, 

τρίχες -όπλα, κουκούλες, γάντια, καπέλα 

^  Αντικείμενα παθόντων, άλλων αυτ/των (γυαλιά, παπούτσια) 

Κινητά τηλέφωνα (από τα οποία μπορούμε να βρούμε τους συ- 

νεργούς) με τους οποίους επικοινώνησε.

*  Διαρρηκτικά εργαλεία

Πρέπει με λίγα λόγια να θεωρηθεί ως σκηνή του εγκλήματος και 

να ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες και ενέργειες που γίνονται στον 

τόπο του εγκλήματος.

Συσχέχιοη με άλλες υποθέσεις από:

α) όπλα τα οποία έχουν κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί και σε άλλες πράξεις 

οπότε με την βαλιστική εξέταση έχουν αρκετά σημαντικά στοιχεία.

β) την χρησιμοποίηση του ιδίου οχήματος που από την ανάκριση 

προκύπτει ότι ήταν αυτό.

γ) το MODUS OPERANDI των δραστών λόγω του τρόπου της πα

ραβίασης, Συνήθως οι ίδιοι δράστες χρησιμοποιούν τον ίδιο τρό

πος παραβίασης και κλέβουν την ίδια μάρκα η παραπλήσια αυτ/των. 

δ) Από τις μαρτυρίες θυμάτων και μαρτύρων, 

e) από τα πράγματα που βρέθηκαν, τα οποία μπορεί να προέρχο

νται από άλλους παθόντες ή άλλα κλεμμένα οχήματα που χρησιμο

ποιήθηκαν σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

στ) Από πράγματα που ανήκουν σε δράστες ή χρησιμοποιήθηκαν τα 

ίδια σε άλλες αξιόποινες πράξεις (π.χ. μπουφάν, πουκάμισα, καπέλα,) 

ζ) Από τον συνδυασμό χρησιμοποίησης πολλών κλεμμένων 

αυτ/των, ή κλεμμένων αυτ/των - μοτ/των, ή κλεμμένου αυτ/του- ε 

νοικιασμένου αυτ/του

Έρευνα στον τόπο της κλοπής και στον τόπο ενκατάλειψης Ο τό

πος κλοπής αποτελεί σπουδαίο σημείο αναζήτησης στοιχείων για 

τους δράστες όπως και ο χώρος εγκατάλειψης. Κάποιοι μάρτυρες 

θα τους είδαν ή μπορεί να απέρριψαν γάντια, κουκούλες, σάκους 

κ.λ.π. αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει ή έφεραν μαζί τους. □
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«  για 4η χρονιά ^
k. προσφέρουμε 

το φημισμένο τσαντάκι 
" KATA-ARMADILLO

ακριβώς
w στην ίδια τιμή!! y

Σημ. Τα εικονιζόμενα είναι μόνο μέρος χης τεράστιας συλλογής μας

Π ροστατευθείτε!!
Σας προσφέρουμε σήμερα 

τα παγκοσμίου φήμης 4η ς  γενιάς 

Ισραηλινά αλεξίσφαιρα γιλέκα 

σεις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.9

Άνετα, πανάλαφρα, χωρίς ημερομηνία λήξεως 

σας προστατεύουν απόλυτα, 

ακόμη και από το πανίσχυρο .44 magnum
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*  Φέρτε μας την απόδειξη οτι το ίδιο αλεξίσφαιρο πουλιέται φθηνότερα οπουδήποτε στην Ελλάδα και θα σας δώσουμε την διαφορά μετρητοίς!



ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Το δόγμα OMNIPRESENCE της Αστυνομικής Επιστήμης στο πλαίσιο του Θετικού ελέγχου

Της Ελένης Βίτσα*

Οπότε οι δείκτες της εγκληματικότητα και ιδίως των εγκλημάτων 
βίας, παρουσιάζουν έξαρση, υποκινούν ένα υπερβολικό φόβο στους 

πολίτες και δημιουργούν ένα συναίσθημα ανασφάλειας. 
Τότε σε αντιρρόπηση, αυτόματα οι σκέψεις όλων προσανατολίζονται 

στο συναίσθημα ασφάλειας που θα δημιουργιόταν 
από τις περιπολίες ένστολων αστυνομικών. 

Τη συμβολή της θεατότητας ένστολων αστυνομικών και του, 
από αυτους θετικού ελέγχου στη δημιουργία κλίματος ασφαλείας, 

πραγματεύεται το δόγμα Omnipresence, όπως έχει επικρατήσει 
ως όρος στο διεθνές λεξιλόγιο της αστυνομικής στρατηγικής.

Ο ι εγκληματικές πράξεις αποτε

λούν συνήθως το εξαγόμενο 

της διαντίδραση δύο ομάδων 

παραγόντων:

Α. Των παραγόντων προδιάθεσης (προ

σωπικότητα, περιβάλλον γενικό, προεγκλη- 

ματικές καταστάσεις, ψυχικές ιδ ιότητες 

και προϋποθέσεις για το πέρασμα στην ε 

γκληματική πράξη, φάσεις της ψυχικής δια

δικασίας],

Β. Των παραγόντων επίσπευσης της ε 

γκληματικής πράξης (ευκαιρίες, τρωτότη- 

τα).

Το όλο πλέγμα των σχέσεων αποδίδεται 

εξόχως παραστατικά με την γεωμετρική 

αλληγορία των COREA-PINATEL1 

Οι παράγοντες προδιάθεσης των ατό

μων αυτών δημιουργούν μία κατάσταση ε 

τοιμότητας για το έγκλημα, το οποίο ε ξ ε 

λίσσεται σε πράξη και η εξέλιξη αυτή κα

θώς και η ταχύτητα εξαρτώνται από την α

ντικειμενική ευκαιρία ή την υποκειμενική πί

στη των δραστών ότι η ευκαιρία υπάρχει. 

Παραδειγματικά αναφέρετα ι η σύσταση 

συμμορίας από αλλοδαπούς με στόχο τις 

ληστείες εισπράξεων περιπτέρων (Βόρεια 

Προάστια α' ΙΟημερο Φεβρουάριου 1999) 

ή μ ικρομάγαζω ν με ψ ιλ ικά , επ ειδή  

θεωρήθηκαν (από πλευράς δραστών], ως 

επιτηδεύματα-ταμιευτήρες χρημάτων, λό

γω των συχνών συναλλαγών. Παράλληλα τα 

θεωρούσαν εύκολους στόχους, αφού ως 

επί το πλείστον δεν λαμβάνονται από τους

καταστηματάρχες αυτούς μέτρα ασφα

λείας ως εκ της φύσης του επιτηδεύματος, 

παρά μόνο (αλλά και αυτές οι περιπτώσεις 

είναι λίγες] όταν τα περίπτερα ή τα μικρο- 

μάγαζα είναι κλειστά (μηχανικά ή ηλεκτρο

νικά μέτρα ασφαλείας). Εάν υφίσταται μόνο 

η μία ομάδα παραγόντων, (παράγοντες 

προδιάθεσης] τότε δεν λαμβάνει χώρα πα

ραγωγή εγκλήματος. Υπό την αρχή αυτή έ 

νας από τους κύριους αντικειμενικούς σκο

πούς της Αστυνομικής Επιστήμης αλλά και 

των εφαρμογών της, είναι ο περιορισμός 

και η εξάλειψη της βδομάδας των παραγό

ντων, των παραγόντων επίσπευσης. Τότε 

πλέον γίνεται λόγος για πρόληψη. Η τ ε 

λευταία πάντοτε σε σχέση με τον ρόλο της 

Αστυνομίας2 διακρίνεται σε:
•  Τιμωρητική, που άρχετα ι με την 

σύλληψη του ενόχου και ακολουθούνται η 

κατά νόμο διαδικασίες του επίσημου κοι

νω νικού ελ έγ χ ο υ  (από αστυνομ ία , δ ι

καιοσύνη), επιδιώκομενης όχι μόνο της τι

μωρίας των ενόχων αλλά και της μέσα από 

το σωφρονισμό επανένταξής τους στην 

κοινωνία.

•  Διορθωτική, που βασ ίζετα ι στην 

φύση της Αστυνομίας ως κοινωνικής υπη

ρεσίας από ανθρώπους προς ανθρώπους.

•  Δημιουργική, που επιτυγχάνεται σ' 

ένα περιβάλλον, όπου όλα τα μέλη της κοι

νωνίας συναισθάνονται ότι συμμετέχουν 

στο πρόβλημα του εγκληματικού φαινομέ

νου. Μάλιστα σε αρκετές χώρες έχει δη- 

μιουργηθεί ο θεσμός των “Κοινοτικών Α

στυνομικών FORA" όπου το έγκλημα αντιμε

τωπίζεται ως πρόβλημα ης κοινότητας.

Για την επιτυχία ακριβώς της δημιουρ

γικής πρόληψης σε αρκετό ξένα αστυνομι

κά σώματα έχε ι δημιουργηθεί ιδ ια ίτερο 

τμήμα πρόληψης που είναι υπεύθυνο για:
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Τον σχεδίασμά της έρευνας και της 

μελέτης της φύσης ορισμένων εγκλημά

των και την εξέταση της πιθανότητας δια- 

σποράς τους σε διάφορες περιοχές,

'®“ Τον σ υντον ισμό  ε ιδ ικώ ν  επι

χειρήσεων (τύπου αρετή).

Την αντιμετώπιση, κύρια με γυναίκες 

αστυνομικούς της παραβατικότητας των α

νηλίκων,

Τη δημιουργία συνδέσμων με διάφο

ρους φορείς και οργανισμούς των τοπικών 

κοινωνικών για την υλοποίηση συμβουλευ

τικών - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

οργάνωση συμποσίων, ημερίδων κ.λ.π. Η 

δημιουργία του Τμήματος Πρόληψης ανα- 

φέρεται σε ορισμένους συγγραφείς ως ι

διαίτερος κλάδος της πρόληψης3

•  Μηχανική πρόληψη (φράκτες, 

συναγερμοί, ανιχνευτές κ.λ.π.) η οποία σχε

τίζετα ι με τις αρχές της αυτοπροστασίας 

και εξουδετερώ νει σε βαθμό την ομάδα 

των παραγόντων επίσπευσης της εγκλημα

τικής πράξης.

•  Πρόληψη με διαρκή παρουσία
(Omnipresence).

Η τελευταία αυτή διάκριση-κλάδος, της 

πρόληψης αποτελεί και το περιεχόμενο 

του παρόντος διακυβεύματος.

Η πρόληψη με διαρκή παρουσία εντάσ

σεται στο έργο της αποτροπής της διά- 

πραξης εγκλημάτων που απ οτελε ί τον 

κύριο πυρήνα του προληπτικού/αποτρεπτι- 

κού ρόλου της Αστυνομίας4. Μάλιστα, η 

πρόληψη αυτή αποτέλεσε την υποκίνηση 

για τη δημιουργία εταιρειών παροχής υπη

ρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους για την προστασία των 

ιδιωτικών αγαθών από προσβολές με μορ

φή σύμβασης έργου (security contract)5 ε 

νώ πάλι η πρόληψη αυτή απ οτελε ί τον 

κύριο κορμό του έργου του προσωπικού 

της λεγάμενης εσω τερ ικής ασφαλείας 

τω ν μεγάλων επ ιχε ιρήσεω ν (in-house 

security)6.

Η αρχή Omnipresence έχει ως αντικει

μενικό σκοπό, (ΑΝΣΚ) την επιτυχή πρόληψη 

του εγκλήματος με την ελάττωση ή εξάλει

ψη των παραγόντων επίσπευσης της ε 

γκληματικής πράξης7. Από αυτό συμπεραί- 

νεται ότι η επιτυχία του ΑΝΣΚ μπορεί να ε 

πιτευχθεί με δύο τρόπους:

1. Με ενέργειες θεατότητας, όπως πε

ριπολίες πεζών, ένστολων αστυνομικών 

(κατά ζεύγη), περιπολίες αστυνομικών αυ

τοκινήτων και ακόμα με περιπολίες ελικο

πτέρων της αστυνομίας.

2. Με συγκεκαλυμμένο τρόπο που θα α

ποσκοπεί στον αποτρεπτικό επηρεασμό 

των εν δυνάμει δραστών8.

Κύρια η αρχή Omnipresence εξαρτόται 

από δύο παράγοντες

"v  Μία σαφώς αναγνωρίσιμη στολή και 

αυτοκίνητο.

ts. Σταθερή αλλά και τυχαία (ADAMS 1971).

Κατά τον HALE (1981) η σταθερή ορατή 

παρουσία του αστυνομικού στην κοινωνία 

είναι ένα εξόχως σημαντικό στοιχείο για τη 

δημιουργία της συναίσθησης της ασφά

λειας, της επαγρύπνησης και της συνεχούς 

παρουσίας. Ο μέσος πολίτης καταλα
βαίνει ότι ο νόμος είναι πανταχού πα
ρών και στους εν δυνάμει δράστες 
δημιουργείται η αίσθηση ότι υφίστα- 
ται σταθερά διαθέσιμη δύναμη που θα 
προστρέζει εναντίον τους.

Όροι κλειδιά στο δόγμα Omnipresence 

και της συμβολής του στο θετικό έλεγχο 

είναι: Η περιπολία, Τα αντικείμενα της περι

πολίας, Η εξ ' αυτής παρεχόμενη προστα

σία, Οι μέθοδοι των περιπολιών και τα προ

σόντα των περιπολούντων.

ΠΕΡΙΠΟ ΛΙΑ

Η λέξη PATROL που χρησιμοποιείται δ ιε

θνώς, προέρχεται από την γαλλική λέξη 

patrouiller που φιλολογικό σημαίνει "Να 

τσαλαβούτα κανείς στη λάσπη ή να περπα

τά σ' αυτήν με γυμνά τα πόδια"

Η περιπολία είναι μέρος της προληπτικής 

αστυνόμευσης. Αν και πολλά αστυνομικά 

σώματα την απορρίπτουν στην πρακτική εν 

τούτοις είναι πέρα από κάθε αμφιβολία η βα

σική λειτουργία της αστυνόμευσης, (κατά 

CHAPMAN 1965, HALE 1977, CALDWELL 1972).

Η αρχή των περιπολιών συμποσούται 

και εκφράζεται με το δόγμα "weprotect 

and we serve" "προστατεύουμε και υ
πηρετούμε", που εμπεριέχει:

Την πρόληψη του εγκλήματος,

- Την διατήρηση της ειρήνης του κοι

νού και της τάξης.

£ Τη προστασία της ζωής και της πε
ριουσίας.

& Την ανακάλυψη των παραβατών.

λ Την απόδοση ειδικών υπηρεσιών στην 

κοινότητα (κατά τους KIRKPAM & WOUAN1980).

4 Η περιπολία δεν είναι θέμα επιβολής 

του Νόμου, αλλά ένα σύνολο μέτρων μίας 

αστυνομικής υπηρεσίας (φιλενέργεια) και 

σχεδιάζεται για έναν και κύριο σκοπό. Τη μη 

διασάλευση της ροής της τάξης ή την 

διατήρηση της τάξης. Οι ακόλουθες λει

τουργίες είναι σχετικές:

- Την εξάλειψη ευκαιριών που μπορούν 

να επισπεύσουν το έγκλημα.

- Τον έλεγχος των περιστάσεων που α

ποτελούν προεγκληματική κατάσταση ώ

στε να αποτραπεί το “πέρασμα" στην πρά

ξη. Πρόθυμη ανταπόκριση σε α ιτιάσ εις  

τους κοινού.

- Την προστασία της ζωής και της πε

ριουσίας.

- Την διατήρηση της δημόσιας ειρήνης 

και τάξης.

- Την προαγωγή της ενημέρωσης του 

κοινού γύρω από τους νόμους.

- Την επιβολή του νόμου και την αποκάλυ

ψη των παραβατών (CALDWELL 1972).

Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Α
Π Ε ΡΙΠ Ο ΛΙΑ Σ

Προκειμένου να αποβεί αποτελεσματική 

η περιπολία, πρέπει πρώτα-πρώτα να ξεκα

θαριστεί τι περιμένουμε από αυτούς που 

τις συνθέτουν και μάλιστα γραπτά υποδει

κνύοντας π ροτερα ιότητες που θα στο

χεύσουν στο να ελαχιστοποιηθεί το εγκλη

ματικό πρόβλημα. Οι κατευθύνσεις θα πρέ

πει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο του ο

ποίου οι συντεταγμένες θα είναι:

1. Η αναγνώριση της υπηρεσίας περιπό

λων ως πρωτεύουσας υπηρεσίας στον το 

μέα του εγκλήματος.

2 . Η επιβεβαίωση της μέγιστης αποτε- 

λεσματικότητας της υπηρεσίας.

3. Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 

στην ενίσχυση των βασικών αστυνομικών 

λειτουργιών.

4. Η βεβαίωση ότι με τ ις  περίπολίες 

καλύπτονται εκείνα τα καθήκοντα που είναι 

σχετικά με το αστυνομικό αντικείμενο.
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5. Η έμφαση των περιπολιών στην ανά

γκη να εξαλείψουν ή μειώσουν τις ευκαι

ρ ίες που συμβάλλουν στην διάπραξη ε 

γκλημάτων.

6 . Η ενημέρωση του κοινού σε σχέση 

με αστυνομική λειτουργία  ώ στε να δη- 

μιουργηθείευνοϊκό κλίμα που θα συμβάλλει 

στη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού 

στην πρόληψη του εγκλήματος.

Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τον CALDWELL 11972) η συμ

βολή των περιπολούντων στην προστασία 

αγκαλιάζει μία ποικιλία λειτουργιών.

Τα κύρια καθήκοντα είναι:

1. Περιπολία κοντά σε καταστήματα 

φθηνού φαγητού ή χώρους όπου προσφέ- 

ρονται ποτά και κονσομασιόν, οικοτροφεία, 

πανσιόν, χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους 

ανοχής.

2.  Προσοχή στους μεθυσμένους οδη

γούς. Ο CALDWELL επισημαίνει 11972) ότι ο 

patrol officer σώζει ζωές με την συνεχή ε 

πιτήρηση μεθυσμένων, που τους προστα

τεύει από το να γίνουν θύματα ληστών.

3.  Επαγρύπνηση δημοσίων κτηρίων και 

χώρων κενών σπιτιών, ή σπιτιών που απου

σιάζουν επί μακράν οι ιδιοκτήτες τους. Αυ

τό απαιτεί τόσο μεγάλη πληροφόρηση όσο 

και επιτελικό σχεδίασμά με βάση χάρτες.

4 . Επαγρύπνηση σε οχήματα που κι

νούνται ύποπτα.

5.  Επισκόπηση για περιπτώσεις κακομε

ταχείριση ζώων.

Ο CALDWELL υποστηρίζει ότι "ο περιπο- 

λούν πρέπει να παρακολουθεί ένα διαρ

κές ή συστηματικό πρόγραμμα για να ε 

νημερώνεται στις τακτικές των κλεφτών" 

(1972).

Σύμφωνα με τον ADAMS (1971) εναπό

κειται στον περιπολούντα να δημιουργήσει 

φιλικό κλίμα και να γίνει οικείος στην πε

ριοχή του ενθαρρύνοντας το διάλογο με 

νομοταγείς πολίτες ευαισθητοποιώντας 

τους να ανιχνεύουν εγκληματικές δραστη

ριότητες. Η φιλικότητα και η προθυμία παί

ζουν μεγάλο ρόλο

Το κοινό νοιώθει αίσθημα ασφάλειας αν 

γνωρίζει ότι οι αστυνομικοί που περιπο- 

λούν έχουν καθορισμένα καθήκοντα.

Χρειάζεται πάντα επιβεβαίωση του συ

ναισθήματος αυτού. Η περιπολία κατά τον 

RICCIO (1974) είναι η έκφραση της αληθινής 

φιλοσοφίας της άμεσης αποτροπής

Επίσης σύμφωνα με τον HALE (19821 "Ο έ 

λεγχος της κυκλοφορίας και η έρευνα των 

τροχαίων ατυχημάτων συνεχίζει να είναι α

πό τις πρωτεύουσες ευθύνες της αστυ

νομίας". Ένας περιπολών αστυνομικός ε ί

ναι συνήθως σε πλεονεκτική θέση να α- 

ναλάβει πρωτοβουλία σε κυκλοφοριακό 

πρόβλημα.

Η λειτουργία της κοινωνικής προσφοράς 

αφορά:

♦  Επισήμανση των σπιτιών που απουσιά

ζουν οι ένοικοι.

♦  Να προστρέξουν σε κάποιον που δεν 

αισθάνεται καλά στο δρόμο.

♦  Σε περίπτωση θανάτου κάποιου τον 

μεταφέρουν στην οικογένειά του.

♦  Βοήθεια σε περιπτώσεις απόπειρας 

αυτοκτονίας ή πνιγμού.

♦  Βοήθεια σε οδηγούς αυτοκινήτων, 

δικύκλων, λέμβων σε λίμνες ή ποτάμια.

♦  Βοήθεια σε περίπτωση πυρκαγιάς.

♦  Ο περιπολών είναι ο πρώτος που θα 

φθάσει σε μία σκηνή εγκλήματος και θα 

πρέπει να διαφυλάξει τον τόπο ανέπαφο 

μέχρι την άφιξη των αρμόδιων. Αυτό είναι 

πρώτιστο καθήκον, διότι ο τόπος του ε 

γκλήματος τις περισσότερες φορές οδη

γεί στην ταυτότητα των δραστών και στην 

α ιτ ία  της πράξης. Μ άλιστα  μπ ορεί να 

ζητήσει τις πρώτες πληροφορίες από το 

κοινό που θα έχει συγκεντρωθεί.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΠ Ο ΛΙΩ Ν
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α. Περιπολία πεζών
Ο King (1977) δήλωσε: "εάν ο περιπολών 

εκτελε ί τα καθήκοντά του άγρυπνα και με 

ενδιαφέρον, πρέπει να γνωρίζει ότι η υπη

ρεσία του αυτή καλύπτει όλο το φάσμα της 

αστυνομικής υπηρεσίας".

Πλεονεκτήματα
1. Ο περιπολών πεζός έχει τη μοναδική 

θέση να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με 

τα μέλη της κοινότητας που υπηρετεί και σ' 

αυτόν εναπόκειται να προάγει κλίμα συνερ

γασίας Αστυνομίας-Κοινωνίας.

2 . Λόγω του ότι αποκτά γνώσεις από 

πρώτο χέρι στην περιοχή του, μπορεί να α

ναπτύξει πηγές πληροφοριών.

3. Επιτηρεί τους κατ' ιδίαν στόχους (π.χ. 

εγκαταλελειμμένα σπίτια, φτωχοσυνοικίες 

κ.λ.π.) καλύτερα παρά οι μηχανοκίνητες πε

ριπολίες.

4 .  Μ ε τον επικοινωνιακό εξοπλισμό α- 

νταποκρίνεται καλύτερα σε οποιοδήποτε 

αίτημα του κοινού.

5 . Η γνώση του για την περιοχή, του δίνει 

τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και να εξαλεί

ψει πιθανές εγκληματικές ευκαιρίες έγκαι

ρα.

6 . Η θεατότητα ένστολων όχι μόνο δη

μιουργεί το αίσθημα ασφαλείας αλλά βελ

τιώνει την προσπάθεια πρόληψης του ε 

γκλήματος.

7. Έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότη- 

τα σχετικά με αδικήματα όπως κλοπές κα

ταστημάτων, αντικανονικά παρκαρίσματα, 

βανδαλισμούς.

8 . Είναι σ ε θ έσ η  να δώ σ ει άμεση 

βοήθεια σε κυκλοφοριακό προβλήματα ή α

τυχήματα.

Μειονεκτήματα.
1. Η περιοχή που καλύπτεται είναι περιο

ρισμένη,

2. Οι περιπτώσεις κακοκαιρίας είναι ανα

σταλτικές σε ορισμένες δραστηριότητες 

της περιπόλου,

3. Είδη εξοπλισμού όπως έγγραφα ανα

φοράς, εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, ό

πλα, επικοινωνιακός εξοπλισμός επ ιφέ

ρουν δυσκολίες στη μεταφορά τους,

4. Είναι δύσκολη η εποπτεία

5. Η π εριπ ολία  με π εζούς  απ οδει- 

κνύεται "πολύ ακριβή" από πλευράς δυ

ναμικού δ ιότι υφ ίστατα ι πάντα έλλειψη 

δύναμης.

Β. Μηχανοκίνητη περιπολία
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις απο

φάσεις για την χρήση οχημάτων στις περι

πόλους είναι:

1. Το μέγεθος και η διαρρύθμιση της πε

ριοχής,

2. Η φύση και η θέση των κτιρίων

3. Η κυκλοφορία των πεζών και η συχνό

τητά της

4 . Ο τύπος των εμποδίων στην περιοχή 

ευθύνης
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5 . 0  βαθμός της αποτελεσματικότητας της 

περιπολίας που είναι επιθυμητός ή απαιτείται.

Πλεονεκτήματα
1. Η ταχύτητα και η μηχανοκίνηση βοηθά 

να εξυπηρετηθεί καλύτερα η υπό περιπολία 

περιοχή

2. Τα περιπολικό αναγνωρίζονται εύκολα 

και η παρουσία τους αυτή έχει πολλά πλεο

νεκτήματα

3 . Αποτελεί την καλύτερη συμβολή στη 

φιλενέργεια (άμεση επέμβαση προληπτικά],

4. Είναι εξα ιρετικά  αποτρεπτική για τη 

διάπραξη εγκλημάτων

5. Ενισχύει την εντύπωση της συνεχούς 

παρουσίας

6 . Οι περιπολούντες προστατεύονται α

πό καιρό και επιθέσεις

7 . Βασικά είδη εξοπλισμού μεταφέρο- 

νταιεύκολα

8 . Μπορούν να μεταφερθούν και άλλα ά

τομα όπου χρειάζεται βοήθεια ή επιπλέον 

περιπολούντες

9 . Ειδικά τα περιπολικά τύπου station 

wagon μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως α

σθενοφόρα.

10. Το περιπολικό είναι κατάλληλο για 

μπλόκα στους δρόμους

Μειονεκτήματα
1. Υπάρχει χαμηλό επίπεδο επιτήρησης 

λόγων της κίνησης και της ταχύτητας

2. Το πλήρωμα είναι απομονωμένο και 

μειώνεται η επαφή με τον κόσμο

3. Η εποχούμενη περιπολία μπορεί να γί

νει ε ίτε  με διακριτά αυτοκίνητα ε ίτε  με αυ

τοκίνητα που περνούν απαρατήρητα. Τα 

δεύτερα επιτρέπουν καλύτερη παρατήρη

ση αλλά αφορούν μάλλον την καταστολή 

(συλλήψεις κ,λ,π.) και όχι την αποτροπή. Τα 

πρώτα, κατά τον HALE (1981) υπογραμμί

ζουν το δόγμα ότι ορισμένοι τύποι εγκλη

μάτων μειώνονται εξαιτίας της παρουσίας 

των διακριτών περιπολικών, που δημιουρ

γούν μία ατμόσφαιρα συνεχούς αστυνο

μικής παρουσίας στην κοινότητα.

Γ. Περιπολία με ελικόπτερα
Οι εναέρ ιες περιπολίες πρωτοεμφανί- 

στηκαν στις ΗΠΑ το 1929. Χωρίς άλλο συμ

βάλλουν στον έλεγχο της κυκλοφορίας και 

εξαφανίζουν ή ελαττώνουν τις δυνατότη

τες διάπραξης εγκλημάτων (PAYTON 1971. 

Κατά τον KING (1977) Ή  συνεργασία και ο συ

ντονισμός μεταξύ τμημάτων εδάφους από 

αέρος είναι ουσιώδεις για την εφαρμογή της 

χρήσης του ελικοπτέρου από την αστυνομία".

Πλεονεκτήματα
1. Επιτρέπουν μία πολυδιάστατη κίνηση

2. Παράγουν ένα ψυχολογικό πλεονέ

κτημα που έγκειται στην αίσθηση της συνε

χούς παρουσίας κατά τον King (1977) "Σε 

διάστημα 5 λεπτών 20 άτομα περίπου θα 

δουν ένα περιπολοάντα πεζό αστυνομικό, 

περίπου 100 ένα περιπολικό άλλα χιλιάδες 

ένα ελικόπτερο"

3. Έχουν εξαιρετική δυνατότητα για τά

χιστη παρακολούθηση υπόπτων και ιδίως 

στον εντοπισμό για την σύλληψη τους

4. Η "από τον αέρα" πληροφόρηση ενδυ

ναμώνει την αποτελεσματικότητα των συ

νηθισμένων περιπολιών με τον εντοπισμό 

κλεμμένων μεγάλων πραγμάτων π.χ. μεγά

λα αγροκτήματα.

5. Η περιπολία από αέρα μπορεί να προ

στατεύσει τις χερσαίες περιπολίες και να 

τους δώσει την πληροφόρηση από πρώτο
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χέρι για απομονωμένες περιοχές, στέγες 

υψηλών κτιρίων κ.α. σημείων που δεν είναι 

ορατά από το έδαφος (King 19771.

Μειονεκτήματα
1. Οι κακές καιρικές συνθήκες κάμπτουν 

την ικανότητα αυτού του τύπου της περιπολίας

2. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση που είναι 

ακριβή

3 . Προβλήματα όπως τοποθεσίες που 

δεν επιτρέπουν την προσγείωση και δυ

σκολίες ανεφοδιασμού ή και ο ανεφοδια

σμός με καύσιμα αυτός καθ' αυτός αποτε

λούν αρνητικούς παράγοντες στον από αέ

ρα περιπολία

4. Το κοινό αντιδρά με φόβο καθ' όσον 

δίδεται η εντύπωση της κατασκοπείας από 

αέρα, ενώ ο PAYTON (1971 ] σημειώνει ότι ο 

θόρυβος αποδυναμώνει την επιτυχία των 

περιπολιών

Δ. Επιλεκτική περιπολία
Είναι η περιπολία σε καθορισμένη πε

ριοχή προς το σκοπό να μειώσει ή να εξα

λείψει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα π.χ. έ 

νοπλες ληστείες, επιθέσεις κατά γυναικών 

ή ατυχήματα σε δρόμους ταχείας κυκλο

φορίας.

Εφαρμόζεται κατόπιν σχεδιασμού.

Ε. Κορεσμένη περιπολία
Σύμφωνα με τον Booth (1980] ο κύριος 

σκοπός της είναι η μεγιστοποίηση των συλ

λήψεων και η μείωση του δείκτη εγκληματι

κότητας. Ο Hale (19811 χρησιμοποιεί τον ό

ρο "υψηλή ορατότητα περιπολίας" για το 

δόγμα της κορεσμένης περιπολίας με πε

δίο εφαρμογής της περιοχές υψηλού δεί

κτη και συχνής εγκληματικότητας. Χρησι

μοποιείται για μέτρα όπως οι συλλήψεις με 

σκοπό την μείωση του υψηλού δείκτη ε 

γκληματικότητας.

ΣΤ. Ειδικές περιπολίες
Γίνονται ανάλογα με τις ιδιομορφίες του 

περιοχής. Κατ' ακολουθία μπορούν να διε- 

ξαχθούν:

1. Με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες.

2. Με πλωτό μέσα (π.χ. λίμνες, ποταμούς).

3. Περιπολία με εκπαιδευμένα σκυλιά.

4. Ορεινές περιπολίες.

5. Περιπολίες με κανό, εγώ θα έλεγα λι

μναίες και ποτάμιες, επομένως με το ση

μείο 2 εννοούνται οι θαλάσσιες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτε- 

λεσματικότητα των περιπολιών εξαρτόται 

αποκλειστικά,, από αυτούς που την εκτε- 

λούν και υλοποιούν το δόγμα της διαρκούς 

παρουσίας (omnipresence!. Ο Πλάτωνας
Ο

στην πολιτεία του αναφέρει τα προσόντα 

που πρέπει να έχουν οι φύλακες, το έργο 

των οποίων θεω ρεί "βέλτιστον επιτήδευ

μα". Πέραν όμως των θεμάτων παράστα

σης εμφάνισης και συμπεριφοράς, η αρχή 

της omnipresence στο θετικό έλεγχο είναι 

συνάρτηση με την αρχή της "Φιλενέργειας" 

που θα μπορούσε να αποδοθεί ως δραστη

ριότητα που πρέπει να αναληφθεί πριν συμ

βεί το εγκληματικό γεγονός10. Βέβαια το 

ζήτημα είναι λεπτό διότι η αστυνόμευση 

δια τη ς  εφ α ρ μ ο γή ς  τη ς  αρχής om

nipresence δεν έχει την ίδια έννοια για ό

λους τους ανθρώπους και αυτό αποτελεί 

ένα πολύ ευαίσθητο τοπίο. Επί αυτού και ό

σον αφορά τα χαρακτηριστικά των αστυνο- 

μικών που υλοποιούν την αρχή om

nipresence, ο August VOLLMER πρώην αρ

χηγός της Αστυνομίας στην Καλιφόρνια, 

παρατήρησε ότι οι αστυνομικοί των περι

πολιών πρέπει να έχουν:

®  Τη σοφία του Σολομώντα,

®  Το κουράγιο του Δαυίδ,

®  Τη φυσική δύναμη του Σαμψών,

© Τ ην υπομονή του Ιώβ,

®  Τις ηγετικές ικανότητες του Μωυσή, 

© Τ ις  ιδιότητες του καλού Σαμαρείτη,

©  Την στρατηγική του Μ. Αλεξάνδρου. 

©  Την πίστη του Δανιήλ.

©  Την διπλωματία του Λίνκολ,

©  Την ανοχή του Ιησού Χριστού. 

Γνωρίζοντας το τέλειο, όσον αφορά τα 

α π α ιτούμενα  προσόντα τω ν περιπο- 

λούντων μπορεί να επιτευχθεί το σχετικό, 

με τη διαρκή ενημέρωση ώστε υλοποιώ

ντας την αρχή Omnipresence να επιτευ

χθεί ένα συναισθηματικό άλμα ασφάλειας 

στους συνανθρώπους μας.
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Μεσόγειο 
Ναρκωτικ
Διακίνηση και κατανάλωση 

τις ακτές της Μεσόγειό,

Η Μεσόγειός Θάλασσα σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών 
αποτελεί μια γεωγραφική περιοχή με ευδιάκριτη διαχωριστική γραμ

μή ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και τις χώρες του Νότου. 
Επίσης έχει ακόμη δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία: 

ένα της Ανατολής που είναι η Τουρκία 
και ενα άλλο της Λύσης, που είναι η Ισπανία.

Ο ι πολιτιστικές διαφορές και οι 

διαφορές επιπέδου ζωής με

ταξύ των χωρών που βρίσκο

νται στις Βόρειες ακτές από αυτές του Νό

του, μας δείχνουν από την αρχή μια σαφή 

διαφοροποίηση, ότι δηλαδή: 

α) ο Βορράς είναι Καταναλωτής και 

β) ο Νότος παραγωγός, με την πρόσθε

τη επισήμανση ότι γίνεται επίσης και κάποια 

κατανάλωση ποσοτήτων κάνναβης και των 

παραγώγων της.

Θα πρέπει να εκτιμηθεί επίσης από την 

αρχή ότι, οι διάφοροι τύποι ναρκωτικών 

έχουν και διαφορετική επίδραση στη συ

γκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ότι 

διακρίνονται βασικά σε 4 μεγάλες ομά

δες:

1. Στην κάνναβη και τα παράγωγά της 

2. Στην Κοκαΐνη 

3. Στην Ηρωίνη 

4. Και στα Ψυχότροπα 

Θα αναλυθούν στη συνέχεια κάθε ένα α

πό αυτά.

Κατασχέσεις κάνναβης 

κατά το έτος 7 997

Οι μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που 

κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 

σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώ

πης, υποδεικνύουν την αύξηση της παράνο

μης διακίνησης της κάνναβης και την επέ

κτασή της σε όλη την Ήπειρο. Οι ποσότη

τες  που μεταφέρονται παράνομα και οι κα

τασχέσεις που γίνονται τα τελευταία χρό

νια είναι κάθε φορά μεγαλύτερες, γεγονός 

που επιβεβαιώνει μια συνεχή αύξηση των 

διαθέσιμων μεγεθών στην αγορά.

Ολες α υτές  οι δ ιαπ ιστώσεις αποδει- 

κνύουν καθαρά ότι το Ευρωπαϊκό Έδαφος 

αντιπροσωπεύει για τους εμπόρους των 

ναρκωτικών μια αγορά άκρως επικερδή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 

χώρες οι οποίες προέβησαν σε κατασχέ

σεις με τις μεγαλύτερες ποσότητες κάν

ναβης το 1997, είναι:

Η Ισπανία (315 τόνων ρητίνης κάνναβης 

προερχόμενη σχεδόν αποκλειστικά από το 

Μαρόκο, και 14,5 τόνων ακατέργαστης 

κάνναβης προερχόμενη -σε ίσες ποσότη

τες  περίπου- από την Κολομβία, Ταϊλάνδη
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και Νιγηρία), Ηνωμένο Βασίλειο (56,5 τό

νων ρητίνης κάνναβης προερχόμενη στη 

συντριπτική της πλειοψηφία από το Μαρό

κο και το Πακιστάν, και 26 τόνων ακατέργα

στης κάνναβης προερχόμενη από την Κο

λομβία και τη Δυτική και Νότιο Αφρική), Γαλ
λία (51,6 τόνων ρητίνης κάνναβης κυρίως 

προέλευσης ΜαρόκουΙ, Κάτω Χώρες (81 
τόνων κατεργασμένης κάνναβης προερχό

μενη κυρίως από το Μαρόκο, Δυτική Α

φρική, Νότιο Αμερική και Νοτιοανατολική Α

σία), Ιταλία (14,7 τόνων κατεργασμένης 

κάνναβης εκ της οποίας τα 2/3 προέρχεται 

από το Μαρόκο και 45 τόνων ακατέργα

στης κάνναβης εκ της οποίας το 38% από 

την Κολομβία και το 29% από την Αλβανία), 

Γερμανία (7,3 τόνων ρητίνης όπου πάνω α

πό το 50% είναι προέλευσης Πακιστάν, το 

26% από τις Κάτω Χώρες, 11 % από το Μα

ρόκο, 9% από τη Μαυριτανία, 5% από το 

Νεπάλ και 4% από την Ισπανία και 4,2 τόνων 

φούντας όπου το 80% προέρχεται από 

την Γκάνα), Ελλάδα (6,4 τόνων ρητίνης

- 2 2 7  -

κάνναβης προέλευσης Πακιστάν και 13 τό 

νων ακατέργαστης κάνναβης προερχόμε

νη κατά 58% από την Αλβανία και 32% από 

την ΚαμπότζηΙ και Ρωσία (23 τόνων κάννα

βης, όπου το 80% είναι προέλευσης Καζακ

στάν και το 10% από το Κιρκουστάν).

Οι χώρες των Νότιων ακτών της Μεσο

γείου, όπως επισημάνθηκε και από την αρ

χή, είνα ι βασικά χώ ρες παραγωγοί. Τα 

νούμερα κατασχέσεων που δίνουν είναι 

πολύ χαμηλά και οι στατιστικές τους περιο

ρισμένης αξιοπιστίας.

Παρατίθενται στη συνέχεια μερικά στοι

χεία:

Μαρόκο: Ποσότητες που κατασχέθη

καν το 1996,25 τόνοι, και το 1997,23 τόνοι.

Αλγερία: Το 1996,400 κιλά και το 1997 

1090 κιλά.

Και οι άλλες χώρες της Νοτίου Μ εσο

γείου παρουσιάζουν παρόμοιους αριθμούς 

μειωμένου ενδιαφέροντος σε σύγκριση με 

τις τεράστιες ποσότητες που έχουν κατα

σχεθεί στην Ευρώπη.
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Το Μαρόκο είναι η πρώτη παραγωγός 

χώρα σε κάνναβη και από εκε ί εξάγονται οι 

μεγαλύτερες ποσότητες σε όλες τις χώ

ρες της Βορείου Μεσογείου. Αποτελεί δε 

μαζί με το Λίβανο και το Πακιστάν, τον πιο 

σημαντικό προμηθευτή, όσο αφορά το συ

γκεκριμένο ναρκωτικό, της Ευρώπης.

Η Ισπανία είναι η χώρα που δέχεται την 

μεγαλύτερη επίδραση από αυτό το γεγο

νός για δύο κυρίως λόγους:

Γιατί συνορεύει με το Μαρόκο και γιατί 

έχει μεγάλο μήκος παραλιακών συνόρων 

με αυτό. Αποτελεί δε, την κυριότερη και υ

ποχρεωτική θα λέγαμε διαμετακομιστική 

χώρα του χασίς, μεγάλο μέρος του οποίου 

στη συνέχεια προωθείται στην Ευρωπαϊκή 

Ήπειρο.

Βέβαια δεν είναι γνωστό τα ποσοστά 

που περνούν απ' ευθείας και μέσω της 

Πορτογαλίας, του Η.Β. και της Ιταλίας λόγω 

των νέων εναλλακτικών διαδρομών που 

δημιουργούνται κάθε φορά.

Είναι πολύ δύσκολο επίσης να προσδιορι

σ τεί ποσοτικά ο πραγματικός αριθμός πα

ραγωγής κάνναβης στο Μαρόκο. Οι επίση

μοι αριθμοί μιλούν για 300.000 καλλιεργήσι

μα στρέμματα και άλλες πηγές για 400.000 

στρέμματα. Σύμφωνα με την Ιντερπόλ ό

μως ο αριθμός αυτός ανέρχεται γύρω στα

650.000 στρέμματα.

Κοκαΐνη

Η εικόνα που αφορά τις κατασχέσεις κο

καΐνης στην Ευρώπη, εκφράζεται στον πα

ρακάτω πίνακα. Οι χώρες που ξεχωρίζουν 

είναι οι:

Ισπανία 18.500 κιλά, Ολλανδία 7.300 κιλά, 

Πορτογαλία 2.800 κιλά, Η.Β 1750 κιλά, 

Γερμανία 1.700 κιλά, Ιταλία 1.500 κιλά, Γαλ- 

λία 850 κιλά. Οι υπόλοιπες χώρες των Μ ε

σογειακών ακτών παρουσιάζουν πολύ λι- 

γότερες κατασχέσεις από τις προαναφε- 

ρόμενες. Η εκ θαλάσσης μεταφορά της 

κοκαΐνης συνεχίζει να αποτελεί την κύρια 

οδό άφιξής της στην Ευρώπη. Η πρόσφατη 

σύλληψη δύο παράνομων φορτίων κοκαΐ

νης σε εμπορικά πλοία με 2.860 και 533 κι

λά, στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες αντί

στοιχα, επιβεβαιώνει και την προτίμηση 

τους στον τρόπο μεταφοράς. Η παραγωγή

κοκαΐνης αποτελεί πάντα έναν παράγοντα 

που πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη όταν 

πρόκειται να εξετα σ τε ί η δυναμική της α

γοράς.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με τις χώρες πα

ραγωγής της κοκαΐνης δείχνουν μια μείωση 

κατά το έτος 1997 που ανέρχεται συνολικά 

σε 7% στις ζώνες καλλιέργειας και σε 13% 

στις περιοχές παραγωγής της. Τα νούμερα 

αυτά υποθέτουν μια μείωση της κοκαΐνης 

που εκτιμάται ότι ανέρχεται συνολικά στο 

14,5%, δηλαδή μια μείωση του ύψους των 

750-760 τόνων.

Το 1997 οι Ισπανικές Αρχές κατάσχεσαν 

18,5 τόνους κοκαΐνης, ποσότητα ρεκόρ 

που δ ε ίχ ν ε ι μια σημαντική αύξηση σε 

σύγκριση με τους 13,7 τόνους του 1996 και 

τους 6,8 του 1995. Έτσι η αύξηση του 1997 

σε σύγκριση με το 1996 ανέρχεται σε 32%. 

Εκτός από το έτος 1994, η Ισπανία κατα

λαμβάνει πάντα την πρώτη θέση μεταξύ 

των χωρών της Ευρώπης αναφορικά με την 

κατασχεθείσα κοκαΐνη.

Το 1994 την πρώτη θέση είχαν καταλάβει 

οι Κάτω Χώρες, λόγω της σύλληψης δύο 

μεγάλων παράνομων φορτίων. Δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη μέχρι σήμερα που να οδηγεί 

στο συμπέρασμα για μια μελλοντική μείω

ση της διακίνησης της κοκαΐνης με προορι

σμό την Ευρώπη. Αντιθέτως, οι αριθμοί εμ

φανίζουν ένα ανανεωμένο ενδ ιαφέρον 

των εμπόρων ναρκωτικών της Νότιας Αμε- 

ρ ικής για όσο το  δυνατό μεγαλύτερη  

διεύρυνση της αγοράς της κοκαΐνης.

Το γεγονός ότι η κατανάλωση της κοκαΐ

νης δεν εκλαμβάνεται σαν ένα σοβαρό υ

γε ιονομ ικό  πρόβλημα, κάνει την κοινή 

γνώμη να μην έχει ενδιαφέρον να γνωρί

σει την πραγματική έκταση της διακίνη

σης της κοκαΐνης. Επικεντρώνει περισσό

τερο  την προσοχή της στις επιπτώσεις 

από την κατανάλωση της ηρωίνης, κάννα

βης και ψυχοτρόπων ουσιών όπως το 

"έξσταση".

Ηρωίνη

Η Ευρώπη συνεχίζει να είναι μια από τις 

πιο σημαντικές αγορές στη διακίνησης της 

ηρωίνης. Η κατάσταση το τελευταίο διά

στημα δεν έχει αλλάξει και οι κατασχέσεις

ηρωίνης συνεχίζουν να βρίσκονται στα ίδια 

επίπεδα.

Οπως και σε προηγούμενα χρόνια, το με

γαλύτερο μέρος της κατασχεθείσης ηρωί

νης παρασκευάζετο από καλλιέργειες ο

πίου στη Νότιο- Ανατολική Ασία.Σήμερα ό

μως άρχισε να παρασκευάζεται και στη 

Νότιο Αμερική. Η διέλευση από τα Βαλκάνια 

σ υνεχ ίζε ι να απ οτελε ί το παραδοσιακό 

δρομολόγιο της ηρωίνης αν και υπάρχουν 

επίσης και κάποια εναλλακτικά δρομολόγια 

από την Κεντρική Ασία και Ανατολική Ευρώ

πη.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθη

καν σε αυτοκίνητα κατά τον έλεγχό τους 

σε συνοριακά τελωνεία καθώς και σε μετα

φορικά λιμάνια και πολύ λιγότερο σε αερο

δρόμια. Μεταξύ των χωρών υποδοχής οι ο

ποίες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, ξεχωρίζει 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ποσότητες που κα

τασχέθηκαν το 1997 είναι οι παρακάτω: 

Ηνωμένο Βασίλειο 2.067 κιλά 

Τουρία 1.592 κιλά 

Ισπανία 479 κιλά 

Γαλλία 215 κιλά 

Ιταλία 112 κιλά 

Ρουμανία 170 κιλά

Υπολογίζεται ότι από τους 5.000 τόνους 

που αποτελούν το σύνολο της παγκόσμιας 

παράνομης παραγωγής οπίου, 2.800 τόνοι 

παράγονται στο Αφγανιστάν.

Η Νότιος Αμερική και συγκεκριμένα η Κο

λομβία, αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι είναι 

η προμηθεύτρια χώρα της Ευρώπης γεγο

νός που αποδεικνύεται από πολλές περι

πτώσεις κατασχέσεων.

Η Κολομβία, της οποίας η παραγωγή η

ρω ίνης υπ ολογίζετα ι ότι ανέρχετα ι σε

6.000 κιλά, μπορεί να αποτελέσει ένα "εν 

δυνάμει" κίνδυνο. Η Ισπανία αποτελεί το 

κύριο σημείο ε ισόδου των ναρκωτικών 

στην Ευρώπη από την Κολομβία. Στη βάση 

δεδομένων της Ιντερπόλ όσο αφορά τις 

κατασχέσεις ηρωίνης, ως χώρες προέλευ

σης κατά το έτος 1997 προκύπτουν οι:

Τουρκία 2.384 κιλά 146,20% του συνόλου) 

Κάτω Χώρες 294 κιλά 

Απροσδιόριστη 2.483 κιλά 

Η Βαλκανική οδός που ακολουθήθηκε, 

συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα το κύριο 

δρομολόγιο μεταφοράς της ηρωίνης από 

την Τουρκία μέχρι τη Δυτική Ευρώπη. Έτσι,
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το 80% της ηρωίνης που κατανα

λώνεται αυτή τη στιγμή σε ολό

κληρη την Ευρώπη ακολουθεί 

αυτή τη διαδρομή με ταυτό

χρονη βέβαια δημιουργία και 

άλλων εναλλακτικών οδών.

Ψυχότροπές ουσίες

Από τις ψυχότροπες ουσίες, 

α υ τές  που βρίσκοντα ι στην 

πρώτη θέση όσον αφορά τις  

κατασχέσεις, είναι οι αμφετα

μίνες.

Από το 1995 και μετά οι πο

σότητες που κατάσχονται συ

νεχώς βαίνουν αυξανόμενες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα η ο

ποία έχει κατασχέσει τις μεγαλύτερες πο

σότητες με δεύτερη τη Γερμανία και τρίτη 

τη Γαλλία. Στην Ισπανία υπήρξε μια αξιοση

μείωτη αύξηση όπου από 17 κιλό το 1996 έ- 

φθασαν τα 100 το 1997.

Σχετικά τώρα με την προέλευση των αμ

φεταμινών, οι κύριες παραγωγές χώρες 

συνεχίζουν να είναι, με φθίνουσα διάτα

ξη, οι παρακάτω: Κάτω χώ ρες, Βέλγιο, 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία, Ρου

μανία.

L.S.D.

Το ναρκωτικό αυτό συνεχίζει να είναι 

πολύ δημοφιλές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι χώ ρες που παρουσιάζουν τ ις  με

γαλύτερες ποσότητες κατασχέσεων, με 

φθίνουσα διάταξη, είναι οι παρακάτω: Γερ

μανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο.

Επίσης ως παραγωγές χώρες εμφανίζο- 

ντα ι κυρ ίω ς οι Κάτω Χ ώ ρες, το  Η.Β. 

και το Βέλγιο.

To EXTASIS και άλλες 

παραπλήσιες αμφεταμίνες

Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν το έ 

τος 1997 είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του 

1996. Οι σημαντικότερες αυξήσεις κατα

σχέσεων έγιναν στο Βέλγιο, Γ ερμανία και Ι

ταλία. Στην Γαλλία και Ισπανία όμως περιο

ρίστηκαν αισθητά. Σχετικό με την προέλευ

ση του EXTASIS, οι κύριες παραγωγές χώ

ρες συνεχίζουν να είναι οι Κάτω Χώρες 

(60% του συνόλου) και ακολουθούν το Βέλ

γιο με τη Γ ερμανία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•  Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτι

κές ανισότητες στον γεωγραφικό χάρτη 

που πλαισιώνουν οι χώρες της Μεσογείου, 

τις μετατρέπουν σε ανομοιογενείς Ζώνες 

όσον αφορά την παράνομη διακίνηση και 

κατανάλωση των ναρκωτικών.

•  Οι Ευρωπαϊκές χώρες της Μ εσο

γείου είναι οι καταναλώτριες και οι υπόλοι

πες κυρίως οι χώρες παραγωγής, ειδικά για 

το χασίς.

•  Το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν 

μπορεί να περιορίζεται σε μια γεωγραφική 

περιοχή όσο μεγάλη και αν είναι. Έχει να κά

νει και με άλλες χώρες της Αμερικής, της 

Ασίας και της Ευρώπης.

•  Πρόκειται για μια διεθνή οργανωμέ

νη εγκληματικότητα που στηρίζεται πολλές 

φ ορές και σε άλλες προϋπόρχουσες ε 

γκληματικές οργανώσεις όπως στην Ιταλική 

Μαφία, στην οργανωμένη εγκληματικότητα 

των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης κ,λ,π.

•  Κάποιες χώρες, επειδή υστερούν σε 

διοικητική και αστυνομική υποδομή ή ε 

πειδή προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την

κατάσταση ή και, ενδεχομένως, να απο

κρύψουν το μέγεθος του προβλήματος, 

παρέχουν αναξιόπιστα στοιχεία.

•  Κάποιες άλλες χώρες για οικονομι

κούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή πολιτι

κούς λόγους δεν αντιμετωπίζουν δυναμικό 

το πρόβλημα των ναρκωτικών.

•  Η τάση κατανάλωσης βαίνει αυξανό

μενη.

•  Η Ιβηρική Χερσόνησος για ιστορι

κούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λό

γους αποτελεί μια σημαντική γέφυρα διέ

λευσης ναρκωτικών από την Νότια Αμερική, 

στην Ευρώπη.

•  Η Ισπανία, λόγω των κοινών αλλά και 

μεγάλου μήκους θαλάσσιων συνόρων της 

με την Βόρεια Αφρική, εξυπηρετεί και ως 

γέφυρα ένωσης στον τομέα μεταφοράς ε 

μπορευμάτων και κατ' επέκταση και παρά

νομης διακίνησης ναρκωτικών και τέλος

•  Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ναρ

κωτικών που κατάσχονται κάθε χρόνο στην 

Ισπανία, ίσως θα έπρεπε να τύχει της προ

σοχής των αρμοδίων διεθνών οργανισμών 

και να εκτιμηθεί κατάλληλα αυτό το γεγο

νός ώστε να της παρασχεθεί και η απαραί

τητη στήριξη. □

Από άρθρο του Συντ/ρχη της Ισπανικής Πολιτο

φυλακής ATILANO HINOJOSA GILINDO στο Ι

σπανικό περιοδικό της Αστυνομίας Cuardia Civil.

Ελεύθερη απόδοση 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Στις εσχατιές της Ελλάδας

Οι ΙΙαξοί μαζί με τ" άλλα νησιά του συμπλέγματος 
αποτελούν μια χάνδρα στο διαμαντένιο κολιέ των επτανήσων 

κατά τον ύμνο του I Ιαλαμά, βρίσκονται ανάμεσα στη μαγεύτρα 
του νου και της καρδιάς, κατά τον ίδιο ποιητή, Κέρκυρα, 

τα Ομηρικά Συβοτα και την φερόμενη από τον 
Γερμανό αρχαιολόγο Δαίλπφερδ ως ομηρική Ιθάκη, Λευκάδα. 

Συνδυάζει λοιπόν το νησί τη μαγεία της ομορφιάς, 
την αίγλη της ιστορίας και την έλξη της παράδοσης, 

στοιχεία αρκετά για την ικανοποίηση κάθε τουριστικής ανησυχίας.

Δύναμη και Δικαιοδοσία

Ενώ προβλεπεται οργανική δύναμη από:
1 Υπαστυνόμο, 1 Ανθυπαστυνόμο, 2 Αρ- 

χιφύλακες και 7 Αστυφύλακες

Διαθέτει: 1 Υπαστυνόμο, 1 Αρχιφύλακα, 

5 Αστυφύλακες και κατά τους θερινούς 

μήνες ενισχύεται με 7 Δόκ. Αστυφύλακες.

Στη δικαιοδοσία του υπάγονται τα νησιά 

Παξοί και Αντίπαζοι. Και τα δύο νησάκια 

είναι ορεινά με έκταση οι μεν Παξοί 32 τ ε 

τραγωνικά Χιλιόμετρα και οι Αντίπαξοι 10 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι μόνιμοι κάτοι

κοι τον χειμώνα είναι των μεν Παξών 2.300, 

ενώ των Αντιπαξών μόνο 20 άτομα. Ασχο

λούνται με την ελαιοκαλλιέργεια που υπάρ

χουν στα νησιά περίπου 120.000 ελαιόδεν- 

δρα, με την αμπελουργία, με την αλιεία και 

τελευταία με την βιοκαλλιέργεια.

Το καλοκαίρι οι Παξοί γίνονται πόλος έλ

ξης τουριστών κυρίως από την Ιταλία και ό

λα τα μέρη του εσωτερικού και εξωτερικού 

με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να υπερβαί

νει τις 10.000 άτομα.

Στους Παξούς υπάρχουν τρία λιμάνια. 
Του Γαϊου, της Λάκκος και του Λογγού.

Τα λιμάνια Λάκκας και Λογγού εξυπηρε

τούν κυρίως τουριστικά σκάφη, ενώ του 

Γαϊου εκτός αυτών αποτελεί και το κέντρο 

θαλάσσιας συγκοινωνίας καθημερινά κατά 

τους θερινούς μήνες με Πάργα, Σύβοτα, 

Λευκίμη, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Ιταλία, 

ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες συνδέε

ται μόνο με Κέρκυρα και Η γουμενίτσα 

τρεις φορές την εβδομάδα με ανοικτά Φέ-

Τ ο Αστυνομικό Τμήμα Παξών βρί- 

σκεταιστο Γάϊο, που είνα ι και 

πρωτεύουσα του Δήμου Παξών 

και στεγάζεται σε μισθωμένο οίκημα με- 

τρίου καταλληλότητας.

Στο Γάϊο βρ ίσκοντα ι επ ίσης, Δ.Ο.Υ., 

Δ η μ α ρ χ ε ίο , ΕΛΤΑ, ΟΤΕ και Λ ιμ εν ικ ό ς  

Σταθμός καθώς και ΔΕΗ. Ακόμη στο Γάϊο 

λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί  Γ εν ικό  Λ ύ κ ε ιο , Γυμνάσιο 

πλήρες, 6 /θ έσ ιο  Δημοτικό Σχολείο, Νη

πιαγωγείο και κρατικός βρεφονηπιακός 

σταθμός.

Στη Λάκκα λειτουργούν 3/θέσιο Δημο

τικό Σχολείο και νηπιαγωγείο.
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ρυ -μπώτ. Το καλοκαίρι και τα τρία λιμάνια 

είνα ι ανοικτά συγκοινωνιακά με όλα τα 

προαναφερθέντα μέρη.

Υπάρχει Αγροτική Τράπεζα και Ανταποκρι

τές της Εθνικής και της Εμπορικής Τράπεζας.

Το νησί διαθέτει αρκετά καταλύματα και 

δύο σύγχρονα ξενοδοχεία για την κάλυψη 

των τουριστικών αναγκών και πολλά εστιατό

ρια και δισκοθήκες καθώς και πολλά μπαρά- 

κια, ζαχαροπλαστεία και καφετέριες.

Οι κάτοικοι, όπως όλοι οι επτανήσιοι, ε ί

ναι ευγενικοί, φιλόξενοι και φιλήσυχοι. Αγα

πούν την Μουσική, τη διασκέδαση και είναι 

πολύ δεκτικοί στις κοινωνικές σχέσεις. Το 

οδικό δίκτυο είναι σχεδόν καλό, πλην ελάχι

στων προβλημάτων που υπάρχουν, όπως 

άλλωστε συμβαίνει παντού.
Κάτω από το άγαλμα του Γεωργίου Ανεμογιάννη τον Πνρπολιτη

Χρειάζεται κάλυψη αν όχι υπερκάλυψη της 

προβλεπόμενης οργανικής δύναμης του Α.Τ. 

επειδή ολοένα ο Τουρισμός αυξάνεται.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και το προσωπικό 

για τη διαβίωσή του κατά τους χειμερινούς 

μήνες, επειδή λόγω των ισχυρών ανέμων συ

χνά το νησί αποκλείεται συγκοινωνιακά από 

τον κορμό της Ελλάδας, καθόσον δεν υφί- 

σταται εναέρια συγκοινωνία.. □

Χ ρ ή σ ιμ α  τηλέφ ω να

Αστυνομίας: 0662-32222, Δημαρχείο: 0662- 

32100-32207, ΟΤΕ: 0662-32099, ΕΛΤΑ:0662-32256, 

Δ.Ο.Υ.: 0662-32000, Λιμενικός Σταθμός: 0662-32259, 

ΔΕΗ: 0662-32272, Κέντρο Υγείας: 0662-31178-31466.

Υπάρχει έντονο πρόβλημα λαθρομετα

νάστευσης καθόσον η περιοχή βρίσκεται 

εκτεθειμένη στην Αλβανία θαλασσίως.

Ακόμη λόγω έξαρσης της οικοδομικής δρα

στηριότητας αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 

παράβασης του οικοδομικού κανονισμού.

Η υπηρεσία μας αντιμετω πίζει και το 

πρόβλημα των ναρκωτικών παρά τις υπε

ράνθρωπες προσπάθειες, που καταβάλλει 

το προσωπικό και την ομοψυχία με την ο

ποία το αντιμετωπίζει.

Δεν υπάρχει ο απαραίτητος υλικοτεχνι- 

κός εξοπλισμός σε οχήματα, ηλεκτρονικά 

συστήματα και λοιπά για τον έλεγχο διαβα

τηρίων, για την αστυνόμευση της εκτετα 

μένης περιοχής και για την τροχονομική ά

μεση παρέμβαση.

Μογγονη'σι
Επιμέλεια: Υπαστ.Β’Σπυρίδων Κονρτης

Αντίπαξοι -  Ροδοβάνι
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Τ ώρα που πέρασαν οι γιορτές, 

μπορούμε δίχως τον κίνδυνο 

του συμπτωματικού, άρα του τυ

χαίου του εκ προοιμίου εφήμερου, ν' ανα

φερθούμε σ' ένα δύο θέματα που προβάλ

λονται από την χριστιανική θρησκεία την ε 

βδομάδα των Παθών και του Πάσχα.

Θα εξομολογηθώ πως προτιμώ αυτό τον 

τρόπο αντικρύσματος, τον ανεπίκαιρο, γιατί 

δείχνει πως η γιορτή του στάθηκε απλό εν

δόσιμο, όχι καθοριστικός παράγων. Φύση- 

ξε τ' ανοιξιάτικο αγέρι του Απρίλη, το ιδιό

τροπο, άγγιξε τη χορδή της αιολικής άρπας 

και την έκανε να δονηθεί, ν' αναδώσει τον 

απολησμονημένο μέσα της φθόγγο.

Ο σύνδεσμος ανάμεσα στο θείο δράμα 

και την άνοιξη, για μας εδώ τους μεσογεια

κούς, είναι οργανικός κι αμνημόνευτος. Δεν 

παραπέμπω στα χ ιλ ιοειπ ω μένα  προη

γούμενα, τον ορφισμό, τη διονυσιακή λα

τρεία, τους συμβολικούς μύθους για έναν 

πάσχοντα θεό, που πεθαίνει και ξαναγεν- 

νιέται, όπως η φύση την άνοιξη. Θα σταθώ 

στο πασίδηλο, αυτό που μας λέει κρυφά και 

επίμονα η καρδιά μας: Μέσα στην Ανάστα

ση του Ιησού, στη νίκη κατά του θανάτου , 

κρύβεται εξιδανικευμένος και λυτρωμένος 

ο καημός του ανθρώπου για το εφήμερο 

της ζωής. Ας μας φαίνε

ται ώ ρες - ώ ρες εγω ι

στική αυτή η προσήλωση, 

μικρόψυχη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

τις άμεσες συναρτήσεις 

του καθημερινά εφ ήμε

ρου. Το αθεράπευτα πρό

σκαιρο δείχνει τα πάντα 

μάταια, καθαυτό περιττά. Έτσι κι εμποτι

στείς από την πίστη στη ματαιότητα, παρέ

λυσες, κατέλυσες μέσα σου τη θέληση για 

ζωή, γιατί η δύναμή της-είναι αυτονόητο- 

β α σ ίζε τα ι σε μιαν αντίκρουση του αι

σθήματος της ματαιοπονίας, αδιάφορο με 

ποιο μέσο.

Αν θελήσουμε τώρα έξω  από την αυ

στηρή πειθαρχία στη δογματική, να ε 

ρευνήσουμε σε τι βασίζεται ψυχολογικά η 

χριστιανική θρησκεία, θα ιδούμε αμέσως 

ότι δύο είναι οι δοξασίες που καθορίζουν 

τη φυσιογνωμία της: ο νόμος της αγάπης 
και η ανάσταση των νεκρών. Το πρώτο 

αποτελεί μια προσφορά στην κοινωνική

Τον Άγγελον Τερζάκη *

πραγματικότητα, το δεύτερο μιαν εποικο

δομητική επαγγελία, προορισμένη να στη

ρίξει, μέσα στην ενδόμυχα ιδιωτική σφαί

ρα, την πορεία της ζωής. Η έγνοια του χρι

στιανισμού για την παρούσα ζωή, πραγμα

τικά, είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο ξεκρί

νει συνήθως το επιπόλαιο μάτι. Βλέπει κα

νένας αμέσως ότι η θεμελίωση της θρη

σκείας του Χριστού έχει γίνει με πλήρη συ

Έ χουμε γίνει σήμερα 
πανίσχυροι απέναντι στη φύση, 

θαυμαστά εξοπλισμένοι για τη ζωή, 
αλλά έχουμε απομείνει άοπλοι 

μπροστά στο σκάνδαλο του θανάτου.

νείδηση ότι το δράμα, άρα το κρίσιμο πρό

βλημα, βρίσκεται στο εντεύθεν, όχι στο ε 

πέκεινα. Εδώ είναι που τίθεται το θέμα πώς 

θα μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος: όχι για 

να μην αμαρτήσει και να σωθεί, αλλά για ν' 

αντέξει. Σε τι; Στη φοβερή αλήθεια.

Ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε ώρα κο

ρυφαίας ηθικής δοκιμασίας, μέσα σε μιά 

κρίση οικουμενική. Οι σκλάβοι αποκτούσαν 

συνείδηση και οι αφεντάδες έχαναν τα κο

σμοθεωρητικά ερείσματά τους. Έπρεπε να 

βρεθεί, να δοθεί οπωσδήποτε, μια απόκρι

ση και στους δυό. Δεν είναι απλό πράγμα να 

προσφέρεις ιδανικό ζωής στους αγράμμα

τους μαζί και στους πνευματικά ανήσυ

χους, στους πτωχούς μαζί και στους πλου

σίους "τω πνεύματι".

Το αίσθημα του μάταιου παραμο
νεύει κάθε ανθρώπινο πλάσμα αφη
μένο αβοήθητο, δηλαδή χωρίς εσω 
τερ ική  και ενεργό πίστη μπροστά 

στο γεγονός του θανάτου. Είτε η ζωή 

σου ήταν ευτυχισμένη και βλέπεις ξαφνικά, 

ακόμα και στο πρόσωπο κοντινών σου που 

πεθαίνουν πριν από σένα, ότι 

τη χάνεις και ότι στηρίζεται 

στο τίποτα, ε ίτ ε  ήταν ζωή 

βασανισμένη, στερημένη, α

πομένεις έτσ ι η αλλιώς μ' 

ένα αίσθημα πίκρας αθερά

πευτης μπροστά στο αναπό

τρεπτο.

Το φοβερό του θανάτου 

δεν είναι μόνον ότι δείχνει 

τη ζωή πρόσκαιρη, είναι κι ότι μοιάζει να 

την αφήνει αδικαίωτη, αφού την παρουσιά

ζει απατηλή. Έπρεπε να πολεμηθεί αυτό α

κριβώς το ψυχθοφόρο αίσθημα.

Η κραυγή του Αποστόλου γίνεται εδώ 

γοερή: “£/ δε ανάστασις νεκρών ουκ έστιν, 

ουδέ Χριστός εγήγερται ει δε Χριστός ουκ 

εγήγερ τα ι, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, 

κενή δε και η πίστις υμών".

Είναι δραματική η λογική αλληλουχία των 

συλλογισμών σ' αυτό το χωρίο. Κι έρχεται 

αμέσω ς η απόφανση: "Ν υν ίδε Χριστός  

εγήγερται εκ  νεκρών, απαρχή τωνκεκοιμη- 

μένων εγένετο".
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Μέσα στον αποκαλυπτικό οραματισμό 

του χριστιανισμού οι απανωτές γενιές των 

ζωντανών δεν κάνουν τίποτ' άλλο παρά να 

γεννάνε, υπομονετικά σκυμμένες, έναν ω

κεανό από νεκρούς, που θα φουσκώσει 

ξαφνικά και θα παφλάσει νικηφόρος. Η 

φύση είνα ι μήτρα μιας ζωής δευτέρου  

βαθμού, που προορίζεται να καταργήσει τη 

μητέρα της.

Αλλά γιατί ν' απορούμε που ο θάνατος 

ως ιδέα, υπό ομαλές συνθήκες, έχει τόση 

δραστικότητα και υπονομεύει το ηθικό μας; 

Ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο από μια και 

μόνον οπτική γωνιά, που του είναι υπο

χρεωτική: τον εαυτό του. Απώλεια του εαυ

τού του ίσον απώλεια του κόσμου. Κάτι που 

υπάρχει θεωρητικά, έξω  από μένα, από τις 

αισθήσεις μου που το πιάνουν κι από τη 

νόησή μου που το οργανώνει σ' έννοια συ

νεπή, πως μπορώ να πω ότι υπάρχει; Απώ

λεια του κόσμου όμως είναι κάτι που δεν 

μπορώ λογικά να το παραδεχτώ. Πιστεύω, 

"ξέρω", πως ο κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα 

από μένα' αλλά, για να διανοηθώ, ανάγκη να 

μην πάψω κι εγώ να υπάρχω,.Ιτη συστοιχία 

τούτη των εσωτερικά αντιφατικών προτά

σεων, μ' όλη τους την εξ  αντικειμένου α

φέλεια, κρύβεται το αδιανόητο του προ

σωπικού αφανισμού. Και ο θάνατος είναι σε 

τελευταία ανάλυση , μια έννοια υποκειμε

νική.

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο το ψυχολογικά 

απαράδεκτο που αντιστρατεύεται το νόμο 

του θανάτου, έχουμε και το αδιανόητο. 

Μ α ζ ί και τα δυο, προκαλούν την αυτό

ματη  ε ξ έ γ ε ρ σ η . Α γ ω ν ίζο μ α ι με την 

ανήσυχη φαντασία μου να τρυπήσω το 

αδιαπέραστο τε ίχος, να ιδώ τι υπάρχει 

πέραν, γ ια τ ί ενόσω εγώ ζω, πρέπει ο

πωσδήποτε κάτι να υπάρχει, παντού. Η 

ζωή α π ο σ τρ έφ ετα ι το  κενό. Κενό θα 

πει άρνηση παρουσίας.

Στο σκάνδαλο που αποτελεί για τον άν

θρωπο ο θάνατος, η “πίστη του Πάσχα" ό

πως την αποκαλεί ο Guignebert, έδωσε 

μιαν απάντηση και μια λύση. “Ανη πίστη στην 

Ανάσταση-γράφει ο διαπρεπής ιστορικός 

του χριστιανισμού-δεν είχε εγκαθαδρυθεί 

και οργανωθεί, δεν Θα υπήρχε χριστιανι

σμός. Το κήρυγμα των Αποστόλων είναι κα

θαυτό κήρυγμα περίτου Θανάτου και τηςΑ- 

ναστάσεως του Ιησού".

Μια αγωνία αμνημόνευτη βρίσκει στον 

χριστιανισμό την διέξοδό της, τη βρίσκει 

για αιώνες, ώσπου έρχεται πάλι το γύρισμα 

των καιρών και το έρεισμα καταρρέει, η πί

στη εξανεμίζεται. Από υπόσχεση πραγμα

τική, απτή, η βασιλεία των Ουρανών, για 

πλήθος ανθρώπους , έγινε μονάχα συμβο

λική προβολή ενός ιδανικού. Ύστερα και το 

σύμβολο άδειασε από περιεχόμενο, η αγω

νία ξεπρόβαλε πάλι θριαμβεύτρια.

Για τον άνθρωπο του καιρού μας, η πίστη 

του Πάσχα έχει γίνει θρησκευτική και κοι

νωνική γιορτή, έθιμο αλλά δίχως εσωτερι

κό μήνυμα. Ο θάνατος, σε μιαν εξοντωτική 

αντεπίθεση, ξανακέρδισε τις παλιές του 

θέσεις.

Έχουμε γίνει σήμερα πανίσχυροι απένα

ντι στη φύση, θαυμαστά εξοπλισμένοι για 

τη ζωή, αλλά έχουμε απομείνει άοπλοι 

μπροστά στο σκάνδαλο του θανάτου. Ο Α

πελπισμένος του κόσμου μας, ο χειρότε

ρος, δεν είναι αυτός που διατυπώνεται 

στην Τέχνη του η στις κοσμοθεωρίες του. 

Είναι εκείνος που εμφανίζετα ι μεταμορ

φωμένος σ' εκδηλώσεις άλλες, καθημερι

νές, απλές, έτσι που να γίνεται δυσκολο- 

γνώριστος. Μιλάνε για ηθική κρίση με ο

ποιαδήποτε αφορμή, για ψύλλου πήδημα, και 

δεν βλέπουν την αληθινή, τη βαθύτατη κρίση 

που μαστίζει τις ψυχές των ανθρώπων.

Εκείνην που τους κάνει να χαροκοπούν, ν' 

αδιαφορούν, να ξοδεύονται, να σπαταλιώ- 

νται, να φτηναίνουν, να εξοντώνονται, ν' α- 

ποδιοργανώνονται, δίχως αισθητό λόγο, 

και που δεν αποβλέπει παρά μόνο στο να 

γεμίσει το φοβερό, το μαύρο κενό. Ποτέ οι 

στοχασμοί του Πασκάλ για τη "διασκέδαση" 

δεν ήταν τόσο επίκαιροι. Μέσα στο στρό

βιλο της βακχείας μας , σβήσαμε όλες τις 

λαμπάδες του Πάσχα. □

* "Οι απόγονοι του Κάιν".
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Πάσχα, η μ εγα λύ τερ η  ίσω ς 

γιορτή της Χριστιανοσύνης 

στη χώρα μας. Γιορτάζεται η 

νίκη της Ζωής επί του θανάτου, η αθανα

σία της ψυχής. Γιορτάζει μαζί της και η 

φύση που ξαναγεννήθηκε μετά από ένα 

μακρύ χειμώνα.

Στην Κέρκυρα το Πάσχα γιορτάζεται με 

όλη τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει σ' αυτή 

την ημέρα και με μια σειρά θρησκευτικών 

εκδηλώσεων που ξεκινούν από την Κυριακή 

των Βάίων με αποκορύφωμα το Μ. Σάββατο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιαιτερότη

τα αυτή προσελκύει πλήθος πιστών που 

συρρέουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, 

προσδίδοντας έντονο θρησκευτικό και πα

νηγυρικό χαρακτήρα.

Η γιορταστική ατμόσφαιρα αρχίζει από 

την Κυριακή των Βαίων, ημέρα σωτη

ρίας της Κέρκυρας από την πανούκλα που 

είχε πέσει στο νησί, χάρη στην επέμβαση 

του προστάτη Αγίου Σπυρίδωνα το 1630. Το 

σκήνωμα του Αγίου λιτανεύεται στους δρό

μους της πόλης με τη συνοδεία όλων των φι

λαρμονικών, δέκα οκτώ στο σύνολό τους.

Η λιτανεία ξεκινά στις 1 1 το πρωί από 

τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ακο

λουθεί τη γραμμή που κάποτε είχαν τα τε ί

χη της πόλης πάνω από τα οποία ο Αγιος έ 

διωξε το "Θανατικό'1. Πιστοί που φθάνουν 

στην πόλη απ' όλο το νησί αλλά και επισκέ

πτες ακολουθούν την πομπή.

Το παραδοσιακό φαγητό της ημέρας εί

ναι το στακοφίσι (επτανησιακό πιάτο) ή ο 

μπακαλιάρος.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάει με τις 

κατανυκτικές ακολουθίες και την προσμονή 

της Ανάστασης. Οι επισκέπτες αξίζει να α

κούσουν το τροπάριο της Κασσιανής τη 

Μεγάλη Τρίτη σε κάποιο από τα πολλά Μο

ναστήρια της Κέρκυρας, όπως αυτό της 

Πλατυτέρας, των Αγίων Θεοδώρων, της 

Κασωπίτρας στο κανόνι και άλλων που βρί

σκονται έξω  από την πόλη. Η πολυφωνική 

αρμονική ψαλμωδία που ξεχύνεται από ό

λους τους ναούς στα καντούνια της πόλης 

είναι μοναδική.

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι πιστοί μπορούν 

να ακούσουν τα Δώδεκα Ευαγγέλια στο 

DUOMO, την καθολική Μητρόπολη της Πλα

τείας Δημαρχείου όπου ανάβουν 12 κεριά 

και σβήνουν από ένα όταν τελειώνει η ανά

γνωση κάθε Ευαγγελίου.

Ένα έθιμο που έχει εκλείψει πια σήμερα 

, ήταν αυτό της Μεγάλης Πέμπτης που κρα

τούσαν οι γυναίκες της υπαίθρου. Πήγαιναν 

στην εκκλησία και την ώρα που ο Ιερέας έ 

λεγε τα Δώδεκα Ευαγγέλια, έπλεκαν με τα 

δάκτυλά τους ένα νήμα. Το γαϊτανάκι το 

φορούσαν στα χέρια των μωρών για φυλα

χτό καθώς στην πλέξη του υπήρχε η καλή 

ενέργεια του Θεού.

Ημέρα θλίψης και κατάνυξης η Μεγάλη 
Παρασκευή, ξεκινάει με την αποκαθήλω

ση του Εσταυρωμένου σε όλες τις εκκλη

σίες και συνεχίζεται με τον επιτάφιο.

Η παρουσία φιλαρμονικών, χορωδιών και 

πιστών δ ίνει άλλη διάσταση στη βαριά 

τούτη μέρα. Οι περιφορές ξεκινούν από το 

μεσημέρι ώστε να μπορούν οι φιλαρμονι

κές να συνοδεύουν τους Επιταφίους όλων
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των εκκλησιών. Πρώτος βγαίνει ο Επιτά

φιος του Φρουρίου και τελευταίος της Ιε

ρός Μητρόπολης στις 10 το βράδυ, συνο- 

δευόμενος από τις τρεις μουσικές της πό

λης, εντυπωσιακός, κατάφορτος λουλου- 

διών και ακολουθούμενος από πλήθος πι

στών.

Το Μεγάλο Σάββατο, ξεκ ινάει πολύ 

νωρίς στην Κέρκυρα. Στην "Παναγία των 

Ξένων", εκκλησία που βρίσκεται κοντά στον 

Αγιο Σπυρίδωνα στο "ηλακάδο του Αγίου", 
υπάρχει το έθιμο να χτυπούν τις πόρτες 

τηςεκκλησίας στις 06. 30' το πρωί για να 

διώξουν το θάνατο. Το εκκλησίασμα συμ

μετέχει και ακολουθεί η Θεία Μετάληψη.

Το πρωί στις εννιά η ώρα, γίνεται η λιτα

νεία του Αγίου Σπυρίδωνα που καθιερώθη

κε το 1550, όταν ο Αγιος έσωσε το νησί α

πό την πείνα.

Μ αζί γίνεται και η περιφορά του Επιτα

φίου της εκκλησίας, έθιμο που ξεκίνησε α

πό τους Ενετούς, όταν για λόγους ασφα

λείας ήταν απαγορευμένη η περιφορό των 

Επιταφίων, αλλά επιτρεπότων η λιτόνευση 

του Αγίου.
Οι φιλαρμονικές παίζουν πένθιμη μου

σική. To CALDE LACRIME του MICHELLI, τον 

Α μ ιλ έ το  του  FACCIO και την MARCIA 

FUNEBRE από την ηρωική του BEETHOVEN.

Στις έντεκα το πρωί γίνεται η πρώτη Ανά

σταση και πέφτουν οι "Μπότηδες", φασα- 

ριόζικο έθιμο επηρεασμένο από τους Ενε

τούς.

Οι Ενετοί συνήθιζαν την πρωτοχρονιά να 

πετούν από τα παράθυρό τους παλιό αντι

κείμενα για να τους φέρει ο νέος χρόνος 

καινούργια. Οι Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν 

το έθιμο αυτό και το πραγματοποιούσαν το 

Πάσχα. Τα παλιά αντικείμενα αντικαταστά- 

θηκαν από πήλινα κανάτια (Μπότης: κανά

τι με στενό στόμιο και δύο χερούλια] γ ε 

μάτα νερό  για να κάνουν μεγαλύτερο  

κρότο.

Το σπάσιμο γίνεται σ' όλη την πόλη και 

την ύπαιθρο αλλά πιο φαντασμαγορικό εί

ναι στους δρόμους γύρω από τη πλατεία 

"Λιστόν", όπου συγκεντρώνεται και ο πε

ρισσότερος κόσμος.

Στη συνέχεια και αφού πλέον τελειώσει 

η πρώτη Ανάσταση περνούν από τους δρό

μους όλες οι φιλαρμονικές παίζοντας χα

ρούμενα κομμάτια.

Π α ρ ά λ λ η λ α  

στην "Πίνια", το  

παλιό εμπορικό 

κέντρο της πόλης 

αναβιώ νει το  έ 

θ ιμο τη ς  "Μα- 

στέλας". Ένα μι- 

σοβόρελο στολί

ζετα ι με μυρτιές 

και κ ο ρ δ έ λ ε ς , 

γεμ ίζετα ι με νε

ρό και οι περαστι

κο ί καλούνται να 

ρίξουν μέσα κέρ

ματα για το "καλό".

Μ ε την πρώτη 

καμπανιά της Α

νά στασης κά

ποιος βουτάει μέ

σα για να μ α ζέ

ψ ει τα κέρματα.

Παλιότερα ο βου

τηχτής δεν ήταν 

εθελοντής  αλλά 

κάποιος ανίδεος 

περαστικός που τον έριχναν με το ζόρι.

Στα χωριό σφάζουν τα αρνιά και με το 

αίμα τους κάνουν το σχήμα του Σταυρού 

πάνω από τα κατώφλια.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου πριν από την 

Ορθόδοξη τελείται η Καθολική Ακολουθία 

της Ανάστασης στο DUOMO με τη συνο

δεία εκκλησιαστικού οργάνου, η οποία ολο

κληρώνεται στις έντεκα.

Η Αναστάσιμη λειτουργία τελείτα ι στο 

πάρκο της Πάνω Πλατείας από την εκκλη

σία της Αγίας Παρασκευής με τη συμμε

τοχή του Μητροπολίτη, των φιλαρμονικών 

και χιλιάδων πιστών. Η Ανάσταση γίνεται με 

τυμπανοκρουσίες και βεγγαλικά πέφτουν 

από το φρούριο. Όταν τελειώσει, οι μπά- 

ντες διασχίζουν όλη την πόλη παίζοντας 

εύθυμα κομμάτια. Η ζωή νίκησε το θάνατο, 

από δω και μπρος όλα είναι χαρούμενα.

Με τσιλίχουρδα (τοπική σούπα]. Κόκκινα 

αυγά, φογάτσες (είδος τσουρεκιού), κολο

μπίνες (Βενετσιάνικης προέλευσης χριστό

ψωμα σε σχήμα περιστεριού) και ντόπιο 

κρασί το νησί "παίρνει φωτιά", σπάζοντας 

τη Σαρακοστή και γιορτάζοντας την Ανά

σταση.

Το γλέντι θα τελειώσει το πρωί.

Την Κυριακή του Πάσχα στις επτά το 

πρωί οι εκκλησ ίες  της πόλης π ερ ιφ έ

ρουν την ε ικόνα  της Ανάστασης, κάτι 

που α ξ ίζε ι να παρακολουθήσουν οι επι

σ κ έπ τες . Οι π ε ρ ιφ ο ρ έ ς  τ ε λ ε ιώ ν ο υ ν  

στις δέκα. Η γιορτή της Λαμπρής μόλις 

έχ ε ι αρχίσει.

θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι στην 

Κέρκυρα το σούβλισμα του αρνιού εμφανί

σθηκε τελευταία. Εδώ το μεσημέρι της Λα

μπρής τρώνε σούπα αβγολέμονο με δύο - 

τρία είδη κρεατιών και το  αρνί τη δ εύ τε- 

ρη μέρα.

Τα τσόφλια από τα κόκκινα αβγά τα κολ

λάνε σ τ ις  π όρτες  ή τα  π ετάνε σ τους 

κήπους για νάναι ευλογημένη η σοδειά.

Ξεχωριστό, διαφορετικό και αξέχαστο 

λοιπόν το Πάσχα που θα περάσουν όσοι 

προτιμήσουν το νησί των Φαιάκων τις Αγιες 

αυτές ημέρες, σε συνδυασμό με τις εμπει

ρίες που θα αποκομίσουν από τις επισκέ

ψεις τους στα Μουσεία, την Παλιά Πόλη, τα 

Φρούρια, τις εκκλησίες και τα άλλα αξιο

θέατα.

Το Πάσχα και η Ανοιξη μέσα από τις ο

μορφιές της Κέρκυρας είναι σίγουρα μια 

μοναδική ευχαρίστηση. □
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Αποστρατος
Του Μοιράρχου ε.α. Φώτη Τριάρχη

Δεν μπορούσα να κοι

μηθώ. Σηκώθηκα. Φό

ρεσα το παντελόνι 

μου και βγήκα έξω. Από τον και

ρό πουαποστρατεύτηκααπότο 

ΣώμαΙεδώκαι ένα μήνα] μουσυ- 

νέβαινετακτικάαυτό.Έπειτα α

πό μια ζωή, 35 χρόνων, γεμάτη 

έντασηκαισυνεχήαπασχόληση 

στην Υπηρεσία πώς να προσαρ- 

μοσθώ σε μια κατάσταση συνε- 

χούς γαλήνης;

ΓΓ αυτό και οι αγρύπνιες, γι' 

αυτόκαιτανευράκια,γι'αυτόκαι 

οιμικρογκρίνιεςμετη...συμβία 

μου.

Είναι δύο μέρες που ήλθα με 

τη γυναίκα μουσ 'αυτότο μικρό 

παραθαλάσσιο χωριό για να κά

νουμε τα θερινά μας μπάνια.

Δενχρειαζόμουνπιαάδειαα- 

πότηνΥπηρεσία. Τώρα μπο

ρούσα να πάω όπου ήθελα, να 

καθίσωόσοήθελα. 

Αυτόλαχταρούσατόσαχρόνια... 

Καιναδειςπουαυτότώ ραμε 

.. βασάνιζε.Δενήξερατι να την 

κάνωτόσηελευθερία.Ήμουν 

σανέναπαιδίπουτουχάρισανέ- 

ναόμορφοαλλάδύσκολοπαιχνί- 

δικαιδενήξερεπώςνατοπαίξει.

Βρεγιακοίτα πώςείναιοάν- 

θρωπος.Ναλαχταράει κάτι που 

δενέχεικα ιόταντοαποκτόνα 

μηνξέρει τι να το κάνει.

Βγήκαέξωαπότηναυλήτου 

σπιτιού. Ητανμια νύχτα σαν 

αυτήπουτραγουδάοΣολωμός 

"Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα 

γιομάτη μάγια".

Ένα φεγγάρι ολόγιομο, λα

μποκοπούσε στονουρανόχα- 

μογελώνταςσ'όλητηνΠλάση. 

Απλόχερασκορπούσεασημό

σκονη στασπίτια, στους δρό

μους, στους κήπους, στα δέ- 

ντρα, στη θάλασσα. 

Όλαφάνταζανπαραμυθένια. 

Ακούμπησαστονμαντρότοιχο 

και κο ίταζατοθέαμα μαγεμέ

νος. Πάντα μ' άρεσε η σεληνό- 

φωτη νύχτα. Κι απόψεεδώ σε 

τούτο τα'ακρογιάλι,ανήμουν 

ποιητής θαέγγραφατοαρι- 

στούργημάμου.

Εκείνητηστιγμήήτανπουτον

είδα.

Μιασκιάκινούντανπροφυλα- 
κτικά στο δρόμο, κοιτάζοντας 

πότε, πότε, προςτα πίσω.Τρα- 

βούσεπαραλιακά.Δενμουκα- 

λοφάνηκετούτοςοτύπος.Το 

"λαγωνικό” ξύπνησε μέσα μου. 

Αρχισακιεγώνακινούμαιαπό 

πίσωτουμεκάθε προφύλαξη. 

Οτύποςκατέβηκεστο γιαλό 

και μπήκε σε μιαβάρκαπουήταν 

δεμένη στο μουράγιο. Κάτι μα

στόρευε μέσαεκείκαι βλαστη- 

μούσεσιγανά.

Κρύφτηκε στοσκοτάδικαι 

τονπαρακολουθούσα.

Εκείνος μόλις βγήκε από τη 

βάρκα κο ίταξε φιλύποπτα ολό- 

γυράτουκαιάρχισενατρέχει.

Τότεπετάχτηκαεμπρόςτου

καιτονσταμάτησα.

-Πού πας;

-Αντεπαράταμε.

-Στάσου.Τ ιέκανεςεκεί;

-Ποιοςείσαιμωρέ;

Καισήκωσετοχέριναμουκα- 

τεβάσει μια γροθιά.

Τουάρπαξετοχέρ ιστοναέ-

ρα...

Πριντριάνταχρόνια,σεένα 

άλλοχωριό,ο"Μπαρούταςο 

κλεφτοκοτάς" καθώςέβγαινε 

απότοκοτέτσιτουΜπάρμπα 

Θανάση, ε ίχε κάνει μια παρό- 

μοια κίνηση. Κιεγώ νεαρός Υπα- 

ξιωματικόςείχα κάνει μια αντί- 

στοιχη.Τουάρπαξατοχέρι 

στοναέρα,τοστραγούληξακαι 

τουτόφεραστηνπλάτη.Ούρλια- 

ξεαπόπόνοκαιπαραδόθηκε.

Τοίδιοέκανακαιτώρα.

Οτύποςούρλιαξε.

-Π ο ιοςείσα ιμω ρ'αδελφέ 

μου,Αστυνομικόςείσαί;

-Δ ενσ 'ενδ ιαφ έρει. Προχώρα 

στηνΑστυνομία.

-ΚαιτονοδήγησαστονΑστυ- 

νομικόΣταθμό.Μέσαστηνκα- 

λοκαιριάτικη νύκτα, έξωαπότο 

οίκηματηςΑστυνομίας,οΑστυ- 

νόμος, ένας καλοσυνάτος νεα

ρός, συζητούσε μετονΑρ- 

χιφύλακατηςυπηρεσίας. Μό

λις μας ε ίδ ε παραξενεύτηκε.

-Τι έκανες πάλι ρε Γιώρ γη, ρώ- 

τησεοΑστυνόμος.

-Τίποτε, απάντησε ο τύπος.

-Ελάτεμέσα.

Στο φως του Γρα φείου είδα 

καλάτοντύπο.Ήτανένας παλ- 

λήκαρος20χρονώνμαυριδε- 

ρόςκαι κακομούτσουνος.

Είπα στονΑστυνόμο τι συνέ

βη-

-ΓιατίρεΓιώργη,τονρώτησε

οΑστυνόμος.

-Τσακώθηκεπάλιμετονγέρο 

μουκαιαπότονθυμόμουέβγα- 

λατονπίροτης Βάρκας για να 

μηνέχειαύριο βάρκα να πάει 

στοψάρεμα.Ανδενμ'έπ ιανε 

τούτος οΑστυνομικός...

-ΠοιοςΑστυνομικός;

- Για μένα λέει, εξήγησε στον 

Αστυνόμο.

ΤοπρόσωποτουΑστυνόμου

σοβάρεψε.

- Καλά, περίμε νε Γιώρ γη στο 

διάδρομο.Θέλωνασυζητήσω 

κάτιμετονκύριο...

Καθίσαμε μετονΑστυνόμο.

"Α νεμνήσθημενημερώναρ- 

χσ/ών“απότονβίομουστοΣώ- 

μακα ιτότεμεταξύαστείουκα ι 

σοβαρού, μουπέταξετησπό- 

ντα.

-Απόψεκάνατεκάτι παρακιν

δυνευμένο.

-Δεν βαριέστε.

-Παρακινδυνευμένο γ ια τίε- 

κτόςτουότι,αυτόςοθεοπάλα- 

βοςΓιώργηςμπορούσενασας 

κτυπήσει άσχημα, υπήρχεκαι η 

περίπτωση να ολισθήσετε στο 

αδίκηματης"αντιποίησης αρ

χής" ανδενολισθήσατε ήδη.

Τ ονκοίταξα κατάματα.Δεντο 

είχασκεφ τε ί.

-Πιθανόν, είπαμουδιασμέ- 

νος.

-Αφήστε σε μας, τουςΔιαδό- 

χουςσας,τη"δουλειά". Εσείς 

τώρα έχ ε τε  ναχαρείτεόσαδεν 

χαρήκατετόσαχρόνια.

-Ναι...βέβαια έτσ ι είναι. Αλλά 

ξέρ ετε3 5  ολόκληραχρόνια 

στοΣώ μακαιναδειςαυτόντον 

κρεμανταλάναχαλάειτηβάρκα... 

Να.,.βλέπετετοαίμανερόδενγί- 

νεται.Σετραβάειτοπαρελθόν.

-Ναι αλλάηζω ήέχει αλλάξει 

ριζικά πια για σας.

- Ναιέχει αλλάξει. Α π όψ ετοέ- 

νιωσα καθαρά. Τ ο συνειδητο

ποίησα...Έχει αλλάξει. □
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Η  γ υ ν α ί κ α

m v  α β ι ν ν ν μ ι

Θ υμάμαι όταν ήμουν 

ακόμη μαθήτρια 

στα γυμνασιακό 

θρανίατόσαχρόνιαπριν,πουεί- 

χα τ ις  αντιρρήσεις μου σε μια 

συζήτηση με την καθηγήτρια 

των Νέων Ελληνικών, που επέ

μενε ναχαρακτηρίζει επάγγελ

μα το έργο των Αστυνομικών. 

"Λειτούργημα" υποστήριζα, τό 

τε, με τον εφηβικό μου ενθου

σιασμό, γ ιατί μια δουλειά δεν 

χαρακτηρίζεται από το αντίτιμό 

της σε χρήμα, αλλά από την προ- 

σφοράτηςστοκοινωνικό σύνο

λο.

Θεωρούσα, τό τε ,το  μισθό 
τουαστυνομικού,μιατελείως 

συμβολικήαποτίμησητουκοι- 

νωνικούτουέργουκαιμουέ- 

μελλεναπαντρευτώαστυνομι- 

κόκαιναδιαπιστώσωαπόπρώ- 

τοχέριπόσοπραγματικά"συμ- 

βολικός"είναιαυτόςομισθός, 

αλλάαυτόείναιμιαάλληιστορία. 

Έτρεφα λοιπόναπό τό τε  μια 

βαθιά συμπάθεια γ ιατουςα- 

στυνομικούς,ειδικάμάλιστα 

γιατουςτροχονόμους,που 

τους έβλεπα ναταλαιπω- 

ρούνταιχειμώνα-καλοκαίρι, 

κάτωαπότηβροχήήμέσαστο 

λιοπύρι, προσπαθώντας νατα 

βγάλουν πέρα μ ετιςσ τρα τιές  

τωντροχοφόρων, έχοντας 

παιδικό μουβίωματηνεικόνα 

τουκυρίουμετοάσπροκαπέλο 

καιτηνάσπρηζώνη,πουέτρεξε 

ναμαςβοηθήσει,ότανείχαμεέ- 

ναατύχημαμετοαυτοκίνητοτου 

πατέρα μου,ελαφρό βέβαια, αλλά 

πουτόσοπολύμεείχετρομάξει.

Και πάντα ήθελα να γνωρίσω 

αυτούςτουςανθρώπουςαπό 

πιο κοντά. Ηπροδιόθεσή μουί- 

σωςγιατηνεπιλογήαργότερα 

τουσυζύγουμου.Καιηαιτίατης 

απόφασήςμουνα δεχθώνα 

μοιραστώ τηνιδιόμορφηκαι 

στερημένηζωήτου.

Ανκαι μερικό πρόγματατα φα

νταζόμουν, ηαρχήήτανπραγ-

ματικάδύσκολη.Το"ωράριο"ε-

νόςαστυνομικούδεντουεπι-

τρέπειναείναιτοπρότυποτου

τυπικούοικογενειάρχη.

-Πόσες φ ορέςτοτηλέφ ω νο 

χτύπησετιςώρεςπουοι κοινοί 

άνθρωποι αποκαλούν"ακατόλ- 

ληλες"καιτράβηξετονάντρα 

μουαπ ότοζεστόκρεβότιμας 

στοπαγωμένοπεζοδρόμιο.

-Πόσες φορέςμάτα ιατονπε-

ρίμεναμπροστάστο στρωμένο 

τραπέζι.

-Πόσες φορέςαναγκόσθηκα 

νατηλεφωνήσωγιανααναβό- 

λωτηντελευταίαστιγμήεπ ι- 

σκέψεις, βόλτες, παρέες.

-Πόσες φορέςπερίμενα, με 

σύντροφοτηνανησυχίαμουα- 

κόμακαιγιατηζωήτου,ναα- 

κούσωτοβαρύτουβήμανα 

σταματάει στηνεξώπορτακαι 

τοκλειδ ίτου  να γυρνάει σιγά- 

σιγό για να μην ξυπνήσειτα παι

διά, που πάλι είχανκοιμηθείμε 

τοπαράπονοπωςδενταφίλη- 

σεκα ιδεντουςείπ ε"κα- 

ληνύχτα"ομπαμπάς.

-Και πόσες φορές έπρεπε να 
τουσυμπαρασταθώ, ότανστη 

σωματικήτουκούρασηερχό- 

τανναπροστεθείκαιηψυχική, 

μέσααπότηναπογοήτευσήτου 

γιατηνκοινωνίαπουσυνειδη- 

σ ιακάφθίνεικαιαυτοκατα-

στρέφεται,μέσααπότηνπίκρα 

τουγιατηνανθρώπινηαχαρι- 

στία,μέσααπότηναπαισιοδο- 

ξίαπουγεννούνοιχαμένεςμό- 

χεςκα ιο ιχω ρίς αντίκρισμα θυ

σίες.

Γρήγορα κατάλαβα πως με 
όλα αυτά θα ζούσα πια και 
πωςεπρεπεδίπλατου να α
ναλάβω κιεγώ τηδική μου 
δύσκοληαποστολή. Νατον 
βοηθήσω και νατον στηρί
ζω , νατονξεκουράζω και

νατον εμψυχώνω, να κρα- 
τάω άσβεστοτο πάθος και 
την πίστη στηδουλειάτου. 
Και νατον αντικαθιστώ στις 

κοινωνικέςτου υποχρεώ
σεις, νατοναπαλλάσσω α- 
πότακαθημερινάμικρο- 
προβλήματακαιτοκυριότε- 
ρο να μεγαλώνω και ναανα- 
τρ έφ ω τα  παιδιά μας, για να 

γίνουν "άνθρωποι", όπως α
κούω ναμουλέειτα βράδια, 
μετάαπόμία"καλή"μέρα, 
ότανείναι χαρούμενοςκαι 
πιστεύειότιόλοικρύβουν 
μεσάτους κάτι καλό και πως 
τίπ οταδενέχειχαθεί.

Λοιπόναδελφούλες, προσέξ

τε  πολύτουςόνδρες σας.Πα- 

ντρευτε ίτεέναντέτο ιοάνδρα  

μόνοανθεω ρείτα ιτονεαυτό 

σαςαξιόπιστηκαι δυνατή γυ

ναίκα, πουθα μπορούσε νατού 

προσφέρει αγάπη, τρυφ ερό

τητα και πολύ προσοχή,χωρίς ι

δ ια ίτερες ανταπαιτήσεις.

Για νατα πάτε καλά, πρέπει να 

ε ίσ τε πάντα χαρούμενη, τίμια 

και να του συμπαραστέκεστε 

όποτετονπιάνουνοιμελαγχο- 

λίεςτου.

Ανγιαοποιοδήποτελόγοφο- 

βηθείτεότιηφ ύσησαςδενθα  

σαςεπ ιτρέψ ει να περιβάλλετε 

τονάνδρασαςμετόσομεγάλη 

αγάπη, παρακαλώ-κάντε μουτη 

χάρη-ναφύγετεόσοπ ιοέγκα ι- 

ραμπορείτε. □

ΙΙόσ εςφ ορ εςπ ερ ίμ ενα  
με συ ντροφ ο την ανησυχία  μου ακόμα και 

για τη ζω ή του ,να ακ ουσω το βαρύ του βήμα να  
σταματάειστηνεξώ πορτα  

κ α ιτο κ λειδ ίτο υ να γυ ρ νά εισ ιγά -σ ιγά για να  
μ η νξυ π νή σ ειτα π α ιδ ιά , 

π ο υ π ά λ ιείχα νκ ο ιμ η θ είμ ετο π α ρ ά π ο νο  
π ω ςδεντα φ ίλη σ ε

κ α ιδεντους είπε "καληνύχτα" ο μ πα μ πά ς.
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4ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία 

το 4ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβου

λίου των Αστυνομικών Συνδικάτων με θέμα: 

"Ο αστυνομικός απέναντι στην ευρωπαϊκό 

πραγματικότητα". Διοργανωτές του Συνε

δρίου ήταν η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματι

κών Αστυνομίας και ο Αστυνομικός Σύνδε

σμος Κύπρου και συμμετείχαν αντιπροσω

πείες από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Βουλ

γαρία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την ΦΥΡΟΜ, 

την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη 

Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Τσεχία και τη Σλοβενία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομι

κών Συνδικάτων IC.E.S.P.) ιδρύθηκε το 1988 

στην Αβίλα της Ισπανίας και αντιπροσω

πεύει περισσότερους από 300.000 αστυ

νομικούς σε 16 ευρωπαϊκές χώ ρες. Το 

1991 αναγνωρίσθηκε από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης ως μη κυβερνητική οργάνωση 

με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Κρίθηκε απαραίτητο από τους ιδρυτές 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των αστυνομι

κών συνδικάτων να συγκεντρώσουν στους 

κόλπους ενός αξιόπιστου και αντιπροσω

πευτικού οργανισμού τις διάφορες σκέ

ψεις, με απώτερο σκοπό την εναρμόνιση 

των αστυνομικών και δικαστικών δομών. Έ

νας από τους στόχους του C.E.S.P. είναι να

Ο Πρόεδρος του Αστυνομικού συνδέσμου Κύπρου κ. Στέλιος Ιωάννου, επιδίδει ανα
μνηστική πλακέτα στον Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη

αποτελέσει μια εισηγητική δύναμη με προ

τάσεις  από ειδ ικούς και επαγγελματίες 

στον αγώνα κατά τις εγκληματικότητας. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου τον 

Νοέμβριο του 1992 υιοθετήθηκε ο Ευρω

παϊκός Χάρτης για τον Αστυνομικό, ο ο

ποίος και παρουσιάστηκε στην Κοινοβου

λευτική Συνέλευση του Ευ

ρωπαϊκού Συμβουλίου για 

να συμπ ερ ιληφθεί στην 

Κοινοτική Οδηγία. Το 3ο 

Συνέδριο έθεσε νέες κα

ταστατικές διατάξεις και 

επαναπροσδιόρισε το ρό

λο του Συμβουλίου των Α

στυνομικών Συνδικάτων.

Στο 4ο Συνέδριο που έ 

γινε σε κεντρικό ξενοδο

χείο των Αθηνών από την 

17η έως την 19η Μαρτίου 

έλαβε χώρα συζήτηση για 

την τροποποίηση του Κα

τα σ τα τ ικο ύ  και ανα

πτύχθηκαν διάφορα θέμα

τα από ξένες αντιπροσω

πείες και από καθηγητές 

Πανεπιστημίων.

Την έναρξη του Συνε

δρίου έκανε ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάζεως Μι- 
χάλης Χρυσοχοϊδης, α

φού απηύθυνε χαιρετισμό

προς τους συνέδρους και επαινώντας την 

πρωτοβουλία ανάληψης των εργασιών του 

4ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβου

λίου των Αστυνομικών Συνδικάτων από την 

Π.ΕΝΑΕ.Α και τον Σύνδεσμο Αστυνομικών 

Κύπρου. Στη συνέχεια μίλησε για τις ρα

γδαίες πολιτικές και κοινωνικές μεταβο-
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λες των τελευταίων ετών, την παγκοσμιο

ποίηση της οικονομίας, την κατάργηση των 

οικονομικών συνόρων και τη ραγδαία εξά- 

πλωση του διεθνούς εμπορίου, την εξέλιξη 

της τεχνολογίας που έχουν προκαλέσει και 

την ποσοτική και την ποιοτική διαφοροποίη

ση του εγκλήματος. 'Όπως αντιλαμβάνε

σ τε η αντιμετώπιση του εγκλήματος επιβά

λει όσο ποτέ άλλοτε τη διεθνή συνεργασία 

ώ στε να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων, ε 

μπειριών και τεχνογνωσίας αλλά και πα

ροχή αμοιβαίας βοήθειας. Για να αναπτυ

χ θ ε ί αυτή η συνεργασία απαραίτητη προϋ

πόθεση είναι η δημιουργία κλίματος αμοι

βαίας εμπιστοσύνης κατανόησης και αλλη

λοσεβασμού μεταξύ των αστυνομικών αρ

χών των διαφόρων χωρών και πιστεύω  

πως προς αυτή την κατεύθυνση είναι προ

σανατολισμένο και το παρόν Συνέδριο. Επί

σης, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι 

στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων δίνο

νται οι ανάλογες ευκαιρίες ώστε οι αστυ

νομικοί να ανταλλάσσουν απόψεις επάνω 

στα εργασιακά και οικονομικά θέματα που 

τους απασχολούν και ταυτόχρονα για την 

αναβάθμιση του ρόλου του αστυνομικού 

και του κύρους του αστυνομικού θεσμού. 

Π ρέπ ει να δηλώσω ό τ ι εμπράκτω ς πι

στεύουμε στο θεσμό του συνδικαλισμού, 

στο θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει στη 

σωστή και αποδοτική λειτουργία της αστυ

νομίας γι' αυτό το λόγο άλλωστε και στη 

χώρα μας θεσμοθετήθηκε ο συνδικαλι

σμός στην αστυνομία. Θέλω να δηλώσω α

κόμη ότι είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε 

τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες 

σας σ ' αυτή την δύσκολη και έντονα κινη

τική εποχή αλλά και τις προτάσεις έτσ ι ό

πως εκφράζονται μέσα από τους συνδικα

λιστικούς φορείς και να καταβάλουμε κάθε 

δ υ να τή  π ροσπ άθεια  για να δώ σ ουμε  

λύσεις που να στοχεύουν στη βελ τίωση τό

σο των εργασιακών και οικονομικών συν

θηκών των αστυνομικώ ν αλλά και στην  

ανύψωση της κοινωνικής σας θέσης όσο 

και στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση  

των υπηρεσιών που παρέχει η αστυνομία 

στην κοινωνία. Πιστεύω και εύχομαι ότι από 

τις εργασίες του Συνεδρίου θα προκόψουν 

χρήσιμα συμπεράσματα για την εξυπηρέ

τηση όλων των στόχων και εύχομαι κάθε ε 

πιτυχία".

Ο πρόεδρος της Π.Ε.ΝΑ.Α. Ταζίαρχος κ. Ηλίας Βλαχογιάννης επιδίδει αναμνηστική 

πλακέτα στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Ευσταθιάδη.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.ΝΑ.Α. Ταζίαρχος κ. Ηλίας Βλαχογιάννης επιδίδει αναμνηστική 
πλακέτα στον Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημοσίας Τάζεως Κύπρου κ. Νικόλαο Κόσιη.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάζεως 
Κύπρου κ. Νικόλαος Κόσιης λέγοντας: 

"ως π ο λ ιτ ικό ς  π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  της Κυ

πριακής Αστυνομίας εκφράζω την πεποί

θηση και την ευχή όπως οι ευγενείς και φ ι

λόδοξοι στόχοι του Συνεδρίου να επιτευ

χθούν πλήρως. Το θέμα του Συνεδρίου ε ί

ναι επίκαιρο και επείγον και χρειάζετα ι εις 

βάθος μελέτη για τον ρόλο που καλούνται 

οι αστυνομίες να διαδραματίσουν μέσα  

στα νέα ευρωπαϊκά πλαίσια. Οι συνθήκες έ 

τσι όπως έχουν δ ιαμορφω θεί σήμερα με  

το διεθνικό έγκλημα να απειλεί την ασφά

λεια  και ευημερία των πολιτών και την ο

μαλή ανάπτυξη των χωρών εναποθέτουν 

βαριές ευθύνες στους ώμους των αστυνο

μικών υπηρεσιών που φέρουν και την κύρια 

ευθύνη της τήρησης της έννομης τάξης. Η 

Ευρωπαϊκή Κ ο ινό τη τα  επ ιθ υ μ ε ί κα ι δ ι

καιούται να ζε ι σε ένα ήσυχο και ασφαλές 

περιβάλλον το οποίο να επιτρέπει σ ' όλους 

τους πολίτες να απολαμβάνουν τους καρ

πούς της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτό 

το περιβάλλον και αυτές τις συνθήκες μό

νον μια καλά οργανωμένη και σύγχρονα ε 

ξοπλισμένη αστυνομία μπορεί να προσφέ

ρει. Μια αστυνομία αποτελεσματική στην



Ο πρόεδρος του C.E.S.P. κ. Michel Albin επιδίδει αναμνηστική πλακάτα στον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο.

πάταξη της εγκληματικότητας και ικανή 

στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων. Σε μια σύγχρονη και ανοιχτή κοινω

νία όπως αυτή της Ευρώπη που την χαρα

κτηρίζει η τεχνολογική ανάπτυξη και η οικο

νομική ευρωστία, το έγκλημα αποκομίζει τα 

δικά του οφέλη και προσδοκά ακόμη περισ

σότερα λόγω των τεραστίων διευκολύν

σεων που προσφέρει στους εγκληματίες ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός και το δικαίωμα 

της ελεύθερης διακίνησης σ ' ολόκληρο το 

γεω γραφικό χώρο της Ε.Ε. Κανένας δεν  

μπ ορεί να αμφιβάλει ότι οι δ ιάφορες ε 

γκληματικές ομάδες δρουν σήμερα σαν 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και ότι έχουν α

ποκτήσει τεράσ τια  οικονομική ισχύ που 

χρησ ιμοπ ο ιούν  α δ ίσ τα κ τα  για να α

ποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ούτε και μπορεί 

να αγνοήσει κανείς το γεγονός ότι σήμερα 

το έγκλημα είναι καλύτερα σχεδιασμένο  

και οργανωμένο από παλαιότερα και ότι 

πολλές εγκληματικές  δρ α σ τηρ ιό τη τες  

προσλαμβάνουν όλο και πιο πολύ διεθνή  

χαρακτήρα και είναι κάτω από αυτές τις 

συνθήκες που καλούνται οι ευρωπαϊκές α

στυνομίες να διασφαλίσουν την έννομη τά

ξη, να δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας 

και να ικανοποιούν την απαίτηση του πολίτη 

για αποτελεσματική προστασία. Η συνερ

γασία και συστράτευση των αστυνομιών 

σε έναν κοινό αγώνα ενάντια στην εγκλη

ματικότητα αποτελείτη μόνη οδό επιτυχίας 

. Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα γ ί 

αυτό και οι αστυνομική συνεργασία δεν  

πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση 

της καλπάζουσας εγκληματικότητας. Πι

στεύουμε πως η παρουσία στο Συνέδριο 

εκπροσώπων από τόσες πολλές ευρωπαϊ

κές χώρες επιβεβαιώνει την επιθυμία, για 

συνεργασία των αστυνομιών στην πάταξη 

κάθε μορφής παρανομίας που απειλεί να 

διασαλέψει την ασφάλεια των πολιτών. Εί

μαι βέβαιος πως σ ’ αυτό σας τον αγώνα θα 

έχ ε τε  την πλήρη στήριξη και υποστήριξη 

των λαών και των κυβερνήσεων".

Ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος με- 

ταφέροντας το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πόσης Ελλάδος μεταξύ άλλων 

είπε: Ή  Ελλάδα αν και δ ιατηρεί την πολιτι

στική της ιδιαιτερότητα ανήκει γεωγραφι

κά, ιστορικό και κοινωνικά στην Ευρώπη και 

συμμετέχει ενεργά σε κάθε προβληματι

σμό και δραστηριότητα που έχει σαν στόχο 

την πρόοδο των ευρωπαϊκών λαών. Α ξίζει 

να αναφερθεί ότι ο αγώνας των αστυνομι

κών για την ασφάλεια των πολιτών και τη 

διατήρηση της εννόμου τάξεως σχετίζεται 

άμεσα με την χριστιανική διδασκαλία για 

την επικράτηση της γαλήνης, της ειρήνης, 

της αδελφοσύνης μεταξύ  των ανθρώπων 

και τις θέσεις του Ευαγγελίου για την εργα

σία και τους εργαζομένους".

Αντίστοιχους χαιρετισμούς απηύθυναν ο 

Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωρ- 
γακόπουλος οι οποίοι τόνισαν το γεγονός 

ότι: “τα προβλήματα που κάθε αστυνομία α

ντιμετωπίζει στο έργο της, η παγκοσμιο

ποίηση πολλών παραγόντων, οι επηρεα- 

σμοί της λειτουργίας των κοινωνιών και η 

διεθνοποίηση του εγκλήματος δημιουρ

γούν πολλούς προβληματισμούς και επιβά

λουν διαφοροποιήσεις και αναπροσαρμο

γές στη στρατηγική τις τακτικές και πρακτι

κές λειτουργίας και δράσεως τις αστυνο

μίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα 

η αστυνομία κάθε χώρας αποτελούν ύψι- 

στο κοινωνικό λειτούργημα και η συμμε

τοχή της στη διατήρηση συνθηκών ομαλό- 

τητας και ασφάλειας είναι πρωταρχικής 

σημασίας για την ευημερία και την πρόοδο 

των λαών".

Την τελευταία ημέρα, με το κλείσιμο των 

εργασιών του Συνεδρίου εξεδόθη το κεί

μενο του ψηφίσματος με το οποίο πιστο

ποιούνται τα εξής:

Παρόλη την πρόοδο που σημείωσε ο α

στυνομικός συνδικαλισμός στους κόλπους 

της Ευρώπης, είναι ακόμη νέος.

Σήμερα, έχουμε στραφεί αποφασιστικά 

προς τις δημοκρατικές και κοινωνικές α

ξίες και το σύνολο των Συνδικάτων - Μ ε

λών του C.E.S.P. καλεί όλους τους Ευρω

παίους να έχουν αλληλεγγύη έναντι της κα

ταπολέμησης όλων των μορφών της εγκλη

ματικότητας αλλά και έναντι της εναρμόνισης 

των καταστατικών τους προς το συμφέρον 

των πολιτών της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ήδη, από την έναρξη των εργασιών του, 

το  Σ υνέδρ ιο  δ ιαπ ίσ τω σ ε ότι υπάρχει 

βούληση για αλληλεγγύη εγκρίνοντας την 

ένταξη της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης 

των Βέλγων Αστυνομικών (SAPB), της Συν

δικαλιστικής Οργάνωσης των Αστυνομικών 

της FYROM IMPS), και του 1ASPP] Πορτογα

λία. Α υτές  οι τρ ε ις  οργανώσεις θα ενι- 

σχύσουν τον C.E.S.P. ο οποίος αντιπροσω

πεύει 17 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών του 

το C.E.S.P. ασχολήθηκε με την ανάπτυξη 

μιας στενής και αποτελεσματικής συνερ

γασίας μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών 

Αστυνομιών. Αυτή η συλλογική προσπάθεια 

πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στα εγκλη- 

ματογενή φαινόμενα και ιδιαίτερα στο ορ-
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γανωμένο έγκλημα το οποίο δε γνωρίζει 

περιορισμούς και σύνορα.

Εξάλλου οι ανθρώπινες βιαιότητες που 

χρήζουν της εμπλοκής των πιο κοντινών α

στυνομικών δυνάμεων αποτελούν μια από 

τις βασικότερες ανησυχίες.

Όμως, αυτή η απαραίτητη συνεργασία 

μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αστυνομι

κών δυνάμεων δεν πρέπει να περιορίζεται 

στο επαγγελματικό αστυνομικό επίπεδο, 

πρέπει να αναδεικνύει μια αποτελεσματική 

συνδικαλιστική συνεργασία.

Πράγματι, οι αστυνομικοί παραμένουν α

κόμα μακριά από την αναγνώριση όλων των 

συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Αυτός 

ο περιορισμός στον οποίο υποβάλλονται οι 

αστυνομικοί ε?χει ως δικαιολογία την ιδιαι
τερότητα του αστυνομικού επαγγέλματος 

η οποία δεν επιτρέπει την εξάσκηση του 

συνδικαλιστικού δικαιώματος. Βεβαίως αυ

τό το επιχείρημα είναι εσφαλμένο. Είναι το 

αποτέλεσμα του ξεπερασμένου πλέον για 

τις μέρες μας σκοταδισμού.

Το δικαίωμα των αστυνομικών να συνδι

καλίζονται με απώτερο σκοπό την υπερά

σπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων 

τους και την βελτίωση της Δημόσιας Υπη

ρεσίας που αντιπροσωπεύουν, δεν μπορεί 

να υφίσταται αποκλεισμούς σε μια χώρα 

που ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατική.

Γενικό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

και ιδιαίτερα των αστυνομικών είναι οι εγ

γυητές του σεβασμού των Αρχών που θε

μελιώνουν ένα κρότος δικαίου. Γι' αυτό το 

λόγο κάθε εμπόδιο στη συνδικαλιστική 

δραστηριότητα, κάθε άρνηση αυτού του α

ναφαίρετου σήμερα δικαιώματος, είναι η ά

μεση απόδειξη μιας βούλησης που αντιτί- 

θεται στη δημοκρατία.

To C.E.S.P. προτείνει, συνεπώς, να ανα

πτυχθεί η συνδικαλιστική αστυνομική συ

νεργασία, η αρχή της οποίας αναφέρεται 

στον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Αστυνομικού, 

που εμπεριέχεται στο άρθρο 5 του Ευρω

παϊκού Κοινω νικού Χάρτη, όπως υ ιο

θετήθηκε και επικυρώθηκε από έξη κράτη - 

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ένα 

μέρος του οποίου έγινε αποδεκτό από άλ

λες 16 ευρωπαϊκές χώρες. Τα αστυνομικό 

συνδικάτα - μέλη του C.E.S.P., μάχονται για 

να τεθ ε ί σε ισχύ ο προαναφερόμενος Ευ

ρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.

To C.E.S.P. πρέπει να αφοσ ιω θεί στην 

προστασία των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊ

κού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και στην 

προστασία των δικαιωμάτων των αστυνο

μικών έτσι ώστε:

•  Να γίνει εναρμόνιση των κανονισμών 

λειτουργίας τους, του τρόπου επιλογής και 

της εκπαίδευσήςε τους.

•  Να επιτραπεί η είσοδος των γυναικών 

σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής 

δραστηριότητας.

•  Να διευρυνθούν τα κοινωνικά προνό

μια για το σύνολο των αστυνομικών των ευ

ρωπαϊκών κρατών, οι οικονομικές παροχές, 

καθώς και κάθε άλλη οικονομική διευκόλυνση.

•  Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους 

αστυνομικούς να καλυτερεύσουν τις συν

θήκες εργασίας τους.

•  Να επιτραπεί στους αστυνομικούς να 

συναθροίζονται και να ιδρύουν συνδικαλι

στικές οργανώσεις σε όλες τις ευρωπαϊ

κές χώρες.

Τέλος, το 4ο Συνέδριο του C.E.S.P. υπεν

θυμίζει:

•  Την ανησυχία του έναντι της αυξανό

μενης απειλής που συνδέεται με την αύξη

ση του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες 

τις μορφές του και λυπάται για την απουσία 

εναρμόνισης των νομικών και νομοθετικών

διατάξεω ν που θα επέτρεπαν να αγωνι

στούμε με αποτελεσματικότητα ενάντια σ' 

αυτή την απειλή.

•  Την άμεση αναγκαιότητα για δημιουρ

γία ομάδων αρμόδιων για την πληροφόρη

ση και τις έρευνες, ικανές να αγωνιστούν 

ενάντια στο διασυνοριακό οργανωμένο έ 

γκλημα, με τη δημιουργία δομών και αστυ

νομικών υπηρεσιών εξειδικευμένων σ' αυ

τέ ς  τ ις  μορφ ές της εγκληματικότητας. 

Θεωρείται, επίσης, αναγκαία η σύσταση δι

καστηρίων με αρμοδιότητες διευρυμένες 

σε όλη την Ευρώπη.

•  Την απαραίτητη για την άμεση εφαρ

μογή των μέτρων ου περιέχονται στις συμ

φωνίες Σέγκεν, τη σύμβαση για την Γιουρο- 

πόλ κ,λπ. καθώς και την επέκτασή τους στο 

σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

•  Την ανησυχία του έναντι στην εμμονή 

ορισμένων κυβερνήσεων να περιορζουν 

τα συνδικαλιστικό δικαιώματα των αστυνο

μικών, κυρίως σε χώρες όπως είναι η Δημο

κρατία της Τσεχίας και η Ουγγαρία.

Ο C.E.S.P. εκφράζει την υποστήριξή του 

στις οκτώ οικογένειες των Κυπρίων Αστυ

νομικών που εξαφανίστηκαν στα πλαίσια 

της άσκησης των επαγγελματικών τους κα

θηκόντων κατά τη διάρκεια της τουρκικής 

εισβολής το 1974.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΑΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Me ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε η 

επέτειος της 25ης Μαρτίου στη Σχολή Α

ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η 

εκδήλωση άνοιξε με δοξολογία στην οποία 

πρωτοστάτησε ο Μακαριότατος Αρχιεπί

σκοπος Αθηνών και Πόσης Ελλάδος κ. Χρι

στόδουλος συνεπικουρούμενος από τον 

Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Θρησκευτι

κού Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Κιούλο.

Μ ετά τη δοξολογία ακολούθησε κατά

θεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Α

στυνομικών από τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριο 

Ευσταθιάδη και από τον Αρχηγό της Ελλη

νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη 

Γεωργακόπουλο. Η εκδήλωση συνεχίστηκε 

στην αίθουσα διαλέξεων της Σχολής. Έχει 

καθιερωθεί, άλλωστε, ο εορτασμός της ε 

πετείου της 25ης Μαρτίου στην Αστυνομία, 

να πραγματοποιείται στο χώρο της Αστυ

νομικής Ακαδημίας με την εκφώνηση πανη

γυρικών από εξέχοντες  ομιλητές και την 

παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υ

πουργείου μας και της ηγεσίας της Ελλη

νικής Αστυνομίας. Τον φετινό εορτασμό 

λάμπρυνε με την τιμητική παρουσία του ο 

προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τον Μακαριότατο προλόγισε ο Διευθυ

ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρ- 

χος κ. Σπυρίδων Δράκος.

Ο Μακαριότατος στην εκτενή ομιλία του 

αναφέρθηκε στο "ρόλο της εκκλησίας κατά 

την περίοδο της εθνικοαπελευθερωτικής 

επανάστασης του 1821" κάνοντας ιδιαίτε

ρη μνεία στη ζωή του Μακρυγιάννη και των 

αγωνιστών της επαναστάσεως που έδω

σαν τις περιουσίες τους και τη ζωή τους 

για την ελευθερία της πατρίδος. Ανέγνωσε 

αρκετά αποσπάσματα από τα απομνημο

νεύματα του Μακρυγιάννη τα οποία και 

σχολίαζε στη συνέχεια, προσπαθώντας να 

καταδείξει στο ακροατήριο, το μέγεθος 

της προσπάθειας και της θυσίας των Ελ

λήνων που ξεσηκώθηκαν ενάντια στον κα- 

τακτητή αλλά και στη θέληση των τότε με

γάλων δυνάμεων επιτυγχάνοντας το ακα

τόρθωτο.

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

Μ ε το πέρας της ομιλίας του Αρχιεπι

σκόπου η χορευτική ομάδα των Δοκίμων 

χόρεψ ε παραδοσιακούς χορούς. Την εκ

δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ε 

κτός του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 

και τον Αρχηγό του Σώματος, οι δύο Υπαρ-

- 2 4 2  -

χηγοί, Αντιστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Πλάκας 

και Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, πολ

λοί Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, 

καθηγητές της Σχολής Αξιωματικών και 

φυσικά, οι Δόκιμοι της Σχολής Αξιωματι

κών.
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Από την παρέλαση που πραγματο
ποιήθηκε μ ε  την ευκαιρία του εορτα
σμού της 86ης επετείου της απελευθέ
ρωσης της πόλης των Ιωαννίνων στην ο
ποία συμμετείχε μ ε  μια διμοιρία Δοκί
μων Αστυφυλάκων το ΤΔΑ. Γρεβενών.

Λαογραφικές εκδηλώ σεις στην κ ε
ντρική πλατεία της Ξάνθης όπου το οι
κείο ΤΔΑ. συμμετείχε μ ε  χορευτική ο
μάδα από σαράντα Δοκίμους Αστυφύλα
κες που χόρεψ αν παραδοσιακούς χο
ρούς της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Από τη δενδροφύτευση 1.000 δεν
δρυλλίων που παραχωρήθηκαν από το 
Δασαρχείο σε περιφραγμένο χώρο 25  
σ τρεμμάτω ν στη δασική περιοχή της 

Μορσίνης Ξάνθης από 100 Δοκίμους Α
στυφύλακες του οικείου ΤΔΑ.

225 φιάλες αίματος υπέρ της Τράπε
ζας Α ίματος της Α.Δ. Γρεβενώ ν προ- 
σφέρθηκαν σε πρόσφατη εθελοντική  

αιμοδοσία των Δοκίμων Αστυφυλάκων 
του ΤΔΑ. Γρεβενών.
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Από τη βράβευση του μαθητού Ανα
στασίου Γκοτζαρίδη (τέκνου συναδέλ
φου) στον 45ο Πανευρωπαϊκό διαγωνι
σμό μαθητών που διακρίθηκε στους ε ί
κοσι πρώτους μεταξύ  16.000 διαγωνι- 
σθέντων στην έκθεση, που οργανώθηκε 
από την Ελληνική Επιτροπή της Ευρω
παϊκής Ημέρας Σχολείου.

Από τη βράβευση της Δήμητρας Τόλια 

(τέκνο συναδέλφου) που έλαβε μέρος 

στον αγώνα ανωμάλου δρόμου 2 .0 0 0 μ έ
τρω ν στην κατηγορία παγκορασίδων, 
σ το  Π ανελλήνιο  Π ρω τά θλη μα  που 
διεξήχθη πρόσφατα στην Πηγή Τρικά
λων. Η Δήμητρα Τόλια που ανήκει στον 
"Α.Ο. Έσπερος Πατρών" κατέλαβε την 

πρώτη θέση μ ετα ξύ  67 αθλητριών και 
παρέλαβε το χρυσό κύπελλο που της α- 
πένειμε ο Αστυν. Υποδ/ντής της ΑΑ. Τρι
κάλων κ. Κωνσταντίνος Μανιφάβας.

Από τη σ υνεσ τίασ η  που πραγματο
ποίησαν οι συνάδελφοι του 2ου Τμήμα
τος Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της 

Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε κο
σμική ταβέρνα της Αθήνας.

Από την πρόσφατη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών που έγινε στη Λευκωσία της 
Κύπρου μ ε π ρω ταρχικό  θέμ α  της η
μερήσιας διάταξης τη διοργάνωση και 
διεξαγωγής των Πανευρωπαϊκών Αστυ
νομικών Αγώνων που θα πραγματοποιη
θούν στην Αβίλα της Ισπανίας τον Ιούλιο 
του 2.000.
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6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονο

δρομίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την 17η και 

18η Μαρτίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή του πρω

ταθλήματος είχε ανατεθεί στην Ελληνική Α

στυνομία υπό την εποπτεία του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνά

μεων. Σ' αυτό έλαβαν μέρος τα Σώματα 

του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπο

ρίας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και 

το Πυροσβεστικό Σώμα. Την τελετή έναρ

ξης των αγώνων τίμησαν ο Α' Υπαρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 

Γεώργιος Πλάκας, ο Επιθεωρητής της Επι

θεώρησης Αστυνομίας Στερεός Ελλάδος 

Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, ο Διευ

θυντής της Α.Δ. Βοιωτίας κ. Θεμιστοκλής 

Τσίμπρης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνά

μεων και των τοπικών αρχών και φορέων.

Το μοναδικό αγώνισμα που δ ιεξήχθη 

ήταν αυτό της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβα

σης όπου στην κατηγορία των ανδρών 

πρώτευσε ο Δόκ. Αστ.κας Παν. Κοτσίμπος 

και τις επόμενες δύο θέσεις κατέλαβαν ο 

Στρατιώτης Μιλτιάδης Γεωργακόπουλος 

και ο Σμηνίτης Χαραλάμπης Λελούδης. Στην 

κατηγορία των γυναικών πρώτευσε η Δόκ. 

Υπαστ. Γεωργία Αρβανιτίδου, τη 2η θέση 

κατέλαβε η Αστ/κας Αικατ. Νικολαϊδου και 

την 3η η Κελευστής Μαρία Παπαδοπούλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Την 6η Μαρτίου διοργανώθηκε για πρώ

τη φορά από την Αθλητική Ένωση Αστυνο

μικών Ελλάδος Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Χιονοδρομίας στις εγκαταστάσεις του Χιο

νοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Στους αγώνες συμμετείχαν 37 αστυνο

μικοί απ' όλη την χώρα. Παρά τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες παρευρέθηκαν ο Αστυ

νομικός Διευθυντής Βοιωτίας κ. Θεμιστο

κλής Τσίμπρης, οι Αστυν. Υποδ/ντές κ.κ. Νικ. 

Στρατάκης και Αθαν. Δημάκας, ο Δ/ντής του

Χιονοδρομικού Κέντρου κ. Βασ. Γρέτζελος 

και σύσσωμο το Δ.Σ. της Α.ΕΑ.Ε..

Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής: 

Στην τεχνική κατάβαση 1 ος ήρθε ο Α

στυφύλακας Δημήτριος Λέφας του Α.Σ. Πο- 

λυδρόσυο, 2ος ο Αστυφύλακας Ιωάννης 

Κούσουλας της ΓΑΔ και 3ος ο Αστυφύλακας 

Νεκτάριος Γ ιαλούρης του Α.Τ. Αράχωβας.

Στην γιγαντιαία κατάβαση πρώτος και 

πάλι ήρθε ο Αστυφύλακας Δημήτριος Λέ

φας, δεύτερος ο Αστυφύλακας Αυγέρης 

Κουλτούκης της Αμέσου Δράσεως και τρί

τος ο Νεκτάριος Γ ιαλούρης. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Η ΕυραπαϊκΟνωση 
σε σταύρσορόμι

Τον Αστυνόμου A'Γ.Παπακωνσταντη*

Η κρίση που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κατεξοχήν εκτελεστικό-κυβερνη-

τικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποκρύπτει στην ουσία, τα μεγάλα ερωτήματα που γεννιούνται

σε σχέση με την προοπτική και το μέλλον 
της "ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”.

Η παραίτηση σύσσωμου του πο

λ ιτ ικού  επ ιτελ ε ίο υ  της Επι

τροπής, ε ίτε  είχαν κατηγορη- 

θ ε ί για σκάνδαλα ορισμένοι από τους (τις) 

επιτρόπους ε ίτε  όχι, αποτελεί έναν ιδιότυ

πο πολιτικό εκβιασμό με αποδέκτες τις ευ

ρωπαϊκές κυβερνήσεις, στο να προκλη- 

θούν αποφάσεις που μπορεί να αποτελούν 

μια κατ' ουσία αποδοχή της υπόρχουσας 

κατάστασης και όρα μιας "συνυπαιτιότη- 

τας" των κυβερνήσεων απέναντι στις χα

ρακτηριζόμενες ως σκάνδαλα πράξεις ή 

παραλείψεις των επιτρόπων, ή θα αποτε

λούν την αρχή της ουσιαστικής μετεξέλ ι

ξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ζω

ντανό πολιτικό οργανισμό με ουσιαστικές 

πολιτικές λειτουργίες και - κυρίως - με δη

μοκρατική νομιμοποίηση.

Είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή 

(commision), αποτελεί το κύριο εκτελεστι

κό όργανο στην Ε.Ε. παράλληλα όμως ο "νο

μοθετικός" της ρόλος, ολοένα αυξανόταν 

αφού οι "τεχνοκράτες" των Βρυξελλών", 

εισηγούνταν κυρίως τα διάφορα "ανα

γκαία", ευρωπαϊκού χαρακτήρα μέτρα, ενώ 

με το να διορίζονται τα μέλη της απευ

θε ία ς  από τ ις  κυβερνήσεις, χω ρίς την 

ύπαρξη διαδικασιών ευρωπαϊκής δημοκρα

τικής νομιμοποίησης, δημιουργούνταν ε 

ρωτηματικά σχετικά με τις δυνατότητες 

ελέγχου και διαφάνειας στις ενέρ γε ιές  

της.

Με τη Συμφωνία του Αμστερνταμ, οι Ευ

ρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφάσισαν, δειλά 

είναι αλήθεια, να αναθέσουν κάποιες αρμο

διότητες ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινο

βούλιο και βέβαια τα πρώτα αποτελέσμα

τα των αρμοδιοτήτων αυτών μόλις τα ε ί

δαμε.

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι Επί

τροποι, θεωρούν ότι η θέση τους, τους επι

τρέπει να εκφράζουν την αναγκαία πολιτική 

εξουσία ανά τομέα αρμοδιότητάς, σαν υ

περεθνικά, ευρωπαϊκά όργανα που δρουν 

υποτίθεται υπέρ της Ενιαίας Ευρώπης-Κρά- 

τους και όχι υπέρ των μεμονωμένων κρα

τών.

Έτσι, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τίθεται 

ένα ουσιαστικό ζήτημα πολιτικής. Από τη 

μια μεριά η Επιτροπή σαν Ευρωπαϊκός θε

σμός, με κυρίαρχο το τεχνοκρατικό στοι

χείο και με βάση τη κοινή συνισταμένη των

συμφερόντων των κρατών μελών -το Ευ

ρωπαϊκό συμφέρον- προβάλει τη δυνατό

τητά της να είναι το ευέλικτο και αποτελε

σματικό  όργανο της Ευρωπαϊκής ολο

κλήρωσης με τη συνδρομή του ευρωπαϊ

κού δικαστηρίου, όταν παραβιάζονται οι α

ποφάσεις της.

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με

ταξύ των κυβερνήσεων στο ευρωπαϊκό 

συμβούλιο, επ ιζητεί να διατηρήσει μέσα α

πό σκληρές διαπραγματεύσεις, τις επιρ

ροές των κυρίαρχων κρατών και να επιβά

λει αποφάσεις που υπαγορεύονται από τα 

κάθε λογής ισχυρά συμφέροντα.

Κάπου εκεί, το Ευρωκοινοβούλιο με ο

λοένα αυξανόμενες απαιτήσεις, που σημα

τοδοτούν την ανάγκη για εξάλειψη του δη

μοκρατικού ελλείμματος στην Ε.Ε., προσπα

θ ε ί να εκφράσει τις ανησυχίες, τους φό

βους αλλά και τις προκαταλήψεις του α

πλού ευρωπαϊκού πολίτη στον οποίο οι ευ

ρωπαϊκοί θεσμοί προκαλούν δέος και τον 

κάνουν να αισθάνεται σαν μια μικρή, ελάχι

στη, ασημαντότητα, μέσα στον κυκεώνα 

των συμβουλίων, των αποφάσεων, των ο

δηγιών, των Νέων τεχνολογικών εφαρμο

γών κ.λ.π. που γίνονται ερήμην του.

Τα συμφέροντα των μικρών χωρών που 

δεν "αντέχουν" σε σκληρές διαπραγμα

τεύ σ ε ις , είναι αυτονόητο ότι εξυπ ηρε

τούνται καλύτερα από ανεξάρτητα, όσο α

νεξάρτητα μπορούν να είναι, όργανα, όπως 

είναι η Επιτροπή και το ευρωπαϊκό δικα

στήριο. Η λειτουργία όμως ιδιαίτερα, της Ε

πιτροπής βασίζεται σε μια ιδιότυπη γρα

φειοκρατία  "Ευρωυπαλλήλων", που θεω

ρούνται οι πιο "καλοβολεμένοι" υπάλληλοι, 

όλων των κρατών της Ευρώπης.
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αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση

Ο μικρότερος

J'j'JjJ O lli

5 .3 9 0  6ρχ. X 12 ΑΤΟΚΕ! ΑΟΖΕΙΖ 
ή 6 4 .6 8 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙ1

'/± lt l ? i  ( J j  J liUA (αντίστοιχος με αλκαλικές μπαταρίες)

3 .2 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 13.160 δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

φακός αστυνομικού τόπου που ύμνε ποτέ; ΜΟΛΙΣ 18/6 αι»!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 15.000 κεριά, αδιάβροχος, ισόβιος 
εγγύηση

4 .8 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ι; 4 8 .9 0 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

ojif^ir/jUGKj1®
φορητός φακός οδικό οχτ&αομένος 

ψα $αρ»ά επάγγελμά!** χρήσηΐ

Δεν υπάρχει ισχυρότερος φακός σε μήκος μόλις 12,5 cm!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λυχνία ξένου με 6.500 κεριά, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 2 μπαταρίες λιθίου

5 .4 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 31 .9 6 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 40.000 κεριά, υποβρύχιος
έιυς τα 30 μέτρα, εγγύηση 1 έτους
4 .9 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 

ή 4 9 .9 0 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙ3

Ο πιο πολυμορφικός φακός που όγτνε mrrf\ ί  > I

β 9επιτραπέζιος, >ία KRYPTON 6.000
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κεφαλής-χειρός & 

ιρή λυχνία "
κεριών, πορτοκαλί λυχνία LED 72 ωρών, 
κεφαλή με κλίση έως 105°, υποβρύχιος έως τα 
30 μέτρα βάθος, αντιεκρηκηκός, εγγύηση 1 έτους

0 .2 9 0  δρχ. X 6  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ
[»Γ«.τιΛ:<·ιΛι:<Ι< u ij Γί ( j  Π 3 7 .7 4 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙX 

3 .5 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 14 .360  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

Ο
'
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κ α  σ ττΑ τε  το  δ ελτίο  π η ρ α μ ελ ία ς  σ π | διεύθυνση KENDAL H it  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1,10682 ΑΘΗΝΑ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ........................................................................................................

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΣΕΙΣ* Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο ΙΣ · ΤΕΜ.
SL-2QX ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SL-2QXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SI-2UXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΙΤΡΙΝΟΣ
SL-20XP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
KFYTTON 2DX (ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)
STINGER ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STTNCER ΠΛΑΣΠΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΠΡΙΝΟΣ
SCORPION
VAJLCAN ΚΠΡΙΝΟΣ
VULCAN ΧΑΚΙ
SYCLONE ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΚΙ 
SYCLONE ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

□  5 .390X  12
□  5.390 X 10
□  5.390 X 10
□  5 .3 9 0 X 1 0
□  3.290 X 4
□  4 .8 9 0 X 1 0
□  4 .4 9 0 X 1 0
□  4.490 X 10
□  5.490 X 4
□  4.990 X 10
□  4.990 X 10
□  6.290 X 6
□  3.590 X 4

□  6 4 .6 8 0
□  5 3 .9 0 0
□  5 3 .9 0 0
□  5 3 .9 0 0
□  13.160
□  4 8 .9 0 0
□  44 .9 0 0
□  44 .9 0 0
□  2 1 .9 6 0
□  49 .9 0 0
□  49 .9 0 0
□  3 7 .7 4 0
□  14.360

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΙΣ ΑΥΤ/ΙΟΓ 
ΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΘΗΚΗ DELUXE 
ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΣΕΙΡΑ SL-20
□  8.990

□  9.990
□  2.990

STINGER
□  9.990
□  4.990
□  7.990
□  2.990

SCORPION

0  4.790

SYCLONE
□  9.990

□  3.990

. ΤΗΛ. .
ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ.......................................................

ΠΟ ΛΗ................................. .......................Τ.Κ..............
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο  Μ ε α ν τικα τα β ο λή  όλο το  ποσό □  Μ ε δόσεις μέσω  κά ρ τα ς  VISA**

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  V IS A :..............................................................ΗΜ ΕΡ/Ν ΙΑ Λ Η ΞΕ Ω Σ: .

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ :..................................................  Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η ....................................................

•Ό λες  οι αναγραφόμενες πμές είναι σε δρχ. **Για αγορές με κάρτα VISA παρακαλοόμε αποστείλοπε 
φω τοτυπ ία  τω ν δυο όψεων 1) της ταυτόττμόις οας 2) της κόιρτας VISA

Οι ενέργειες  τους όσο και αν γίνονται 

στο όνομα της Ευρώπης και όχι υπέρ των 

κρατών από τα οποία προέρχονται, δεν ε 

λέγχονται ουσιαστικά και είναι δυνατό, 

τμήματα Ευρωπαϊκής πολιτικής για διάφορα 

θέματα, π.χ. για το περιβάλλον ή για την εκ

παίδευση, να τα δ ιαμορφώνει ένας με

σαίος υπάλληλος της Επιτροπής, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις ολόκληρων 

κυβερνήσεων.

Αυτός ο κίνδυνος μεγεθύνεται όταν δεν 

υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος και αναιρεί, 

ως ένα σημείο, τις πολλές θετικές δυνατό

τη τες  της Επιτροπής για άσκηση ουσια

στικής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι δρόμοι που έχει μπροστά της η Ευρω

παϊκή Ένωση για την ουσιαστική υπέρβαση 

της κρίσης, δεν είναι απλό η αντικατάσταση 

ή η ανανέωση της εμπιστοσύνης στους ε 

πιτρόπους από τα κράτη μέλη, είναι στην 

ουσία η επιλογή ανάμεσα σε δύο κύριες ε 

ναλλακτικές λύσεις.

Η μία είναι η συνέχιση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας μέσα από τις διακυβερνητι

κές διαπραγματεύσεις και η ανάθεση στην 

Επιτροπή ενός βοηθητικού-επικουρικού και 

τεχνοκρατικού-ρόλου, χωρίς ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις από τη σημερινή κατά

σταση.

Είναι μια διαχειριστική αντίληψη, που πι

θανά βολεύει τις δυνατές χώρες και τους 

μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς (βλέ

πε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες) και πι

θανότατα την πέραν του ατλαντικού υπερ- 

δύναμη, που προτιμά μια Ευρώπη κυβερνη

τικώ ν συνεργασιώ ν, παρά μια Ευρώπη 

πραγματικά ενιαία.

Η άλλη λύση είναι η αναβάθμιση του ρό

λου της Επιτροπής. Αναβάθμιση που θα πε

ριλαμβάνει την εξασφάλιση της δημοκρα

τικής της νομιμοποίησης, της διαφάνειας, 

της ευθύνης και της συνέπειας στη λει

τουργία της και βέβαια τον ουσιαστικό έ 

λεγχο των δραστηριοτήτων της από δημο

κρατικά νομιμοποιημένα όργανα.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικό ρόλο της Ευ

ρωκοινοβουλίου και του ευρωπαϊκού δικα

στηρίου καθώς επίσης και γενναίες θεσμι

κές αλλαγές συνολικά στα Ευρωπαϊκά όρ

γανα και στον τρόπο που συγκροτούνται 

και λειτουργούν.

Μια Επιτροπή που θα είναι ουσιαστική 

"ευρωπαϊκή κυβέρνηση", δημοκρατικά ε 

κλεγμένη και ελεγχόμενη, θα είναι ικανή ε 

κτός από την Οικονομική και Νομισματική ε 

νοποίηση που κατά κάποιο τρόπο την επι

βάλλουν οι αγορές, να φέρει την πολιτική 

ενοποίηση που επιζητούν οι λαοί της Ευρώ

πης μαζί με την κοινωνική συνοχή και ανά

πτυξη. Έτσι θα ανοιχθούν οι δρόμοι για έκ

φραση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πο

λιτικής άμυνας.

Σίγουρα η δεύτερη λύση είναι η πιο επίπονη 

και μακρόχρονη, αλλά και η μοναδική για μια 

πραγματικά "ενιαία Ευρώπη". □

* Ο Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Παπακωνσταντής έ

χει υπηρετήσει ως σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Α

ντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΣΤΡΑΤΙΟΤΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Της Δήμητρας Φώτον*

Η άθληση από πολύ παλιά αποτελούσε το κύριο μέλημα του ανθρώπου.
Η ιστορική αναδρομή που επ ιχειρείτα ι με την παρούσα εισήγηση, βοηθάει στην ιχνηλάτηση 

της πορείας αυτής από τους λαούς με ιδ ια ίτερη πολεμική έφ ε σ η  και τάσ εις  
μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα της σύγχρονης σ τρατιω τικής εκπαίδευσης.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

· ·  Σουμέριοι
Οι Σουμέριοι συγχωνεύτηκαν με τις φυλές που κατοικούσαν στην πε

ριοχή της Μεσοποταμίας (Βαβυλωνία-σημερινό νότιο Ιράκ) και ανέπτυξαν 
έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στην ιστορία του ανθρώπου. Ως 

πολεμικός λαός, πίστευαν πως η καλή φυσική κατάσταση στο στράτευμά 
τους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και επέκταση του κρό

τους . Ιδιαίτερα δημοφιλή στη στρατιωτική τους ομάδα ήταν τα αθλήματα της 
ιππασίας της τοξοβολίας και της κολύμβησης.

•  ·  Ασσύριοι
Οι Ασσύριοι κατοικούσαν στην Ανω Μεσοποταμία. Λαός καθαρό πολε

μικός, κατόρθωσε να επεκτείνει τα σύνορό του και να υποτάξει τη Βαβυ
λωνία και άλλα μέρη μακριά από την κυρίως χώρα. Η Σ.ΦΑ. ήταν σημαντική 

για την καλή φυσική κατάσταση των στρατιωτών και περιελόμβανε ιππασία, 

ακοντισμό, τοξοβολία, τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων σε ανώμαλο έδα
φος, κολύμβηση, λεμβοπλοϊα και αρματοδρομίες. Σε ένα από τα Ασσυριακά 
ανάγλυφα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, παριστά- 
νονται δύο δύτες που πλησιάζουν τα τείχη του οχυρού του βασιλιά Ασ- 
σουρμπανιμπάλ Β', καλυπτόμενοι από ομάδα τοξο τώ ν. Η παραπάνω μαρτυ
ρία δείχνει την σημασία της κολύμβησης και της φυσικής αγωγής γενικό
τερα στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

•  ·  Χετταίοι
Οι Χετταίοι ήταν λαός που πήγε από τα Βαλκάνια στην Ανατολία γύρω 

στο 2400π.Χ. Ήταν λαός αρκετά ισχυρός, γεγονός που οφειλόταν στο ότι 

διατηρούσαν ένα καλά γυμνασμένο στρατό. Όπως οι Ασσύριοι, έτσι και οι 
Χετταίοι καλλιεργούσαν τον στρατιωτικό αθλητισμό με καθαρά πολεμικά 
αθλήματα (αρματοδρομίες, κυνήγι, τοξομαχίες), με σκοπό να διατηρήσουν 
το στρατό τους ετοιμοπόλεμο. Η κολύμβηση ήταν η πιο σημαντική τους ά
σκηση. Η εκμάθηση της από τους στρατιώτες ήταν απαραίτητη για τη διευ
κόλυνση των κινήσεων κατά τη διάρκεια των επεκτατικών πολέμων.

•  ·  Αιγύπτιοι
Η Αίγυπτος ήταν μία από τις χώρες του αρχαίου κόσμου που ανέπτυξε 

αξιόλογο πολιτισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούσαν τη φυ

σική αγωγή για στρατιωτικούς σκοπούς, με εξαίρεση την πάλη (απεικονίζε
ται στους τάφους του Beni Hassan, to 1900 π.Χ.1.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην κοινωνία της αρχαίας Ελλάδας η Σ.ΦΑ. κατείχε υψηλή θέση. Οι πο
λεμικές συνθήκες που επικρατούσαν υποχρέωσαν τους Έλληνες στρατιώ
τες  να τρέχουν, να κτυπούν, να σκαρφαλώνουν και να αγωνίζονται, ώστε 
να είναι πάντα έτοιμοι για πολεμική αναμέτρηση . Οι οπλίτες της αρχαίας 

Ελλάδας, ήταν υποχρεωμένοι σε αυξημένες σωματικοαθλητικές δραστη
ριότητες. Ο βαρύς οπλισμός που έφ ερ ε  ο οπλίτης (περικεφαλαία, θώρα
κας, ασπίδα, κνημίδες, δόρυ) απαιτούσε δύναμη και αντοχή, ιδ ιότητες που 
βελτιωνόταν με την προπόνηση. Η ανάγκη των αρχαίων Ελλήνων να βρίσκο

νται σε στρατιωτική ετοιμότητα οδήγησε στη σκληραγώγηση με αγωνί
σματα της παλαίστρας καθώς και αγώνες ρίψεων και πυγμαχίας . Γενικά, 
κατά την αρχαιότητα η Σ.ΦΑ., σε συνδυασμό με την αγωγή του πολίτη, δια
δραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη διάπλαση των πολιτών.

® Σπάρτη
Η κοινωνία της Σπάρτης ήταν στρατιωτικοποιημένη και τη χαρακτήριζε 

ο έντονος πατριωτισμός . Οι Σπαρτιάτες είχαν πολύ καλή στρατιωτική α
γωγή, άριστη οργάνωση και ήταν από τις  πρώτες στρατιωτικές δυνάμεις 
στον ελληνικό χώρο . Η Φυσική Αγωγή ήταν ένα είδος αυστηρής και α
συνήθιστα σκληρής εκπαίδευσης, η οποία δημιουργούσε τον ιδανικό τύπο 
στρατιώτη. Την εκπαίδευση εκείνη θαύμαζε ο αρχαίος κόσμος αλλά δεν 
την μιμήθηκε. Η αγωγή των νέων άρχιζε από πολύ νωρίς και απέβλεπε στη 

δημιουργία ισχυρών και ετοιμοπόλεμων στρατιωτών, ικανών να υπερασπί
σουν την πατρίδα τους .Το πρόγραμμα των γυμναστικών ασκήσεων περιε- 
λάμβανε τρέξιμο, πάλη, ακοντισμό, ρίψη διαφόρων αντικειμένων (πέτρες, 
κομμάτια από μέταλλο, κ.λ.π.), παγκράτιο, πυγμαχία και τοξοβολία.
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®  Αθήνα
Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι Αθηναίοι δε χρησιμοποιούσαν μονόπλευ

ρη Σ.ΦΑ όπως οι Σπαρτιάτες (Θουκυδίδης, Περικλεούς Επιτάφιος). Αυτή ο
λοκληρωνόταν με το θεσμό της Εφηβείας, η οποία είχε στρατιωτικό χαρα
κτήρα. Οι εκπαιδευτές εκλέγονταν από το κρότος και ο ανώτατος διοι
κητής ήταν ένας από τους στρατηγούς. Οι έφηβοι μόλις συμπλήρωναν το 

18ο έτος της ηλικίας τους κατατάσσονταν και απαλλάσσονταν της εφη

βείας με τη συμπλήρωση του 20ου έτους. Οι οπλίτες ασκούνταν καθημερι
νά στις Παλαίστρες και τα Γυμνάσια και οι παιδοτρίβες ήταν υπεύθυνοι για 

την πολύπλευρη γύμνασή το υ ς . Η αξία της φυσικής αγωγής στο στρατό έ 

γινε περισσότερο γνωστή στους Αθηναίους μετά τη μάχη του Μαραθώνα 
, όπου η καλή φυσική κατάσταση των πολεμιστών έπαιξε αποφασιστικό ρό

λο στη μεγάλη ν ίκη .

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Το Βυζάντιο στάθηκε για χίλια περίπου χρόνια φωτεινό κέντρο του κό
σμου, όχι μόνο για τις τέχνες και τα γράμματα, αλλά και για τον αθλητισμό. 
Οι στρατιωτικές αθλητικές δραστηριότητες στο Βυζάντιο ήταν το κυνήγι 
άγριων και επικίνδυνων ζώων, ο ιππόδρομος, οι αρματοδρομίες, η ξιφα
σκία, η τοξοβολία, η έφιππος μάχη (το πιο επικίνδυνο αγώνισμα αφού οι 
συμμετέχοντας πολεμούσαν όπως και στη μάχη), η πάλη και διάφορα παι
χνίδια. Στο Βυζάντιο, οι αθλητικές δραστηριότητες ήταν προνόμιο των αυ- 
τοκρατόρων, των ευγενών και των προνομιούχων τάξεων. Ήταν η περίο

δος των ιπποτών που επιδίδονταν σε αθλητικές δραστηριότητες για καθα
ρά ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς, θεραπευτικούς, αλλά και στρατιωτικούς 

σκοπούς.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Η Σ.ΦΑ. δεν σταμάτησε στην Ελλάδα με την υποταγή στους Τούρκους. Η 
ελληνική παράδοση, μέσα από το Διγενή Ακρίτα, παρουσιάζει τη Σ.ΦΑ. σαν 
την ενσάρκωση της τόλμης και της παλικαριάς. Ζωντανό παράδειγμα αυτή 
την περίοδο ήταν η σκληρή ζωή των κλεφταρματωλών που, μέσα από κάθε 
είδους στερήσεις και για να αντέξουν την καταδίωξη των κατακτητών, δεν 

παρέλειπαν την τέλεια  σωματική τους κατάσταση . Οι αρματολοί ήταν μι
σθοφόροι των Τούρκων που χρησιμοποιούνταν για τις στρατιωτικές τους 
ανάγκες και οι κλέφ τες ήταν οι κυνηγημένοι από τον κατακτητή. Πολλές 
φορές οι αρματολοί γινόταν κλέφ τες και οι κλέφτες αμαρτωλοί.

Η στρατιωτική άθληση αυτή την εποχή χω ρ ιζόταν στη Λεβέντικη, 

(αυτή που έκανα οι κλέφ τες  και οι αμαρτωλοί, στο δρόμο, στο λιθάρι, 
στην πάλη, στο άλμα) και τη Λαϊκή. Υπήρχαν επίσης οι χοροί και τα παιχνί

δια, τα οποία θεωρούνταν ακίνδυνα και επιτρεπόταν από τους Τούρκους.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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Η απελευθέρωση της Ελλάδας (1827) βρήκε τον ελληνικό πληθυσμό ε 
πηρεασμένο από το γερμανικό σύστημα γύμνασης. Είχε αναπτυχθεί ένα ε ί

δος Σ.ΦΑ. που περιείχε ασκήσεις “πυκνής τάξεως", "αναρριχήσεις επί κά- 
λω" και "υπερπηδήσεις επί ίππου".

Το Δεκέμβριο του 1862 εισήχθη με ψήφισμα στα κατώτερα εκπαιδευτι
κά ιδρύματα το μάθημα της γυμναστικής, το οποίο προέβλεπε και τη μόρ
φωση γυμναστών. Μέχρι τό τε η γυμναστική είχε ανατεθεί στους υπαξιω- 
ματικούς και τους σ τρα τ ιώ τες  του Πυροσβεστικού Λόχου . Το 1871 
εισήχθησαν επίσημα οι γυμναστικές ασκήσεις και οι ανθυπασπιστές του 

στρατού αντικατέστησαν τους γυμναστές.

To 1893 ιδρύθηκαν επίσημα Σχολές Γυμναστικής που είχαν ως αποτέλε

σμα να σταματήσουν οι Υπαξιωματικοί του στρατού να γυμνάζουν τα παιδιά 
στα σχολεία. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν το 1893 σημάδεψαν την πορεία 
του έθνους. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913Ι, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 
(1914-1917), η Μικρασιατική Καταστροφή (1920-1922) και ο Β' Παγκόσμιος Πό

λεμος (1940-1945), οδήγησαν αναγκαστικά στη στρατιωτική χρήση της άσκησης.
Τ ο 1949, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων προώθησε την αθλητική παι

δεία σε όλη την εκπαίδευση (Παραγωγικές Σχολές Αξ/κων-Υπαξ/κων, Κέ
ντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων). Στόχος ήταν να συνέχιζαν τα Ελληνό

πουλα τις  αθλητικές τους δραστηριότητες και να μην στεκόταν η θητεία ε 

μπόδιο στην αθλητική τους απόδοση. Παράλληλα λειτουργούσε και η Στρα
τιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής (Σ.Σ.ΣΑ.) που αποτελούσε το κέντρο υπο

δοχής των καλύτερων στρατευμένων αθλητών της χώ ρας.

To 1962, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.) προβληματίστηκε για τη σω

ματική και πνευματική διαπαιδαγώγηση των στρατιωτών και διαπίστωσε 
την ανάγκη προώθησης της αθλητικής παιδείας ως μέσο εκπαίδευσης των 
οπλιτών και ως μέσο βελτίωσης των ψυχικών, πνευματικών και σωματικών 
ιδιοτήτων των νεοσύλλεκτων. Οι προσπάθειες του για αναβάθμιση της 

Σ.ΦΑ. περιέλαβαν όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής οργάνωσης.
Η Γενική Διαταγή το Νοέμβριο του 1962 με θέμα “Στρατιωτικοί Κανονι

σμοί και Ευθύνη του 3ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Στρα
τού" θέσπισε το Στρατιωτικό Κανονισμό 175-1, ο οποίος αφορούσε τη 
Σ.ΦΑ. (Γενικό Επιτελείο Στρατού 1962). Πρόκειται για ένα Δοκίμιο Φυσικής 
Αγωγής που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις Ε.ΕΔ.

Τ ο Νοέμβριο του 1975, με το Προεδρικό Διάταγμα 771 /75, θεσπίστηκε 

το Α.ΣΑ.ΕΛ και ορίστηκε υπεύθηνο για όλα τα θέματα αθλητισμού του 
Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας. Το 
1991 έγινε μια προσπάθεια αναβάθμισης του Στρατιωτικού Αθλητισμού. Τ ο 
Α.ΣΑ.ΕΔ. μεταφέρθηκε στην παλιά Αμερικάνικη βάση, όπου οι σύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστάσεις δίνουν τη δυνατότητα στη Σ.ΦΑ. να οργανωθεί 
μεθοδικά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από το τέλος του 1994 γίνονται προσπάθειες αναμοόρφωσης των εγ
χειριδίων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ε.ΕΔ Το Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας, σε συνεργασία με τις μονάδες και τα κέντρα εκπαίδευσης, πρό
κειται να θεσμοθετήσει υποχρεωτικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής για 
όλους τους στρατεύσιμους, τα οποία θα είναι στις ανάγκες του Στρατού 
Ξηρός, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνο
μία, Πυροσβεστική). Στο πρόγραμμα ορίζεται και η αξιοποίηση των καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν τη θητεία τους, εφαρμόζοντας αθλητικά προ
γράμματα μαζικής άθλησης στην περιοχή που βρίσκεται μονάδα όπου υπηρε
τούν. Στόχος του Υπουργείου είναι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής να μην προ

σφέρουν τις γνώσεις τους μόνο στην μονάδα που υπηρετούν, αλλά και στις πα

ραμεθόριες περιοχές όπου οι ευκαιρίες άθλησης είναι περιορισμένες. □
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"Εγώ είμαι ότι είμαι μέσα σε τούτο εδώ το σώμα και με τούτο εδώ 
το σώμα. Χωρίς αυτό εδώ το σώμα ή έξω απ'αυτό εδώ το σώμα είναι 
εντελώς αδύνατο να είμαι ότι είμαι”

Τον Αστνν. Υποδ/ντη (ΥΓ) - Ψυχολόγον, 
Γεωργίου Βαλιμήτη

Η σχέση με το σώμα μας ξεκι

νάει με τον σχηματισμό της α

ντίληψης για τον ενιαίο χαρα

κτήρα του που ξεκινάει γύρω στον 6 ο μήνα 

της ζωής, συνεχίζεται με τη διαμόρφωση 

εμπειρίας γι' αυτό και τέλος ανάλογα με τα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα που δεχόμα

στε επενδύεται με διάφορα αισθήματα θε

τικά ή αρνητικά.

Η αντίληψη, η εμπειρία και τα αισθήματα 

γύρω από το σώμα μας συνιστούν το σω

ματικό μας εγώ που ολοκληρώνεται στα 

τρία περίπου χρόνια και που τόσο θεμελια

κό ρόλο παίζει για τη διαμόρφωση του ψυ

χισμού μας και την γενική θεώρηση της 

σωματικής εικόνας του εαυτού μας.

Η ανάπτυξη και σύνθεση του εγώ βασί

ζετα ι στις ψυχικές αναπαραστάσεις των 

αισθήσεων του "καλού" και του "κακού" με 

την έννοια της ικανοποίησης - ευχαρίστη

σης και της δυσαρέσκειας - απογοήτευσης 
ή στέρησης.

Οι κακές σχέσεις με το σώμα ή τη σωμα

τική εικόνα μας όχι μόνο μπορεί να επηρεά

ζουν την εμφάνιση και την πορεία και την 

τελική έκβαση μιας ασθένειας αλλά συχνό 

μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο και 

στην προσαρμογή μας στη ζωή και να ο

δηγήσουν σε ψυχοπαθολογικές αντιδρά
σεις.

Έτσι μπορεί να υπάρχει λαθεμένη αντίλη

ψη μελών, οργάνων ή ολοκλήρου του σώ

ματος. Είναι γνωστή η έμφαση που δόθηκε 

από τη σχολή του Adler στα παιδιά που εμ

φανίζουν από τη γέννησή τους ανεπαρκή 

όργανα περιπλέκονται σ' έναν αγώνα με τη 

ζωή ο οποίος τα παρασύρει στον στραγγα

λισμό του κοινωνικού τους αισθήματος, σε 

τρόπο που αυτό αποδέχονται εύκολα το 

πρότυπο να ασχολούνται διαρκώς με τον 

εαυτό τους και την εντύπωση που κάνουν

Ε/7. Παπανούτσος

στο περιβάλλον τους, παρά με τα ενδιαφέ

ροντα των άλλων.

Κατ' αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται υ- 

περαντιρροπιστικά πρότυπα συμπεριφο

ράς και επομένως ψυχοπαθολογία.

Η σχέση όμως του ψυχισμού με το σώμα 

είναι αμφίδρομος. Δεν χρειάζεται απόδει

ξη για όποιον μπορεί να συλλάβει την άμε

ση εμπειρία της ενότητας να νοιώσει την 

ψυχή μέσα στο σώμα του και το σώμα μέ

σα στην ψυχή του.

Η απώλεια οργάνων που αχρηστεύθηκε 

από αρρώστια ή μέλους που το χάσαμε α

πό ακρωτηριασμό, μεταβάλλει ελαφρότε

ρα ή βαρύτερα μαζί με το σωματικό και το 

ψυχικό μας μέρος ανάλογα με την έκταση 

και το βάθος της διαταραχής που προκαλεί 

στη λειτουργία του οργανισμού.

Οι ανάπηροι αισθάνονται για πολύ χρόνο 

πόνους στο όργανα ή στα άκρα που τους 

λείπουν μέχρι να εγκατασταθεί και να αρ

χ ίσ ε ι να λ ε ιτο υ ρ γ ε ί η συνείδηση ενός 

"νέου" σώματος χωρίς π.χ. ένα χέρι ή χω

ρίς πόδια.

Εάν μ ερ ικές  ζη μ ιές  του οργανισμού 

αφήνουν αναλλοίω το Ιή σ χεδόν αναλ

λοίωτο) το ψυχικό μέρος, αυτό συμβαίνει 

ή επ ε ιδ ή  ε ίν α ι πολύ επ ιπ ό λα ιες  και 

ασήμαντες ή επειδή με τ ις  εφ εδ ρ ικ ές  

δυνάμεις που επ ιστρατεύει το σώμα τις 

επανορθώνει και ξαναβρίσκει γρήγορα 

την "τάξη" του.

Οι αλλαγές του σώματος μας διδάσκουν 

τις έννοιες του πεπρωμένου, του χρόνου, 

της φύσης, της θνητότητας και του χαρα

κτήρα.

Η ψυχή ομιλείτην διάλεκτο των οργάνων 

έλεγε ο Adler.

Έτσι μια θερμή χειραψία δηλεί ανεπτυγ

μένο κοινωνικό συναίσθημα ενώ μια υποτο

νική, δειλία ή αδιαφορία.
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Αν κάποιος κάθεται πλάγια στο λεωφο

ρείο ακουμπώντας μάλιστα στον άλλο δεί

χνει προφανώς την εξαρτικότητά του, ενώ 

ένα που δεν διστάζει να βήξει στο πρόσω

πο του άλλου δείχνει προφανώς τον εγω

κεντρισμό του και την αδιαφορία του ή και 

την επιθετικότητά του προς τους ανθρώ

πους.

Όποιος κοιμάται ανάσκελα, σαν στρατιώ

της σε προσοχή, προφανώς θέλει να δεί

ξει "ανάστημα" ώστε να αναπληρώσει την 

μειονεκτικότητά του, ενώ όποιος κοιμάται 

κουλουριασμένος σαν σκαντζόχοιρος ή σε 

στάση εμβρύου αισθάνεται προφανώς α

νασφαλής και είναι φοβισμένος ή δειλός 

και αναζητεί προστασία.

Εκείνος που κοιμάται στο στομάχι εμφα

νίζει πείσμα και αρνητικότητα, ενώ κάποιος 

που ξυπνάει με το κεφάλι κάτω και τα πόδια 

στο μαξιλάρι προφανώς βρίσκεται σε αντί

θεση με τον κόσμο.

Όποιος κινείται στον ύπνο του όλο το 

βράδυ, χωρίς οργανική αιτία, είναι πιθανόν 

ανικανοποίητος, θέλει να επιτύχει περισ

σότερα και επ ιζητεί την προσοχή των άλ

λων, ενώ η νυχτερινή ενούρηση είναι δια

μαρτυρία, έλκυση προσοχής, προσπάθεια 

υποταγής του άλλου, ανταγωνιστικότητα 

και άρνηση συμμόρφωσης προς τους κα

νόνες.

Η δυσκοιλιότητα σημαίνει άρνηση δοτι- 

κότητας (συναισθηματική κατακράτηση) ε 

νώ ο τρισμός των οδόντων αποτελεί ένδει

ξη άρνησης αποδοχής συμπεριλαμβανομέ- 

νης π.χ. στις γυναίκες ακόμη και της σύλλη

ψης-
Οι βαθύτατες ψυχικές καταστάσεις ό

μως, μέσω των συνδέσεων με το κεντρικό 

νευρικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα καθώς και τους ενδοκρινικούς μη

χανισμούς επηρεάζουν προφανώς και την 

λειτουργικότητα των οργάνων και τελικά 

μπορεί να οδηγήσουν και σε ιστικές αλ

λοιώσεις και βλάβες.

Τότε η διάσπαση της σωματικής γίνεται 

και σκίσιμο ψυχικής υπόστασης.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν ομιλούμε 

για έκφραση του ψυχισμού μας μέσω των

οργάνων αλλά αναφερόμαστε πλέον σε 

ψυχοσωματικές νόσους που έχουν πια η 

καθεμιά των την ιδιαίτερη νοσολογική ο

ντότητα. □
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Η εκκλησία μας, με τους κληρικούς και τους πιστούς της απετέλεσε την κιβωτό του Γένους. 
Κράτησε επί τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς και απάνθρω πης τυραννίας  

ζιοντανή τη θρησκεία μας, κύριο και καίριο στοιχείο διαφοροποιήσεώς μας από τον κατακτητή. 
Αυτή ήταν που αναζωπύρωσε κι ενίσχυσε την επιθυμία των Ελλήνων του 1821

για το ξεσηκωμό και την ελευθερία.

Α ποτελεί στοιχειώ δες καθήκον 

κάθε Έλληνα να θυμάται μ'ευ- 

γνωμοσύνη τους ενδόξους ε 

θνομάρτυρες , τους ήρωες και αγωνιστές 

του 1821 που είχαν υψηλά ιδανικά, τα οποία 

εμπνεόμενοι δεν εδειλίασαν εμπρός στην 

οργανωμένη πολυάριθμη στρατιωτική και 

υλική υπεροχή των βαρβάρων.

Πρωτομάρτυρας του Αγώνα αυτού που 

έπεσε μαχόμενος ηρωικά στη μάχη της 

Χαλκωμάτας, ήταν ο Επίσκοπος Σαλώνων 

Ησαίας. Στο απέριττο ηρώο που έστησαν 

οι συντοπίτες του οι Δεσφινιώτες στον κα

θαγιασμένο τόπο της μάχης, όπου σκοτώ

θηκε επιγράφεται:

"Τοις εκΔεσφίνης του Παρνασσού αδελ- 

φοίς Ησαΐα, Αμφίσσης Επισκοπώ και Ιωάννη 

ιερεί, πεσούσιν εν Χαλκώματα ωδε 23 Α

πριλίου 1821 υπέρ Πατρίδος μάχη Αλαμά

νας κοινώ Εράνω 1916".

Ο Ησαίας γεννήθηκε στη Δεσφίνα Παρ- 

νασσίδος το έτος 1778. Πατέρας του ήταν 

ο λεβεντόπαπας της Δεσφίνας Παπα-Στά- 

θης Παπαευθυμίου και η μάνα του λεγόταν 

Αρχόντω.

Το κοσμικό του όνομα ήταν Ηλίας και 

ήταν ο μικρότερος από τ' αγόρια. Ο Γιάννης

ήταν ο πιο μεγάλος, ο Θεοδόσης ο μεσια

νός, κι από κοντά δυο κορίτσια.

Τα πρώτα γράμματα διδάχθηκε ο Ησαίας 

στα Σάλωνα και στο μοναστήρι του Προ

δρόμου στη Δεσφίνα, στο οποίο και εκάρη 

μοναχός, και του Οσίου Λουκά στο Στείρι 

Βοιωτίας, όπου και ξύπνησε μέσα του η πα

τριωτική συνείδηση. Στο ίδιο μοναστήρι αρ

γότερα χειροτονήθηκε διάκονος.

Περισσότερες σπουδές και πρόοδο έ 

καμε ο Ησαίας στα Γιάννενα, με φροντίδα 

του Αλή Πασά, και στη Κωνσταντινούπολη. 

Αυτό έγινε από τον Τεπελενλή σε ένδειξη 

ευγνωμοσύνης προς τον πατέρα του Πα- 

πα-Στάθη, που σαν πραγματικός Σαμαρεί

της, πριν πολλά χρόνια έσωσε από βέβαιο 

θάνατο τον νεαρό τότε Τσαούση αρβανίτη 

και μετέπειτα πασά, όταν τον βρήκε στο 

δρόμο του απόβραδο, πεσμένο μέσα στα 

χιόνια, αποκαμωμένο, βαρεία άρρωστο, ε 

τοιμοθάνατο.

Στη Βασιλίδα των πόλεων οι Φαναριώτες 

έφεραν τον Ησαΐα σε επαφή με τον Πα

τριάρχη Γρηγόριο Ε', ο οποίος στο πρόσω

πο του φωτισμένου διακόνου διέκρινε έ 

ναν άξιο ηγέτη, γι' αυτό και σύντομα τον 

χειροτόνησε ιερέα.

Αφού ολοκλήρωσε το σπουδαστικό και 

πνευματικό του οπλοστάσιο επ ιστρέφει 

στη γενέτειρά του Δεσφίνα, όπου επιβάλ

λεται με τον πλούτο της ψυχικής του δύνα

μης και πολύ σύντομα η ακτινοβολία των 

έργων του ξεπερνά τα στενά τοπικά όρια.

Αργότερα, το 1818 μετά το θάνατο του 

Δεσπότη Ιωακείμ, ο Πατριάρχης εκτιμώ

ντας τα πνευματικά και διοικητικά του προ

σόντα, τα πατριωτικά του αισθήματα και 

την ομόθυμη υποστήριξη του λαού της Φω

κίδας, χειροτόνησε τον Ησαΐα Επίσκοπο 

Σαλώνων και τον έσ τε ιλε να ποιμάνει και 

προετοιμάσει τη Ρούμελη για τον επικείμε

νο ξεσηκωμό. Ήταν τότε ο Ησαίας σαρά

ντα ετών. Τρία χρόνια έζησε μετά την εν

θρόνισή του ο Ησαίας.

Κατά το διάστημα αυτό εργάσθηκε α

κούραστα , αφοσιωμένα και με ζήλο στις 

ιερατικές και εθνικές του υποχρεώσεις ο 

σεπτός ιεράρχης. Όπως "ο ποιμήν ο καλός" 

με κοινωνικά έργα ανακουφίζει τον πόνο 

των ραγιάδων, συγκεντρώ νει χρήματα, 

προμηθεύεται όπλα, προετοιμάζει τους 

πολεμιστές και το λαό.

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Ησαίας κα

λείτα ι από τον Πατριάρχη Γρηγόριο στην
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Κωνσταντινούπολη, παίρνει οδηγίες και ε 

π ισ τρέφ ει φ έρνοντας μαζί του την πα

τριαρχική εμπ ιστευτική επιστολή με το 

μήνυμα της εθνεγερσίας.

Αμέσως οργανώνει σύναξη στο καθολι

κό της Μονής του Οσίου Λουκά με τον η

γούμενο Ιωάσαφ, Τον Αθανάσιο Διάκο, τον 

φιλικό Ζαφείρη, τον Μπούσγο, άλλους προ

κρίτους και οπλαρχηγούς, στην οποία απο- 

φ ασ ίζετα ι η κήρυξη της Επαναστάσεως 

στη Ρούμελη.

Την 27η Μαρτίου 1821 με συμμετοχή ό

λων ο Επίσκοπος Ησαίας χοροστατεί σε 

λειτουργία στην Ιερά Μονή. Μετά τον όρθο 

και τη Δοξολογία εξέρχεται στο προαύλιο 

κρατώντας τη σημαία και το Σταυρό και α

φού ψέλνει το "Σώσον Κύριε τον λαόν Σου", 

κηρύσσει την έναρξη της επαναστάσεως 

στη Ρούμελη, ευλογεί τα λάβαρα και τα ό

πλα και δακρυσμένος αναφωνεί:' "Ελευθε

ρία η Θάνατος"που τα επαναλαμβάνουν με 

ιερή αποφασιστικότητα όλοι.

Είναι η τελευταία φορά που ο Σαλώνων 

φοράει την αρχιερατική του στολή.

Από το μοναστήρι του Οσίου Λουκά πήγε 

στην Μονή Προφήτου Ηλία κοντά στην Αμ

φισσα, όπου τον περίμεναν ο Πανουργιάς 

με τα παλικάρια του, προεστοί και προύχο

ντες των Σαλώνων. Γίνεται και εκε ί δοξολο

γία, όμως ο Ησαΐας δεν πρόίσταται. Ως α

πλός κληρικός κηρύσσει την εθνεγερσία 

και το μήνυμά του απλώνεται σε όλη την 

περιοχή.

Οι Τούρκοι μαθαίνοντας τα γεγονότα 

λυσσομανούν. Στις 20 Απριλίου οι ήρωες Η

σαΐας, Διάκος, Πανουργιάς, Διοβουνιώτης 

και άλλοι με τα παλικάρια τους, στήνοντες 

νέες Θερμοπύλες, αποφασίζουν να εμπο

δίσουν την κάθοδο των οσμανληδών στο 

Μωριά, οχυρώνονται στη Χαλκωμάτα και 

την Αλαμάνα. Κι ο πόλεμος αρχίζει. Οι Οθω

μανοί είναι πολύ περισσότεροι, οκτώ χιλιά

δες, έναντι χιλίων Ελλήνων επαναστατών.

Οι οπλαρχηγοί και αγωνιστές πολεμούν 

ως νέοι Σπαρτιάτες. Η αντίσταση είναι καλά 

οργανωμένη και δυνατή, γι' αυτό στις απα

νωτές εφόδους των ορδών του Βρυώνη 

τα ανθρώπινα κουφάρια του εχθρού στοι

βάζονται βουνό.

Όμως οι εφ εδρε ίες  των Τούρκων είναι 

ανεξάντλητες και επιτίθενται φανατισμέ

νες συνεχώς, γι' αυτό αποφασίζεται υπο

χώρηση των αγωνιστών προς τα βουνά για 

να μη κυκλωθούν.

Ο μαχητής Δεσπότης όμως δεν υποχω

ρεί, συνεχίζει να πολεμάει διευκολύνο

ντας την υποχώρηση των άλλων. Μερικά 

παλικάρια παρακαλούν τον επίσκοπο να 

φύγει και να σωθεί. Ο συντοπίτης του Η

σαΐα Κελεπούρης του προσφέρει άλογο , 

αλλά ο μάρτυρας του Αγώνα αρνείται και 

τον διατάσσει να φύγει. Εκείνος αφήνει το 

άλογο και με σφιγμένη καρδιά υποχωρεί.

Ο πολεμιστής επίσκοπος συνέχισε τη 

μάχη και τελευταίος επιχείρησε να φύγει. 

Ήταν όμως αργά και βλέποντας τους Τούρ

κους να τον πλησιάζουν αναφώνησε:

"Παναγία μου, σώσε τουλάχιστον την πα

τρίδα".

Ήταν τα τελευταία του λόγια που άκου- 

σαν τα παλικάρια του πριν πέσει για την πί

στη και την πατρίδα, την 23 η Απρι

λίου 1821. Ήταν ο πρώτος δεσπό

της που έπεσε για τον αγώνα.

Στην ίδια μάχη έπεσε πολεμώ

ντας και ο αδελφός του Ησαΐα ιε 

ρέας Παπαγιάννης και ένας μικρός α

νιψιός του, της αδελφής του παιδί.

Σε άλλο τομέα του μετώπου κο

ντά στη γέφυρα της Αλαμάνας, πο

λέμησε αντρειω μένα, τραυματί

στηκε και πιάστηκε ο θρυλικός Αθα

νάσιος Διάκος.

Στη μονή Οσίου Λουκά φυλάσσο

νται τα ιερά άμφια του επισκόπου 

Σαλώνων Ησαΐα και το μικρό ευαγ

γέλιό του, που όρκιζε τους αγωνιστές.

Η οργάνωση, η κήρυξη και η γενική έναρ

ξη της επαναστάσεως στη Ρούμελη, την 

Ανοιξη του 1821 από τον αγωνιστή ιεράρχη 

και ξεχωριστά η θυσία του στο χαράκωμα 

της τιμής, απέδωσαν καρπούς αγλαούς.

Οι πολλές απώλειες των Τούρκων σε ό

λες τις μάχες της ξεσηκωμένης Ρούμελης, 

κλόνισαν το ηθικό τους.

Συνειδητοποίησαν πως δεν θα μπο

ρούσαν να την καταπνίξουν και πως η κάθο

δος τους στο Μόριά για να καταστείλουν 

την εκε ί επανάσταση δεν θα ήταν ένας πε

ρίπατος με πλούσιο πλιάτσικο.

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γυμνασιάρχου Δημ. Παπο 

κωνσταντίνου "Ο Παραμερισμένος Εθνεγέρτης Επίσκοπος Σά

λωνων Ησαίας", το οποίο ευγενώς μας παραχώρησε ο Σύλλο

γος Απανταχού Δεσφινιωτών Ό  Ησαίας"

Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ

"... Στ' αγέρι κρεμασμένα
ωσάν καντήλια τ' ουρανού, αποβραδίς δύο (ρώτα
εφάνηκαν στη σκοτεινιά... Κανείς δεν τάχει ανάψει...
Κ ι' ένας που πέρασε απεκεί, καλόγερος, διαβάτης, 
κι είδε το θάμμα κι' έδραμε, στη λάμψη δυο κεφάλια 
ηύρε που πλάγιαζαν γλυκά...Τώνα του Παπαγιάννη 
και τ' άλλο του Δεσπότη του. Γονατιστός εμπρός τους 
έμειν' ο γέρος κί έκλαψε... Τους έριξε τρισάγιο, 
τα φίλησε στο μέτωπο και με το δοκανίκι 
έσκαψε λάκκο κι έθαψε τ' αχώριστα τ' αδέρφια. 
Βλογάει το χώμα τρεις φορές... Έκαμε το σταυρό του 
και χάνεται στην ερημιά... Εσβύστηκαν τα φώτα"

Αριατ . Βαλαωρίτης
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Τ ην Δευτέρα ημέρα του Πάσχα ο Χω

ροφύλακας του 8ου Τμήματος Α

θηνών Ιωάν.Ζερβάκος,τη στιγμή που προ

σπαθούσε να διαχωρίσει τους συμπλεκό

μενους Ε.Λέπουρα και Π.Μαρκόπουλο, 

δέχθηκε την επίθεση του πρώτου, ο ο

ποίος τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφά

λι με πέτρα. Ζ α λ ισ θ ε ίς  ε ξ  α ιτ ία ς  του 

τραύματος, ο ανωτέρω Χωρ/κας, έπεσε 

κάτω και τό τε  ο δράστης του αφαίρεσε 

την ξιφολόγχη και μ' αυτή αποπειράθηκε 

να τον διαπεράσει, πλην, όμως, προσέ- 

τρ εξα ν  άλλοι Χ ω ρ/κες και συνέλαβαν 

τον δράστη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1919

Α πό την Αστυνομική Διεύθυνση Αθη

νών ΙΔ/ντής Συντ/ρχης Χωρ/κής 

Απόστολος Παπαοικονόμου] εκδίδεται η α

πό 2-4-1919 ΑστυνΔιάταξη, με την οποία 

"Απαγορεύεται η στίλβωσις υποδημάτων 

εντός των ανθοπωλείων, καφενείων, ζα

χαροπλαστείων και λοιπών κέντρων ανα

ψυχής".

Ομοίως, από την ως άνω Υπηρεσία εκδί- 

δεται την 18-4-1919 η Αστυνομική Διάταξη 

"Περί αναρτήσεως πίνακος εν ταις αμά- 

ξαις" σύμφωνα με την οποία "Εν εκάστη α- 

μάξη δέον ν' α να ρτηθε ί εν καταλλήλω 

πλαισίω πίναξ όπισθεν της θέσεως του α

μαξηλάτου εις καταφανές δια τον επιβάτην 

μέρος, εν τω οποίω ν' αναγράφονται τα α

κόλουθα:

Ο αμαξηλάτης υποχρεούται να έχει πά

ντοτε μεθ' εαυτού την ορίζουσαν τα αμα- 

ξαγώγια αστυνομικήν διάταξιν, παρουσιά- 

ζη δε ταύτην προθύμως εις πάσαν αίτησιν 

του πελάτου ή αστυνομικού οργάνου. Ο ε 

πιβάτης οφείλει να πληρώνη το αμαξηλά

την συμφώνως προς την αστυνομικήν διά- 

ταξιν.

Ο μη φέρω ν μεθ ' εαυτού την αστυ

νομικήν δ ιάταξιν  αμαξηλάτης καταγγέ- 

λεται.

Μ ε το Ν.Δ. 1787/1919 (ΦΕΚ 90/30-4- 

1919) σ τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες 

Χωρ/ής [Αρχηγείο, Ανώ τερες Διοικήσεις, 

Δ ιοικήσεις, Μ οιραρχίες, Υπομοιραρχίες 

και σταθμοί Χωρ/κής) προσετέθη και το 

"Τμήμα Χω ρ/κής, μετά  τ ις  Υπομοιραρ-

χιες".

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1929

Τον Απρίλιο 1929 δημοσιεύεται το από 

28-3-1929 Δ/γμα [ΦΕΚ 134Α/19291 με το 

οποίο ιδρύονται:

α) Σταθμός Χωρ/κής Εκάλης Αττικής, 

β) Τμήμα Χωρ/κής Άστρους Αρκαδίας, 

καταργουμένου του ομωνύμου Σταθμού, 

γ) Σταθμός Χωρ/κής Ανθείας Έβρου, 

δ) Σταθμός Χωρ/κής Μάκρης Έβρου, 

ε) Σταθμός Χωρ/κής Μαλικίου Ηλείας, 

στ) Τμήμα Χωρ/κής Ανωγείων Κρήτης, 

καταργουμένου του ομώνυμου Σταθμού, 

ζ) Σταθμός Χωρ/κής Κοκκωνίου Κοριν
θίας

η) Σταθμός Χωρ/κής Κάτω Πόλεως Αι- 

γίου και τέλο ς  υποβ ιβάζετα ι το  Τμήμα 

Β ρα χα τίου  Κ ο ρ ινθ ία ς  σ ε Σ τα θμό  

Χωρ/κής.

Ομοίως, δημοσιεύεται το από 18-4-1929 

Δ/γμα [ΦΕΚ 154Α/19291 με το οποίο: 

α) ιδρύονται οι Σταθμοί Χωρ/κής Νεο- 

χωρίου Δράμας και Νέας Μαδύτου Ζαγκλι- 

βερίου

β) Μετονομάζονται τα Α' και Β' Τμήματα 

Ηρακλείου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1939

Τ ην 1 -4-1939 δημοσ ιεύετα ι ο Α.Ν. 

1679/1939 [ΦΕΚ 130Α/1939). Με τον 

Νόμο αυτόν προβλέπεται η ίδρυση Ταμείου 

με την επωνυμία " Ταμείο Περιθάλψεως 

Αξ/κών και Ανθ/στών" με έδρα την Αθήνα, 

σκοπός του οποίου είναι “α) Η περίθλαψις 

εν οίκω Ευγηρείας των αποστράτων Αξιω

ματικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού 

της Ξηρός, Β.Χωρ/κής και Β. Αεροπορίας 

και β) Η εν ιδίω Νοσοκομεία) νοσηλείας με

λών οικογενειών των εν ενεργεία Αξιωμα

τικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού της 

Ξηρός, Β.Χωρ/κής και ΒΑεροπορία".

Ίδιος Νόμος θέλει καθορίσει τα της συ- 

στάσεως Οίκου Ευγηρείας αποστράτων 

Αξ/κώ ν και Νοσοκομείου μελών οικογε

νειών Αξιωματικών και Ανθ/στών εν ενερ- 

γεία".

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1949

Τ ην 22.30' ώρα, περίπου, της 9-4- 

1949, στην Αίγινα και εντός της οι

κίας της, έπεσε θύμα βιασμού από στρα

τιώτη η 85χρονη Ε.Κ.

Ο βιασμός της ανωτέρω διαπιστώθηκε 

ιατροδικαστικώς και ο κατηγορούμενος 

παρουσιάζε ίχνη προσφάτου συνουσίας. 

Προηγουμένως, ο δράστης και συγκεκρι

μένα την 21.45' ώρα της ίδιας ημέρας, έκα

νε αθέμιτες προτάσεις και επετέθηκε σε 

ανήλικο. □

Ε πιμέλεια: 

ΥπαστννόμοςΑ  ’ Α λκής Ψωμάς
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
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ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ...
Παράγοντες

που ενισχύουν την επιδημία

Κάποιες από τις α ιτίες εξάπλωσης του 

HIV παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν είναι 

πλήρως κατανοητό το γιατί, για παράδειγ

μα, οι ρυθμοί μόλυνσης από τον HIV σε κά

ποιες χώρες απογειώνονται ενώ σε άλλες 

παραμένουν σταθεροί για πολλά χρόνια. Το 

μόνο γνωστό είναι ότι ο αριθμός των παρα-

Η πρόσφατη παγκόσμια έκθεση για την ημέρα 
κατά του AIDS, αποκαλύπτει ότι οι μολύνσεις 

έχουν αυξηθεί κατά 10% μέσα στο 1998

παίθρου που είχαν καταφύγει σε προσφυ- 

γικούς καταυλισμούς.

Σε πολλές περιοχές, οι άνθρωποι δεν έ 

χουν πρόσβαση σε εθελοντικό έλεγχο και 

συμβουλευτική για το AIDS. Παρόλα αυτό, 

ακόμη και όταν προσφέρονται αυτές οι υ

πηρεσίες, πολλοί δεν θέλουν να γνωρίζουν 

αν είναι οροθετικοί εξα ιτίας των κατηγο

ριών και της ντροπής που συνοδεύουν συ

χνά την ασθένεια.

Για παράδειγμα, στην Ακτή Ελεφαντο

στού, όπου περισσότερες από 13.000 γυ

ναίκες είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση 

όλων των υπηρεσιών για να αποκτήσουν έ 

να υγιές μωρό, λιγότερες από τις μισές δέ

χθηκαν να υποβληθούν στο τεστ και επέ-

σχεδόν το 40% των εγκύων γυναικών έ 

χουν προσβληθεί από το  ιό και σχεδόν

30.000 ενήλικες ζουν με τον ιό.

Όμως η μοναδική ομάδα της πόλης που 

προσφέρει υποστήριξη σε θύματα του HIV 

αριθμεί μόνο 70 μέλη ενώ χιλιάδες άλλοι έ 

χουν αφ εθεί μόνοι τους στην αντιμετώπιση 

της ασθένειας και των συνεπακόλουθών 

της όπως η ξαφνική απαίτηση να χρησιμο

ποιηθεί προφυλακτικό από ένα χρόνια στα

θερό ζευγάρι.

Η μυστικότητα μπορεί να συνεχιστεί α

κόμη και όταν πλησιάζει ο θάνατος και το ά

τομο ίσως να πεθαίνει από φυματίωση ή κά

ποια άλλη κοινή ασθένεια. Σε μια μελέτη για 

τα προγράμματα κατ' οίκον θεραπείας στη

•  Σχεδόν 7.000 νέοι άνθρωποι 10-24 ετών μολύνονται από τον 
HIV κάθε μέρα, δηλοδη 5 νεαρά άτομα κάθε λεπτό που περνά

•  Σχεδόν 1.7 εκατομμύριο νέοι άνθρωποι μολύνονται από τον 
HIV κάθε χρόνο στην Αφρική.

•  Περίπου 700.000 νεαρά άτομα μολύνονται από τον HIV κάθε 
χρόνο στην Ασία και τον Ειρηνικό.

γόντων που επηρεάζουν ξεκάθαρα το μέ

γεθος και το πεδίο της επιδημίας δ ιαφέ

ρουν ανάλογα με την περιοχή.

Οι πόλεμοι και οι ένοπλες συρράξεις δη

μιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξά- 

πλωση του ιού. Η έκθεση σημειώνει ότι στη 

Ρουάντα, πριν τις  πολιτικές αναταραχές 

στα μέσα της δεκαετίας του '90, οι ρυθμοί 

μόλυνσης ήταν περίπου 10% στην ύπαιθρο, 

όπου ζούσαν και οι περισσότεροι κάτοικοι.

Εντούτοις το 1997, οι ρυθμοί του ιού τό

σο στα αστικό κέντρα όσο και στην πόλη 

ήταν πάνω από 11 %. Αποκαλυπτικό είναι το 

γεγονός ότι οι ρυθμοί μόλυνσης από τον ιό 

εξαπλασιάστηκε στους πληθυσμούς της υ-

στρεψαν να λάβουν τα αποτελέσματα.

Στην πόλη Mutare της Ζιμπάμπουε, τα 

στοιχεία πρόσφατης έρευνας δείχνουν ότι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ THI ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ TOY HIV AIDS ( iu t t f p x x ;  1998)

Νέκ| μολύνσεις ατόμω ν μ ε  H IV  το  1998  

Α ρ ιβ μ ό ς  α τ 6 μ « ν  που  ζο υ ν  μ ι  H IV  A ID S

Ενήλικες 

Γυναίκες 

Παιδιά < 1 5  ετώ ν 

Σύνολο

Ενήλικες 

Γυναίκες 

Παιδιά < 1 5  ετών

5 β ε κ π .
5.2 εκ π .  

2,1ε«3τ. 

590.000

33,4 εκατ.

32.2 εκατ 

13,8 εκατ.

1.2 εκστ.

β ά ν α ιο ι ο π ό  A ID S  T0 1998 Σύνολο 2,5  Ο ΒΤ .

Ενήλικες 2.0 a m .

Γυναίκες 900.000

Π α ιδώ  < 1 5  ετών 510.000

lu r o t o  β α ν ά τ ίΛ  α η ό  ιη ν  α ρχή  τη ς  ο ι Λ ρ 'ο ς Σύνολο 13,9 t ra r.

Ενήλικες 10,7 a m .

Γυναίκες 4,7 a im .

i m i m m - m y . m Π αιδ ιά  < 1 5  ετών 3,2 a m .

νότιο Αφρική, λιγότεροι από 1 στους 10 αν- 

θρώπουν που φρόντιζαν συγγενείς τους 

που νοσούσαν από AIDS γνώριζαν ότι ο α

σθενείς νοσούσε από τη συγκεκριμένη α

σθένεια.

"Κάποιος θα μπορούσε να σ κεφ τε ί ότι 

σε μια χώρα με το 1 /4 και 1 /3 του πληθυ

σμού μολυσμένο, οι άνθρωποι θα ήταν πιο 

ανοιχτοί με την επιδημία.

Η εμπειρία διδάσκει ότι αυτό δεν συμ

βαίνει αυτόματα' είπε ο Δρ.Ρίοί. "Πρέπει να 

σπάσει η σιωπή. Δημόσια και με κουράγιο, οι 

αρχηγοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 

π ο λ ίτες  το υ ς  να α ντιμ ετω π ίσ ουν  την 

αλήθεια για το AIDS".

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση - 2 5 6  - Α π ρ ί λ ι ο ς  1 9 9 9



ΤΣΙΓΑΡΟ: ΠΡΩΤΟ ΒΗΜ Α  
ΠΡΟ Σ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το τσιγάρο είναι γνωστό ότι σκοτώνει 

περισσότερους από ναρκωτικό..

Η συνήθεια του καπνίσματος μήπως είναι 

η κερκόπορτα για τη διάδοση των ναρκωτι

κών στην νεολαία μας;

Σε μία προσπάθεια να απαντήσει σε αυ

τό το ερώτημα η Ελληνική Αντικαρκινική 

Δράση, θέλησε να μάθει εάν υπάρχουν 

χρήστες ναρκωτικών που δεν ήταν καπνι

στές.

Μ ε τη βοήθεια του Οργανισμού Κατά 

των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προωθήθηκαν 

σχετικό ερωτηματολόγια στα διάφορα κέ
ντρα απεξάρτησης.

Ανταποκρίθηκαν ανώνυμα 451 άτομα, 

που όπως αναμένοταν ήταν όλοι καπνιστές, 

ηλικίας από 25-47 ετών, εκ των οποίων 60% 

ήταν άντρες και 40% γυναίκες.

Σχεδόν όλοι άρχισαν το κάπνισμα πριν τη 

χρήση ναρκωτικών, όπως χάπια, χασίς, η

ρωίνη, κ.α. Μόνο 6 άτομα, 5 γυναίκες και 1 

άντρας κάπνισαν χασίς 1 -5 χρόνια πριν από 

το πρώτο τους τσιγάρο.

Όλοι οι ασθενείς κάπνισαν πρώτα τσιγά

ρο και μετά ξεκίνησαν τη χρήση ηρωίνης.

Το 90% των χρηστών προέρχονται από 

οικογένειες με γονείς καπνιστές.

Εάν επομένως θέλουμε να προστατέ

ψουμε τους νέους μας από τα ναρκωτικά 

θα πρέπει πρώτα να τους πείσουμε να μην 

γίνουν καπνιστές.

Όταν ένας νέος πει ΌΧΙ" στο πρώτο τσι

γάρο, αυτός γίνεται απόρθητος σε όποια 

πρόκληση για χρήση ναρκωτικών.

Η σωστή εκπαίδευση από τις  πρώτες 

σχολικές τάξε ις  αλλά και το παράδειγμα 

των γονέων είναι τα ουσιαστικότερα βήμα

τα προστασίας.

Μητέρες, προστατέψτε τα παιδιά σας, 

με το παράδειγμα και τις συμβουλές σας. 

Πείστε τα να αρνηθούν το πρώτο τσιγάρο.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΨΕΙΣ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Οι καπνιστές έχουν τους δικούς τους λό

γους, να καπνίζουν. Αλλά, ανεξάρτητα με 

το τι είδους καπνιστής είσαι, άσχετα από 

την αιτία που σε οδήγησε στο κάπνισμα εάν 

θέλεις να το κόψεις. ΜΠΟΡΕΙΣ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ Μ Η Ν  ΤΟ ΚΟΨΩ

•  Τι θα έκανα στις διακοπές, στη δουλειά;

•  Χρειάζομαι ένα τσιγάρο όταν είμαι σε 

υπερένταση.

•  Δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι 

χωρίς να καπνίσω.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΩ

•  Κερδίζω χρήματα.

•  Να δείξω στο παιδί μου ότι το κάπνι

σμα δεν ωφελεί.

•  Θα μπορούσα να πάθω καρκίνο ή έμ

φραγμα.

•  Να αποδείξω ότι μπορώ να το κόψω.

•  Να αναπνεύσω καλύτερα.

Ένα άλλο ζήτημα να ληφθεί υπόψη είναι 

ότι ένας καπνιστής στην οικογένεια κάνει 

κακό στους άλλους (στη σύζυγο, στο σύζυ

γο, ιδιαίτερα στο μωρό), αφού ο κίνδυνος 

για καρκίνο του πνεύμονα μεγαλώνει και 

μόνο επειδή εισπνέουν τον καπνό σου.

Τα παιδιά αποκτούν π ερ ισ σ ό τερ ες  

μολύνσεις και πνευμονικά προβλήματα 

εάν οι γονείς είναι καπνιστές. Στο χώρο της 

εργασίας ή στο σπίτι, δεν κάνει καλό σε κα

νόναν να αναπνέει τον καπνό του άλλου.

Μίλα καθαρά και ξάστερα για καθαρό και 

δροσερό αέρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΟ Ψ ΕΙΣ ΤΟ Κ Α Π Ν ΙΣ Μ Α

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν, ότι ελαττώ

νοντας τα τσιγάρα ημέρα με την ημέρα, 

τους διευκολύνει να σταματήσουν.

Γράφουμε μ ερ ικο ύ ς  τρόπ ους που 

δούλεψαν για μερικούς από εμάς.

•  Αποφάσισε να καπνίζεις μόνο μια φο

ρά την ώρα. Ή αποφάσισε να κόψεις το 

τσιγάρο για μια ολόκληρη ώρα, και μετά άρ

χισε να παρατείνεις την ώρα ανά μισή-ώρα.

•  Κάντο δύσκολο να βρεις και να καπνί

σεις ένα τσιγάρο

•  Τύλιξε το πακέτο και δέστο με λαστι

χάκια. Κάπνισε με το αριστερό σου χέρι αν 

συνήθως καπνίζεις με το δεξί.

•  Αλλαξε σε μάρκα τσιγάρων, που δεν 

σου πολυαρέσει. Αγόραζε ένα πακέτο κά

θε φορά.

•  Αν πάντοτε καπνίζει ένα τσιγάρο με 

τον καφέ σου, άλλαξε, και πίνε τσάι, χυμό ή 

σόδα.

•  Κάνε κάτι για το σώμα σας, μελέτησε 

τον χαρακτήρα σας. Η άσκηση είναι ένας 

ωραίος τρόπος για να χαλαρώσεις.

•  Τηλεφώνησε στους φίλους σου και 

πες τους ότι θα το κόψεις.

•  Αν το κόψεις για μια μέρα, μπορείς να 

το κόψεις και για μια άλλη μέρα. Δοκίμασέ 

το.

•  Μ άζευε όλα τα χρήματα που θα ξό

δευες για τσιγάρα και αγόρασε κάτι για τον 

εαυτό σου. Σου αξίζει.

•  Εάν λυγίσεις και καπνίσεις ένα τσιγά

ρο, μην ανησυχείς. Μερικοί άνθρωποι κά

νουν πολλές προσπάθειες πριν το κατορ

θώσουν.

•Α ξ ίζ ε ι να το κόψεις, όσα χρόνια και να 

καπνζεις.

•Μ ην εγκαταλείψεις την προσπάθεια. □

Απρί λ ι ος  1 9 9 9 - 2 5 7  - Α σ τ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗΣ ΟΠΛΟΥ
Έ νας απο τους κυριοτερους παράγοντες 

για τον έλεγχο του οπλου απο το σκοπευτή

Τον Υπαστννομον Α Άημητρίου Τσιάβα

Στο μονωμένο σύστημα, όπλο - 

ενεργό φυσίγγιο στη θαλάμη 

αυτού, υπάρχουν δύο σώματα: 

το όπλο μαζί με τον κάλυκα και το βλήμα.

Πριν την εκπυρσοκρότηση αυτά τα δύο 

σώματα ηρεμούν. Επομένως, η ταχύτητά 

τους είναι ίση με το μηδέν (V=0).

Με την εκπυρσοκρότηση και την αποκόλ

ληση του βλήματος από το σύστημα όπλο - 

κάλυκας και σύμφωνα με την αρχή της 

διατήρησης της ορμής, τα σώματα απο

κτούν ταχύτητα και αρχίζουν να κινούνται 

με αντίθετη μεταξύ τους φορά, διατηρώ

ντας το σύνολο της ορμής τους σε μηδενι

κό σημείο. (Αρχή της Διατήρησης της Ορ

μής 1 χ υΐ + m2 χ υ2 =0|.

Αν υ π οτεθε ί ότι m l είναι η μάζα του 

βλήματος, υΐ η ταχύτητα αυτού και m2 η 

μάζα του όπλου, ενώ υ2 η ταχύτητα του ό

πλου, αντικαθιστώντας στην παραπάνω ε 

ξίσωση έχουμε ml χ υΐ = -m2 χ υ2 και έτσι 

υ2 = -m l /m2 χ υΐ

Έτσι λοιπόν, με τα ανωτέρω, διαπιστώ

νουμε ότι η ταχύτητα ανάκρουσης του ό

πλου είναι το αρνητικό γινόμενο του λόγου 

των μαζών του βλήματος και του όπλου με 

την ταχύτητα του βλήματος.

Αν, για παράδειγμα, η ταχύτητα ενός 

βλήματος βάρους 0,009 kgr, που εκτοξεύε

ται από ένα όπλο βάρους 1,250 kgr, είναι 

415 m/sec, η ταχύτητα ανάκρουσης του ό

πλου είναι - 2,988 m/sec.

Η ταχύτητα ανάκρουσης του όπλου είναι 

ένας από τους κυριότερους παράγοντες 

για τον έλεγχο του όπλου από τον σκο

πευτή. Κατά την έξοδο του βλήματος από 

την κάνη, η ταχύτητα ανάκρουσης μηδενί

ζεται.

Όμως, εκτός της ανάκρουσης κατά την 

περιστροφική κίνηση του βλήματος μέσα 

στην κάνη του όπλου δημιουργείται ροπή 

στρέψης του όπλου περί τον εγκάρσιο ά- 

ξονά του (δηλαδή κατά μήκος της κάνης). Έ

τσι εξηγείται το φαινόμενο -μετά τον πυ

ροβολισμό- της τάσης ανύψωσης της κά

νης του όπλου.

Η ανάκρουση του όπλου αυξομειώνεται 

ανάλογα με τη μάζα του βλήματος. Όσο ε 

λαφρύτερο είναι το βλήμα, τόσο μικρότερη 

είναι η ταχύτητα ανάκρουσης του όπλου. Το 

ίδιο συμβαίνει όταν η ταχύτητα του βλήμα

τος είναι μικρή. Δηλαδή, όσο μικρότερη ε ί

ναι η ταχύτητα του βλήματος, τόσο μικρό

τερη είναι η ταχύτητα ανάκρουσης του ό

πλου. Το ίδιο ισχύει και όταν για την ίδια μά

ζα βλήματος, με συγκεκριμένη ταχύτητα έ 

χουμε βαρύτερο όπλο. Έτσι, συνδυάζοντας 

ένα βαρύ όπλο με ένα ελαφρό και αργό 

βλήμα έχουμε δραστική μείωση της ανά

κρουσης.

Ο παράγοντας "ανάκρουση του όπλου” 

είναι πολύ σημαντικός, τόσο στην σκοπο

βολή όσο και στην πρακτική της ένοπλης 

συμπλοκής.

Ο σκοπευτής έχει ανάγκη, της όσο το 

δυνατόν μικρότερης ανάκρουσης για να 

μπορεί να ελέγχει καλύτερα το όπλο στις 

γρήγορες βολές, γι' αυτό το λόγο χρησιμο

ποιεί ελαφρά και αργά βλήματα σε σχέση 

με τη μάζα του όπλου του.

Και αυτό, όμως, που είναι αναγκασμένος 

να χρησιμοποιήσει το όπλο του σε ένοπλη 

συμπλοκή, θέλει να έχει μικρή ανάκρουση 

για να μπορεί να ελέγχει το όπλο του στις 

γρήγορες επαναλαμβανόμενες (διπλές) 

βολές. Όμως, με δεδομένο το βάρος του

όπλου του (επιχειρησιακό όπλο από 900 

έως 1.200 γραμμάρια) αναγκαστικά θα πρέ

πει να επιλέξει ελαφρό και αργό βλήμα. Έ

τσι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα

Το πρόβλημα όμως είναι ότι το ελαφρό 

βλήμα μεταφέρει μικρά ποσά κινητικής ε 

νέργειας στο στόχο και έτσι ο στόχος, και 

αν ακόμα πληγεί, είναι αμφίβολο αν θα ανα- 

χαιτισθεί από το σοκ που θα του προκληθεί 

από το ελαφρό βλήμα. Αυτός, λοιπόν, που 

χρησιμοποιεί το όπλο για άμυνα, παραβλέ- 

ποντας μέρος του παράγοντα "ανάκρου

ση", είναι υποχρεωμένος να δουλεύει με 

φυσίγγια που παραδίδουν ταχύτητα βλήμα

τος μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου 
(340 m/sec) και κινούν μάζα βλήματος από 

7,45 γραμμάρια έως 14,90 γραμμάρια (115- 

230 grains), ανάλογα με το  βάρος του ό

πλου για να μεταφέρει το βλήμα μεγάλες 

ποσότητες κινητικής ενέργειας στο στό

χο.
Για το σταδιακό έλεγχο του όπλου από 

την ανάκρουση, καλό θα είναι ο αρχάριος 

να αρχίσει την εκπαίδευσή του με όπλα μέ

σου βάρους και μικρού δ ιαμετρήματος 

(0,22 L.R.I, χρησιμοποιώντας αργά και ελα

φρά βλήματα. Έτσι, εκτός της ανάκρουσης 

του όπλου, ο σκοπευτής εξοικειώνεται με 

τον κρότο και την λάμψη που παράγονται α

πό τους πυροβολισμούς.

Αφ' ότου ο χρήστης του όπλου, για λό

γους άμυνας, εξο ικειω θεί με τη χρήση του 

όπλου του, καλό θα είναι να χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένο τύπο πυρομαχικών με στα

θερά βαλλιστικά δεδομένα για να μην εμ

φανίζεται το φαινόμενο της διαφορετικής 

συμπεριφοράς του όπλου από φυσίγγιο σε 

φυσίγγιο. □
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Υπηρ€σιακά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Υπό την προεδρία του Α' Υπαρχηγού της 
Ελλην. Αστυνομίας Αντιστράτηγου Γεωργίου 
Πλάκα και τη συμμετοχή τεσσάρων Υπο
στρατήγων συνήλθε το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων και έκρινε τους Αστυνόμους Α'.

Στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή για 
την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων 
προάγονται οι: Ανάργυρος Ζάννος, Ευδοκία 
Κωνσταντάκου, Επαμεινώνδας Κοντούλης, 
Γρηγ. Αναγνώστου, Νικ. Δαβίλλας, Γρηγ. 
Ντούσκας, Ιωάν. Δόσης, Παναγ. Γιαννούλας, 
Στέφ. Σκότης, Παναγ. Αδαμίδης, Γ εώρ. Τζάλ- 
λας, Βασ. Ντίνας, Χαράλ. Τσοπακίδης, Γεώρ. 
Κουτσονικολής, Χρήστ. Ιορδανίδης, Χρήστ. 
Γεωργίου, Χρήστ. Στεφάνου, Νικ. Γεωργίου, 
Αντών. Καραβασίλης, Μιχ. Πολυχρονάκης, 
Ιωάν. Τετράδης, Δήμος Κοκμοτός, Παύλος 
Αντωνίου, Κων. Αποστολόπουλος, Ιωάν. 
Χουλιάρας, Χρήστος Λουκάς, Μάρκος Πά
γκαλος, Γρ. Κατσαμπούλας, Σπ. Ασημακό- 
πουλος, Γ ιαννίκος Σακκάς, Δημ. Χρυσικόπου- 
λος, Χρύσ. Τσαντρίζος, Γρηγ. Παπαγιάννης, 
Δημ. Πράπας, Βασ. Γιαννόπουλος, Περικλής 
Τενέντες, Ευάγ. Κρουστάλης, Δημ. Τριγάζης, 
Δημ. Γαλλίκας, Χρ. Ραδόπουλος, Θωμάς 
Τζαρτζάνης, Γεώρ. Πηγαδιώτης, Απόστ. 
Σταυρόπουλος, Θεοφάνης Βότσης, Αναστ. 
Φλώρος, Σιδέρης Δολαπτσόγλου, Κων. 
Τσεργής, Δημ. Φούρας, Νικ. Κουρτάκης, Κων. 
Πανίδης, Δημ. Μουμτζής, Δημ. Μαργιώλος, 
Παν. Τόλιας, Παν. Γιαννίκος, Δημ. Παφίλης, Α- 
θαν. Κουτρουμάνης, Αθαν. Σέγκος, Λάμπρος, 
Παναγιωτακόπουλος, Κων. Ντομάζης, Αντ. Πα- 
παβασιλείου, Χρ. Κόνιαρος, Γεώρ. Δημόπου- 
λος, Ιωάν. Δουτσίνης, Χαράλ. Καραμπότσης, 
Παν. Θεοχάρης, Ιωάν. Πανταζόπουλος, Γεώρ. 
Αραμπατζής, Νικ. Μπλάνης, και Στέρ. Μι'χος.

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους, ενόψει αυτεπάγγελτης 
αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ε- 
τούς πραγματικής υπηρεσίας τους Αστυνό
μους Α' Παν. Παναγούλια και Εμμ. Ψαράκη, οι 
οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αστυν. Υ
ποδ/ντή, εκτός οργανικών θέσεων και θα 
αποστρατευθούν μετά από 30 ημέρες από 
την προαγωγή τους.___________________

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΠΔ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία:
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι: Τρύφων Μήνογλου και Γεώργιος Παρλαβάντζας.
- Με το βαθμό του Υηαστ. Β' οι: Απόστ. Γαλαζούλας, Ανδρ. Παπαδάκης, Στέφ. Μήτωνας, 

Γεώρ. Μπερτάκης, Ευάγ. Καραΐνδρος, Απόστ. Ντασκαγιάννης, Σπυρ. Χασκής, και Αριστ. Αντωνίου.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ιωάν. Μπαλατσός, Γεώρ. Χρονάς, Αντ. Νίκας, 

Θεόδ. Κόρμοβας, Σπυρ. Αρβανίτης, Ιωάν. Κουράτορας, Αθαν. Κιούσης, Προκόπιος Χλίμπος, Χα
ράλ. Γ κιουζελίδης, Κων. Μπουζινέκης, Πέτρ. Χριστόπουλος Ηλ. Σκουμής, Αθαν. Παπαλιάγκας, Ευάγ. 
Μπουτέτσιος, Ιωάν. Χαλκιαδάκης, Θεόδ. Αραμπατζής, Μιχ. Αξιδέλλης, Γ εώρ. Σιγκούνας, Γ εώρ. Μα- 
ντζουκόπουλος, Κων. Δόσης Στυλ. Κιαγιάς, Παύλος Ζολώτας Ευάγ. Τσοκάκης, Ανδρ. Βαρβιτσιώτης 
Θεοχ. Καραβίδας Ιωάν. Δαούλας, Χρήσ. Πλεσίτης Γ εώρ. Δήμογλου και Σπυρ. Σακελλαρίου.

- Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι: Μηνάς Μανθόπουλος, Γεώργιος Παπαδημητρίου, 
Εμμανουήλ Μπαντουράκης και Αθανάσιος Τσίντζος.

Π.ΟΑΣ.Υ.

- Με το Νόμο 2676 άρθρο 27 από 5-1 -1999 ενοποιούνται τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΤΑΑΧ και 
ΤΑΟΧ και δημιουργείται το ΤΑΑΣ στο οποίο υπάγονται πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία 
της πρώην Χωροφυλακής.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο η κράτηση υπέρτουνέουΤ αμείου που γινόταν σε ποσοστό 
6% και 8% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος μέχρι την ενοποίηση υπέρ των 
πρώην Ταμείων, διαφοροποιείται και γίνεται 5% επί του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος 
και επί ποσού 92.000 δραχμών για όλους (σύνολο του επιδόματος εξομάλυνσης άγαμου 
47.000 και του επιδόματος ειδικής απασχόλησης κατωτέρων 45.000). Η εν λόγω διαφορά που 
προκύπτει για την κράτηση υπέρ του ΤΑΑΣ από 5-1 -1999 υπολογίσθηκε και κρατήθηκε με τη 
μισθοδοσία του μηνός Απριλίου. Το ποσό της διαφοράς είναι περίπου 2.000-4.000 κατά άτομο 
το μήνα. Ήτοι, αναδρομικά τριών μηνών 6.000 -12.000 δραχμές. Εντός ολίγου χρόνου, μετά τις α- 
ναλογιστικές μελέτες που έχει εκπονήσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μετά από απόφαση του Τ α
μείου θα γνωστοποιηθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ που θα χορηγεί το νέο Ταμείο 
στους εξερχόμενους από την ισχύ του Νόμου και εντεύθεν.

- Λόγω των δημοσιευμάτων στον Τύπο, για την ψήφιση τροπολογίας Νόμου η οποία προβλέ
πει αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού αλλά και της γενικότερης ανησυχίας για 
την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής σας γνωστοποιούμε:

Την 10-3-1999 κατετέθη στο Κοινοβούλιο τροπολογία για την εφαρμογή της εισοδηματικής 
πολιτικής του 1999 στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις η οποία ορίζει ότι ο μη
νιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση των βα
σικών μισθών όλων των βαθμών, αυξάνεται από τις 182.000 στις 188.500 δραχμές. Ένεκα του 
ότι κατετέθη τις βραδινές ώρες της 10-3-1999 δεν συζητήθηκε και δεν ψηφίσθηκε, γεγονός 
το οποίο θα γίνει στο προσεχές νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού αναπροσαρμόζονται αυτόματα οι 
βασικοί μισθοί όλων των βαθμών, το χρονοεπίδομα και η αύξηση αυτή εφαρμόζεται αυτόματα 
και στους συνταξιούχους χωρίς να απαιτείται ειδικός συνταξιοδοτικός νόμος. Η Ομοσπονδία 
θεωρεί αυτονόητη την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής για τα Σώματα Ασφαλείας.

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος ο Ν. Τρίγκας, Αντιπρόεδρος ο Ηλ. Στόκας, Γεν. Γραμ
ματέας ο I. Κελεσίδης, Ταμίας ο Γ.Τσικόπουλος, Οργ. Γραμματέας ο Αν. Κανελλόπουλος και Μέ
λη ο Γρ.ς Μπουζινός και ο I. Υφαντίδης.

-Ελεγκτική Επιτροπή: Κ. Θεοδωρίδης, Χρ. Βασιλειάδης και Αντ. Καϊσίδης.

-Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑΣΥ: Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Απόστολος Νεστορό 

ιουλος, Νικόλαος Μωυσιάδης, Ιωάννης Γεωργάκαρος και Μάλαμας Κοντογιώργης.

-Αντιπρόσωποι Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ: Ν. Λιακόπουλος, Χαρ. Τουμα 

νίδης, Σωκ. Βλάχος, Γ. Θεσσαλονικιός, Γ. Παπαμήτρου, Ν. Μωυσιάδης, Θ. Ντόβας, Στ. Σταυ 

οιανουδάκης, Β. Τσαπραντζής, Ν. Καρμάτης, Δ. Γεωργούλας, Αν. Στρίμπινος και Κ. Λαβασά(
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π Ο Ν  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η Ένωση Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης επέδωσε ειδικό υπόμνημα στον Γεν. Γραμματέα του ΥΔΤ στο οποίο πέρα από 
τα γενικότερα θεσμικό και οικονομικό αιτήματα που απασχολούν όλους τους αστυνομικούς επισημαίνει ορισμένα ειδικότερα προβλήματα:

- Τα παλαιό μη λειτουργικά αστυνομικά καταστήματα.
- Τις ελλείψεις του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
- Τη διασπορά δυνάμεων από μη λειτουργικούς Αστυνομικούς Σταθμούς.
- Τις ελλείψεις σε προσωπικό σε σχέση με την προβλεπόμενη δύναμη και τις δυσχέρειες επάνδρωσης των Υπηρεσιών των ακριτικών και 

προβληματικών περιοχών.
- Τις δυσχέρειες αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μακροχρόνια κράτηση λαθρο

μεταναστών, κυρίως ασιατικής καταγωγή διότι τα κρατητήρια λόγω κατασκευής και παλαιότητας δεν προσφέρονται για κράτηση πολλών ατόμων, με
γάλος αριθμός αστυνομικών ασχολείται με τη φύλαξη των κρατητηρίων σε βάρος της αστυνόμευσης της περιοχής και, διότι η μακροχρόνια παραμονή 
κρατουμένων λαθρομεταναστών σε συνάρτηση με τον τρόπο διαβίωσής των δημιουργεί προβλήματα μετάδοσης σοβαρών ασθενειών.

- Το κοπιαστικό -πολλές φορές- ωράριο ιδίως των Διοικητών Υπηρεσιών ή Προϊσταμένων γραφείων οι οποίοι λόγω θέσεως ή διαταγών είναι 
υποχρεωμένοι να εργάζονται εξαντλητικό.

- Οι μεγάλες διαφορές στο εφάπαξ βοήθημα μεταξύ των αστυνομικών λόγω ασφάλισης σε διαφορετικά Ταμεία.
- Τα δυσβάστακτα οικονομικό βάρη από τις αποσπάσεις, μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις κ.λπ.
- Την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.
- Το γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα κρίσεων - προαγωγών για όλους τους βαθμούς των αστυνομικών αλλά και το ισχύον μισθολόγιο Δε 

δημιουργεί ουσιαστικό κίνητρα αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.
- Τις αρνητικές παρενέργειες που δημιουργεί στην πράξη το Σύστημα Μεταθέσεων.
- Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με το θέμα νόμιμης χρήσης των όπλων από τους Αστυνομικούς.
- Τ ο γεγονός ότι παραμένει επί μεγάλο χρονικό διάστημα μετέωρο το θέμα των Οικονομικών Διαβαθμίσεων των Αξιωματικών οι οποίοι καίτοι 

είναι απόφοιτοι σχολής ισότιμης των ΑΕΙ δεν δικαιώνονται οικονομικό για την απόφασή τους να ανέβουν βαθμολογικά την ιεραρχική κλίμακα με 
ότι αυτό συνεπάγεται, αφού, λόγω βαθμού και θέσεως με ιδιαίτερα αυξημένες ευθύνες εργάζονται πολλές φορές εξαντλητικά.

- Το γεγονός ότι ενώ η νομοθεσία και η φύση της εργασίας μας επιβάλλει την απασχόληση των Αστυνομικών πέραν του ωραρίου δεν προ
βλέπει αντίστοιχη αποζημίωση.

- Τα συμπτώματα διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Καθολικό αίτημα είναι να επιλυθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα γι' αυτό προτείνονται:
- Η ανέγερση σύγχρονων αστυνομικών καταστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες. - Ο εφοδιασμός ό

λων των Υπηρεσιών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως αυτός υπαγορεύεται από τις κατά τόπους ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.
- Η κατάργηση πολλών Αστυνομικών Σταθμών και η δημιουργία των αναγκαίων λειτουργικών Τμημάτων στις έδρες των νέων Δήμων.
- Η θέσπιση ειδικών κινήτρων για τους υπηρετούντες στις παραμεθόριες ή δυσμενούς διαβιώσεως περιοχές που θα βοηθήσουν στην κάλυψη 

των οργανικών θέσεων.
- Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης έχουν την πεποίθηση ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και δραστικά το ζήτημα της ελλείψεως 

προσωπικού των Υπηρεσιών της Θράκης και της Α Α  Καβάλας.
- Η πάγια και αποτελεσματική ρύθμιση του θέματος αντιμετώπισης των λαθρομεταναστών.
- Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων των παραμεθόριων περιοχών και ιδίως των μεταβατικών αποσπασμάτων.
- Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Προϊσταμένους των Γραφείων, όπως γίνεται με τους πολιτικούς, διοικη

τικούς υπαλλήλους, το οποίο θα αυξάνεται κατά βαθμό ώστε αν λειτουργεί και ως ειδικό κίνητρο ανόδου και παραγωγικότητας.
- Η εξομοίωση των Ασφαλιστικών Ταμείων.
- Δικαιολόγηση ημερήσιας αποζημίωσης για όλες τις ημέρες μετακινήσεως με προκαταβολή του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων από την παγία 

προκαταβολή. Επίσης θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, Παράρτημα Σχολής Μετεκπαιδεύσεων στη Θεσσαλονίκη, όπως προβλέπεται από ανάλογο ΠΔ 
και παράλληλα να επιλυθεί το θέμα διαμονής των μετεκπαιδευομένων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και το θέμα της αναπροσαρ
μογής της εκπαιδευτικής αποζημίωσης έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα ευκαιριών σε σχέση με τις μετεκπαιδεύσεις για όλους τους Αστυνομικούς.

- Η καθιέρωση ειδικών κινήτρων για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες ή ομάδες δίωξης ναρκωτικών.
- Η αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων - προαγωγών για όλους τους βαθμούς (από τον Αστυφύλακα μέχρι τον Αρχηγό) έτσι ώστε με την 

παράλληλη σύνδεση βαθμού και μισθού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την παραγωγικότητα και δημιουργική ανησυχία του αξιολογούμενου, να δη- 
μιουργηθούν κίνητρα βελτίωσης και αύξησης της αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς.

- Η αντιμετώπιση των αρνητικών παρενεργειών του Συστήματος Μεταθέσεων ώστε να λειτουργήσει θετικό, τόσο προς την κατεύθυνση ι
κανοποίησης των αναγκών του προσωπικού, όσο και προς την κατεύθυνση βελτίωσης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των Υ
πηρεσιών ώστε ο κατάλληλος υπάλληλος να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση.

- Η θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων για να αποτραπεί κάθε αρνητικό στοιχείο χρήσης ή αχρησίας των όπλων από τους αστυνομικούς.
- Η ρύθμιση του θέματος των οικονομικών διαβαθμίσεων των Αξιωματικών έτσι ώστε η βαθμολογική ανέλιξη να ακολουθείται από ουσιαστική 

μισθολογική ανέλιξη.
- Η καθιέρωση αποζημίωσης για τις υπερωρίες, αργίες, νυκτερινό, γήπεδα κ.λπ.
- Η πρόληψη των συμπτωμάτων διαφθοράς.

Απρί λ ι ος  1 9 9 9 - 2 6 1  - Α σ τ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση



ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο .Φ Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Εισαχθέντες στα ΑΕΙ το έτος 1998

Ανδρομάχη Αλεξίου του Βασιλείου, Μαρία Βαϊτση του Δήμου, Βασιλική Γερογιάννη του Σάββα, Γεώργιος Δημητρακάκης του Κωνσταντίνου, 
Ειρήνη Θεοδώρου του Λάμπρου, Αργυρώ Θεολογίτου του Ιωάννη, Γεώργιος Θεοχάρης του Λεωνίδα, Ιωάννης Καρυδάκος του Αθανασίου, Σταυ
ρούλα Κατσακιώρη του Βασιλείου, Αικατερίνη Κολλιού του Ιωάννη, Σοφία Κουτσούκου του Νικολάου, Ιωάννης Μανωλόπουλος του Χρήστου, Νι
κόλαος Μπαϊράμης του Κωνσταντίνου, Σοφία Μπαμπίλη της Αννας, Αγαθή Μπομπόρη του Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Μπουρογιαννόπουλος του 
Αλεξίου, Νάκος Γ εώργιος του Παύλου, Χριστίνα Νάκου του Σωτηρίου, Δάφνη Νικολάου του Παναγιώτη, Κωνσταντίνος Νίκου του Ανδρέα, Γ λυκε- 
ρία Λουκοπούλου της Ολυμπίας, Ευτυχία Παφίλη του Βαϊου, Αφροδίτη Πλατογιάννη του Κωνσταντίνου, Φώτιος Σιφάκης του Δημητρίου, Σοφία 
Σπυράκου του Αθανασίου, Ευστράτιος Τρικαλινός του Κωνσταντίνου, Φωτεινή Χαλβαντζή του Νικολάου, Αθανασία Χρυσομάλλου του Κωνστα
ντίνου, Εμμανουήλ Βιλανάκης του Μιχαήλ, Αννα Θεολογίτου του Ιωάννη, Αναστάσιος Κενανίδης του Γεωργίου, Μυρσίνη Κουτουλογένη του Χα- 
ραλάμπου, Παρασκευή Κουτσονικολή του Γ εωργίου, Γ εώργιος Τ ράντας του Στυλιανού, Δήμητρα Τ σιντώνη του Δημητρίου, Ειρήνη Φερεντίνου του 
Ελευθερίου, Κωνσταντίνος Βλάχος του Φωτίου και Ρεβέκκα Θεοδωρή του Παύλου.

Αριστούχοι μαθητές Γ' Λυκείου κατά το σχολικό έτος 1997-1998

Ανδρομάχη Αλεξίου του Βασιλείου ΙΠΣΕΑ), Παρασκευάς Αρμυρός του Γεωργίου (ΔΕΕ/ΤΕΛ), Μαρία Βαϊτση του Δήμου (Δ/νση Οικονομικών), Βα
σιλική Γερογιάννη του Σάββα ΙΔΑΕ/ΥΜΜ), Γεώργιος Δημητρακάκης του Κωνσταντίνου (Δ/νση Οικονομικών), Ευαγγελία Δήμου του Γεωργίου 
(ΔΑΕ/ΤΕΛ), Μιχαήλ Δρούβελης του Σπήλιου (ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ), Αρτεμις Ευθυμιοπούλου (ΔΕΕ/ΤΕΛ), Γεωργία Θεοδοσίου του Σπυρίδωνος (Δ/νση 
Διαχ/σης Υλικού), Ειρήνη Θεοδώρου του Λάμπρου (ΥΑΒΕ), Αργυρώ Θεολογίτου του Ιωάννη (Α.Τ. Ακροπόλεως), Γ εώργιος Θεοχάρης του Λεωνίδα 
(ΔΑΑ), Ιωάννης Καρυδάκος του Αθανασίου(ΔΑΑ/ΤΕΛ), Σταυρούλα Κατσακιώρη του Βασιλείου (Γρ. Δημοσίου Κατηγόρου), Αικατερίνη Κολλιού του 
Ιωάννη (ΔΑΑ), Θεοδοσία Κοτσοκώσατ του Νικολάου (Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Σοφία Κουτσούκου του Νικολάου (Α.Τ. Πετραλώνων), Γλυκερία Λουκοπούλου 
της Ολυμπίας (Α.Τ. Αμπελοκήπων), Ιωάννης Μανωλόπουλος του Χρήστου (ΠΣΕΑ), Νικόλαος Μπαϊράμης του Κωνσταντίνου (ΔΑΕ/ΥΜΜ), Σοφία Μπα
μπίλη της Αννας (Α.Τ. Κυψέλης), Αγαθή Μπόμπορη του Κωνσταντίνου (ΔΤΕΝΕ), Παναγιώτης Μπουρογιαννόπουλος του Αλεξίου ΙΓΑΔΑ/ΤΕΛ), Γεώρ- 
γιος Νάκος του Παύλου (Σχ. Αξ/κών), Χριστίνα Νάκου του Σωτηρίου (Α.Τ. Εξαρχείων), Μαρκέλλα Νέζη του Αναστασίου (Α.Τ. Συντάγματος), Δάφνη 
Νικολάου του Παναγιώτη (Δ/νση Υγειον/κού), Κωνσατντίνος Νίκου του Ανδρέα (Δ/νση Διαχ/σης Υλικού), Δέσποινα Ουζουνίδου του Βύρωνος (ΥΑ- 
ΒΕ|, Ελένη Πατάκια του Κωνσταντίνου (ΔΑΑ/ΤΕΛ), Ευτυχία Παφίλη του Βαϊου (Α.Τ. Συντάγματος), Αφροδίτη Πλατογιάννη του Κωνσταντίνου (Α.Τ. 
Εξαρχείων), Νικόλαος Ποραβός του Χαραλάμπου (ΔΑΑ), Βικτωρία Ρέντζουλη του Δημητρίου (ΔΤΕΝΕ), Φώτιος Σιφάκης του Δημητρίου (Δ/νση Οι
κονομικών), Σοφία Σπυράκου του Αθανασίου (ΔΑΕ/ΤΕΛ), Ευστράτιος Τρικαλινός του Κωνσταντίνου (ΔΑΑ/ΤΕΛ), Βασίλειος Τσιχλής του Νικολάου 
(Α.Τ. Κυψέλης), Φωτεινή Χαλβαντζή του Νικολάου (Αστ. Ακαδημία), Νικόλαος Χαρλαύτης του Ευαγγέλου (ΤΟΤΑ Αθηνών), Θεόδωρος Χήρας 
του Αελξάνδρου (ΥΑΒΕ), Αγγελική Χρυσανθακοπούλου του Ευαγγέλου (Δ/νση Τροχαίας Αττικής) και Αθανασία Χρυσομάλλου του Κωνστα
ντίνου (ΔΑΕ/ΤΕΛ).

Αριστούχοι μαθητές Β' Λυκείου κατά το σχολικό έτος 1997 - 1998

Μάρκος Αναστασόπουλος του Παναγιώτη (ΔΑΑ), Γεώργιος Βελιβασάκης του Νικολάου ΙΔΔιαχ/σης Χρηματικού), Ιωάννης Γεωργίου του Νικο
λάου (ΔΓΑ/3ο ΥΔΤ), Γεώργιος Θεοχάρης του Ανδρέα 1ΔΑΠ), Ξανθή Καρταλά του Γεωργίου (Α.Τ. Κυψέλης), Ιωάννης Κόντος του Εμμανουήλ (ΥΑΒΕ), 
Αθανασία Κόντου του Αποστόλου (Σχ. Αξ/κών), Αναστάσιος Κορομηλάς του Παναγιώτη (Α.Τ. Συντάγματος), Ηλίας Κυριακόπουλος του Κυριάκου 
(Α.Τ. Εξαρχείων), Ευαγγελία Λιανού του Φωτίου (ΔΑΚΑΑ), Δημήτριος Μακρής του Βασιλείου (ΤΑΑΧ), Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος του Νικολάου 
(ΔΑΑ), Σπυρίδων Μαυρούλης του Δημητρίου (ΔΑΑ/ΤΕΛ), Μαρία Μετζιδάκη του Νικολάου (ΕΤΕΧ), Δημήτριος Όντος του Αθανασίου (Α.Τ. Πετραλώ
νων), Δημοσθένης Παπαθανασίου του Βασιλείου (ΔΑΠ/ΥΔΤ), Στυλιανός Ρουμπεδάκης του Χαραλάμπου (ΔΑΑ/ΥΕΛ), Μαγδαληνή Ρούμπου του 
Σταύρου (Δ. Οικονομικών), Μαριλένα Τσακίρη του Κωνσταντίνου (ΔΑΑ/ΤΕΛ), Μαρία Τσάκου του Σπυρίδωνος (ΓΑΔΑ), Κωνσταντίνος Τσιουγκράνας 
του Αριστείδη (ΔΤΕΝΕ) και Κωνσταντίνος Φωκάς του Κυριάκου (ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ).

Αριστούχοι μαθητές Α' Λυκείου κατά το σχολικό έτος 1997 - 1998

Χρήστος Αυγέρης του Ιωάννη (ΔΑΑ/ΤΕΛ), Κωνσταντίνα Βαϊτση του Δήμου (Δ. Οικονομικών), Αντώνιος Γερόσταθος του Κωνσταντίνου ΙΥποδ. 
Τροχαίας Αθηνών), Σπυρίδων Γεωργακόπουλος του Ιωάννη (Αρχηγός Ελλ. ΑστυνομίαςΙ, Αθανάσιος Γεωργίου του Νικολάου (ΔΓΑ/3ο ΥΔΤ), Αναστα
σία Γεωργίου του Ανδρέα (Α.Τ. Παγκρατίου), Νικόλαος Γεωργίου της Ευδοκίας (Δ. Οικονομικών), Νικόλαος Δασκαλάκης του Μιχαήλ (ΔΚΑ), Έλλη - 
Ζωή Δεγερμετζόγλου του Δημητρίου 1ΔΔΑ), Πασχαλίνα Κανελλοπούλου του Χρήστου (ΥΑΠΚ), Αθηνά Καραγιώτη του Δημητρίου (ΔΑΑ), Δημήτριος 
Κατσαράς του Νικολάου (ΔΑΑ), Ευστρατία Κέφη του Βασιλείου (ΔΔΑΣ), Ελένη Κίσσα του Κωνσταντίνου (ΔΕΕΙ, Μαρία Κοκκώνη του Ιωάννη 
(ΔΑΕΑ/ΤΕΛΙ, Βαρβάρα Κολονέλου του Αντωνίου (ΔΑΑ/ΤΕΛΙ, Αικατερίνη Κοντογιάννη του Βασιλείου (Σχ. Αστυφυλάκων), Αθηνά Κωνσταντούλα του 
Νικολάου (Τ.Τ. Καισαριανή), Νικόλαος Μακρής του Ιωάννη (ΔΑΑ), Μαρία Μπαστάκη του Εμμανουήλ (Α.Τ. Πετραλώνων), Ευτυχία Οικονόμου της Ιωάν
νας (ΔΑΑ), Δήμητρα Πάλλα του Νικολάου (ΓΑΔΑ), Δημήτριος Παπαδέας του Γεωργίου (ΔΤΕΝΕ), Λαμπρινή Παπαϊωάννου του Δημητρίου (Κ./Ι. Αθηνών), 
Αθανασία Παπασταμάτη της Ευθυμίας (Α.Τ. Πετραλώνων), Δέσποινα Πηλού της Γεωργίας (Α.Τ. Παγκρατίου), Αγγελος Σπατιώτης του Παναγιώτη 
(ΔΑΑΙ, Ελένη Σπυριδάκη του Βασιλείου (ΔΤΕΝΕ), Δημήτριος Στυλιαράς του Κλεάνθη ΙΤΔΑ Αμυγδαλέζας), Μαριάννα Τσώλη του Λεωνίδα (ΔΑΕΑ/ΥΑΤ), 
Ευτυχία Χαλβαντζή του Χρήστου ΙΥΑΠΔ1 και Σωτήριος Χατζήε t o u  Παναγιώτη ΙΑ.Τ. Ακοοπόλεωε).---------------------------------------------------------------
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αρχιφύλακας Παρα
σκευή Παπαστεργίου. Γεν
νήθηκε το 1955 στη Διάβα Κα
λαμπάκας Τρικάλων. <ατετάγη 
τηνό- 6-1979 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. 
Τελευταία υπηρετούσε στην Υ
πηρεσία Φυσικής Αγωγής και Α
θλητισμού. Υπήρξε έγγαμος. Α- 
πεβίωσε την 18-2-1999.

+ Αρχιφύλακας Φώτιος 
Μησιάκας. Γ εννήθηκε το 1952 
στο Μικρολίβαδο Γρεβενών. 
Κατετάγητην2-8-1977 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της ΓΑΔΘ. Τελευταία υπη
ρετούσε στο Τ. Τ. του Αερολι
μένα “Μακεδονία". Έγγαμος και 
πατέρας δύο ανήλικων τέκνων. 
Απεβίωσε την 28-1-1999.

+ Αστυφύλακας Αλέξαν
δρος Βασιάνας. Γεννήθηκε το 
1962 στη Νέα Ζίχνη Φυλλίδος 
Σερρών. Κατετάγη την 2-6- 
1981. Υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των Α.Δ. Καβάλας, 
Σερρών, Φλωρίνης και τελευ
ταία στην ΑΔ. Κιλκίς. Έγγαμος 
και πατέρας ενός αγοριού. Α
πεβίωσε την 5-2-1999.

+ ε.α. Ανθυπαστυνόμος 
Θεοχάρης Βασιλδπουλος.
Γεννήθηκε την 10-5-1935 στην 
Αμφισσα Φωκίδος. Κατετάγη 
την 25-8-1961 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ. Αποστρατεύθηκε το 
1986. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 26-10-1998.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συναντήθηκε πρόσφατα το προεδρείο της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στον οποίο εξέθεσε τα τρέχοντα θέματα που α
πασχολούν τις σε εξέλιξη ευρισκόμενες οικονομικές διαβαθμίσεις των Αξιωματικών -επόμενος του αποστρατευτικού βαθμού, στις κρίσεις- 
προαγωγές, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στη μελετώμενη σύσταση Αρχηγείου, στην αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών 
και στην ανακατανομή της οργανικής δύναμης του Σώματος, στην ανάγκη εξεύρεσης ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης 
των αξιωματικών, στις αδικίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του "ενιαίου μισθολογίου", στην προώθηση διάταξης για τη μη σύλληψη 
αστυνομικών και παραπομπής αυτών μαζί με τους κακοποιούς με τη διαδικασία του αυτοφώρου στα αρμόδια δικαστήρια, στη θέσπιση ποσο
στού υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων της αστυνομίας, από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων.

Ο κύριος Υπουργός επί των εκτεθέντων ζητημάτων παρατήρησε:
- Για τις οικονομικές διαβαθμίσεις - επόμενος αποστρατευτικός βαθμός ότι θα ξεκαθαρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το όλο ζήτημα.
- Για τις κρίσεις - προαγωγές ότι θα γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια.
- Για τη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ότι δεν μπορεί να ανατραπεί η φιλοσοφία της υπό ίδρυση Υπηρεσίας, αλλά αντιμετωπίζει θετικά 

διορθωτικές παρεμβάσεις σε επί μέρους διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου.
- Για τη σύσταση του Αρχηγείου ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ώστε το οριστικό σχήμα του να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά 

του. Ενώ, η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και η ανακατανομή της οργανικής δύναμης πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες α
στυνόμευσης εκάστης περιοχής.

- Για την ανεύρεση δικαιότερου και αντικειμενικότερου συστήματος αξιολόγησης των Αξιωματικών επιφυλάχθηκε να πάρει οριστική θέση.
- Για το "ενιαίο μισθολόγιο" ότι αναγνωρίζει πλήρως το δίκαιο του αιτήματος και πως θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την κατά το 

δυνατόν άρση του.
- Για τη θέσπιση ποσοστού υπέρ των Ασφαλιστικών ταμείων ότι θα παρέμβει προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Για την προώθηση της διάταξης μη σύλληψης κατά τα ανωτέρω και παραπομπής αστυνομικών στο αυτόφωρο, ότι η συγκεκριμένη διάταξη 

ελέγχεται ως αντισυνταγματική (γνωμοδότηση ΚΕΝΕ) αλλά παρά ταύτα θα επιχειρηθείαπό το Υπουργείο η προώθηση της με την κάλυψη τουλά- 
χιστον των εγκλημάτων της εξύβρισης, απειλής και των σωματικών βλαβών, αδικήματα τα οποία διαπράττονται στις περιπτώσεις αυτές

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΩΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης συναντήθηκε με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου μας και έθεσε υ
πόψη του τα προβλήματα του εργασιακού μας χώρου με ταυτόχρονη κατάθεση γραπτής πρό
τασης για την εργασιακή και μισθολογική αναβάθμιση των αστυνομικών. Ο κ. Γενικός δε- 
σμεύθηκε για έναν ουσιαστικό διάλογο στο άμεσο μέλλον για όλα τα ζητήματα που του ετέ- 
θησαν και διαβεβαίωσε σχετικό με τη φημολογούμενη κατάργηση του 5νθημέρου εργασίας 
των αστυνομικών, ότι από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Ε πιμέλεια: 

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Η ΟΜΑΔΑ "Σ" ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΓ J

Από άνδρες της ομάδας "Σ" της Δ/ν- 
σης Άμεσης Δράσης Αττικής συ
νελήφθησαν στην περιοχή Καηανδριτίου, 
ύστερα από άγρια καταδίωξη ο Αλαμανί Κα- 
στριότ και ο Παναγιώτης Παναγόκος οι ο
ποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Νόμου 
"Περί ναρκωτικών".

Συγκεκριμένα, ο Αλαμανί και ο Παναγόκος 
την 20-3-1999 εκινούντο στη νέα εθνική ο
δό Αθηνών - Λαμίας με IX επιβατηγό αυτοκί
νητο, όταν πλήρωμα περιπολικού της ομά
δας Τ ' επιχείρησε να τους ελέγξει. Τότε α
νέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να 
διαφύγουν μέσω της επαρχιακής οδού Κα- 
πανδριτίου - Αφιδνών, αλλά ο οδηγός του 
οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέ- 
κρουσε σε δέντρο. Οι δράστες συνελήφθη- 
σαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν πεζή. 
Εντός του χώρου αποσκευών του οχήματος 
και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρέ
θηκαν συνολικά, 100 κιλά ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης. Στην κατοχή του Παναγά- 
κου βρέθηκε μικροποσότητα κοκάίνης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, 
τα 100 κιλά της ακατέργαστης κάνναβης εί
χε παραλάβει ο Παναγόκος από άγνωστο 
Αλβανό, σε σημείο πλησίον του Τελωνείου 
Κακαβιάς, προκειμένου να την μεταφέρει 
και παραδώσει στην Αθήνα σε αγνώστους 
παραλήπτες αντί του χρηματικού ποσού 
1.000.000 δραχμών Τον Παναγάκο συνό
δευε ως προπομπός, με άλλο αυτοκίνητο, ο 
Αλαμανί, για να ελέγχει τον δρόμο και να με
ταφέρει εντολές μέσω κινητού τηλεφώνου, 
αλλά το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε 
λόγω βλάβης στη Λιβαδειά και αναγκάσθηκε 
να επιβιβασθεί στο αυτοκίνητο του Παναγά- 
κου.

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ "ΚΟΝΓΚΑΑΒΙΟ"

Συνελήφθησαν από άνδρες της Αμέσου Δράσεως Αττικής οι αθίγγανοι, Νικόλαος Κί- 
τσας και Αικατερίνη Ζέρβα κατηγορούμενοι για ληστεία. Όπως προέκυψε από την προανάκρι
ση που ενήργησε το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, οι δύο 
συλληφθέντες μαζί με την Στυλιανή Κίτσα, αδελφή του Νικολάου, κατά το τελευταίο τετρά
μηνο συνέστησαν σπείρα και αφού μετέβαιναν σε οικίες υπερηλίκων, με απατηλά μέσα και τη 
χρήση βίας αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά.

Η σπείρα δρούσε σε περιοχές του Πειραιά, στα Εξάρχεια και στα Πατήσια. Μέχρι στιγμής 
έχουν εξακριβωθεί οι ληστείες σε βάρος του α) Πέτρου και της Αγγελικής Παπαβλασσο- 
πούλου, όπου εισήλθαν στο διαμέρισμά τους με το πρόσχημα της πώλησης εικόνων και αφού 
τους απώθησαν και τους χτύπησαν με τα χέρια τους αφαίρεσαν το ποσόν των 40.000 δραχ
μών, β) της Αικατερίνης Λαμπριάδου όπου, αφού την χτύπησαν και την έδεσαν στην καρέκλα, 
στη συνέχεια αφαίρεσαν το ποσόν των 250.000 δραχμών και κοσμήματα αξίας 500.000 δραχ
μών, γ) του Παναγιώτη Λανίτη που του αφαίρεσαν το ποσόν των 230.000 δραχμών.

Καθ' ομολογία τους, οι συλληφθέντες έχουν διαπρόξει 15 ληστείες οι οποίες ερευνώνται. 
Ο Κίτσας με τη Ζέρβα οδηγήθηκαν μαζί με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους 
στο αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ Ο  "ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ"

Από την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης καταφέρθηκε ένα ακόμη 
χτύπημα στην αλβανική μαφία που εισάγει και διακινεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (ινδικής 
καννάβεως) στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, άνδρας της Δίωξης ύστερα από πολλές προσπάθειες αφού κατόρθωσε να 
αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ηγετικών στελεχών του κυκλώματος διαπραγματεύθηκε και 
πέτυχε να γίνει δεκτός σ' αυτό σαν μεταφορέας.

Έτσι, με έναν από τους αρχηγούς, πήγαν με φορτηγό αυτοκίνητο σε δασική περιοχή του χω
ριού Ασπρόγεια Φλώρινας όπου απέκρυπταν τα ναρκωτικά που είχαν μεταφέρει με τη 
βοήθεια ομοεθνών τους αχθοφόρων. Εκεί φόρτωσαν το χασίς στο αυτοκίνητο και όλοι μαζί 
ξεκίνησαν με σκοπό να διανείμουν τα ναρκωτικά σε διάφορα σημεία, με τελικό προορισμό τη 
Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, μαζί τους είχαν και ένα αυτόματο όπλο τύπου καλάσνικοφ με γεμιστήρα πλήρη 
φυσιγγίων, που όπως είπαν το είχαν για να το χρησιμοποιήσουν ώστε να αποφύγουν ενδεχό
μενη σύλληψή τους.

Στο πρώτο χιλιόμετρο της εθνικής οδούΈδεσσας - Φλώρινας, ύστερα από αιφνιδιασμό των 
αστυνομικών συνελήφθησαν πριν προλάβουν να κάνουν χρήση του όπλου και στην κατοχή 
τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 166 κιλό χασίς σε φούντα και μισό κιλό σε πλακίδια.

ΔΙΠΑΩΜΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΑΜΑΤΑ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής ο Ιωάννης Νικολής ο οποίος ήταν δραπέτης των φυλακών Χαλκίδος και σε βά
ρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 23 μηνών για κλοπές.

Ο Νικολής, το Δεκέμβριο του 1997 έλαβε πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Χαλκίδος που 
εκρατείτο για διακεκριμένες κλοπές, λαθρεμπορία κ,α. αδικήματα, χωρίς να επιστρέφει σ' αυ
τές.

Κατείχε ΙΧΕ αυτοκίνητο στο οποίο είχε τοποθετήσει διπλωματικές πινακίδες. Το αυτοκίνητο 
είχε κλέψει από την περιοχή του Κορυδαλλού και είχε τοποθετήσει τις διπλωματικές πινακί
δες για να κυκλοφορεί ανενόχλητος.

Επίσης, τον Μάιο του 1998 από την περιοχή Βουλιαγμένης αφαίρεσε πολυτελές αυτοκίνητο 
το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε με παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Ο δράστης με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/ν- 
σης Ασφάλειας Αττικής και οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οι, Λεωνί
δας Μελάς, Ιωάννης Καρβούνης, Παναγιώ
της Κωστόπουλος και Ευάγγελος Πασχαλι- 
νόπουλος κατηγορούμενοι για παραβάσεις 
του Νόμου “Περί ρυθμίσεως θεμάτων 0- 
ΠΑΠ".

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της 
10-3-1999 άνδρες του Τμήματος μετά από 
αιφνιδιαστικό έλεγχο στο καφενείο του 
Μελά στο Νέο Κόσμο Αττικής διαπίστωσαν 
ότι ο Καρβούνης προέβαινε στη διοργάνω
ση παράνομων στοιχημάτων αγώνων ποδο
σφαίρου με ελληνικές και ξένες ομάδες 
που έχουν προκαθορισμένη αμοιβή, χρη
σιμοποιώντας προς τούτο έντυπες κατα
στάσεις της εταιρίας "Kosmos Sports Bet
ting”.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου, Λεωνίδας 
Μελάς, κατελήφθη να επιτρέπει στο κατά
στημά του τη διεξαγωγή του παράνομου 
στοιχήματος και οι Κωστόπουλος με τον 
Πασχαλινόπουλο να συμμετέχουν ως παί
κτες.

Για τη διερεύνηση της υποθέσεως, άν
δρες του Τμήματος εισήλθαν στο εν λόγω 
κατάστημα προσποιούμενοι τους πελά
τες, όπου διαπίστωσαν ότι ο Καρβούνης 
δεχόταν στοιχήματα και στη συνέχεια τα 
διαβίβαζε τηλεφωνικά σε άγνωστο απο
δέκτη.

Πλήν των λοιπών αποδεικτικών στοι
χείων, βρέθηκαν πολλές έντυπες κατα
στάσεις της εταιρίας διοργάνωσης πα
ράνομων στοιχημάτων “Kosmos Sports 
Betting".

"ΑΑΤ" ΣΤΟΝ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟ

Το μεσημέρι της 10-3-1999 ο Απόστολος Φώτης φορώντας κουκούλα και γυαλιά ηλίου 
εισήλθε στο επί της οδού Κύπρου υποκατάστημα της Αγροτικής Τ ραπέζης στην περιοχή Αγίων 
Αναργύρων Αττικής και με την απειλή περιστρόφου Ιπου αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν 
κρότου) ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες και αφού απέσπασε από τα ταμεία το χρημα
τικό ποσόν των 2.870.000 δραχμών διέφυγε πεζός. Αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι αστυνο
μικές δυνάμεις που εκτελούσαν υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνεργασία πλη
ρώματος περιπολικού αυτοκινήτου των Αγίων Αναργύρων που είχε διατεθεί για μπλόκα και 
της ομάδας ΑΛΤ, εντοπίσθηκε ο δράστης μέσα στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθη αμέσως και 
διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσόν που μόλις 
είχε αποσπάσει από την Τράπεζα, η κουκούλα, τα γυαλιά και το πιστόλι.

Ο "ΒΙΑΣΤΗΣ" ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ

Συνελήφθη από άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας του Α.Τ. Νικαίας ο Νικόλαος Λίτσας, κα
τηγορούμενο για παραβάσεις των Νόμων “Περί ναρκωτικών", "Συρροή προσβολής γενετήσιας 
αξιοπρέπειας", "Περί ανασφάλιστου οχήματος" κ,λπ.

ο Λίτσας κατελήφθη έξω από το σπίτι του να οδηγεί μοτ/το χωρίς να είναι εφοδιασμένος 
με άδεια κυκλοφορίας, χωρίς να έχει τοποθετήσει πινακίδα κυκλοφορίας, χωρίς να έχει την 
απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς να έχει ασφαλίσει το μοτ/το.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι από τετραετίας, σε διάφορες πε
ριοχές της Αττικής, αφού εντόπιζε νεαρές γυναίκες τις ακολουθούσε, εισερχόταν μαζί τους 
στους ανελκυστήρες τους οποίους ακινητοποιούσε και τις εξανάγκαζε να προβαίνουν σε α
σελγείς πράξεις. Ο ίδιος ομολόγησε ότι διέπραξε άνω των τριάντα αδικημάτων εις βάρος γυ
ναικών διαφόρων ηλικιών, ιδιαίτερα νεαρών.

ΑΠΌ ΤΟΝ "ΣΕΙΡΙΟ" ΣΤΗ "ΣΤΕΝΗ"

Ανδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, συνέλαβαν 
στο χώρο του πολυκαταστήματος "Σείριος" που βρίσκετε επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λα
μίας, τον Χριστόδουλο Νεστορίδη και τον Νικόλα Μιχαλάρι διότι κατελήφθησαν να κατέ
χουν με σκοπό την εμπορία, μέσα στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου τους, μια 
μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, διαστάσεων 83χ67 εκατοστά, με αετωματική απόληξη 
που χρονολογείται στην Ελληνορωμαϊκή εποχή. Η επιτύμβια στήλη εξετάστηκε από 
αρμόδιο αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών ο οποίος αποφάν- 
θηκε για την αρχαιότητά της και πιθανολόγησε την προέλευσή της από τον μακεδονικό 
χώρο. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι επιστημονικούς είναι ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας.

Οι κατηγορούμενοι με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για παράβαση του 
Νόμου "Περί αρχαιοτήτων" οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κών.

ΜΕ ΠΡΟΠΟΜΠΗ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ

Ανδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με άνδρες των Τμημάτων Ασφαλείας Λαμίας και Φλώρινας, κατάφεραν έ
να νέο μεγάλο χτύπημα εναντίον της αλβανικής Μαφίας. Τους τελευταίους μήνες υπήρχε πλη
ροφορία σύμφωνα με την οποία, ομάδες ένοπλων Αλβανών εισέρχονται από αφύλακτες δια
βάσεις της ελληνοαλβανικής μεθορίου και μεταφέρουν πεζή, από δασικούς δρόμους και μο
νοπάτια, στη δασική περιοχή της κοινότητας Λεπτοκαρυών Φλώρινας, μεγάλες ποσότητες χα- 
σίς σε φούντα, τις οποίες διαθέτουν σε Έλληνες ή Αλβανούς εμπόρους που κατοικούν στην 
Ελλάδα. Μάλιστα, για λόγους προφύλαξης, προπορεύονται της πομπής γυναικόπαιδα ώστε, σε 
ενδεχόμενο έλεγχο από αστυνομικό ή στρατιωτικό μπλόκο, να προφυλαχθούν οι μεταφορείς. 
Αστυνομική επιχείρηση που κράτησε αρκετές ημέρες με σκοπό την παρακολούθηση κινήσεων

των Αλβανών που φύλαγαν σε αγροτική 
περιοχή των Λεπτοκαρυών μεγάλη ποσότη
τα ναρκωτικών, είχε ως αποτέλεσμα τη 
σύλληψή τους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 155 κιλά χασίςχασίς συ
νολικού βάρους 155 κιλών, Πάνω από χίλια 
φυσίγγια και ένας γεμιστήρας αυτομάτου ό

πλου τύπου καλάσνικοφ. □

Ε πιμέλεια: 

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Α π ρ ί λ ι ο ς  1 9 9 9 - 2 6 5  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



*

Me πρόταση του Υπουργού Δημόσιας και 
απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
απονεμήθηκε το "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙ
ΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ" στους Αστυνόμο Α' 
Στέργιο Αποστολίδη, Υπαστ. Β' Σάββα Ασλα- 
νίδη, Αρχ/κα Παναγιώτη Ρίζα, Αστ/κα Από
στολο Αποστολίδη και Αστ/κα Στέφανο Λια- 
τόπουλο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/ν- 
ση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης και εκτελώντας διατε
ταγμένη υπηρεσία στο χωριό Αμόριο Έβρου, 
συνεπλάκησαν με τρεις μεγαλέμπορους 
ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να συλλάβουν 
έναν εξ' αυτών, εκθέτοντας σε άμεσο και 
προφανή κίνδυνο τη ζωή τους, υπερβαίνο- 
ντας κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εν- 
νοουμένου καθήκοντος.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" 
στους Αστυνομικό Δ/ντή Ιωάννη Πανυγηρά- 
κη, Αστυν. Υποδ/ντές Γεώργιο Καραβιώτη 
και Ευτύχιο Τζεμανάκη, Αστυνόμους Α' Λά
μπρο Μαρκάκη και Μιχαήλ Νικολαράκη, Υπα- 
στυνόμο Α' Στυλιανό Βαρδιαμπάση, Ανθ/μο 
Σπύρο Μαυρόκη, Αρχ/κα Χρήστο Χα- 
τζηϊωάννου και Αστ/κες Αντώνιο Βερυκάκη, 
Δημήτριο Μαραγκουδάκη, Εμμανουήλ Στα- 
ματουδάκη, Νικόλαο Σταυρουλάκη, Μάρκο 
Τσακίρη, Νεκτάριο Φανδρίδη και Εμμανουήλ 
Χρονάκη, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν 
στο 35ο χλμ. της Ε.Ο. Χανίων Ρεθύμνου, 
ύστερα από καταδίωξη ένα άτομο στην κα
τοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα 1.815 
γραμ. χασίς, ενώ σε επακολουθήσασα έ 
ρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 59.400 γραμ. χασίς, 595 γραμ. η
ρωίνης, μία χειροβομβίδα, ένα αυτόματο ό
πλο τύπου καλάσνικωφ, φυσίγγια διαφόρων 
διαμετρημάτων, δύο μπλοκ επιταγών, κ.ά.

Α στ υ νο μ ι κή  Ε π ι θ ε ώ ρηση

Ηθικές αμοιβές, τιμητικές δηλαδή επιβραβεύσεις εξαίρετων 
δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που υπερβαίνουν σημαντικά 

το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον, απονέμονται σε συνα
δέλφους οι οποίοι εργάζονται αγόγγυστα και πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, με μεθοδικότητα, με αυταπάρνηση, ζήλο, προ

θυμία, υπομονή και επιμονή, πολλές δε φορές εκθέτουν 
σε άμεσο και προφανή κίνδυνο τη ζωή τους.

Είναι οι πράξεις που προσφέρουν σπουδαία υπηρεσία στη Δημόσια 
Ασφάλεια και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία και που προκαλουν τα ευ
μενή σχόλια των πολιτών και των Μ.Μ.Ε.για την Υπηρεσίας τους 

και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους 
Αστυν. Υποδ/ντή Γεώργιο Αγγελάκο, Αστυνόμο Α' Ιωάννη Ραχωβίτσα, Υπαστυνόμους Α' 
Δημήτριο Σμυρλή, Γεώργιο Καστάνη και Κων/νο Φαβατά, Ανθυπαστυνόμους Κων/νο Μπούρα, 
Βασίλειο Γκιώνη και Αντώνιο Στρογγυλό, Αρχ/κες Σωτήριο Γώγουλο και Αθανάσιο Ζορμηά, Α
στ/κες Κυριάκο Παπαγεωργίου, Σπυρίδωνα Σταυρουλάκη, Γεώργιο Σκούφη και ΑνδρέαΤσαβα- 
λιά, καθώς και "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους Υπαστυνόμους Α' Σπυρίδωνα Σκλάβο και Νικόλαο Παρασύρη, 
Ανθ/μους Σπυρίδωνα Μούμα, Πλάτωνα Μαρτίνη και Μιχαήλ Ράπο, και στους Αστ/κες Σωτήριο 
Ψαρρά και Γεώργιο Ψευτέα, διότι υπηρετούντες στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδ/νση 
Δίωξης Ναρκωτικών, κατόρθωσαν στον καταυλισμό Τσιγγάνων στο Ζεφύρι Αττικής και ύστερα από 
ένοπλη επίθεση που δέχθηκαν και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και ενός αθίγγανου, να συλ
λάβουν τρία άτομα τα οποία αποτελούσαν μέλη μεγάλης σπείρας διακίνησης ναρκωτικών.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομίας Πελοποννήσου, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" 
στους Υπαστ. Α' Ανδρέα Γκίκα, Ανθ/μο Αναστάσιο Σερέτη, Ανθ/μο Βασίλειο Γιαννόπουλο, Αρ
χ/κα Αλέξανδρο Δημόπουλο, Αρχ/κα Κων/νο Πιτσίκο και Αρχ/κα Σωτήριο Βελή, διότι υπηρε
τούντες στο Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, κατάφεραν να συλλάβουν επ' αυτοφώρω δύο διαρ
ρήκτες Ρουμάνους, οι οποίοι αφαίρεσαν από οικία στο Ναύπλιο χρήματα και χρυσαφικά συνο
λικής αξίας 1.500.000 δρχ. Οι δράστες είχαν διαπράξει και άλλες κλοπές στη περιοχή του Ναυ
πλίου, της Αθήνας, της Καλαμάτας και του Βόλου, αποκομίζοντας χρήματα και χρυσαφικά άνω 
των 100.000.000 δρχ.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους 
Αστυνόμο Β' Ιωάννη Λαφτσίδη, Υπαστ. Β' Απόστολο Γκούζα, Ανθ/μο Δημήτριο Τσιροτζίδη και 
Αρχ/κα Θεόδωρο Τσάνταλη, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν τέσσερα άτομα τα οποία μαζί 
με άλλα δύο που διέφυγαν τη σύλληψη είχαν νοικιάσει στην περιοχή Δρυμού Θεσ/νίκης μία α
ποθήκη εντός της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγά
ρων, των οποίων οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 2.246.102.912 δρχ., δύο 
νταλίκες με πινακίδες FYROM και μηχανισμούς μολυβδοσφράγισης με ενσωματωμένες 
μήτρες διαφόρων εγχώριων και αλλοδαπών τελωνείων.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους 
Αστυνόμο Α' Γεώργιο Γουναρόπουλο, Υπαστ. Β' Παναγιώτη Τσιβουράκη, Ανθ/μο Δημήτριο Πα- 
ναγιωτελίδη, Αρχ/κα Σπυρίδωνα Κοσκινά και Αστ/κα Αθανάσιο Πολύζο, διότι υπηρετούντες 
στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμης Κέρκυρας, μετά από συντονισμένες ενέργειες πέτυχαν να 
εντοπίσουν φορτηγό αυτοκίνητο ψυγείο με ξένες πινακίδες, σε αποθήκη, στην περιοχή Βραγ- 
γανιώτικα Κέρκυρας, την ώρα που φόρτωνε από άλλα ευρισκόμενα εκεί τρία φορτηγά αυτ/τα 
με Ιταλικές πινακίδες, λαθραία τσιγάρα. Συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί οδηγοί και ένας Έλλη
νας, υπεύθυνος της αποθήκης, ενώ κατασχέθηκαν τα φορτηγά και τα τσιγάρα.
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Me απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" 
στους Αστυν. Δ/ντή Θωμά Γκάτζη, Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή Κων/νο Ζωγράφο, Αστυν. Υποδ/ντή 
Πέτρο Παπαγεωργίου, Αστυνόμο Α' Αθανά
σιο Καρατζά, Υπαστ. Α' Νικόλαο Ροδοσνιώ- 
τη, Υπαστ. Β' Στέφανο Συμεωνίδη, Ανθ/μους 
Χρηστό Γώγο και Χαράλαμπο Τσιπλακίδη, και 
Αστ/κες Εμμανουήλ Βασιλείου, Νικόλαο Κα- 
ραγιαννίδη, Χρήστο Κατερίνη, Σωτήριο Λέ- 
νο, Νικόλαο Λιακόπουλο, Χρήστο Μακρίδη, 
Ιωάννη Νέστορα, Θεόφιλο Ουφαΐδη, Νικό
λαο Πελέκη, Δημήτριο Πιτούλια, Αναστάσιο 
Στριμπίνο και Ευάγγελο Τσιλώνη, διότι υπη- 
ρετούντες στην ΑΔ. Ημαθίας και στην Α
στυν. Υποδ/νση Νάουσας, στην αστυνομική 
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την 
αναζήτηση και σύλληψη Αλβανού κακο
ποιού, δράστη ληστείας - ανθρωποκτονίας 
σε βάρος πρατηριούχου υγρών καυσίμων, 
πληροφορηθέντες την ύπαρξη Αλβανών κα
κοποιών σε αποθήκη της περιοχής και στην 
προσπάθειά τους να τους συλλάβουν, ευρι
σκόμενοι σε νόμιμη άμυνα, αντάλλαξαν πυ
ροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματι- 
σθούν θανάσιμα δύο Αλβανοί υπήκοοι οι δε 
υπόλοιποι να διαφύγουν εγκαταλείποντας 
στην αποθήκη όπλα, δύο κιλά ινδικής κάννα
βης, και κλοπιμαία αντικείμενα.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" 
στους Αστυνόμο Β' Απόστολο Κασκάνη, Υ
παστ. Α' Δημοσθένη Χρήστου, Ανθ/μο Γεώρ- 
γιο Αρχιμανδρίτη, και Αστ/κες Αναστάσιο 
Ζαφείρη, Γεώργιο Θεοδώρου και Χρήστο 
Μελαμπιανάκη,, καθώς και "ΕΠΑΙΝΟΣ" 
στους Αστυν. Δ/ντή Ιωάννη Κοντό, Αστυν. Υ
ποδ/ντή Αναστάσιο Κατσαρό, Αστυνόμο Α' 
Παναγιώτη Τσιανάκα, Υπαστ. Α' Ιωάννη Τζίμα, 
Αρχ/κα Νικόλαο Μπαλαούρο, Αρχ/κα Ερρίκο 
Πέτσιο 1100.000 δρχ ), Αρχ/κα Δημήτριο 
Μήτσικα, και Αστ/κες Φρειδερίκη Τζώρτζη, 
Χρήστο Τσίπη, Κων/νο Κακαβάκη, Κων/νο 
Θεοδώρου, Θεόδωρο Τσιρώνη και Δοκ. Α- 
στ/κα Γεώργιο Τίνα, διότι κατάφεραν να ει
σχωρήσουν σε σπείρα Ελλήνων και Αλβανών 
κακοποιών εμπόρων ναρκωτικών και να δια- 
πραγματευθούν την αγορά μεγάλης ποσό
τητας ναρκωτικών, να συμπλακούν σε ένο
πλη συμπλοκή με τους κακοποιούς, με απο
τέλεσμα να τραυματισθεί στο αριστερό χέ
ρι ο Αρχ/κας Ερρίκος Πέτσιος και να συλλά
βουν πέντε κακοποιούς στην κατοχή των ο
ποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κιλά 
χασίς και δύο Ι.ΧΕ. αυτ/τα.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομίας Στερεός Ελλάδος, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕ
ΣΚΕΙΑ" στους Αστυνόμο Α' Θεοχάρη Αγόρη, Διοικητή του ΤΑ. ©ηβών, Υπαστ. Α' Νικόλαου 
Τρικαλίτη, Ανθ/μο Χαράλαμπο Σιακουλή, Αρχ/κα Ηλία Ιωάννου, και Αστ/κες Βασίλειο Ντεβεντέ, 
Δημήτριο Κωστάκη και Κων/νο Λάϊο, διότι υπηρετούντες στο ΤΑ Θηβών, μετά από οργανωμέ
νη επιχείρηση και κάτω από τις οδηγίες, το συντονισμό και την προσωπική συμμετοχή του 
Δ/τού τους, κατάφεραν να συλλάβουν στο Αιγάλεω Αττικής τρεις Αλβανούς υπηκόους, οι ο
ποίοι είχαν προβεί στην αρπαγή ανηλίκου Αλβανού, για την απελευθέρωση του οποίου ζη
τούσαν λύτρα 100.000 δρχ. Στη συνέχεια μετέβησαν στην οικία των όπου συνέλαβαν και τέ 
ταρτο Αλβανό, ο οποίος σε συνεργασία με τους τρεις προηγούμενους, κατακρατούσαν τέσ
σερις ανήλικους Αλβανούς που τους οδηγούσαν σε φανάρια της Αθήνας για να απαιτούν. Για 
την ίδια υπόθεση απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους Υπαστ. Β' Δημήτριο Αδάμη, Ανθ/μο Χρήστο 
Καραθανασόπουλο και Π.Υ. Αναστάσιο Τσέλιο, άπαντες του ΤΑ. Θηβών.__________________

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους 
Ανθ/μο Εμμανουήλ Παηαδημητράκη, Αστ/κες Ευστάθιο Αργυρόπουλο και Ευάγγελο Μαζιώτη, 
καθώς και Δόκ. Αστ/κα Ιωάννη Καραγιάννη, διότι υπηρετούντες στο A.T. Μεγάρων και εκτελώ- 
ντας διατεταγμένη υπηρεσία, σε έλεγχο που ενέργησαν σε ύποπτο Ι.Χ.Ε. αυτ/το, στο επέβαι- 
ναν τέσσερα άτομα, αυτά αντέδρασαν πυροβολώντας κατά των αστυνομικών και προσπάθη
σαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί, ευρισκόμενοι σε νόμιμη άμυνα, ανταπέδωσαν τα πυρά με 
αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο οδηγός του αυτ/του, Αλβανός υπήκοος να προσκρούσει 
το όχημα σε σιδερένιο στύλο και να τραπούν σε φυγή οι υπόλοιποι. Το όχημα ήταν κλεμμένο, ενώ 
μέσα σ' αυτό βρέθηκε αυτόματο όπλο, αγνώστου τύπου και ποσότητα φυσιγγίων.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους 
Αστυν. Υποδ/ντές Φίλιππο Καραγκιοζίδη και Γεώργιο Κοντζόγλου, Αστυνόμος Α' Δημήτριο Πα- 
παδόπουλο, Αστυνόμο Β' Στέργιο Σεντόνα, Υπαστυνόμους Α' Απόστολο Κυριακίδη, Δημήτριο 
Μπαντή και Αντώνιο Τζιτζή, Ανθ/μους Θεόδωρο Κοκκινίδη, Γεώργιο Παπαδημόπουλο, Σάββα 
Κουλανδρό και Κυριάκο Βαντούλη, Αρχ/κες Κων/νο Κοντογιάννη, Λάζαρο Μίο, Κων/νο Μπασα- 
γιάννη και Απόστολο Καμενίδη, και Αστ/κες Ιωάννη Αναστασιάδη, Χαράλαμπο Καλμπουρζή, Η
λία Καμπούρη, Γ εώργιο Μπροτζάκη, Στυλιανό Ξενιτόπουλο, Σωτήριο Σιούλα, Λάμπρο Σιώμο και 
Κων/νο Ουσταμπασι'δη, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν δύο Αλβανούς, οι οποίοι μαζί με έναν 
ακόμη ομοεθνή τους ο οποίος διέφυγε τη σύλληψη, είχαν απαγάγει από το Ωραιόκαστρο - 
Θεσσαλονίκης την Ελεονώρα Σανίδά, την οποία οδήγησαν σε αγροτική περιοχή και απαίτησαν 
από την οικογένειά της 100.000.000 δρχ. ως λύτρα για την απελευθέρωσή της και ύστερα από 
διαπραγματεύσεις συμφώνησαν να πάρουν 2.000.000 δρχ. και ελευθέρωσαν την απαχθείσα.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Στερεός Ελλάδος απονεμήθηκε "ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" στους Α
στυνόμο Α' Νικόλαο Μπεσίρη, Αστυν. Β' Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Υπαστυνόμους Β' Γεώργιο Κα- 
ραχάλιο και Μάρκο Παπαπολίτη, Αρχ/κα Χρυσόστομο Σπανό και Αστ/κες Αναστάσιο Μπινιάρη 
και Νικόλαο Βαβάτσικο, διότι υπηρετούντες στην ΑΔ. Φωκίδας, κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν 
ληστεία που έγινε στην Αγροτικής Τράπεζας Λιδορικίου.

Με απόφαση της ΑΔ. Αργολίδας, απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους Ανθ/μους Θωμά Παπα
γεωργίου, Αναστάσιο Σερέτη, Βασίλειο Γιαννόπουλο, Αρχ/κες Αλέξανδρο Δημόπουλο Βελή 
Σωτήριο, Κων/νο Πιτσίκο, Χρήστο Ροδόπουλο, Σωτήριο Κλεώπα και Αστ/κα Χρήστο Τσεμπέρα, 
διότι, υπηρετούντες στα Τ Α. Ναυπλίου και Αργους και Α.Τ. Αργους, πέτυχαν τη σύλληψη αθίγ
γανων επικίνδυνων κακοποιών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφά
σεις για σωρεία κλοπών και διαρρήξεων που είχαν διαπράξει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ κα
τείχαν και ναρκωτικές ουσίες.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ελ ευ ίερ εε  ώρεε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υπαίθριοι ταχυδακτυλουργοί ή ακροβάτες, 2. Πόλη της Τουρ

κίας - "Βλέπει" πάντα στην ανατολή, 3. Ποταμός της Ν. Αμερικής - 

Πρόθεση, 4. Επιφώνημα γαλαρίας - Τελευταίο το "Κύκνειο" - Αρχαίο 

νόμισμα, 5. Εύρωστα, γερά - Δεσμίδες χαρτονομισμάτων, 6 .0  αριθ

μός 51 - Αδύνατοι, ισχνοί - Απασχόλησε τους φιλοσόφους, 7. Απα- 

ράλλαχτο με άλλο - Η πρωτεύουσα κρότους της Β. Αφρικής, 8. Μ ε

γαλόσωμα θηλαστικό της θάλασσας - Αρχαίο χρονικό επίρρημα, 9. 

Αρθρο στον πληθυντικό - Το τιμόνι του πλοίου, 10. Κάνει ένα χώρο 

ανθυγιεινό - Συνοδεύεται και από απρεπή χειρονομία, 11. ...Πάολο: 

πόλη της Βραζιλίας - Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Δέντρα που αγα

πούν πολύ το νερό, 12. Κρητικοί του νομού Χανίων (μ. γρ.) - Εβραίος 

συγγραφέας, 13. Όμοια ποιοτικά - Θεός Φοινίκων και Χαναναίων - 

Και έτσι η θεραπεία.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Λόγος χωρίς έννοια και σημασία (μτφ.1,2. Κράμα υδράργυρου 

με ένα άλλο μέταλλο - Πανόρχαια θεά, 3. Πουλιά που παίζουν στα 

κατάρτια Ικαθ.) - Ο πατέρας του Θουκυδίδη, 4. Διπλό γίνεται χορός

- Δικαστήριο της αρχαίας Αθήνας - Τα πρώτα γνωστής σειράς, 5. 

Πόλη της Γερμανίας - Βλαβεροί μικροοργανισμοί - Σε κοντινή από

σταση, 6. Ηθικό μόλυσμα - Τα πληρώνουν για να κάθονται, 7. Νότα 

της βυζαντινής μουσικής - Υπήρχαν στη Δωδώνη και τους Δελφούς

- Αφωνη... Τ ούλα, 8. Μέρος του ποδιού - Ένας... Λουδοβίκος, 9. Πρό

θεση - Μέρτιν.... γνωστός ηθοποιός - Ο αστράγαλος ανθρώπων και 

ζώων, 10. Μεταλλικό νόμισμα - Λίμνη της Φιλανδίας, 11. Λιμάνι της 

Αλγερίας - Ο "πολυμήχανος" από την Ιθάκη, 12. Οπτικό... δέκα - Δευ

τερότοκος γιος του Ιούδα - Γερμανικό κρατίδιο Ιπ.γρ.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ζ
2 □
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4 □ Γ· η

5 □
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□
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Όταν ο επιθεωρητής Γκραθ σήκωσε το πορτοκαλί τηλέφωνο ακούσε τη 
γνώριμη φωνή του αρχιφύλακα Μπάρροου να του λέει:

"Γεια σας κ. επιθεωρητά Έχουμε πάλι φασαρίες μ' αυτόν τον μικροαπα- 
τεώνα τον Παπαδόπουλο.Όπως ξέρεις έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους του
ρίστες. Αυτή τη φορά έδρασε στο αεροδρόμιο. Έκλεψαν κάποιες βαλίτσες 
τουριστών και εκεί κοντά συνελήφθη ο Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχουν ό
μως στοιχεία σε βάρος του. Είστε για μια βόλτα στο τμήμα του αεροδρο
μίου όπου κρατείται;"

"Μετά χαράς Μπάρρου. Εξάλλου πάντοτε μου άρεσε ο χώρος του αε
ροδρομίου. Αεροπλάνα, ταξίδια, φυγή προς το άγνωστο. Λατρεύω το αε
ροδρόμια", απάντησε πάντοτε κεφάτος ο επιθεωρητής Γκραθ.

Όταν συνάντησαν τον Παπαδόπουλο στο Αστυνομικό Τμήμα εκείνος έ
κανε τον ανήξερο.

- Τόσες φορές μπήκες στη φυλακή βρε Παπαδόπουλε, δεν έβαλες ακό
μα μυαλό; του είπε αμέσως ο επιθεωρητής.

- Είμαι αθώος κ. επιθεωρητή αποκρίθηκε εκείνος.
-Ασε τα "είμαι αθώος" και απάντησε στις ερωτήσεις που θα σου κάνω".
- Ευχαρίστως κ. επιθεωρητή. Κανένας τίμιος άνθρωπος δεν φοβάται την 

Αστυνομία".
- Πού ήσουν τη Δευτέρα 22 Απριλίου; Με δουλεύετε κ. Αστυνόμε; Σήμε

ρα δηλαδή; Αλλά κατάλαβα. Πάτε πάλι να με μπερδέψετε. Αμ δε. Σήμερα το 
πρωί έπινα καφέ στην καφετέρια του αεροδρομίου, απάντησε προσεκτικά 
ο Παπαδόπουλος.

- Και δεν είδες κανέναν να κλέβει τη βαλίτσα κάποιου τουρίστα και να 
φεύγει τρέχοντος;

- Όχι κ. Αστυνόμε. Διάβαζα την εφημερίδα μου.
- Ποια εφημερίδα διαβάζεις;
- Τα Οικονομικά Επενδυτικά Νέα, απάντησε ο Παπαδόπουλος, ορίστε, τα 

έχω και μαζί μου, θέλετε να τα διαβάσετε;
- Και από πότε ενδιαφέρεσαι για τις επενδύσεις βρε Παπαδόπουλε; είπε 

μισογελώντας ο επιθεωρητής.
- Δίκιά μου υπόθεση κ. επιθεωρητή.
- Σωστά. Και δεν είδες, ούτε άκουσες τίποτα;
- Σας είπα όχι. Ήμουν τόσο απορροφημένος διαβάζοντας τις τιμές των 

μετοχών του χρηματιστηρίου που δεν κατάλαβα τίποτε.
- Και μετά τι έκανες;
Μας λέει παραμύθια. Εκτός από απατεώνας είσαι και γκαφατζής. Είναι 

φανερό ότι λέει ψέματα, είπε με σιγουριά ο επιθεωρητής Γκραθ, ενώ ο Πσ 
παδόπουλος τον κοίταζε περίεργος προσπαθώντας να καταλάβει ποια 
γκάφα είχε κάνει πάλι.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ο Υ Τ ΕΥΧΟΥΣ

Η γυναίκα ήταν θεόκουφη. Ήταν λοιπόν αδύνατο από την κουζίνα να 
ακούσει θορύβους από ένα δωμάτιο και μάλιστα του επάνω ορόφου. 
Και βέβαια οι όποιοι κλέφτες δεν θα χτύπαγαν τύμπανα για να κάνουν 
γνωστή την παρουσία τους!

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ, 2. ΑΛΛΑΣΕΙΑ - ΙΕΡΟ, 3. ΠΑΡΑΝΑ - ΠΑΡΑ, 4. ΟΛΟ - ΑΣΜΑ - ΜΝΑ, 5. 

ΥΓΙΗ - ΜΑΤΣΑ. 6. ΝΑ - ΛΙΑΝΟΙ - ΟΝ, 7. ΟΜΟΙΟ - ΤΥΝΙΔΑ, 8. ΦΑΛΑΙΝΕΣ - ΝΥΝ, 9. ΟΙ - ΟΙΑΚΑΣ. 1Q ΥΓΡΑΣΙΑ 

- ΟΡΣΕ, 11. ΣΑΟ - ΙΚ - ΙΤΙΕΣ, 12. ΚΙΣΑΜΠΈΣ - ΑΣ, 13. ΑΑ - ΒΑΑΛ - ΙΑΣΗ

ΚΑΘΕΤΑ: I . ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑ, 2. ΑΜΑΛΓΑΜΑ - ΓΑΙΑ.3. ΛΑΡΟΙ - ΟΛΟΡΟΣ, 4. ΤΣΑ - ΗΛΙΑΙΑ - ΑΒ. 

5. ΙΕΝΑ - ΙΟΙ - ΣΙΜΑ, 6. ΜΙΑΣΜΑ - ΝΟΙΚΙΑ, 7. ΠΑ - ΜΑΝΤΕΙΑ - ΤΛ. 8. ΠΑΤΟΥΣΑ - ΙΕ, 9. ΓΙΑ - ΣΙΝ- ΚΟΤΣΙ, 

10. ΚΕΡΜΑ - ΙΝΑΡΙ, 11. ΟΡΑΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 12. ΙΟ - ΑΥΝΑΝ - ΕΣΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑ

Το αβγό

Είναι παγκόσμια σχεδόν η χρήση του 

στον χριστιανικό κόσμο τις μέρες αυτές. Οι 

ερμηνείες που δίνονται για την προτίμησή 

του, και μάλιστα σε χρώμα κόκκινο, είναι 

πολλές. Υποστηρίζουν ότι το αβγό, αφού 

είναι πηγή ζωής, συμβολίζει και στα χρι

στιανικό χρόνια ό, τι και στα παλιό: την ανα

νέωση της ζωής και την ευετηρία.

Για το χρώμα λέγετα ι ότι θυμίζει ε ίτε  

προχριστιανικούς θανάτους θεών (π.χ. του 

Αδωνη και του Αττη), ε ίτε  το αίμα του ε 

βραϊκού προβάτου, ή τέλος το αίμα του 

Χριστού. Είναι η εποχή που οι κότες τα γεν

νούν με αφθονία. Τα φύλαγαν οι νοικοκυ

ρές λοιπόν για το Πάσχα, κι όταν έβρισκαν 

ευκαιρία, άρχιζαν να τα κάνουν δώρα - α

μοιβή στα παιδιά: την Πρωτομαρτιά για τα 

κάλαντα με τα χελιδονίσματα, το Σάββατο 

του Λαζάρου και τη Μ. Πέμπτη, το ίδιο. Τα 

έβαφαν λοιπόν κόκκινα, που είναι χρώμα 

χαρούμενο και ξορκιστικό. Τα έβαφαν και 

κίτρινα και μπλε και ροζ ή τα άφηναν άσπρα, 

αν είχαν πένθος. Συχνό τα στόλιζαν με ξό- 

μπλια και ζωγραφιές για να γίνουν πιο ευ

χάριστα.

Το αρνί

Αυτό είναι σύμβολο καθαρότερα ελληνι

κό. Εκτός από τον "αμνό του Θεού" της εκ

κλησιαστικής διδασκαλίας, έχουμε και το 

πραγματικά σφαγμένο αρνί του Πάσχα, που 

θα ψ ηθεί με πατροπαρόδοτο τρόπο στη 

σούβλα και θα φαγω θεί στο ύπαιθρο. Τη 

σκηνή αυτή τη δίνουν σχεδιάσματα και ε ι

κόνες, αλλά το αρνί παρουσιάζεται και σαν 

ζωάκι, με την κόκκινη κορδέλα και το κου

δούνι του στο λαιμό. Γύρω απ' αυτό ανα

πτύχθηκαν κι οι ανοιξιάτικες γενικά παρα

στάσεις του ελληνικού υπαίθρου, με τους 

φουστανελάδες, τους τσοπάνηδες και τις 

γκλίτσες, με τις βλαχοπούλες και τους χο

ρούς, με τα πεύκα, τις σημαίες και τις εκ- 

κλησιές. Την πραγματικά ελληνική αυτή α

τμόσφαιρα του Πάσχα τη δίνουν χαρακτη

ριστικά οι λαϊκοί μας καρτποσταλίστες, και 

το υ ς  χ ρ ε ιά ζ ε τα ι έπ α ινος για την 

προσήλωσή τους στα παραδοσιακά θέμα

τα.

Τα κεριά και τα πυροτεχνήματα

Κι αυτά σύμβολα ελληνικά. Τα κεριά είναι 

εκκλησιαστικά μαζί και κοσμικά. Κοσμικό ι

δίως είναι το μέρος τους, που αφορά τις 

κορδέλες και τα παιχνίδια. Κοντά στα κεριά 

έρχονται και τα ποικίλα φωτοτεχνήματα, 

που είναι σαν γέφυρα σήμερα στο φως της 

Ανάστασης και στους παλιούς πυροβολι

σμούς. Τα βαρελότα κι "οι κροτίδες" εξακο

λουθούν να είναι απαραίτητα για την εκ

δήλωση της λαμπριάτικης χαράς. Ας ξεχά- 

σουμε την αρχική μαγική σημασία τους για 

τον εκφοβισμό των δαιμόνων, κι ας σκε- 

φτούμε την “ανάσταση", την Ανοιξη, σε με

σογειακούς λαούς, σημαίνει και κάποιο ξ έ 

σπασμα ψυχικό, που το βλέπουμε τόσο έ 

ξω από την εκκλησία, όσο κάποτε και μέσα, 

στην ώρα της ακολουθίας.

Δημ. Σ.Λουκάτος /Πασχαλινά και της Άνοιξης).

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ GUINNESS

Γνωρίζεται ποια είναι η μεγαλύτερη 
θρησκεία;

Οι θρησκευτικές στατιστικές είναι ακρι

βείς μόνο κατά προσέγγιση. Η προσκόλλη

ση σε μια θρησκεία ποικίλλει κατά πολύ σε 

αυστηρότητα, ενώ πολλά άτομα, ιδιαίτερα 

στην Ανατολή, ανήκουν σε δυο ή περισσό

τερες θρησκείες.

Ο Χριστιανισμός είνα ι η μεγαλύτερη 

θρησκεία του κόσμου με 1.833 εκατομ

μύρια πιστούς το 1992 ή το 33,4% του πα

γκόσμιου πληθυσμού. Το ίδιο έτος υπήρχαν 

1.026 εκατομμύρια Ρωμαιοκαθολικοί.

Η μεγαλύτερη μη χριστιανική θρησκεία 

είναι ο Ισλαμισμός (Μωαμεθανισμός) με 

971 εκατομμύρια οπαδούς το 1992.

Γνωρίζεται πού βρίσκεται το ποιο 
θαυμαστό ναϊδριο του κόσμου;

Βρίσκεται στην Ελλάδα στο χωριό Βάστα 

Μεγαλουπόλεως - Αρκαδίας. Είναι ένα μι

κρό ναϊδριο, αφιερωμένο στη μνήμη της Α

γίας Θεοδώρας, χτισμένο τον 12ο αιώνα, 

που δημιουργεί θαυμασμό, αλλά και ερωτη

ματικά, στον επισκέπτη - προσκυνητή. Ο 

Ναός είναι κτισμένος σε πετρώδες έδα

φος, με "ντουβάρια" πάχους 70 εκ. και περι

βάλλεται από 17 αιωνόβια δέντρα, που "α

γκαλιάζουν" το Ναό, και που οι ρ ίζες τους 

πρέπει να είναι γύρω και κάτω από το Ναό, 

χωρίς να φαίνονται, που τροφοδοτούνται 

με νερό, που κάπου τρέχει, χωρίς να μπο

ρεί να προσδιορισθεί από που. Τα δέντρα 

και τα κλαδιά πλέκονται στη σκεπή και 

στους τοίχους, για να προστατέψουν τον 

Ναό από τα στοιχεία της φύσης και από κά

θε βέβηλο χέρι. Και ενώ περιμένεις, μετά 

από τόσες εκατονταετίες που πέρασαν, να 

δ ε ις  μόνο ερείπ ια, διαπ ιστώνεις πως ο 

Ναό; βρίσκεται σε θαυμάσια κατάσταση. 

Θαύμα!; □

Επιμέλεια: Γ1.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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-I αλληλογραφία μας

Η  Η Συνδικαλιστική Ενωση Αστυνομικών Υ

παλλήλων Ν. Εβρου εκφράζει τις θερ

μές του ευχαρηστίες προς το Διευθυ

ντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλε

ξανδρούπολης κ. Γεώργιο Κόκκινη, για 

την ανεύρεση και παραχώρηση χώρου 

μέσα στο οίκημα της Διεύθυνσης προ- 

κειμένου να στεγαστούν τα γραφεία 

της Ένωσης.

3  Ο κ. Βασίλειος Σιδέρης επιχειρηματίας 

στο Ναύπλιο ευχαριστεί θερμά τον Α

στυφύλακα Δημήτριο Τζεφεράκο που υ

πηρετεί στο Α.Τ. Ναυπλίου, για τη σύλλη

ψη του υπηκόου Σλοβακίας ο οποίος ε ί

χε διαρρήξη λίγο πριν το κατάστημά του.

3  Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της 

Ενωσης Αστυνομικών Λακωνίας εκφρά

ζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς 

το μέλος τους Αστυφ. Βαρούνη Τηλέμαχο 

ο οποίος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

ΤΑΕ KWON DO κατέλαβε την 8η θέση.

Ι ύΟ κ. Ουζουνίδης Χρήστος κάτοικος Ξάν

θης εκφράζει τις θερμές του ευχαρι

στίες στο δόκιμο αστυφύλακα Υφαντίδη 

Θεόδωρο, ο οποίος βρήκε και παρέδωσε 

στο τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης το πορτο

φόλι που η σύζυγός του είχε χάσει.

1 3 0  κ. Αναστάσιος Λουμουσιώτης Γενικός 

Διευθυντής εταιρίας ενοικίασης αυτο

κινήτων στην Αθήνα ευχαριστεί θερμά 

την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα το 

Αστυνομικό προσωπικό της ευρύτερης 

περιοχής Ερμιονίδας, για την άμεση κι

νητοποίησή τους που είχε σαν αποτέλε

σμα την ανεύρεση οχήματος που είχε 

κλαπεί από την εταιρεία.

3 0  συγγραφέας κ. Βασίλης Λαμνάτος 

συγχαίρει όλο το προσωπικό που έλαβε 

μέρος στη 2η Πανελλήνια έκθεση εικα

στικών τεχνών του προσωπικού της Ελ

ληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματο

ποιήθηκε πρόσφατα στο Ζάππειο. “Ειλι- 
κρινά θα ήθελα να σφίξω χωριστά το

χέρι καθ'ενός σας -επισημαίνει στη 
συγχαρητήρια επιστολή του- όμως δεν 
μπορώ. Ομολογώ ανεπιφύλακτα πως ό
ταν υπάρχουν τέτοιοι αληθινοί και υ
πεύθυνοι δημιουργεί η τέχνη ούτε υπο
βιβάζεται ούτε και πεθαίνει."

3  Ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 

της Ελληνικής Α στυνομ ίας , Αστυν. 

Δ/ντής κ. Κλέαρχος Πήχας, με επιστολή 

του ευχαριστεί θερμά την κα Γιαννούλα 

Πάλλα καθηγήτρια γαλλικών για την ευ- 

γενέστατη οικονομική προσφορά της, 

που προέρχεται από την καθηγεσία της 

των μηνών Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου, δώ

ρου Πάσχα, επιδόματος αδείας και ε ι

δικής αποζημίωσης, του Εκπαιδευτικού Ε

τους 1997-1998.

Για τον ίδιο λόγο ευχαριστεί θερμά και 

τον ελλογιμώτατο καθηγητή Διεθνούς Δι

καίου κ. Κων/νο Σκαλτσάν του οποίου η 

προσφορά προέρχεται από την καθηγεσία 

του, των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 

Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου του 

Εκπαιδευτικού Ετους 1998-1999.

3  Η κα Μυρσίνη Φρακγούλη κάτοικος Πα

γκρατίου ευχαριστεί θερμά τον Ταξίαρ- 

χο ε.α κ. Δημήτριο Αλμπάνη, τον πρώην 

και νυν Διοικητή της Σχολής Αξιωματι

κών της Ελληνικής Α σ τυνομ ίας  κ.κ. 

Κλέαρχο Πήχα και Δημήτριο Χασιώτη α- 

ντιστοίχως, για την ανθρώπινη συμπα

ράστασή τους στη δύσκολη εγχείρηση 

που υπεβλήθη ο πατέρας της. Επίσης 

ευχαριστεί από τα βάθη της ψυχής της 

τους Δόκιμους Υπαστυνόμους κ,κ Πελε- 

κάνη ευάγγελο, Βασιλοπούλου Ιωάννα, 

Συρμαλή Παναγιώτη και Τσώνη Χρήστο, 

για την προσφορά τους σε αίμα γεγονός 

που συνέβαλε αποφασιστικά στο να πραγ- 

ματοπιηθεί αυτή η δύσκολη επέμβαση. 

3 0  κ. Δημήτριος Χατζής Πρόεδρος Ανώ

νυμης Εταιρείας στην Αθήνα ευχαριστεί 

θερμά το Αστυνομικό προσωπικό του 

Τμήματος Τροχαίας Διοδίων Σχηματα- 

ρίου και ειδικότερα τους Αρχ/κες Μ.Π.Σ 

Παυλίδη Παναγιώτη και Γκαρλαούνη Βα

σίλειο καθώς και τον Αστυφύλακα Κολ- 

λιό Ιωάννη, για την άμεση και επιτυχή α

νταπόκρισή τους να σβήσουν τη φωτιά 

που προκλήθηκε ξαφνικά στο αυτοκίνη

τό του.

3  Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρ

χος κ. Αρβανιτίδης και ο Αντιδήμαρχος κ. 

Δημήτριος Κολιός επιθυμούν να ευχαρι

στήσουν θερμά τον Αστυνομικό Δ/ντή 

και όλο το Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης 

Αλεξανδρούπολης, για την ουσιαστική 

τους συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία 

της Λαϊκής Αγοράς της Πόλης τους.

"  Η παρουσία, το ενδιαδέρον και η ενερ
γοποίηση της Αστυνομίας -επισημαίνουν 
στην ευχαρηστήρια επιστολή τους- στην υ
πόθεση της Λαϊκής Αγοράς, αποτελεί ση
μαντικό αρωγό στην προσπάθειά μας για 
τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουρ
γία της."
3  Η Ενωση Αστυνομικών Λακωνίας σε ευ

χα ρ ισ τή ρ ια  επ ισ τολή  το υ ς  που α

πευθύνουν προς τους συναδέλφους 

της ομάδας “Ζ” της Αμεσης Δράσης, α

ναφέρουν: "Συνάδελφοι. Στα πλαίσια 
των συναδελφικών και ανθρώπινων δε
σμών, Εσείς με την ουσιαστικό επαγγελ
ματική σας παρέμβαση βοηθήσατε ώ
στε να μεταφ ερθεί έγκαιρα στο 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο ο άτυχος συ
νάδελφός μας, Ευγένιος Γιολδασέας, 
που τραυματίστηκε κατά την ώρα της ε 
κτέλεσης Υπηρεσίας σε τροχαίο ατύχη
μα, το οποίο έγινε πρόσφατα στη Σπάρ
τη. Ως ελάχιστο δείγμα της βοήθειάς 
σας, εμείς οι Λάκωνες Αστυνομικοί σας 
ευχαριστούμε θερμά."

3 0  κ. Χρήστος Μ εντεσ ίδ ης  κάτοικος 

Θεσ/νίκης ευχαρ ιστεί θερμά και συγ

χαίρει τον Αστυφύλακα κ. Χρήστο Χρο- 

νόπουλο που υπηρετεί στο Τμήμα Τρο

χαίας Θεσ/νίκης, ο οποίος βρήκε και του 

παρέδωσε το χαμένο του πορτοφόλι. 

3 0  Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της 

Θυρίδας της Αγροτικής Τράπεζας της 

Λευκίμμης, επιθυμούν να εκφράσουν τις 

ευχαριστίες τους προς όλο το Προσω

πικό της Αστυν. Δ/νσης Κέρκυρας, για 

την άμεση βοήθεια που τους παρείχε 

κατά την πρόσφατη ληστεία που έγινε 

σε βάρος της θυρίδας, καθώς και για τα 

άμεσα αποτελέσματα των ενεργειών 

τους τόσο από την Αστυν. Δ/νση Κέρ

κυρας όσο και από το Α.Τ. Λευκίμμης. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονόρομαήόης
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Το περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" εκδίδεται κάθε μήνα σε 52.000 αντίτυπα, τα οποία προορίζονται 
για 42.000 αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας και για 10.000 ιδιώτες συνδρομητές. 
Εκτυπώνεται σε σχήμα 30 X 20.5 cm και έχει 64 σελίδες πλέον του εξωφύλλου. Το περιοδικό εκπυπώνεται εξ 
ολοκλήρου τετράχρωμο. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 26,5 X 18.4 cm 
(1/2 σελίδας 18,4 X 13,2 cm και 1/4 σελίδας 13,2 X 9,2 cm).
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα δύο (2) εσώφυλλα του εξωφύλλου και έξι (6) σελίδες του εσωφύλλου. 
Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

Θ έση/Σχήμα Τετράχρωμη Ασπρόμαυρη
Ιο εσώφυλλο εξωφύλλου 200.000
2ο εσώφυλλο εξωφύλλου 180.000
Ο λοσέλιδη 150.000 100.000
1/2 σελίδας 80.000 50.000
1/4 σελίδας 50.000 30.000

Στους πελάτες παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις: 10% μετά δύο συνεχείς καταχωρήσεις, 20% μετά τέσσερες 
συνεχείς καταχωρήσεις και 30% μετά έξι συνεχείς καταχωρήσεις. Ως συνεχείς καταχωρήσεις θεωρούνται και οι 
διαφημίσεις που φιλοξενούνται ανά δύο μήνες. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18% και με αγγελιόσημο 20%.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημιστών τους.
Στην τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.
Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού.
Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο 
οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το 
κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός μηνός από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που 
πιστοποιείται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμι
σης διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία δύνανται να 
απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.364).-

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση"δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την 
Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από 
το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότη
τα- προτιμάται η αποστολή κειμένων γραμμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τη δημοσίευση της ύλης αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του 
Αρχισυντάκτη. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις 
δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται.

Δ Ε Λ ΤΙΟ  Ε ΓΓΡ Α Φ Η Σ  ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” (Ή ρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι), 
για ένα χρόνο (12 τεύχη).

Έ στειλα  ή εσωκλείω την απ’ αριθμόν ....................................................  ταχυδρομική επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.200 δραχμές (οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος του μηνός .......................................................................................

ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο:.............................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...............................................................................................

ΕΙΙΑΓΓΕΑΜ Α:............................................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ,·/....../..



IS
S

N
 

11
05

 -
 6

9
1

6

μια ifJAfi χάνηχι 3μουζ
.'ijvo

n
i

I
►

\

VM to  n A i iAyv uacf in  i v  i w i v  v im v  |ra^ j

v
I

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"
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