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Η ΚΑΘΟΑΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (MANAGEMENT) 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(POLICE MANAGEMENT)

Τον Αστυνομικού Υποδ/ντη Γρηγορών Ποσταγιάννη*

"Σήμερα ο αστυνομικός πρέπει να είναι γενναίος σαν το λιοντάρι, υπο
μονετικός σαν τον Ιώβ, σοφός σαν τον Σολομώντα,, παμπόνηρος σαν 

την αλεπού. Π ρέπει επίσης να είναι γνώστης όλων των νομικών διατά

ξεων, δυνατός χαρακτήρας για να αντιστέκεται σ’ όλους τους πειρα
σμούς και να είναι προετοιμασμένος να δρα σαν γιατρός. 

Επιπλέον πρέπει να υποστηρίζει τους αδύνατούς, να τρομοκρατεί 

τους κακοποιούς και τέλος να είναι φίλος και σύμβουλος όλων των τά

ξεων και κινητή εγκυκλοπαίδεια παροχής πληροφοριών"

(Desborough Committee για τις εργασιακές σχέσεις στην Αστυνομία, England).

"Εσείς οι Αστυνομικοί κάνετε καριέρα 

τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων"
(ομιλία Rob. Kennedy στιγν Ακαύημία τον FBI) .

Είναι βέβαιο ότι η σημερινή εποχή χα

ρακτηρ ίζετα ι από ταχύτερες, με

γαλύτερες και συχνά απροσδόκη

τες  αλλαγές του τεχνολογικού, οικονομικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος, που γνώρισε ως τώ

ρα η ανθρωπότητα. Οι αλλαγές αυτές μας υπο

χρεώνουν σε αντίστοιχες αλλαγές των ρόλων, 

στόχων και μέσων των οργανισμών και ατόμων 

προς το περιβάλλον. Οι ανάλογες προσαρμογές 

είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν με 

την αναγκαία ταχύτητα και πληρότητα, αν δεν υ

πάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη 

των στελεχών και γενικότερα όλων των εργα

ζομένων, ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο ε 

πίπεδο και εύρος γνώσεων καθώς και την ικανό

τητα γρήγορων αλλαγών, προσαρμογών και ανα

προσαρμογών. Επακόλουθο αυτών είναι να γίνε

ται ο επαγγελματικός βίος όλων, όλο και πιο α

παιτητικός. Επομένως, ο ρόλος της αποτελε
σματικής εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης 
επάνω στις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις, 
θεωρίες, μεθόδους, πρακτικές και τεχνι
κές του σύγχρονου Αστυνομικού και κοι
νωνικού γίγνεσθαι προσλαμβάνει με
γαλύτερη κρισιμότητα, σημασία και αξία. 
Ως εκ τούτου η εκπαίδευση θα πρέπει να ε ί

ναι μία συνεχής λειτουργική διαδικασία (δια βίου 

εκπαίδευση).

Τώρα όσον αφορά την Εκπαίδευση στην Διοι

κητική Επιστήμη και Πρακτική (Management) θα 

μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι σήμερα 

προβάλλει ως η πιο επιτακτική ανάγκη για την επι

βίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως 

των οργανισμών μέσα σε ένα αβέβαιο, πολύπλοκο, 

δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Είναι επίσης πάγκοινη διαπίστωση ότι η χρόνια 

και δυσίατη ασθένεια από την οποία πάσχει η Ελ

ληνική Δημόσια Διοίκηση δεν είναι τόσο η έλ
λειψη χρηματοοικονομικών και ανθρώπι
νων πόρων όσο η οργανωτική ανεπάρ

κεια. Αυτό οφείλετα ι μεταξύ των άλλων και στο 

ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν σημείο ι

σορροπίας και γραμμή πυθμένα ώστε να κινδυ

νεύουν από πτώχευση ή αλλαγή ιδιοκτησίας, γι' 

αυτό είναι εγγενώς δύσκολο να συνειδητοποιη

θ ε ί ή να αποτραπεί η εκπτωτική τους πορεία. Ο 

πελάτης για τον δημόσιο τομέα είναι ταυτόχρο

να και πολίτης αυτής της χώρας με κατοχυρω

μένα συνταγματικά δικαιώματα αλλά και εμμέ

σως ιδιοκτήτης . Όταν δεν ικανοποιείται ως πε

λάτης εκνευρίζεται ως πολίτης και είναι σίγουρο 

ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν θα επ έστρεφαι 

στην επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως του δη

μόσιου οργανισμού επ ιστρέφει λόγω του μονο

πωλιακού του , τις περισσότερες φορές χαρα

κτήρα. Πάντως ολοένα και περισσότερες επι

χειρήσεις μπαίνουν σε τομείς δραστηριοτήτων 

του δημοσίου με αποτέλεσμα την μείωση της 

θέσης ισχύος του. Αυτή η μείωση ισχύος θα ση- 

μάνει την βελτίωση της ποιότητας των υπηρε

σιών του.

Έτσι αδήριτη ανάγκη όλων των οργανισμών 

στην σημερινή Ελληνική κοινωνία είναι η εισα

γωγή και εφαρμογή σύγχρονου επιστημονικού 

μάνατζμεντ, το οποίο πέρα από τον κατάλληλο 

ανασχεδιασμό στις λειτουργίες, διαδικασίες και 

διοίκηση των οργανισμών θα καλλιεργήσει και α

ναπτύξει επαγγελματική συνείδηση, εργασιακή 

ιδεολογία, οργανωσιακή παιδεία και φιλοσοφία 

ομάδας για μια ανθρώπινη, παραγωγική, αποδοτική, 

και τελικά αποτελεσματική - ανταποκριτική 
Δημόσια Διοίκηση, η οποία θα προσφέρει 
τελικό προϊόν - υπηρεσίες ολικής ποιότητας 
στον Έλληνα καταναλωτή - χρήστη - πελάτη και όχι 

μόνο, αλλά ταυτόχρονα θα εκπληρώνει τους στό

χους και προσδοκίες των εργαζομένων της.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και η Ελ

ληνική Αστυνομία αφενός ως οργάνωση με θ ε

σμικούς και λειτουργικούς στόχους και α φ ετέ

ρου ως μονάδα τεταρτογενούς παραγωγής αλ

λά και ως ακρογωνιαίος λίθος της Δημόσιας 

Δ ιο ίκησης θα μπορέσει με μεγάλο αίσθημα
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ευθύνης να καταπολεμήσει το έγκλημα, να προ

στατεύσει αποτελεσματικά κάθε πολίτη αυτή 

της χώρας και να εμπεδώσει κλίμα ασφαλείας 

και ηρεμίας επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο 

μεγιστοποίηση του κύρους της, το οποίο καθο

ρίζεται από την εικόνα που σχηματίζει γι' αυτήν 

το κοινό της και η οποία (εικόνα) διαμορφώνεται 

από τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών - κα

ταναλωτών του δημόσιου αγαθού που είναι οι υ

πηρεσίες τάξης και ασφάλειας που προσφέρει 

η Ελληνική Αστυνομία.

Η Καθολικότητα τον Μάνατζμεντ

Η διοίκηση είναι τεχνογνωσία αιχμής γ ια τί 

σ υνδέετα ι άμεσα με την παραγωγικότητα. Ο 

τρόπος που σχεδιάζετα ι η δράση, οργανώνο

νται οι συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, 

κεφάλαιο, πληροφορίες), διευθύνεται το προσωπι

κό και ελέγχεται η πρόοδος προσδιορίζουν καθο

ριστικά την αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και α- 

ποτελεσματικότητα κάθε προσπάθειας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το πιο δύσκολο 

έργο είναι η διοίκηση προσωπικού, γιατί ο κάθε 

εργαζόμενος ως μοναδικός και ανεπανάληπτος 

σύμφωνα με την αρχή της μοναδικότητας του 

είδους που ισχύει στην βιολογία, αλλά και με μο

ναδικές εμπειρ ίες που ενσωματώνονται στην 

προσωπικότητά του αποκτά ένα νοητικό μοντέ

λο με μοναδικό τρόπο θεώρησης των διαφόρων 

γεγονότων άρα και δικό του τρόπο αντίδρασης 

σ' αυτά. Ως εκ τούτου παραμένει πάντα ο πλέον 

αστάθμητος συντελεστής παραγωγής. Κάθε άν

θρωπος είναι αναφορικά με ορισμένα κριτήρια:

α) όπως όλοι οι άνθρωποι β) όπως μερικοί 

άλλοι άνθρωποι και γ) όπως κανένας άλλος 
άνθρωπος. Ο εργαζόμενος έχει ανάγκες και οι 

ανάγκες του αυτές επηρεάζουν το πως σκέπτε

ται και το πως συμπεριφέρεται στην δουλειά 

του. Αρα επηρεάζουν και το πόσο παραγωγικός 

ε ίνα ι. Δύο σ η μ α ντικές  σ υ ν ε ισ φ ο ρ ές  ά ξ ιε ς  

μνείας στο πεδίο αυτό είναι του MAYO (Haw

thorne Studies) και του Maslow (πυραμίδα ανα

γκών). Οι λόγοι για τους οποίους εργάζεται 
ένα άτομο σύμφωνα με την κυρίαρχη ά
ποψη Vroom είναι: αποκόμιση οικονομικής α

μοιβής, διοχέτευση ενεργητικότητας, συμβολή 

στην παραγωγή, δυνατότητα κοινωνικών σχέ

σεων και η δυνατότητα κοινωνικής τοποθέτη

σης. Επομένως μέριμνα της διοίκησης είναι να 

συμπεριφέρετα ι στον εργαζόμενο με τρόπο 

που να τον αυτοδεσμεύει και να τον παρακινεί. 

ΓΓ αυτό η ατομική εξίσωση απόδοσης εί
ναι: Ατομικά χαρακτηριστικά (ικανότητα επιτέλε

σης ενός έργου) X εργασιακή προσπάθεια (προθυ

μία εκτέλεσης έργου) X οργανωσιακή υποστήριξη 

(ευκαιρία και υποδομή εκτέλεσης έργου).

To MANAGEMENT που αποδίδεται στα Ελληνι

κά ως Οργάνωση - Διοίκηση ή Οργανωτική - Διοι

κητική ή Διοικητική ή ακόμη και Μάνατζμεντ λό

γω διεθνοποίησης του όρου, είναι ένα σύστημα 

ενεργειών μέσω του οποίου ο προϊστάμενος - 

διοικητής αξιοηοιώντας ανθρώπινους, χρημα

τοοικονομικούς, φυσικούς και πληροφοριακούς 

πόρους, κατορθώνει με την συνεργασία άλλων 

ανθρώπων, αποτελεσματική επ ίτευξη στόχων. 

Ως λειτουργία, έχε ι εφαρμογή σε κάθε είδος 

οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας, άσχετα 

από το μέγεθος (μικρή ή μεγάλη) ή εάν είναι οι

κονομική ή μη οικονομική, ιδιωτική ή δημόσια. Δη

λαδή τα προβλήματα Management δεν εμφανίζο

νται μόνο στους μεγάλους (ιδιωτικούς ή δημόσιους) 

οργανισμούς αλλά σε κάθε συλλογική δραστηριό

τητα (ακόμη και στην πιο μικρή) με την οποία επιδιώ

κεται επίτευξη προκαθορισμένων αποτελεσμάτων.

Είναι γεγονός ότι η κάθε κοινωνική οργάνωση 

έχε ι βέβαια τους δικούς της λόγους δημιουρ

γίας, το δικό της προορισμό και αποστολή, όμως 

όλες οι κοινω νικές οργανώ σεις ανεξάρτητα 

προορισμού ή αποστολής έχουν ένα κοινά χα
ρακτηριστικό: την επιδίωξη της αποτελε- 
σματικότητας με την έννοια να επιτυγχάνουν 

του όποιους στόχους τους με τις λιγότερες δυ

νατές θυσίες και κόστος.

Η οικογένεια έχει τους δικούς της λόγους δη

μιουργίας και τον δικό της προορισμό. Όμως σαν 

κοινωνική ομάδα επιδιώκει την όσο το δυνατόν 

καλλίτερη ποιότητα ζωής των μελών της, κάνο

ντας τις  λ ιγότερες δυνατές θυσίες. Μ ε παρό

μοιο τρόπο λειτουργεί το νοσοκομείο και η ιδιω

τική επιχείρηση, το σχολείο, και το Αστυνομικό 

Τμήμα κ.λ.π. Έχοντας λοιπόν σαν δεδομένο ότι 

κάθε κοινωνική οργάνωση επιδιώκει την αποτε- 

λεσματικότητα, το μάνατζμεντ είναι αναγκαίο, α

φού ε ξ  ορισμού αποτελεί το σύνολο των ενερ 

γειών μέσω των οποίων χρησιμοποιούνται οι 

διάφοροι πόροι (ανθρώπινοι, τεχνολογικοί, οικο

νομικοί, πληροφοριακοί).

Είναι πράγματι αδύνατο να επ ιτευχθεί αποτε- 

λεσματικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο, 

στην επιχείρηση, στο νοσοκομείο, στην Αστυνο

μία κ.ο.κ„ χωρίς να υπάρχει κάποια μορφή προ

γραμματισμού, συντονισ μού , ελ έγχο υ , κα

θοδήγησης κ.λ.π.
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Αυτές οι λειτουργίες του μάνατζμεντ υπήρ

χαν ανέκαθεν, απλά τώρα συστηματοποιήθηκαν 

κάτω από τον όρο Μάνατζμεντ στις αρχές του 

αιώνα μας με τους TAYLOR και FAYOL. Αναμφι

σβήτητα ο προγραμματισμός, η οργάνωση, 
η στελεχωση, η ηγεσία, ο έλεγχος κ.λ.π 

δεν μπορεί να παίρνουν την ίδια μορφή και να ε 

φαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε μία ιδιωτική 
επιχείρηση και σε ένα συνδικάτο, ο ύτε  σε 

μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση και σε μία 

πολυεθνική, ούτε σε ένα δημόσιο οργανι
σμό και σε ένα ιδιωτικό, ούτε σε ένα αστυνο
μικό σώμα και σε ένα πανεπιστήμιο. Γενικά η 

κάθε περίπτωση εφαρμογής του μάνατζμεντ ε ί

ναι ξεχωριστή δηλ. απαιτεί ξεχω ριστή εφ αρ 

μογή της γνώσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα 

βασικά στοιχεία του μάνατζμεντ δεν έχουν κα

θολική ισχύ. Απλά, όπως σε κάθε επιστήμη έτσι 

και εδώ θα πρέπει να διακρίνονται οι θεμελιώ

δεις αρχές από την τέχνη ή την τεχνική εφαρ

μογή της π.χ. η βασική αρχή του μοχλού είναι θ ε 

μελιώδης, προσλαμβάνει όμως δ ιαφ ορετικές 

μορφές εφαρμογής και χρήσης. Γι' αυτό όπως 

όλοι γνωρίζουμε στην ιατρική δεν ομιλούμε μό

νο για ασθένειες, αλλά κυρίως για συγκεκριμένο 

ασθενή, δηλαδή εφαρμόζουμε την κατά περί

πτωση ή ενδεχομενική προσέγγιση. Παρά τις 

δυσκολίες που παρουσιάζει ο διαχωρισμός των 

μεταβλητών που περιλαμβάνονται στην διοικη

τική αποτελεσματικότητα ή αναπολεσματικότη- 

τα, υπάρχουν πράγματι πειστικές αποδείξεις, ό

τι τα θεμελιώδη στοιχεία της διοίκησης (ι
δέες, αρχές, θεωρίες, τεχνικές κ.λ.π.) έ 
χουν παγκόσμια ισχύ, εφαρμογή και δυνα
τότητα μεταβίβασης. Η παγκόσμια φύση των 

θεμελιωδών στοιχείων του Μ άνατζμεντ είναι 

εμφανής σε πλήθος μελετών συγκριτικής οργά

νωσης - διοίκησης διαφόρων πολιτιστικών περι

βαλλόντων.

Συμπερασματικά, εκείνο που προσδίδει την 

καθολικότητα του μάνατζμεντ δεν είναι το 

ακριβές περιεχόμενο των θέσεω ν των μάνα- 

τζερ, ή η έκταση χρησιμοποίησης κάθε λειτουρ

γίας του μάνατζμεντ, όσο η κατά κύριο έργο ά

σκηση των λειτουργιών του.

Η Σνστημικη Προοέγγιση

Τώρα εάν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε 

την διοικητική δραστηριότητα που λέγεται MA

NAGEMENT θα αντιληφθούμε ότι είναι ένα πο

λυεδρικό φαινόμενο με διεπιστημονικό χαρα

κτήρα. Χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη, α

διαίρετη και δυναμική λειτουργία. Η όποια προ

σπάθεια διαχωρισμού (πλασματικού) των επιμέ- 

ρους δραστηριοτήτων για καλλίτερη κατανόηση 

του προβλήματος ευρίσκεται σε αντίθεση με τη
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πραγματικότητα, διότι οι επιμέρους λειτουργίες 

ευρίσκονται σε δυναμική αλληλεξάρτηση και ε 

πίδραση δηλ. αποτελούν μία ολότητα και ως 

γνωστόν μία ολότητα δεν καθορίζεται μόνο από 

τα συστατικά της στοιχεία και τις σχέσεις με

ταξύ τους, αλλά και από τις  σχέσεις του όλου 

προς τα μέρη που την απαρτίζουν. Μ ε άλλα λό

για η λειτουργία της Διοίκησης αποτελεί μία ε 

νιαία ολότητα. ΓΓ αυτό η προσέγγισή της θα πρέ

πει να γίνεται συστημικά. Η συστημική προσέγ

γιση κερδίζοντας χώρο από την αναλυτικο-μη- 

χανιστική άρχισε να χρησιμοποιείται ως ερευνη

τικό εργαλείο και μέθοδος μελέτης φαινομένων 

και οργανισμών αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο .Είναι μία νέα οπτική γωνία κάτω από την 

οποία μπορούμε να θεωρήσουμε την πραγματι

κότητα στο σύνολό της. Ο Αριστοτέλης ήταν α

πό τους πρώτους φιλοσόφους που εκτός από 

την εντελέχεια υποστήριξε ότι το όλον είναι πε

ρισσότερο από το άθροισμα των μερών δηλαδή 

συνέργεια, η οποία παριστάνεται με την ανορ

θόδοξη σχέση 2+2=5.

Ο Hegel υποστήριξε ότι: 

α. Το όλον είναι περισσότερο από το άθροι

σμα των μερών

β. Το όλον καθορίζει την φύση των μερών 

γ. Τα μέρη δεν μπορούν να κατανοηθούν ε ξ ε 

ταζόμενα ανεξάρτητα από το όλον

δ. Τα μέρη ενός όλου αλληλοσχετζονται ή 

αλληλεπιδρούν δυναμικά

Η γενική θεωρία συστημάτων αναπτύχθηκε 

την δεκαετία του 1950 κυρίως από τον βιολόγο 

Bertalanffy και άλλους ως ένα πλαίσιο αρχών για 

την μελέτη και έρευνα όλων των φαινομένων με 

διεπιστημονική προσέγγιση. Σύμφωνα με την

- 2 7 8  -

θεωρία αυτή η κάθε οργάνωση πρέπει να θεω

ρείται ως ένα σύνολο αλληλένδετων τμημάτων 

που δέχονται εισροές από το περιβάλλον και α

φού τις επεξεργασθούν τις  μετατρέπουν σε ε 

κροές που δ ιοχετεύονται πάλι στο περιβάλλον 

με την μορφή υπηρεσιών - προϊόντων, τα οποία 

μέσω της επαναπληροφόρησης (feedback) δέ

χονται δ ιορθω τικές εν έρ γ ε ιες  βελτίωσης και 

ταυτόχρονα αποτελούν εισροές άλλων συστη

μάτων - οργανώσεων. Εισροές μπορεί να είναι 

ανθρώπινοι, υλικοί, τεχνολογικοί, οικονομικοί και 

πληροφοριακοί πόροι. Εκροές είναι οι μετασχη

ματισμένες ε ισ ροές δηλ. προϊόντα και υπηρε

σίες.

Περιβάλλον είναι σύμφωνα και με την τεχνική 

ανάλυση μακροπεριβάλλοντος (Pest Analysis),το 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό 

πεδίο. Επαναπληροφόρηση (feedback) είναι μη

χανισμός του συστήματος που μεταφέρει πλη

ροφορίες σχετικό με τις αντιδράσεις του περι

βάλλοντος ως προς τις  εκροές του, αλλά και μη

χανισμός ελέγχου για την αποτροπή της ανισορ

ροπίας και φθοράς λόγω εντροπ ίας του συ

σ τή μ α το ς  π.χ. η έκφ ρ α σ η  παραπόνων του  

χρήστη - πολίτη αποτελεί διαδικασία μάθησης 

και διόρθω σης σε μία μαθησιακή ή αυτοβελ- 

τιούμενη οργάνωση που πρέπει να είναι κάθε Α

στυνομική Υπηρεσία.

Συνεπώς εξ ε τά ζο ν τα ς  και αναλύοντας ο- 

π ο ιοδήπ οτε σύστημα  θα π ρέπει να μην α

γνοούμε ούτε να απορρίπτουμε τις αλληλοσχε- 

τίσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιδράσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των τμημάτων και των 

στο ιχε ίω ν ενός συστήματος που αποτελούν 

τους δεσμούς συναλλαγής, οι οποίοι είναι και η
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Ανθυκαστυνόμοι
Α ρ χ ιφ ύλα κες

Αστυφύλακες
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ειδοποιός διαφορά που κάνει το όλο να είναι πε

ρισσότερο - μεγαλύτερο από το άθροισμα των 

μερών του.

Η συστημική προσέγγιση βρίσκει την καλύτε

ρη εφαρμογή της στα γνωστικά πεδία των επι

στημών της συμπεριφοράς, που σημαίνει ότι τα 

θέματα Αστυνομίας που είναι οργανισμός πα

ροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσεγγίζονται 

συστημικό. Και γνωρίζουμε ότι στην παροχή υ

πηρεσιών η ικανοποίηση του χρήστη - πελάτη 

προκύπτει σε μεγαλύτερο  ποσοστό από τ ις  

γνώ σεις και δ εξ ιό τη τε ς  του προμηθευτή, εν 

προκειμένω του κάθε Αστυνομικού.

Πάντως κατά καιρούς διάφοροι συγγραφείς 

έχ ο υ ν  π ροσπ αθήσει να ερ μ η νεύ σ ο υ ν  την 

πολύπλοκη και αδιαίρετη λειτουργία της Διοίκη

σης υποδιαιρώντας την σε υπολειτουργίες με 

σκοπό την καλλίτερη κατανόηση, αλλά χωρίς ο

μοφωνία. Έτσι ανάμεσα στις λειτουργ ίες της 

Διοικητικής (management! μπορεί να δει κανείς 

τον Προγραμματισμό - Σχεδίασμά (program

ming-planning), την Οργάνωση (organizing), την 

Διεύθυνση (leading ή directing), τον Έλεγχο (con

trolling), τον Συντονισμό (coordinating!, την Επι

κοινωνία (communicating), την Λήψη Αποφά

σεων (decision making), την Στελέχωση (staff

ing), την Εξουσιοδότηση (delegating), την Παρακί

νηση (motivating). Πάντως η κρατούσα άποψη 

διαχωρισμού των λειτουργιώ ν του MANAGE

MENT είναι αυτή που περιλαμβάνει τις προανα- 

φερόμενες τέσσερις (41 πρώτες λειτουργίες:

Σχεδιασμδς - Προγραμματισμός : Είναι η 

μεθοδολογία λήψης αποφάσεων που διέπονται 

από μελλοντικότητα.

Οργάνωση : Η αξιοποίηση ανθρωπίνων και 

λοιπών πόρων με την δόμηση και ρύθμιση εξου

σίας , ευθύνης και λογοδοσίας.

Διεύθυνση : Είναι η αποτελεσματική επίτευ

ξη στόχων μαζί και μέσω ανθρώπων.

Έλεγχος : Ως ρυθμιστική , δημιουργική και 

κυρωτική διαδικασία συνίσταται στην συγκριτική α

ξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το 

υιοθετηθέν πρόγραμμα και τις δοθείσες εντολές.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες εμπεριέχονται στις 

(4) πρώτες. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 

γνωστικό πεδίο του MANAGEMENT συνεχώς 

διευρύνεται, εμβαθύνεται και εμπλουτίζεται με 

νέες μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία και τρόπους 

σκέψης και πρακτικής όπως είναι: Σύστημα πλη

ροφ ορ ιώ ν δ ιο ίκησης (MIS), δ ιο ίκηση έργω ν 

(Project Management), διοίκηση με στόχους (Μ- 

ΒΟ), εργασιακό σ τρες (Stress Management), 

διοικητική κρίσεων (Crisis Management), διοικη

τική συγκρούσεων (Conflict Management), διοι

κητική αλλαγών (Change Management), ενδυ

νάμωση και υπευθυνοποίηση υπαλλήλων (Em

powerment), καθοδήγηση (Coaching), εξυπηρέ

τηση συνεργατών (Stewardship), υγιεινή και α

σφάλεια εργαζομένων, συναλλακτική ανάλυση, 

τεταρτημόρια θεωρία, παράθυρο Johari, μη λε

κτική επικοινωνία (γλώσσα προσώπου και σώμα

τος) ιδανική στην ανάκριση υπόπτων, οργανω- 

σιακή παιδεία κ.λ.π.

Η αποτελεσματική άσκηση των παραπάνω 

λειτουργιών του μάνατζμεντ προϋποθέτει και α

παιτεί όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη δραστη

ριότητα (ατομική και ομαδική) την συνύπαρξη 
(4) βασικών συντελεστών που είναι οι

γνώσεις, οι ικανότητες, τα συστήματα και 
η παιδεία. Με άλλα λόγια βάση και αφετηρία ε ί

ναι η απόκτηση ή πρόσκτηση γνώσεων, εν συνε

χεία ικανότητες και δεξ ιότητες μεταφοράς και 

εφαρμογής των γνώσεων, αλλά με συνέπεια και 

με συγκεκριμένο άξονα αξιών, πιστεύω και νοο

τροπίας και οπωσδήποτε πάντα με την βοήθεια 

συστημάτων μάνατζμεντ, όπως είναι το σύστη

μα πληροφοριών, προγραμματισμού, χρηματορ- 

ροών κ.λ.π., έτσ ι ώστε η ατομική γνώση να με- 

τουσιώνεται σε συλλογική γνώση, εφαρμογή και 

αποτελεσματικότητα. Συνεπώς προσεγγίζο

ντας συστημικό το μάνατζμεντ μπορούμε να 

πούμε ότι πρόκειται για επιστήμη - όχι με την 

έννοια που αποδίδεται στις θετικές επιστήμες 

γιατί δεν έχει νόμους αλλά γενικές αρχές και η 

θεωρία της δεν διέπεται από νομοτέλεια - αλλά 

με την έννοια της εφαρμοσμένης επιστήμης 

που χρησιμοποιεί στοιχεία από άλλες επιστήμες 

και έχει γενικές αρχές που εφαρμόζονται περι- 

πτωσιακά. Είναι όμως και τέχνη αφού η εφαρ

μογή της εξαρτάται από τον μάνατζερ ως υπο

κείμενο δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πρόκει

ται για επιστημονική τεχνική. Πάντως μια καλή 

απάντηση στον εν λόγω προβληματισμό είναι ότι: 

'Το μάνατζμεντ είναι η αρχαιότερη των τεχνών και 

η νεώτερη των επαγγελμάτων". □

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

* Ο κ. Γρηγόριος Παπαγιάννης είναι πτυχιούχος του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών /  Τμήμα Οργάνω

σης Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΑΣΟΕΕΙ.
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Στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην πρωτεύουσα του κράτους 
πραγματοποιούνται καθημερινά υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις 

και οι συγκεντρωμένοι ανεξαρτήτως αριθμού, για να εκφράσουν επιδεικτικότερα 
τη θέλησή τους και να καταστήσουν εντονότερη τη παρουσία τους 

καταλαμβάνουν συνήθως το οδόστρωμα με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων.

e δεδομένο ότι το αστικό 

περιβάλλον του κέντρου της 

Αθήνας είναι ήδη βεβαρημέ

νο, λόγω των οικιστικών συνθηκών και του 

μεγάλου αριθμού πολιτών που κινούνται 

καθημερινό σ' αυτό πεζή ή με οχήματα, κά

θε επιπλέον επιβάρυνση που προκαλείται 

από τη διακοπή ή την επιβράδυνση της κυ

κλοφορίας των οχημάτων έχει αρνητικές 

συνέπειες στην υγεία των πολιτών.

Εν όψει των ανωτέρω και προς αντιμε

τώπιση της παρακώλυσης των συγκοινω

νιών από τις υπαίθριες συναθροίσεις και τα 

ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος που α

νακύπτουν η Δ/νση Μελετών του ΥΛΤ. α

πευθύνθηκε με το υπ' αριθ. 2501 / I  /15α έγ

γραφό της προς το Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου ο οποίος με την υπ' αριθ. 4 από 30-3- 

99 γνωμοδότησή του απάντησε ως ακο

λούθως.

Επί τω ν τ ιθ εμ έν ω ν  με το  υπ' αριθ. 

2501/1/15α από 3-10-98 ερωτημάτων σας 

έχομεν την τιμή να σας γνωρίσωμε ότι 

σύμφωνα με το άρθρ. 25 παρ.2 ν.1756.88 η 

γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με το άρθρ.11 του ισχύοντος 

Συντάγματος:

1. "Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα όπως 

συνέρχωνται ησύχως και αόπλως,

2. Μόνον εις τας δημοσίας εν υπαίθρω 

συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η α

στυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις 

δύναται να απαγορευθούν δΓ ητιολογημέ- 

νης αποφάσεως της αστυνομικής αρχής, 

γενικώς μεν αν εκ τούτων επίκειται σοβα

ρός κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν, 

ε ις  ορισμένην δε περιοχήν αν απειλείται 

σοβαρά διαταραχή της κοινωνικοοικονο

μικής ζωής, ως νόμος ορίζει”. Ειδικός περί 

συναθροίσεως νόμος είναι το ν.δ. 794/71 

που εξακολουθεί να ισχύει (εφ ' όσον εκτε

λεστικός της ως άνω συνταγματικής διατά- 

ξεως νόμος, δεν έχει εκδοθεί I αν και πε

ριέχει αρκετές αντισυνταγματικές διατά

ξεις. Ισχύουν επίσης το Β.Δ. 168/72 περί 

καθορισμού των χώρων όπου απαγορεύε

ται η πραγματοποίηση συναθροίσεων και 

το Β.Δ. 269/72 περί εγκρίσεως του κανονι

σμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων. 

Προηγούμενες, τούτων διατάξεις δεν κα- 

ταργήθηκαν ρητώς, με αποτέλεσμα να υφί- 

σταται μια απαράδεκτη νομοθετική σύγχυ

ση και αβεβαιότητα I Π. Δαγτόγλου: Ατομικό 

Δικαιώματα Β' 1991 ).

Έτσι η υπ' αριθ. 11.1962 γνωμοδότηση 

του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου παραπέμπει 

στο ν. 29/1943 στα άρθρα 299 και 300 του 

Κανονισμού Χωροφυλακής, στα άρθρα 

123-128 του κανονισμού της υπηρεσίας 

στρατευμάτων στις πόλεις στον υπ' αριθ. 

61.1952 κανονισμό της (πρώην) αστυνομίας 

πόλεων και την υπ' αριθ. 76/1954 αστυνο-
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ττηλίκιο αστυφυλάκων γ 
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υποκάμισο Αγγλίας
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19950
Επίσης,
ν'έτοιμες στολές 
νδιακριπκά 
νόλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. OYPANH 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΠΝ-ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ) 

ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228

μική διάταξη της Αστυνομικής Δ/νσης Αθη

νών. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν ρητώς 

καταργηθεί από νεώ τερες  νομοθετικές 

κ.λ.π. ρυθμίσεις. Υπό την ισχύ των ανωτέρω 

νομοθετικών διατάξεων οι προσήκουσες 

κατά τη γνώμη μας απαντήσεις στα τεθέ- 

ντα ερωτήματα έχουν ως εξής:

Ερώτημα πρώτον: Συνάδουν προς την 

ισχύουσα Συνταγματική τάξη, οι διατάξεις 

του ΒΔ.168/72;Το διάταγμα αυτό που εξε- 

δόθη κατ' εξουσ ιοδότηση του άρθρ. 6 

παρ.6 του ν.δ. 794/71 έχει χαρακτήρα " μη 

αυτοτελούς" διατάγματος με την έννοια ότι 

η έκδοσή του συνδέεται με την ύπαρξη του 

εξουσιοδοτικού νόμου, συνεπώς καταρ- 

γείται αυτοδικαίως μαζί με την κατάργηση 

του νόμου, δηλαδή του ν.δ. 794/71. Επειδή 

όμως εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος βάσει 

του άρθρ. 112 παρ.1 του Συντάγματος I Βλ. 

και ΑΠ 782/79 Π.Χρ. ΚΘ' 883 I ασφαλώς και 

το ΒΔ. 168/72 είναι σε ισχύ.

Περαιτέρω, με το διάταγμα αυτό απαγο

ρεύεται η εν υπαίθρω πραγματοποίηση δη

μοσίων συναθροίσεων ( περί ων η παρ. 2 

του άρθρ. 1 ν.δ. 794/71 ] και η διέλευση κι- 

νουμένων τοιούτων ( πορειών) σε ορισμέ

νους δρόμους που αναλυτικώς παρατίθε

νται. Περιεχόμενο της ελευθερίας της συ

νάθροισης είναι η ελευθερία οργάνωσης, 

διεξαγωγής, διεύθυνσης και συμμετοχής 

στη συνάθροιση. Στην ελευθερία της συνά

θροισης ανήκει και η ελευθερία  καθορι

σμού του τόπου και του χρόνου δ ιεξα 

γωγής της.

Όμως καθόλου δεν είναι αντίθετο στο 

Σύνταγμα περιορισμοί που αποβλέπουν 

στην προστασία άλλων εννόμων αγαθών. J 

Οι κατο ικ ίες λ.χ. των μελών της Κυβερ- 

νήσεως, οι Πρεσβείες ξένων κρατών μπο

ρεί να χαρακτηρισθούν ως χώροι στους ο

ποίους δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή συνά

θροισης ή πορείας. Επίσης Συνταγματική εί

ναι η απαγόρευση πορειών κ,λ.π. κατά την 

ώρα κυκλοφοριακής αιχμής στις κεντρικές 

οδικές αρτηρίες των πόλεων, στις εθνικές 

οδούς κ.λ.π. ( βλε. Ανωτ. Π. Δαγτόγλου σελ. 

742 ). Θα ήταν παραλογισμός αν υποστηρι

ζόταν ότι η ελευθερία των συναθροίσεων 

υπερέχει της οδικής ασφάλειας, που ανά

γετα ι ή αναφ έρετα ι σε ζωή, περιουσία 

κ.λ.π. 'Όλως ενδεικτικώ ς περί των κρα- 

τούντων Ευρωπαϊκών αντιλήψεων μνημο

νεύ ο υ μ ε  σ χετ ική  

διάταξη του Ολλαν

δικού Συντάγματος:

"Αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα της συνα- 

θροίσεως, αλλά δεν 

θ ίγ ε τα ι καθόλου η 

ευθύνη του καθενός 

έναντι του νόμου" ( 

άρθρ. 9 του Συντάγ

ματος της Ολλαν

δίας. Οι συναθροί

σεις πρέπει να δ ιε

ξάγονται με τρόπο 

που να μη διαταράσ- 

σ ετα ι ή να δ ιατα - 

ράσσεται μόνο στο 

μ έτρ ο  του  α

πολύτως αναγκαίου, 

η οδική κυκλοφορία.

Με την έννοια αυτή 

ε ίνα ι δυνατή και η 

συνύπαρξη της πο

ρ ε ία ς , σε καθορ ι

σμένη λωρίδα ή επί 

πεζοδρομ ίου ταυ

τόχρονα με την πα

ράλληλη κυκλοφο

ρία των οχημάτων. Η διατάραξη θα ήταν 

μέσα στα μέτρα του απολύτως αναγκαίου, 

με τον τρόπο αυτό. Η αστυνομική αρχή που 

είναι υπεύθυνη για την τήρηση της δημό

σιας τάξης I συμπεριλαμβάνεται και η οδική 

τάξη] είναι σε θέση να εκτιμήσει τα συγκε

κριμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει κα

τά περίπτωση.

Ερώτημα δεύτερο: Μπορεί η Αστυνο

μία να απαγορεύει την κίνηση συναθροί

σεων και πορειών επί του οδοστρώματος 

των πόλεων ή σε μέρος αυτού, ανάλογα με 

τον όγκο των συγκεντρωμένων και σε πε

ρίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης 

ποιες πρέπει να είναι οι περαιτέρω ενέρ

γειες της αστυνομίας;

Έχει σχεδόν απαντηθεί το ερώτημα 

ήδη. Μόνο που συνιστά υποχρέωση των Α

στυνομικών Αρχών, να παραλαμβάνουν ή να 

αποτρέπουν τους κινδύνους που επισημαί

νει η παρ. 2 άρθρ. 11 του Συντάγματος. Επο

μένως ο καθορισμός αντί της πλήρους α- 

παγορεύσεως, ορισμένων όρων δ ιεξα 

γωγής μιας πορείας είναι απολύτως σύμ

φωνος με το Σύνταγμα και το νόμο (άρθρ. 6 

παρ.4 ν.δ. 794/71) αφού διασφαλίζει πλην 

των άλλων, και την ομαλή διεξαγωγή και την 

αποδοχή της από το ευρύ κοινό που δεν 

μετέχε ι στη συνάθροιση. Σε περίπτωση 

παραβίασης των όρων που περιέχει η αι

τιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιεί

ται στο διοργανωτή ή τον πρόεδρο της συ- 

ναθροίσεως τουλάχιστον 48 ώρες πριν α

πό αυτήν, τό τε  η Αστυνομία ο φ ε ίλε ι να 

ζητήσει από τους διευθύνοντες τη συνά

θροιση, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για 

την αποκατάσταση της νόμιμης δ ιεξα 

γωγής της, ε ίτε  να κηρύξουν τη λήξη της, 

μόνο δε αν αυτοί αρνηθούν ή αδυνατούν, 

δικαιούται η αστυνομία να προχωρήσει στη 

διάλυση της συνάθροισης I άρθρ.7 παρ. 2 

ν.δ.794/71 ).

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης για 

διάλυση που γίνεται τρεις φορές I λ.χ. με 

μεγάφωνο ) στους συμμετέχοντες, καθέ

νας που εξακολουθεί να μην απομακρύνε

ται, διαπράττει το αδίκημα του άρθρ. 171 

παρ. 1 Π.Κ.ενώ για τα πρόσωπα του άρθρ. 3
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παρ.3 ν.δ. 794/71 θα εφαρμοσθεί η ποινική 

διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 1 περ.β',γ'.

Ερώτημα τρίτο: Σε περίπτωση απο

κλεισμού τμημάτων του εθνικού οδικού δι

κτύου ή ζωτικών για την κυκλοφορία επαρ

χιακών οδών, από συναθροίσεις ή από τη 

στάθμευση οχημάτων των μετεχόντω ν 

στη συνάθροιση, μπορεί η αστυνομία να α

παγορεύει τη συνάθροιση και τη στάθμευ

ση των οχημάτων επί των ως άνω οδών και 

ποιες ποινικές διατάξεις πρέπει να εφαρ

μόζει για κάθε περίπτωση μη συμμόρφω

σης προς την απαγόρευση;

Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρ. 11 

του Συντάγματος η αστυνομική αρχή μπο

ρεί να απαγορεύσει την εν υπαίθρω συνά

θροιση με αιτιολογημένη απόφαση, γενι

κώς μεν αν επίκειται σοβαρός κίνδυνος στη 

δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε πε

ριοχή, αν απειλείται σοβαρά, διαταραχή της 

κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην έννοια 

της συνάθροισης περιέχεται, η διαδήλωση 

και η πορεία

Το Σύνταγμα επιτρέπει την προληπτική α

παγόρευση των υπαίθριων συναθροίσεων 

για τους παραπάνω λόγους και αφήνει τον 

περαιτέρω προσδιορισμό στο νόμο. Τέ

τοιος νόμος ειδικός δεν εκδόθηκε ακόμη 

και εξακολουθεί να εφαρμόζετα ι το ν.δ. 

794/71.0  νόμος αυτός προσθέτει στη δη

μόσια ασφάλεια και τη "δημόσια τάξη". Η 

προσθήκη αυτή δεν είναι Συνταγματική, 

διότι αντιβαίνει στο άρθρ. 11 παρ. 2 Συντ. 

που περιλαμβάνει μόνο τη Δημόσια Ασφά

λεια

Η έννο ια  της "Δημόσιας Τάξης"ε ίνα ι 

ευρύτερη γιατί περιέχει πλην της Δημόσιας 

Ασφάλειας και τη τήρηση της θεμελιώδους 

στο Δημόσιο Δίκαιο αρχής της συνεχούς 

και αδιαταρόκτου λειτουργίας των δημο

σίων υπηρεσιών, των αστικών συγκοινω

νιών κ.λ.π. (Ολ. ΣτΕ 957/78 ). Συνεπώς για ε 

πικείμενο κίνδυνο της δημόσιας τάξης δεν 

επιτρέπεται προληπτική απαγόρευση ( γε

νική ) της υπαίθριας συνάθροισης, φυσικά 

όμως για το λόγο αυτό, επιτρέπεται η διά

λυση της ήδη διεξαγομένης.

Περαιτέρω η ΕΣΔΑ (άρθρ. 11 παρ.2 εδάφ. 

1 ν.δ.53/1974 ) επιτρέπει περιορισμούς της 

ελευθερ ία ς  συναθροίσεων για λόγους 

προασπίσεως της τάξεω ς ή προλήψεως 

της αταξίας I for the prevention of disorder).
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Έτσι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι βά

σει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιω

μάτων του Ανθρώπου που κυρώθηκε και α

πό την Ελλάδα ( ν.δ. 53/74 ) επιτρέπεται η 

λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προά

σπιση της τάξεως ακόμη και προληπτικό. Ε

πειδή όμως η εσωτερική νομοθεσία δεν 

πρέπει να αντίκειται στο Σύνταγμα, και πά

λιν πρέπει να θεωρείται ότι ούτε βάσει αυτής 

της διατόξεως επιτρέπεται προληπτική, διά

λυση της γενικής υπαίθριας συνάθροισης, εκ 

του λόγου ότι επίκειται κίνδυνος της Δημό

σιας Τάξης, ενώ αν ο κίνδυνος αφορά τη Δη

μόσια Ασφάλεια, τότε επιτρέπεται.

Το άρθρ. 11 παρ.2 του Συντ. επιτρέπει 

την απαγόρευση της υπαίθριας συνάθροι

σης αν σε ορισμένη περιοχή απειλείται σο

βαρά, διαταραχή της κοινωνικοοικονομικής 

ζωής. Η διατύπωση είναι αόριστη και μπο

ρ ε ί να συντρέχει και όταν δεν απειλείται 

καθόλου η Δημόσια Ασφάλεια. Έτσι έχει γί

νει δεκτό ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

όταν η συνάθροιση απειλεί την κοινή ειρήνη 

( άρθρ. 189 ΠΚ ] ή θέτει σε κίνδυνο την α

σφάλεια των συγκοινωνιών και των κοινω

φελών εγκαταστάσεων ( άρθρ. 290 επ. ΠΔ|.

Η απειλή διακοπής της συγκοινωνίας, α

στικής ή ε ξ  ίσου της υπεραστικής όπου 

διεξάγεται συνεχής διαμετακόμιση ζω τι

κών αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών, 

συνιστά περίπτωση σοβαρής διατάραξης 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της 

χώρας ( Ολ. ΣτΕ 957/78 ] και εμπίπτει στην 

έννοια της Συνταγματικής διατόξεως του 

άρθρ. 11 παρ.2 περ. β' του Συντ. και άρα ε ί

ναι επιτρεπτή η προληπτική απαγόρευση 

της συνάθροισης αυτής. Φυσικό είναι επι

τρεπτή κατά μειζονα λόγον η διάλυση μιας 

τέτο ιας συνάθροισης και κατά τη δ ιεξα 

γωγή της.

Στα πλαίσια αυτής της τοποθέτησης εί

ναι επιτρεπτή επίσης η υπό όρους διεξα

γωγή της Ιλ.χ. απαγόρευση της στάθμευ

σης των τρακτέρ στην οδική αρτηρία, η κα

τάληψη από τους συμμετέχοντας, μέρους 

μόνον του οδοστρώματος κ,λ.π.). Σε περί

πτωση μη συμμόρφωσης των μετεχόντων, 

εφαρμόζονται ανάλογα οι ποινικές διατά

ξεις των άρθρων 167,170,171 ΠΚ. Όμως 

μεταξύ των ταυτιζομένων διατάξεων του 

ποινικού κώδικα και των ποινικών διατά

ξεων του νδ. 794/71 θα εφαρμοσθούν ε-

- 2 8 2  -

κείνες που περιέχουν τις βαρύτερες ποινικές 

συνέπειες. Τέλος θα πρέπει να θεωρούνται 

ως μη ισχύουσες οι ποινικές διατάξεις: 

αΙ του άρθρ. 9 παρ. 1 περ. α' όταν δεν έ 

γινε γνωστοποίηση της συνάθροισης, γιατί 

δεν συμβιβάζονται η αναγγελία με την από

λυση συνταγματικό κατοχύρωσή της (Βλ. α- 

νωτ.Π. Δαγτότλου] σελ. 7411.

β) Ως μη ισχύουσα πρέπει να θεωρηθεί 

και η ποινική διάταξη του άρθρ. 9 παρ.2 περ. 

α' ν.δ.794.71 που αφορά σήματα διαλυθέ- 

ντων κομμάτων κ.λ.π.

γ) Επίσης η διάταξη του άρθρ. 9 παρ.2 εδ. 

γ' νδ. 794/71 μπορεί να ισχύσει μόνο για 

την περίπτωση του άρθρ. 6 παρ. 6 (πλην του 

κτιρίου του Συνταγματικού Δικαστηρίου 

που δεν υφίσταται] ενώ δεν ισχύει για τις 

παρ.7, 8, 9 του άρθρ. 6 λόγω μεταβολής 

των σημερινών πληθυσμιακών και λοιπών 

δεδομένων. Με το ίδιο σκεπτικό, θα ήταν 

ευκταία και η εναρμόνιση των ρυθμίσεων 

του ΒΔ 168/72 επί τη βάσει των σημερινών 

δεδομένων που πιθανώς έχουν μεταβλη

θεί, για όσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα 

οι Δημοκρατικές Κυβερνήσεις εξακολου

θούν να μην καταρτίζουν νόμο, σύμφωνα 

με το άρθρ. 11 παρ.2 του Συντάγματος.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμ

φωνα με το άρθρ. 25 παρ.3 του Συντ. κατα

χρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέ

πεται δηλαδή η καταχρηστική άσκηση δι

κα ιώ μ α το ς  που κα το χ υ ρ ώ νετα ι στο 

Σύνταγμα, είναι Αντισυνταγματική. Εκ του 

λόγου ότι δεν αναφέρει η διάταξη κυρώ

σ ε ις  σε περίπτωση παραβιάσεως της, 

δ εν  σημαίνει ό τ ι δ εν  υπάρχουν συνέ

πειες, η κυριότερη των οποίων είναι, ότι η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν απολαμ

βάνει πλέον τη συνταγματική προστασία 

του ατομικού δικαιώματος, το οποίο δε 

μπορεί να επικαλείται ο καταχρώμενος ( 

Βλ.Δ.Τσάτσου Συντ. Δικ. Γ' 1988 σ. 279, 

Πολ. Πρωτ. Αθην. 1044/86 Ελλ.Δ.νη 1987 

σ. 710 Π.Δαγτόγλου: Συντ,Δικ,Ατομικά Δι- 

καιώματαΑ' 1991 σ. 132-140 ].

Εξυπακούεται βέβαια ότι η καταχρη

στική άσκηση δικαιώματος κρίνεται μόνο 

από το δικαστήριο, με αρκετή δυσκολία 

και περίσκεψη, αφού η έννοια της κατα- 

χρήσεω ς είναι αόριστη και η ευρύτητα 

των σκοπών των ατομικών δικαιωμάτων 

δεδομένη.
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IΦιΑιεπιστημονική 
^ t r  προσέγγιση 
^3 :  του εγκλήματος 

rug· ανθρωποκτονίας
Τον Εμμανουήλ Δ. NONA, 

Προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών

"Η Ανθμαπτοκτονία και η Ιατροδικαστική" ερευνά αναζητούν ή μία την άλλη.
Η μία έχει ανάγκη της άλλης ώστε η προσφορά που θα δοθεί στην ανάκριση 

να είναι καρπός για την διελευκανση της ανθρωποκτονίας 
και κάτω από το φως των συγχρόνων ερευνητικών δυνατοτήτων της Ιατροδικαστικής.

Η ανθρωποκτονία και Ιατροδικαστική πρακτική

Ανθρωποκτονία! Το κατ' εξοχή έγκλημα βίας. Όλοι οι μελετη

τές του φαινομένου, από των αρχαιότατων χρόνων στάθη

καν, μπροστά στην ανθρωποκτονία με έντονο προβληματισμό λό

γω της σοβαρότητας της πράξης σαν κοινωνικό φαινόμενο αφ' 

ενός και αφ ' ετέρου  προχώρησαν στην διερεύνησή του, γιατί 

πέρα από κάθε αμφισβήτηση η ανθρωποκτονία από πρόθεση ε ί

ναι το πιο σοβαρό από τα εγκλήματα που προβλέπει ο Ποινικός 

Νόμος κάθε χώρας.

Απλό θα έλεγα ότι είναι, η κατά τρόπο βίαιο αφαίρεση ζωής, ότι 

δηλαδή πολυτιμότερο, το μοναδικό αγαθό του ανθρώπου.

Η πράξη της ανθρωποκτονίας, κατατάσσει αυτή στην κο

ρωνίδα των εγκλημάτων, από δε σκοπιάς ανθρωπίνου ενδ ια 

φ έροντος το  έγκλημα της ανθρωποκτονίας αποτελεί αδ ιαφ ι

λονίκητη πηγή ενδ ια φ έρ ο ν το ς  της ευ ρ ύτα της  ανθρώπινης 

κοινωνίας.

Ένα μέρος βέβαια του ενδιαφέροντος αυτού οφείλετα ι στην 

προβολή που γίνεται από την ενημέρωση, ενώ παράλληλα, είναι έ 

ξω από κάθε αμφιβολία, η συγκίνηση που προκαλεί η Ανθρωποκτο

νία, μέσα από τις σελίδες λογοτεχνικών συγγραμμάτων, κινηματο

γραφικών έργων, θεατρικών, κ,λ,π.

Επίσης η γνωστή Αστυνομική λογοτεχνία, που τόσο υποκινεί το 

ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, διατηρεί το ενδιαφέρον για 

το φαινόμενο ΦΟΝΟΣ, πάντα έντονο και ζωηρό. Ας μην διαφεύγει 

της προσοχής μας ότι, είναι εύλογο το ενδιαφέρον αυτό και μόνο 

από την περιγραφή των συνθηκών τέλεσης της ανθρωποκτονίας 

και προσφέρει έντονη αίσθηση συμπόνιας για το θύμα και παράλ

ληλα ιδιαίτερη συγκίνηση.

Το θέμα της ανθρωποκτονίας στην καθημερινή μας ζωή είναι το 

"συνταρακτικό", είναι το θέμα συζήτησης και αποριών για τον τρό

πο τέλεσης, κίνητρα και για το αν υπήρχαν τρόποι αποτροπής. Έτσι 

η ανθρωποκτονία δεν περνά μόνο σαν ένα συγκλονιστικό κοινωνικό 

γεγονός, αλλά αφήνει πολλά ερωτηματικά, και υποθέσεις, δημιουρ

γεί σκέψεις και η μελέτη της, μας οδηγεί σε συμπεράσματα καθο

ριστικά πολλές φορές για την αντιμετώπιση του φαινομένου, την 

περιστολή του, την ανάσχεση και αποτροπή.

Θα ήθελα τώρα να έρθω στην διάκριση των αιτίων της ανθρωπο

κτονίας και να παραθέσω τα ακόλουθα προκλητικά αίτια.

Αυτά είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΨΥΧΙΚΑ, (Χημική σύσταση αίματος), 

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ, ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΦΥΛΛΟ, Η 
ΦΥΛΗ, Η ΗΛΙΚΙΑ. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν, κοινωνικά εξω 

γενή αίτια (κλίμα και εποχή).
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Η αντιμετώπιση
απο τον Νόμο της ανθρωποκτονίας

Το άρθρο 299 Π.Ν. δίνει τον ορισμό της ανθρωποκτονίας 

(ΑΝΘΩΠΟΚΤΟΝΙΑ - ΦΟΝΟΣ και ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ Α

ΜΕΛΕΙΑ).

Το άρθρο 299 Π.Ν. ορίζει τον φόνο ως πράξη εκ προμελέτης 

αποφασισθείσα και εσκεμμένως εκτελεσθείσα ανθρωποκτονία.

Εδώ έχουμε μία διάκριση: Την ανθρωποκτονία, την απρομελέτητη 

που σε βρασμό ψυχικής ορμής αποφάσισε και εξετέλεσ ε ο δρά

στης. Κατά συνέπεια την πράξη Ανθρωποκτονίας την συγκροτούν 

δύο συνθετικά: 

α) Την εκ προμελέτης, 
β) Την απρομελέτητη.
Στην πρώτη περίπτωση ο δράστης έχει ζυγίσει τα υπέρ και τα 

κατά της πράξης του, ως και τα κίνητρα που τον σπρώχνουν στον 

φόνο, ή και τα αποτρέποντα από αυτόν.

Αποφασίζει, σχεδιάζει και προχωρά στον τρόπο εκτέλεσης της 

πράξης με επιλεγμένα μέσα που έχουν τελικό σκοπό να πετύχει ο

ρισμένο αποτέλεσμα, την ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ.

Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει στοιχείο απρομελέτητο (μη ε- 

σκεμμένο), όπου δηλαδή υπάρχουν σφοδρές συγκινήσεις, έξαλλη 

οργή, αγανάκτηση, απελπισία, πάθος.

Έρχομαι τώρα στην μελέτη της Ανθρωποκτονίας από πρόθεση 

από ιατροδικαστικής σκοπιάς και ενδιαφέροντος. Το θέμα αυτό 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας δεδομένου ότι 

η εγκληματικότητα εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία, οι λόγοι είναι 

γνωστοί, και αναφέρω:

Σύνθεση πληθυσμού, οικονομική δυσπραγία, εγκλήματα σεξουα

λικά, πολιτικά, τρομοκρατίας, κ.λ.π. Από μία αδρή μελέτη βλέπουμε 

ότι, σε περιοχές με μικρό πληθυσμό έχουμε πτώση του φαινομέ

νου ενώ αντίθετα σε πολυάνθρωπες περιοχές (μεγαλουπόλεις) έ 

χουμε αύξηση του φαινομένου.

Οι δράστες σε καταφανή μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες 

(πάνω από 15 φορές) π.χ. 15 άνδρες μία γυναίκα.

Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ, έχει 

σαν σκοπό την αξιολόγηση όλων εκείνων των στοιχείων που χρειά

ζετα ι για να καταλήξει στην αιτία του θανάτου, και επιτυγχάνεται 

αυτό με την βοήθεια τεσσάρων παραγόντων:

1 ) της αυτοψίας του χώρου της εγκληματικής πράξης (ανθρω

ποκτονίας)

2) της νεκροψίας (μελέτης των εξωτερικών ευρημάτων του 

θύματος της ανθρωποκτονίας)

3) της νεκροτομής (μελέτης των βλαβών που προκλήθηκαν επί 

του σώματος του θύματος από τα μέσα που χρησιμοποίησε ο δρά

στης για να πετύχει τον θάνατο

4) της εργαστηριακής εξέτασης που αφορά την τοξικολο- 

γική ανάλυση των υγρών (αίμα - ούρα - περιεχόμενο στομάχου - 

χολή κλπ) καθώς και την ιστολογική εξέταση, (μικροσκοπική εξέτα 

ση τμημάτων ή σημείων σώματος υπόπτων για αιμορραγία (κάκω

ση), ηλεκτρικά σημεία μετά από ειδική ιστολογική επεξεργασία στα 

εργαστήρια παθολογικής ανατομίας.

Έτσι με όλα τα ανωτέρω, εκτός από την θέση της αιτίας θανάτου 

που επιτυγχάνεται από τον ερευνητή Ιατροδικαστή και με την ε 

μπεριστατωμένη λεπτομερή ιατροδικαστική εξέταση όπου παρα- 

θέτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία καθώς και μετά την ιστολογική 

και τοξολογική εξέτασ η  όπου εκτίθεντα ι λεπτομερώς όλα τα 

ευρήματα της έρευνας και σε συνάρτηση με τα ευρήματα της αυ

τοψίας, φωτογραφικό υλικό, η ανάκριση έχει μπροστά της πολύτι

μο υλικό που είναι πολλές φορές καθοριστικό για την ανακάλυψη 

του δολοφόνου ή την κατεύθυνση της ανάκρισης στον σωστό δρό

μο εξιχνίασης της Ανθρωποκτονίας.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω το πολύ ενδιαφέρον 

στοιχείο ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εξιχνιάσεις ανθρωποκτο

νιών μπορούν να γίνουν μόνο και μόνο από την σωστή και λεπτο

μερή αυτοψία καθώς και από τα νεκροψιακό ευρήματα του Ιατρο

δικαστή.

Η προσοχή στην έρευνα Ανθρωποκτονιών στρέφεται από τον 

Ιατροδικαστή στην αξιολόγηση στοιχείων, σε περιπτώσεις φαρμα- 

κιών, δηλητηριάσεων. Το σημείο αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πείρας. Και για να τονίσω το σημείο 

αυτό αναφέρω ότι, πολλές ανθρωποκτονίες που οφείλονται σε δη

λητηριάσεις έμειναν ανεξιχνίαστες.

Είναι σημαντικό τούτο ότι, οι Εγκληματικές πράξεις με σκοπό την 

Ανθρωποκτονία, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο τρόπο τέλεσης. Υ

πάρχει η διακριτική σημασία στο ότι ενώ για να πραγματοποιηθεί 

μια ανθρωποκτονία άλλης κατηγορίας π.χ. δια πυροβόλου όπλου, 6 ί 

επ ιθέσεω ς, πόλης και εκτέλεσ ης με τέμνον όργανο (μαχαίρι) 

χρειάζεται σωματική δύναμη, υπεροχή ή τουλάχιστον θάρρος για 

να κυριαρχήσει ο δράστης στο θύμα του, στις φαρμακίες οι ιδιότη

τες αυτές είναι τουλάχιστον περιττές.

Η συμβολή της Ιατροδικαστικής έρευνας στην διαλεύκανση της 

Ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι και για ένα άλλο λόγο σημα

ντική και αποφασιστική. Το πόρισμα του Ιατροδικαστή πολλές φο

ρές φωτογραφίζει τον δράστη και αυτό γιατί ο έμπειρος Ιατροδι

καστής έχει μία ιδιαίτερη ικανότητα που ίσως και ο ίδιος να μην 

γνωρίζει. Έχει την ικανότητα να μιλά με το θύμα που εξετάζει. Η 

εξήγηση της παρατήρησης μου αυτής από την μακρόχρονη εμπει

ρία μου (πάνω από 30 χρόνια) είναι η εξής:

Ο Ιατροδικαστής θα έλεγα έχει αυξημένη την διαίσθηση και κατά 

συνέπεια η αξιολόγηση των ευρημάτων του επιτρέπει την αποκά

λυψη του τρόπου τέλεσης της ανθρωποκτονίας, τα προηγηθέντα 

αυτής, τα μικτά στοιχεία αυτής (μέσα - τρόπος) που χρησιμοποίησε 

ο δράστης ή οι δράστες.

π.χ. 1) Χορήγηση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, στραγγαλι

σμός του θύματος και εν συνεχεία  σκηνοθεσία τροχα ίου α

τυχήματος.

21 Δηλητηρίαση θύματος και σκηνοθεσία ατυχήματος με αυτοκί

νητο (πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό την ώρα που οδηγούσε το 

θύμα).

Με όλα τα παραπάνω θέλησα να δώσω μία εικόνα που να δίνει 

την απεικόνιση και την συμβολή της Ιατροδικαστικής έρευνας στην 

μελέτη της Ανθρωποκτονίας. □
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Εξ αφορμής του εκσπάσαντος 

ε ις  βάρος της γειτονικής Σερ

βίας Νατοϊκού πολέμου, ας μου 

επιτραηεί να σημειώσω τα κάτωθι:

Κατ' αρχήν το ΝΑΤΟ συνεστήθη την 4 - 4 

-1949, με δυνατότητα να αναλάβη δράσιν, 

εν περιπτώσει ενόπλου, εις βάρος αυτού ή 

μέλους αυτού, επιθέσεως, εκ μέρους του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, το οποίον ήδη 

εξέλιπεν, διαταραχθείσης ούτω, και της 

ισορροπίας των δυνάμεων, ή του "τρό

μου".

Το ΝΑΤΟ, το οποίον αποτελεί περιφε

ρειακό οργανισμό (όρθρον 52 του Κατα

στατικού Χόρτου του ΟΜΕ], υφιστάμενον 

ένοπλον επίθεσιν, δικαιούται, αλλά και υπο- 

χρεούται να προβάλει νόμιμο άμυνα (όρ

θρον 51 του Καταστατικού Χάρτου του 

ΟΗΕΙ, μέχρις ότου το Συμβούλιον Ασφα

λείας του ΟΗΕ, το οποίον δέον να ενημερω

θ ε ί πόραυτα, λάβει τα αναγκαία μέτρα, 

προς διατήρησιν ή αποκατάστασιν της διε

θνούς ειρήνης και διεθνούς ασφαλείας, ως

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

έχον την κυρίαν ευθύνην προς τούτο (άρ

θρο 24 του Καταστατικού Χάρτου του ΟΗΕ).

Το Συμβούλιον Ασφαλείας δύναται να 

λάβει στρατιωτικά ή πολεμικά μέτρα (άρ-

- 2 8 6  -

Τον Κωνσταντίνον Σ Κ Α \ΤΣΑ *

θρον 42), εάν τα, προηγουμένως, ληφθέντα 

μη στρατιωτικά μέτρα (οικονομικά, εμπορι

κά, κ.λ.π.1 αποδειχθούν ανεπαρκή ή ατελέ

σφορα (όρθρον 41).
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Το όμορφο νησί των Μηλιών, οι αρχαίοι πρόγονοι των οποίων αρνη'θηκαν την προσχώρηση τους στην Αθηναϊκή σνμμαχία <416 πΡί.)

και κατόπιν τέθηκε σε εφαρμογή το "σωτήριο" γ ι ’ αυτούς σχέδιο των ισχνριόν τότε Αθηναίων.

Εν προκειμένω το ΝΑΤΟ δεν υπέστη ένο

πλον επίθεσιν και, παρά ταύτα, ανέλαβε 

δράσιν εις βάρος της Σερβίας, χωρίς την ε- 

νημέρωσιν και την συναίνεσιν του Συμβου

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προφανώς, πα- 

ρεκάμφθη η παραπομπή του θέματος αυ

τού, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

γνωστής ούσης της αντιδράσεως της Ρω

σίας και της Κίνας, ένεκα της οποίας θα πα- 

ρεμποδιζετο η λήψις αποφάσεως, επιθυ

μητής εις την δεσπόζουσαν του ΝΑΤΟ Υ- 

περδύναμιν των ΗΠΑ, δια της ασκήσεως 

του δικαιώματος της αρνησικυρίας ή του 

βέτο. Όμως το βέτο θα ηδύνατο να εξου

δετερω θεί από την Γενικήν Συνέλευσιν του 

ΟΗΕ, ενώπιον της οποίας θα ηδύναντο αι Η

ΠΑ να παραπέμψουν το θέμα, ως έπραξαν 

και, κατά τον πόλεμον της Κορέας, εν έτει 

1950.

Η συγκεκριμένη περίπτωσις κατέστησε 

τον ΟΗΕ ανενεργόν, αν όχι περιττόν, το δε

ΝΑΤΟ παντοδύναμο εις  βαθμόν επικίνδυ

νον, τείνον να μιμηθή εις αυθαιρεσίαν το 

πρώην Σύμφωνον της Βαρσοβίας, το ο

ποίον επεβόλετο δια της δυνόμεως και όχι 

δια του δικαίου. Η δια της βίας επιβολή αυ

τονομίας ε ις  το Κοσσυφοπέδιον-ανήκο- 

ντος εις την Σερβικήν κυριαρχία-και η μετέ- 

πειτα πιθανολογουμένη απόσχισιν τούτου, 

επ' ωφελεία της Αλβανίας, υπενθυμίζει την 

ε κ σ τρ α τε ία ν  τω ν Αθηναίω ν κατά της 

Μήλου και την βιαίαν κατάληψιν ταύτης, με

τά την αποτυχίαν του διαλόγου μεταξύ Α

θηναίων και Μηλίων, προς εθελουσίαν, 

προσχώρησιν ταύτης ε ις  την Αθηναϊκήν 

Συμμαχίαν (416-415 π.Χ.).

Εις την επίκλησιν “του δικαίου της ουδε- 

τερ ό τη το ς ", εν ονόματι του οποίου οι 

Μήλιοι ηρνήθησαν προσχώρησιν ε ις  την 

τότε παντοδύναμον Αθηναϊκήν Συμμαχίαν 

(416-415π.Χ,), οι Αθηναίοι απεσταλμένοι 

απήντησαν ότι "το δίκαιον έχει αξίαν, όπου

υπάρχει ίση δύναμις προς επιβολήν του και 

ότι οι ισχυρότεροι πράττουν παν ό,τι είναι 

εις την δόναμίν των, ενώ οι ασθενέστεροι 

αναγκάζονται να υποχωρούν". Πρόκειται, 

προσέθεσαν, "περίενός νόμου, τον οποίον 

δεν έθεσαν πρώτοι οι Αθηναίοι, αλλά τον 

εύρον. Ο νόμος αυτός υπήρχε και θα υπάρ

χε ι πάντοτε εις τον κόσμον οι δε εφαρμό- 

ζοντες  αυτόν θα αποκομίζουν εκ  της ε 

φαρμογής του οφέλη".

Δυστυχώς, ο διάλογος αυτός, παρά την 

παλαιότητό του, δεν έχασε την επικαιρότη- 

τό του. Σήμερον διεξάγεται εις βάρος της 

Σερβ ίας, χ θ ες  ε ις  βάρος της Κύπρου, 

αύριον κάπου αλλού... που άραγες; Κύριος 

οίδεν. □

* Ο Κωνσταντίνος ΣΚΑΛΤΣΑΣ είναι καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών Ελλη - 
νικής Αστυνομίας.
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Μ ν ή μ η  29ης Μ α ϊο υ  1453

Τον ποωτοπρεσβ. π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, 
καθηγητον Πανεπιστημίου Αθηνών

Η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως/Νέας Ρώμης το 1453 δεν είναι μ ε 
μονωμένο γεγονός, αλλά δράμα σε πολλε'ς πράξεις. 

Η29η Μάίου 1453 έδωσε στη θνήσκουσα ΙΙόλη τη χαριστική βολή με - 
τά το θανατηφόρο πλήγμα, που δέχθηκε το Ρωμαίικο Γένος, 

στις 12/13 Απριλίου 1204 (4η σταυροφορία). 

Η φραγκική άλωση της Πόλης το 1204 έχει ήδη χαρακτηρισθεί "μία α 
πό τις φοβερότερες προδοσίες της ιστορίας". 

Οι συνέπειες του γεγονότος αυτου είναι γνωστές: διάσπαση της ενότη
τας των ρωμαίικων (ορθοδόξων) λαοτήτων και διάλυση της ορθόδοξης 

παγγένειας (ανάδυση των πρώτων εθνικισμών της βαλκανικής).

Η μεγάλη ιστορικός μας κ.Έλ. 

Γλύκατζη-Αρβελέρ έχει επιση- 

μάνει τη μεγάλη αλήθεια, ότι 

μετά το 1204 η Κωνσταντινούπολη ήταν 

"μια πόλη καταδικασμένη να χαθεΠΟι ε ξ ε 

λίξεις στο εσωτερικό της συρρικνωμένης 

πια εδαφικά αυτοκρατορίας οδηγούν στην 

αποδυνάμωση και αποσύνθεσή της: εμ

φύλιοι πόλεμοι του 14ου αιώνα, διείσδυση 

των Οθωμανών ως μισθοφόρων στην ζωή 

της και κυρίως η επεκτατική πορεία τους 

στη Βαλκανική (από το 1354),πολιτική και οι

κονομική αποσύνθεση, δημογραφική συρ

ρίκνωση, άστοργη και αφιλάνθρωπη πολι

τική των αυτοκρατόρων, δυσβάστακτη φο- 

ρολόγηση (δημιουργία οικονομικής ολιγαρ

χίας εις βάρος των μικροκαλλιεργητώνΙκαι 

κυρίως θεολογικές και ιδεολογικές αντιθέ

σεις  (πνευματικά αίτια), το τραγικότερο 

ρήγμα στο σώμα του Γένους. Ενωτικοί και 

Ανθενωτικοί οδηγούνται σε μια σύγκρουση 

οριακή.

Οι πρώτοι αναζητούν στηρίγματα για το 

κλονιζόμενο Γένος προς δύο κατευθύν

σεις: στη κλασική αρχαιότητα, με άρνηση 

της Προτεραιότητας της Ορθοδοξίας και 

στη Δύση, με την οποία συγγενούν λόγω

κοινής ιδεολογίας και νοοτροπίας. Έτσι, εμ

φ αν ίζοντα ι στην πράξη οι δύο "κοραϊ- 

κές”αρχές της αναμνήσεως και μετακενώ- 

σεως.

Οι δεύτεροι (κλήρος, μοναχοί και το ευρύ 

λαϊκό στρώμα), όχι λιγότερο πολιτικοί Έλ

ληνες από τους πρώτους, διατηρούν την ι

στορικά εδραιωμένη (και μάλιστα μετά το 

12041 δυσπιστία προς τη Δύση, διότι γνωρί

ζουν την θεολογική, εκκλησιολογική και κοι

νωνική αλλοτρίωσή της (ρατσιστική φεου

δαρχία). Λίγο προ της αλώσεως, ο πρώτος 

Γενάρχης μας μετά το 1453 και οικουμενι

κός πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος 

(+1472)έλεγε το περίφημο εκείνο "Ό ανόη

τοι Ρωμαίοι...” (Ρωμηοί δηλαδή), ελέγχοντας 

την αφελή αναμονή βοηθείας, από μια 

Δύση, που είχε μάθει πια από την εποχή του 

Καρλομάγνου (9ος αι.) να μισεί θανάσιμα 

την Ορθόδοξη Ανατολή. Η τακτική δε των 

Παπών ήταν ακόμη σ α φ έσ τερ η : η ο

ποιαδήποτε βοήθεια αποσκοπούσε στην 

καθολική υποταγή της Ελληνικής Ανατολής. 

Η στάση των Ανθενωτικών, ήταν ρεαλι

στική, διότι, και αν ακόμη αποκρούονταν οι 

Οθωμανοί, το εξασθενημένο Βυζάντιο θα
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επιζούσε μεν, αλλά ως ένα δυτικό προτε

κτοράτο.

Η άλωση όμως κρύβει και κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τις σημερινές μας σχέσεις 

και εξελίξεις. Ενωτικοί και Ανθενωτικοί πα

ραμερίζοντας τις διαφορές τους, αγωνί

στηκαν για το Γένος και την ανάσχεση της 

επερχόμενης καταστροφπς.Όσοι αναζη

τούν στις κρίσιμες εκείνες στιγμές "προ

δότες" δεν δικαιώνονται από την αμερόλη

πτη επιστημονικό έρευνα.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο μεγά

λος μας Αυτοκράτορας και μεγαλομάρτυς 

του Γένους, σκεπτόταν και ενεργούσε πο

λιτικό, όπως όλοι οι Παλαιολόγοι καταβάλ

λοντας απεγνωσμένη προσπάθεια να γε- 

φυρώσει το χάσμα με τη Δύση, όταν πρό

θυμος να προσφέρει την ένωση (αποδοχή 

δηλαδή των αποφάσεων της Συνόδου 

Φλωρεντίας, 1439) στον Πάπα Νικόλαο Ε', 

αρκεί να έφθανε η αναμενόμενη βοήθεια. 

Γι' αυτό ήλθαν οι παπικοί αντιπρόσωποι 

στην Ανατολή για την ένωση.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1452, έξι μήνες προ 

της αλώσεως, έγ ινε ουνιτική λειτουργία 

στην αγία Σοφία με τη συμμετοχή του Ισι

δώρου Κιέβου, που είχε υπογράψει την α

πόφαση της Φλωρεντίας, και του λατινεπι- 

σκόπου Μυτιλήνης Λεονόρδου. Διαβάστη

καν δε τα διατάγματα της Φλωρεντίας, για 

να καταξιωθεί λειτουργικό η ψευδένωση. 

Ο λαός πάγωσε, διότι ένοιωσε προδομέ

νος από την ηγεσία του. Αλλά και αυτός ο 

αυτοκράτορας άκουσε "χλιαρά" το κείμενο. 

Δεν πρέπει δε να υποτιμότοι και η ψυχολο

γική δυναμική αυτού του γεγονότος στους 

παραδοσιακούς και ανθενωτικούς, ιδιαίτε

ρα τους ησυχαστές-μοναχούς. Γεμάτοι α

πογοήτευση, έβλεπαν να παραδίνονται όλα 

στον Πάπα.

Ο Κωνσταντίνος, όμως, παρά την αδυνα

μία του αυτή και τη ψευδαίσθησή του ως 

προς τον Πάπα, αναδείχθηκε μάρτυρας του 

Γένους, πιστός στην ηρωική παράδοση 

τους Ελληνισμού.Καταξιώθηκε ως νέος 

Λεωνίδας. Γνώριζε, ότι "οι Μήδοι στο τέλος 

θα διαβούνε". Πολέμησε όμως μέχρις ε 

σχάτων. Δεν παρέδωσε την Πόλη στον ε- 

πηρμένο Μεχμέτ, αφήνοντας μας τη σημα

ντική για τα σημερινό εθνικά μας θέματα υ

ποθήκη του: "Το την πόλιν σοι δούναι ουκ ε- 

μόν εστίν (...Ικοινή γαρ γνώμη πόντες αυτο- 

προαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμε- 

θα της ζωής ημών".

■ Αντίτυπος" του Κωνσταντίνου Παλαιο- 

λόγου ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ο μέγας 

Δούκας. Έχει χαρακτηρισθεί από την α

νεύθυνη ιστοριογραφία φιλότουρκος και 

συνεπώς "προδότης". Κι όμωςΙΥπήρξε υπέ

ροχη στην τραγικότητα της μορφή. Ο Λου

κάς Νοταράς, ανθενωτικός μεν, αλλά και 

πολιτικός, ήταν ρεαλιστής ως προς τις ε ξ ε 

λίξεις. Γνώριζε πολύ καλό τον φραγκικό κό

σμο, και μάλιστα τον Πάπα, και δεν έτρεφ ε 

τις ψευδαισθήσεις των ρομαντικών Ενωτι

κών. Παρ όλα αυτό έμεινε και αυτός πιστός 

στο χρέος του προς το Γένος. Δύο γιοί του 

έπεσαν στις επάλξεις μαζί με τον Αυτο- 

κρότορα. Αρνήθηκε δε να δώσει τον μικρό 

γιό του στο χαρέμι του Μεχμέτ, με αποτέ

λεσμα να εκτελεσθούν ο γιός του, ο γαμ

βρός του και αυτός ο ίδιος, η σύζυγος δε 

και η κόρη του να πωληθούν ως δούλες. 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Λουκάς 

Νοταράς αναδείχθηκαν ισότιμοι και ισάξιοι 

μάρτυρες του Γένους, παρά τις αντιθέσεις 

τους.

Ο μεγάλος βυζαντινολόγος της εποχής 

μας Στήβεν Ράνσιμαν, με τη γνωστή ευθυ

κρισία του έχει αποκαταστήσει τον Νοταρό 

στην ιστορική έρευνα :" Η αποδιδόμενη σ'
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αυτόν -γρά φ ει- από τους εχθρούς του 

φράση " Καλύτερα το σαρίκι του Σουλτά

νου από την καλύπτρα την παπικά"δεν είναι 

σήμερα τόσο σκανδαλώδης, όσο φαίνεται 

εκ πρώτης όψεως".

Η στάση του Νοταρά και των λοιπών Αν

θενωτικών δικαιώθηκε στη συνέχεια. Η ε 

πιβίωση του Ελληνισμού στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και η αναγέννησή του οφεί

λονται στην επίσπευση της πτώσης της 

Κωνσταντιπουπόλεως. Διότι αποφεύχθηκε 

μια νέα φραγκική κατάκτησή της. Ο Νοτα- 

ράς και οι άλλοι ανθενωτικοί στηρίχθηκαν 

στη δύναμη εκείνη, που μπορούσε να σώ

σει τελικά το Γένος, την Ορθοδοξία. Κατά 

τον ίδιο δε Ράνσιμαν: "Το Βυζάντιο, όπως 

μπορούσε να ιδε ί κάθε ψυχρός παρατη

ρητής, ήταν καταδικασμένο. Η μόνη πιθανό

τητα να συνενωθεί η Ελληνική Εκκλησία και 

μ' αυτήν ο ελληνικός λαός, ήταν να δεχθεί

την τουρκική δουλεία, στην οποία ήδη η 

πλειοψηφία των Ελλήνων είχε υπαχθεί. Μό

νο έτσι θα ήταν δυνατόν να αναζωογονηθεί 

με τρόπο, ώστε με τον καιρό, να μπορέσει 

να αποκτήσει αρκετή ισχύ, για ν' αποτινάξει 

το ζυγό των απίστων και ν' αναδημιουρ

γήσει το Βυζάντιο. Η ελληνική ακεραιότητα 

θα μπορούσε να διατηρηθεί καλύτερα από 

έναν ενωμένο λαό κάτω από τη μουσουλ

μανική κυριαρχία, παρά από ένα κομμάτι 

κολλημένο στο κράσπεδο του δυτικού κό

σμου".

Στο σημείο αυτό, ακριβώς, φαίνεται η ε- 

πικαιρότητα της 29ης Μαίου για τη σημε

ρινή πραγματικότητα και τ ις  σύγχρονες 

σχέσεις. Ο διχασμός του Γένους στα πρό

θυρα της αλώσεως έχει πολλά κοινά με τις 

σημερινές μας διχοστασίες. Βρισκόμαστε 

σε κατάσταση ανάλογη με εκείνη του 15ου 

αιώνα.

Σε στιγμές λοιπόν, που η πανεθνική ομο

ψυχία είναι το μόνο όπλο μας, ο διχασμός 

εκμηδενίζει την παρουσία μας στο διεθνές 

πολιτικό προσκήνιο. Και δεν είναι οι κομμα

τικές διαφορές η αιτία του διχασμού μας, 

αλλά η προϊούσα αποσύνθεση της εθνικής 
μας συνείδησης. Επιχειρείται ασύστολα η 

αποσύνδεση Ελληνισμού-Ορθοδοξίας και ι

διωτικοποίηση της Ορθοδόξου Πίστεως. Σ' 

αυτό αποβλέπουν κύκλοι πολιτικών και δια

νοουμένων με τη σχεδιαζόμενη αναθεώ

ρηση του Συντάγματος. Αυτό προπαγανδί

ζουν ομάδες αρχαιολατρών με τα έντυπά 

τους, διακηρύσσοντας την διακοπή κάθε 

σχέσης με την Ορθοδοξία των αγίων Πατέ

ρων μας για την ανάσταση της αρχαίας 

Θρησκείας. Το απονενοημένο διάβημα του 

Ιουλιανού του Παραβάτου ( η Μεγάλου, κατ' 

άλλους ] επαναλαμβάνεται στον 20ό αιώνα! 

Λησμονούν όμως ότι "τα αρχαία παρήλθεν,
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Χάρτης της Κωνσταντινούπολης στην περίοδο της ακμής της.

ιδού γέγονε καινά τα πάντα" (Β'Κορ.5,17). 

Ξένοι προς την ιστορία και τον πολιτισμό 

μας, αγνοούν ότι οι άγιοι Πατέρες της Εκ

κλησίας μας είναι οι αυθεντικοί συνεχιστές 

του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας, στα 

όρια όμως μιάς μεγαλειώδους αυθυπερβά- 

σεως, αφού εβόπτισαν και αναγέννησαν 

τον Ελληνισμό στη κολυμβήθρα της εις Χρι

στόν πίστεως. Ο Ελληνισμός, κατά τον με

γαλύτερο ορθόδοξο Θεολόγο του 20ού 

αιώνος ρώσο της διασπορός, πρωτοπρ. π. 

Γεώργιο Φλωρόφσκυ, "απέθανε και ανέ- 

στη", με μια νέα ταυτότητα, για να πολιτο- 

γραφηθεί στην ιστορία ως "χριστιανικός 

Ελληνισμός", Ελληνορθοδοξία ή απλά Ορθο

δοξία. Ο Ελληνισμός, έτσι, δοξάζεται, διότι 

παραμένει "αιώνια κατηγορία της χριστια

νικής υπάρξεως", η ιστορική σάρκα της Ορ-

Μ ά ι ο ς  1 9 9 9

θοδοξίας. Όλη η Ορθοδοξία θα είναι στους 

αιώνες Ελληνική (όχι ελλαδική). Έτσι, αλη

θεύει αυτό που δυτικός Θεολόγος έχει πα

ρατηρήσει, ότι η Ορθοδοξία σώζει τον Ελλη

νισμό και όχι ο Ελληνισμός την Ορθοδοξία. Ό 

σο υπάρχει Ορθοδοξία, θα ακούεται η Ελλη

νική γλώσσα, η οποία κινδυνεύει μέσα στην Ε

νωμένη Ευρώπη και τη χρησιμοθηρία της.

Η ειρηνική συνύπαρξή μας με όλους 

τους μη Ορθοδόξους Έλληνες πρέπει να 

ιεραρχηθεί στη διατήρηση του λυτρωτικού 

για το Έθνος συνδέσμου Ελληνισμού και 

Ορθοδοξίας. Οι ετερ όδοξες  ή αλλόθρη

σκες ομάδες, με δικαιώματα συνταγματικό 

κατοχυρωμένα, και μάλιστα σε διαστάσεις 

αντιστρόφως ανάλογες προς τον αριθμό 

τους, μολονότι αποτελούνται βασικό από 

γεννημένους στην Ελλάδα, δεν είναι απόλυ-

- 2 9 1  -

τα ελληνικές, αφού τα κέντρα εξαρτήσεώς 

τους βρίσκονται εκτός Ελλάδος και εργά

ζονται για μη ελληνικό ή και ανθελληνικά 

συμφέροντα. Έτσι, μόνο οι Ορθόδοξοι πα

ραμένουν και σήμερα η δύναμη, που υπο- 

στασιώνει το "Έθνος και εξασφαλίζει την ι

στορική του παρουσία, με ανόθευτη την 

ταυτότητά του. Η τυχόν περιθωριοποίηση 

της Ορθοδοξίας, για την ικανοποίηση μάλι

στα των εξω τερικώ ν και εσωτερικών ε 

χθρών του Έθνους, θα είναι κάτι φοβερό

τερο από άλωση, αφού θα ισοδυναμεί με 

αυτοκτονία. Μ ετά το 1453 το Έθνος /  Γέ

νος επέζησε στη κιβωτό της Εκκλησίας. Το 

εκκλησιαστικό σώμα καλείται να αναλάβει 

και σήμερα Εθναρχικό ρόλο, έστω και στις 

κατακόμβες, για να σώσει το Ελληνικό μας 

Έθνος από βέβαιο θάνατο. □
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Του Δημοσιογράφον Κώστα Κούση *

Ο όρος "γενοκτονία", πρωτοδιατυπώθηκε το 1945 στη δίκη της Ν υρεμβέργης  
με αφορμή τη μεθοδική εξόντωση των Εβραίων αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών λαών 

από την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία.
Ε πρεπε να  περάσουν αιώνες επ ί αιώνων για να φτάσουμε στο 1946 

και να καταδικαστούν επίσημα από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας τέτοιου είδους εγκλήματα. 
Λ επτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση για την πρόληψ η και καταστολή του εγκλήματος  

της γενοκτονίας, όπως ακριβώς ψ ηφίστηκε από τη Γ εν. Σ υνέλευση του Ο .Η.Ε. στις 9-12-1948,
την οποία η χώρα μας υπέγραψ ε στις 19-12-1949 

και κυρώθηκε με το Ν.Λ. 3091/1954 (Φεκ. Α’ 250/12-10-1954).
Το 1968 στις 26 Νοεμβρίου η Σ υνέλευση  των Η νωμένων Εθνών 

(πιστεύουμε ότι είναι λα θεμένος ο όρος, γιατί δεν πρόκειται για έθνη αλλά για...κράτη!) 
διευκρίνισε ότι το έκλημα της γενοκτονίας είναι Α1ΙΑΡΑΓΡΑ1ΙΤΟ.

Εχοντας υπόψη τα 4 άρθρα της 

Σύμβασης τουΟΗΕ που προβλέ

πουν το έγκλημα της γενοκτο- 

κτονίας και γνωρίζοντας ελάχιστα από όσα 

έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Μικρός Α

σίας και κυρίως ο Ποντιακός Ελληνισμός 

κατά την περίοδο 1916-1923, από το επί

σημο Τουρκικό κρότος, εύκολα διαπιστώνει 

κανείς ότι απλοί παράγραφοι αλλά και ολό

κληρα άρθρα της Σύμβασης αυτής, έχουν 

πλήρη εφαρμογή στην περίπτωσή μας.

Αυτό δεν το ισχυριζόμαστε εμείς, αλλά 

το αποδεικνύουν διάφορα ντοκουμέντα 

που βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές 

βιβλιοθήκες, αλλά και επίσημα αρχεία κρα

τών, όπως ισχυρίζεται ο οργανωμένος Πο

ντιακός χώρος.

Στις 16 Ιουλίου 1916, ο Γερμανός Πρόξε

νος της Αμισού Kuckhoff, έγραφε στο Βε

ρολίνο:

"Από αξιόπιστες πηγές ολόκληρος ο Ελ

ληνικός πληθυσμός της Σινώπης και της πα

ραλιακός περιοχής της επαρχίας Καστα- 

μονός, έχει εξορ ιστεί Εξορία όμως και εξο- 

λόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, 

γιατί όποιος δεν δολοφονείται, πεθαίνει ως επί 

το πλείστον από αρρώστιες και την πείνα".

Το Νοέμβριο του 1916, ο Αυστριακός υ

ποπρόξενος KWIAT KOW5KI, ενημερώνει 

τον Υπουργό εξωτερικών της χώρας του 

BARON BURIAN τηλεγραφικά με την επί λέ

ξη συζήτηση που είχε στις 26 Νοεμβρίου 

με τον μουτασερίφη Ραφέτ-Μπέη":
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Η Ιερά Αντοχρατοριχή Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπιραγίας Θεοτόκον τον Σουμελά 

κοντά στην Τραπεζούντα. Σύμβολο ολόκληρον του Ποντιακού Ελληνισμού.

"Τελικά με τους Ελληνες πρέπει να ξεκα

θαρίσουμε όπως και με τους Αρμένιους..." 

Σ τις  28 Ν οεμβρίου μου είπε ο Ρ αφ έτ- 

Μπέης: "πρέπει τώρα να τελειώνουμε με  

τους Ελληνες. Έστειλα σήμα στα περίχωρα 

τάγματα για να σκοτώσουν πάνω στο δρόμο 

κάθε Έλληνα". "Φοβάμαι, τονίζει στο τηλεγρά

φημά του ο Αυστριακός υποπρόξενος, την α

πέλαση ή την εξορία του συνολικού Ελληνικού 

Πληθυσμού και την επανάληψη των περσινών 

παραδειγμάτων," εννοώ ντας φυσικά τ ις  

σφαγές και τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο Γερμανός ιερωμένος J. Lepsius που α

σχολήθηκε όσο κανένας άλλος με αντικει

μενικότητα -ίσως από ενοχή για το έθνος 

του- με τη γενοκτονία των Αρμενίων κατέ

ληξε στο θλιβερό συμπέρασμα:

"Οι ανθελληνικοί και αντιαρμενικοί διωγ

μ ο ί είναι δύο φάσεις ενός και του αυτού 

προγράμματος της εξόντω σης του Χρι

στιανικού στοιχείου, στην Τουρκία."

Φυσικό οι διαταγές που έδωσε ο μουτα- 

σερίφης Αμισού Ραφέτ-Μπέης, δεν άργη

σαν να φέρουν τα πρώτα δυσάρεστα απο

τελέσματα. Οργανωμένες αμόρφωτες λαϊ

κές μάζες, καλλιεργημένες κατάλληλα με 

θρησκευτικό και σοβινιστικό φανατισμό 

σπέρνουν παντού το θάνατο. Τα πρώτα τρο

μακτικό στοιχεία της βιβλικής καταστροφής 

τα έχουμε από τον Αυστριακό Πρεσβευτή 

της Κωνσταντινούπολης PALL4WC/A//·

"31 Δεκεμβρίου 1916. Δέκα οκτώ Ελληνι

κά χωριά κάηκαν εξολοκλήρου, 15 ενμέρει, 

60 γυναίκες .... βιάστηκαν. Ελεηλάτησαν α

κόμη και εκκλησίες."

Ο Γερμανός Πρεσβευτής ενημερώνει 

τον αρχικαγκελάριο HOLLWES στο Βερολίνο 

τονίζοντας:

"Ελληνικές προσφυγικές οικογένειες, οι 

περισσότερες γυναίκες και παιδιά, εξορί

ζονται από τα παράλια προς (τα εξωτερικάI 

τη Σεβάστεια. Η ανάγκη είναι μεγάλη".

".... μέχρι τώρα δολοφονήθηκαν 250 άν- 

δρες. Αιχμαλώτους δεν κρατούν. 5 χωριά 

παραδόθηκαν στη φωτιά. Εγιναν στάχτη".

Και ο επικήδειος.

Στις 29 Φεβρουάριου 1917, όπως μας 

πληροφορεί έκθεση του Ελληνικού Υπουρ

γείου Εξωτερικών:

"Νήπεια, κοράσια, λεχώνες, έγκυοι, α

σθενείς και γέροντες ωθούνται από τόπον 

εις τόπον, διανυκτερεύουσι κατά χιλιάδας

εις χάνια, όπου διαμένουσιν άνευ άρτου ή 

άλλης τροφής... Πολλά παιδιά απολέσαντα 

τους γονείς των διασκορπούνται εις τα ό

ρη και τα τουρκικά χωριά. Σκοπός όλων των 

φρικωδών τούτων γενοκτόνων είναι η εξό- 

ντωσις των εν Τουρκία Ελλήνων, οίτινες ο- 

φείλουσι να εκλείψωσιν ως οι Αρμένιοι.

Ηδη το 1/4 του μετατοπισθέντος πληθυ

σμού υπέκυψαν εις το θάνατον".

Ο Μητροπολίτης Νεοκαισάρειας Πολύκαρ

πος, στις 12 Νοεμβρίου του 1918, με έκθεσή 

του ενημέρωνε όλα τα Πατριαρχεία για τη 

θλιβερή κατάσταση του ποιμνίου του:

"Κατά την εκδίωξη εκ των εστιώ ν των, 

συνέβησαν και σφαγαί και βεβηλώσεις Ιε

ρώ ν Ναών, ο ίτ ιν ες  ή μετεβλήθησαν σε  

σταύλους και αχυρώνας ή κατεστράφησαν 

ολοσχερώς. Το χείριστον πάντων είναι ότι 

υπο το πρόσχημα προστασίας των μικρών 

παίδων και νεανίδων, τα επίσημα όργανα της 

κυβερνήσεως, παρέλαβον όλην την μικρόν 

νεολαίαν και αυτά έτι τα βρέφη, εκτουρκίσα- 

ντα δε αυτήν, την διατηρούσιν εισέτι εις τας 

τουρκικός σχολάς της Σεβάστειας".

Ο Εξισλαμισμός δηλαδή στο απόγειό του 

και συνεχίζει:

Ά ι εξ ισλαμίσεις είναι άπειροι, δ ιότι οι 

Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι την πενίαν, το

ρίγος, την πείναν και την απόγνωσιν των τα- 

λαίπορων Χριστιανών, ητίμαζον α ν τ ί 100 

δραμιών άρτου τις δεκαετείς  θυγατέρας 

και τέκνα των δύστυχων του Θεού πλασμά

των και εξισλάμιζων α ν τ ί πινακίου φακής 

τους λιμωττόντας".

Στις περιοχές Τρίπολης, Κερασούντος, 

Πουλαντζάκη και Κοτυώρων τα πράγματα 

ήταν το ίδιο και χειρότερα. Από 16.500 άτο

μα περίπου απέμειναν μόνο 4.200. Σκηνές 

φρίκης περιγρόφονται στα δελτία πληρο

φοριών του οικουμενικού Πατριαρχείου.

Και όλα αυτό ασφαλώς, τα οποία συνέ

βησαν μόνο κατά την πρώτη περίοδο των 

διωγμών |η δεύτερη αρχίζει το Μάϊο του 

1919], στο σύνολό τους αλλά και μεμονω

μένα, σίγουρα προβλέπονται στη Σύμβαση που 

ψηφίστηκε από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ. 

και εμπίπτουν στα εγκλήματα "περί γενοκτο

νίας". Απομένει μόνο να τεθούν σε εφαρμογή 

και να απ οδοθεί αυτή η πολυπόθητη δι

καιοσύνη προς όλους τους λαούς που σφαγιά

στηκαν από το ίδιο γενοκτόνο κρότος με τέ

τοια αγριότητα η οποία ακόμη και σήμερα απο

τελεί ντροπή για το ανθρώπινο γένος. □

*  Ο κ. Κώστας Κούσης είναι υπεύθυνος Δημοσίων 

Σχέσεων της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματίων

- 2 9 3  -Μ ά ι ο ς  1 9 9 9 Ασχυνομψκ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



Κ ε μ α λ ι χ ή  ή  Ι β λ α μ ι χ η ;
Τον Ασμχον [ΥΙ] Ε.ΚεχαγιαΜ κη*

Κύν για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και για τις χώρες του Ευξεινου 

(αυμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Μ έσης Ανατολής) 

εχει ιδιαίτερη σημασία η μελέτη των εσωτερικών της Τουρκίας, κατά 

μείζονα λογο εχει και για την πατρίάα μας με την οποία ευρίσκεται σε 
έναν ιστορικά ανταγωνισμό σχεδόν επί χίλια έτη. 

11 σημασία του θέματος γίνεται περισσότερο κατανοητή, αν αναλογι- 

σΗουμε οτι το πολιτειακό και πολιτικιί προφίλ μιας χώρας είναι δυνα- 
τον να παίξει σημαντικότερο ρόλο, σε περίπτωση σύγκρουσης, από

την στρατιωτική ισχύ της.

11 ιο συγκεκριμένα το ερώτημα για την Τουρκία είναι: 
"1 Ιροτιμουμε την κεμαλική ή την ισλαμική Τουρκία 

και πώς πρέπει να αντιμετωπισΗεί κάθε μια";

Χαρακτηριστικά 
των 6υο τάσεων

Για να εξάγουμε πιο εύκολα συμπερά

σματα πάνω στο τεράστιο αυτό θέμα, επι

γραμματικά θα δώσουμε τα βασικά χαρα

κτηριστικά των δύο αυτών τάσεων στην 

Τουρκία και τις συνθήκες κάτω από τις ο

ποίες δημιουργήθηκαν.

•  0  Κεμαλισμός δημιουργήθηκε σαν

πολιτική τάση στις αρχές του 20ού αιώνα

μέσα από την οργάνωση "Ένωση και Πρόο

δος" Τούρκων αξιωματικών που είχαν ως 

σκοπό τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της 

καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατο

ρίας κατ' αρχήν και μετέπειτα τη διάσωση 

του κυρίου κρατικού κορμού αυτής. Η επι

τυχής προσπάθεια απόκρουσης των συμ

μάχων κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στην 

τελική προσπάθεια διάλυσης της Οθωμα

νικής Αυτοκρατορίας και της εκδίωξης του 

ελληνικού στρατού, κατά την καταστρο

φική φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας, 

έδωσαν το υλικό και ηθικό έρεισμα στον 

κεμαλισμό να γίνει ο θεματοφύλακας της 

σύγχρονης Τουρκίας. Είναι αυτός που για 

τους σύγχρονους Τούρκους έσω σε το 

κράτος από την κατάρρευση, δημιούργησε 

ή προσπάθησε να δημιουργήσει σύγχρο

νες δομές και έγινε το σημείο αναφοράς 

όλων των πολιτικών δυνάμεων της Τουρ

κίας, διότι όλα τα κόμματα μηδέ του Κομ

μουνιστικού Κόμματος Τουρκίας εξαιρου- 

μένου έχουν την καταβολή τους στην ορ

γάνωση "Ένωση και πρόοδος".

Ο Κεμαλισμός στην τελική του μορφή α- 

φαίρεσε τα κοσμοπολιτικά και πλουραλι- 

στικά στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας, χρησιμοποιώντας κυριολεκτικά κά

θε μέσον προς τον σκοπό αυτό, ε ίτε  νόμι

μο, ε ίτε  παράνομο, ε ίτε  απάνθρωπο, αδια

κρίτως. Ενώ, δηλαδή, η Οθωμανική Αυτο

κρατορία χαρακτηριζόταν παρά τις διακρί

σεις της από κάποια συνύπαρξη λαών, φυ

λών, θρησκειών και πολιτισμών, ο Κεμαλι- 

σμός προσπάθησε να συγκροτήσει την ο

θωμανική κατάρρευση δίνοντας έμφαση 

στην θρησκευτική, την πολιτιστική και κυ

ρίως την εθνική καθαρότητα. Έτσι, υπο-
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χρεώ θηκαν οι λαο ί των λειψ άνω ν της 

πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή να γί

νουν Τούρκοι ή να εκδιωχθούν ή να εξο 

ντωθούν (Αρμένιοι 1913, Έλληνες 1922, 

Κύπρος 1974, Κούρδοι σήμερα). Στα ίδια 

πλαίσια γλωσσικής και πολιτισμικής καθα

ρότητας έγινε προσπάθεια αφαίρεσης κά

θε ξένου στοιχείου κυρίως Ελληνικού, Αρα

βικού και Περσικού. Η φιλοσοφία και πολι

τική του κεμαλισμού συμπληρώθηκε με το 

δόγμα του Παντουρκισμού και της συνένω

σης όλων των τουρκικών ή δήθεν τουρκι

κών φύλων από το Σινκιόγκ της Κίνας μέχρι 

το Αιγαίο πέλαγος.

•  Ο Ισλαμισμός της Τουρκίας πρέπει 

να διαχωρισθείαπό τον πολύ επιθετικό φο- 

νταμενταλισμό άλλων χωρών (Αραβικών και 

Περσίας). Δεν πρέπει να λησμονείται ότι 

παρά την πλειοψηφία των Σουνιτών Μου

σουλμάνων το ένα τρίτο του πληθυσμού 

της Τουρκίας ανήκει στους Αλεβήδες. Αυ

το ί είναι ιδιαίτερα φιλελεύθεροι Μουσουλ

μάνοι με πολλά χριστιανικά στοιχεία στην 

πίστη τους, δεδομένου ότι η καταβολή 

τους είναι χριστιανική διότι προέρχονται α

πό εξισλαμισμό. Αλλά και οι Σουνίτες δεν έ 

χουν ενιαία πίστη, έχουν πολλές αιρέσεις 

και δ ια φ ο ρ ε τ ικ ές  δ ο ξα σ ίες  και έχουν 

στους κόλπους τους διάφορα μουσουλμα

νικό τάγματα που διαφέρουν μεταξύ τους.

Πρέπει να μνημονευθεί επίσης ότι η Μι

κρό Ασία και όλη η περιοχή της Ανατολίας 

ήταν ανέκαθεν μια περιοχή με έντονο θρη

σκευτικό και φιλοσοφικό ενδιαφέρον, από 

την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας και έ 

χουν συνυπάρξει σ' αυτήν πλήθος δογμά

των και τάσεων προχριστιανικών, χριστια

νικών και μουσουλμανικών.

Η σύγχρονη κατάσταση 
της Τουρκίας

Παρά την έντονη προσπάθεια των Κεμα- 

λιστών να ομογενοποιήσουν το μίγμα του 

τουρκικού πληθυσμού, σε μεγάλο βαθμό 

δεν το πέτυχαν. Τα υποβόσκοντα προ

βλήματα τεχνηέντως καλύπτονται για να 

καταλήγουν σε συχνές κρίσεις τις οποίες 

προσπαθεί να ελέγξει η κρατική καταστολή 

ή μάλλον η κρατική βία. Αποτέλεσμα αυτών 

των συνεχών κρίσεων είναι να παραμένει ο

στρατός το μόνο σταθερό σημείο αναφο

ράς στους θεσμούς της χώρας, πράγμα 

που του δίνει τη δυνατότητα να είναι ο μό

νιμος ρυθμιστής της κατάστασης. Φυσικά 

σ' αυτό συντελεί το ότι ο Κεμαλισμός, που 

είναι και ο δημιουργός της νέας Τουρκίας, 

ξεπετάχτηκε από τις τάξεις του στρατού.

Ποιά, όμως, είναι τα υπόλοιπα στοιχεία 

που συνθέτουν το πράγματι ενδιαφέρον 

μωσαϊκό της σύγχρονης τουρκικής πραγ

ματικότητας;

Όπως είπαμε και προηγούμενα η ομογε- 

νοποίηση δεν πέτυχε στην Τουρκία και γι' 

αυτό δεν έχουμε μία, αλλά πολλές πολυ

μορφίες.

■ Πολυμορφία φυλετική.
Το 1/3 του πληθυσμού είναι Κούρδοι με 

πληθυσμιακή ανάπτυξη ταχύτερη του υπο

λοίπου πληθυσμού τόση, ώ στε μετά το 

2010 προβλέπεται να ξεπεράσουν το 50% 

του συνολικού πληθυσμού,Στα παράλια του 

Εύξεινου κατοικούν 500.000 ελληνόφωνοι 

Πόντιοι Μουσουλμάνοι με κοινά έθιμα με 

τους Πόντιους της πατρίδας. Μέχρι τα τ ε 

λευτα ία  χρόνια ε ί

χαν καταγραφεί αρ

κετά  εκατομμύρ ια  

Γαλάτες της Μικρός 

Ασίας, Κάρες, Λυδοί,

Φρύγες, Καππαδό- 

κες, πολλοί ε ξ  αυ

τών με λανθάνουσα 

ελληνική συνείδηση 

και μερικοί με διπλή 

θρησκεία (Κρυπτο- 

χριστιανοί). Υπολογί

ζο ν τα ι επ ίσης 

4 .000.000 αραβό

φωνοι, κυρίως στην 

π ερ ιοχή της Αλε- 

ξανδρέττας.

■ Πολυμορ
φ ία θρησκευτική 
για την οποία ήδη 

μιλήσαμε.

■ Πολυμορ
φία πολιτισμική.

Το μωσαϊκό των 

φυλών και ομάδων 

τη ς  Τουρκίας ήτο 

αδύνατο να μην δια

τηρήσει ή να μην ενσωματώσει πολλά στοι

χεία αρχαιοελληνικού, βυζαντινοαραβικού 

και περσικού πολιτισμού. Κάθε πληθυ- 

σμιακή ομάδα διατήρησε ή δέχθηκε με δια

φορετικό τρόπο αυτά τα στοιχεία επιτεί- 

νοντας την ανομοιογένεια.

Το βασικό πολιτισμικό πρόβλημα της 

Τουρκίας ήταν και είναι ότι τα "πόδια της 

ευρίσκονται στην Ανατολή αλλά το βλέμμα 

της είναι στραμμένο στη Δύση".Υπάρχει έ 

νας διαρκής διχασμός στην τουρκική σκέ

ψη από τότε που κατάκτησε το πολιτισμέ

νο ευρωπαϊκό Βυζάντιο. Η προσπάθεια ε ι

σόδου στην Ενωμένη Ευρώπη δεν έχει μό

νον οικονομικά κίνητρα, αλλά και πολιτισμι

κά. Είναι η προσπάθεια να πείσουν οι Τούρ

κοι ότι δεν είναι οι αγροίκοι νομάδες απ' τα 

Αλτάια Όρη αλλά "Ευρωπαίοι".

Η ιδιομορφία του τουρκικού 
πολιτικού συστήματος

Το τουρκικό πολιτικό σύστημα χαρακτη

ρίζεται από τα εξής στοιχείαο στρατός εί-

Σ .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

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

*  ΕΑΑηνικής Αστυνομίας 
-λ Αεροπορίας
*  Στρατού Ξηρός
*  Εμπορικού και ΠοΑεμικού Ναυτικού
*  Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος

μ έ  η χω ρ ίς 
δ ικό  σ α ς  Υφ ασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των 

σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

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

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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ναι ο θεματοφύλακας του Κεμαλισμού, δη

λαδή της φιλοσοφίας και πρατικής που γέν

νησε και διοικεί το σύγχρονο τουρκικό κρά

τος.
Τα κόμματα άγουν την καταγωγή τους και 

αυτά στον Κεμαλισμό και παραμένουν σ' 

αυτόν έχοντας την υποχρέωση να διαφυ- 

λάττουν τον κοσμικό χαρακτήρα του κρά

τους που ευαγγελίσθη ο Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ θεωρώντας ότι η παρουσία του 

Μωαμεθανισμού στην δημόσια ζωή είναι 

αιτία οπισθοδρόμησης.

Εξαίρεση του κανόνος αποτελεί το κόμ

μα Ρεφόχ της Εθνικής Σωτηρίας του Νετσ- 

μετίν Ερμπακάν, που πρεσβεύει την επι

στροφή του κράτους στις παραδοσιακές 

μουσουλμανικές αξίες, τη σύσφιξη των 

σχέσεων με τις  λοιπές μουσουλμανικές 

χώρες, την αντικατάσταση των κοσμικών 

από κορανικό σχολεία και σε μεταγενέστε

ρο στάδιο την επικράτηση της "Σαρία", του 

ισλαμικού νόμου (θέση που ως κυβέρνηση 

αναίρεσε).

Αντιδράσεις κατά του κεμα- 
λικού κράτους στην Τουρκία

Η πρώτη και επίσημη αντίδραση κα

τά του κοσμικού κεμαλικού κράτους έγινε 

από το Ρεφόχ με την ανάληψη της πρωθυ

πουργίας από τον Νετσμετίν Ερμπακάν, α

ντίδραση η οποία εξελίχθηκε σε τακτική υ

ποχώρηση των βασικών θέσεων του ισλα- 

μικού κόμματος.

Η δεύτερη μακροχρόνια και αιμα

τηρή αντίδραση είναι του κουρδικού λαού 

μέσω του αριστερού και δυναμικού ΡΚΚ. Εί

ναι ένας αιματηρός πόλεμος χιλιάδων νε

κρών εκατέρωθεν που έχει παραλύσει το 

νοτιοανατολικό τέταρτο της τουρκικής επι

κράτειας.

Οι κατά καιρούς κοινωνικοθρησκευ- 

τικές εκρήξεις των Αλεβήδων κατά του κε- 

μαλικού κατεστημένου. Σημειωτέον ότι το 

κεμαλικό κρότος θεωρεί επίσημο δόγμα το 

Σουνιτικό και τα τελευταία χρόνια έχουν 

κτισθεί 40. 000 τζαμιά για τους Σουνίτες, 

ενώ καμία θρησκευτική εκδήλωση των Α

λεβήδων δεν επιδοτείται από το κρότος.

Ας σημειωθεί επίσης ότι οι Αλεβήδες 

ευρίσκονται σε αντιπαλότητα και προς την

κεμαλική πρακτική, αλλά και προς το Ρεφόχ 

το οποίο σχεδόν δεν τους θεω ρεί Μου

σουλμάνους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 Ο κεμαλισμός στην Τουρκία είναι ο 

κύριος υπεύθυνος των αιματηρών ενθικών 

εκκαθαρίσεων και της δημιουργίας του Πα- 

ντουρκισμού.

3 Η παντουρκική πολιτική του κεμαλι- 

σμού απ οτελεί τη σύγχρονη απειλή της 

Τουρκίας προς τη χώρα μας και την Κύπρο.

Η επικράτηση του Ισλαμισμού στην 

Τουρκία αναιρεί την ύπαρξη του κεμαλι- 

σμού που έχει συνδυασθεί με ιδιαίτερα ε 

πιθετικές ενέργειες προς τους λαούς της 

Τουρκίας και τους γείτονές της.

Ο ισλαμισμός στην Τουρκία, λόγω 

του μωσαϊκού των δογμάτων που διαθέτει 

και λόγω του φιλελευθερισμού πολλών εξ  

αυτών, εκτιμάται ότι δεν αποτελεί ιδιαίτερη 

απειλή, ούτε αναμένεται να αποτελέσει, σε 

σχέση με αυτή του κεμαλισμού.

3 Οι ισλαμιστές (εκτός των εξτρεμι

στών) ευρίσκονται γενικά κοντύτερα στους 

Ορθόδοξους Χριστιανούς σε σχέση προς 

τους Δυτικούς ΙΚαθολικούς-Προτεστά- 

ντες), στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της 

χώρας μας σε περίπτωση επικράτησής 

τους στην Τουρκία.

3 Σε περίπτωση επικράτησης του ισ- 

λαμικού μοντέλου διακυβέρνησης στην 

Τουρκία, η χώρα μας θα κ α τα σ τε ί το  

προπύργιο του Δυτικο-Χριστιανικού κό

σμου με όλα τα πλεονεκτήματα που απορ

ρέουν απ' αυτό.

3 Στην ίδια, όμως περίπτωση, δεν ανα

μένεται να ελαττωθεί σημαντικά η πατροπα

ράδοτη ελληνοτουρκική αντιπαλότης εκτός 

εάν συντρέξουν και άλλοι παράγοντες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

•  Αποφυγή εκ μέρους της χώρας μας 

οποιοσδήποτε ενέργειας ή θέσης που επι

δοτεί τον κεμαλισμό εις βάρος του τουρκι

κού ισλαμισμού.

•  Σε περίπτωση επικράτησης του ισ- 

λαμικού μοντέλου διακυβέρνησης πρέπει 

να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες.

•  Να προβάλλουμε την άποψη του 

προωθημένου χριστιανικού κρότους για 

την Ελλάδα στους συμμάχους μας.

•  Να προσπαθήσουμε να αναπτύξου

με τις σχέσεις μας με την Τουρκία γενόμε- 

νοι η γέφυρα επικοινωνίας της προς την Ε

νωμένη Ευρώπη.

•  Είτε με το κεμαλικό μοντέλο διακυ

βέρνησης (που διατηρείται σήμερα) ε ίτε με 

τον ισλαμισμό (αν επικρατήσει) πρέπει:

^  Να συνεχίσουμε το εξοπλιστικό μας 

πρόγραμμα.

^  Να υποστηρίξουμε τη θέση μας 

προς την Τουρκία ότι εφ ' όσον αποχωρήσει 

από την Κύπρο και η νήσος αποκτήσει μία ο

μοσπονδιακού τύπου κρατική οντότητα, τό

τε  η Ελλάδα θα ταχθεί υπέρ της πλήρους έ 

νταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. Αυτή η θέση 

μας θα έχ ε ι δύο στόχους. Α φ ' ενός να 

αυξήσει την πίεσή μας για αποχώρηση της 

Τουρκίας από την Κύπρο και αφ' ετέρου να 

καταδείξει ότι δεν είναι η Ελλάδα που εμπο

δ ίζε ι την τουρκική ένταξη στην Ε.Ε., αλλά 

ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας που 

δεν την επιθυμούν. Αλλά ακόμη και στην πε

ρίπτωση που με τους κεμαλιστές ενταχθεί 

η Τουρκία στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα αποβεί 

μπούμερανγκ του κεμαλικού κρατισμού και 

της εθνικιστικής του λεοντής η πτώση των 

κρατικών συνοριακών φραγμών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η επ ικράτηση του  κεμαλισμού στην 

Τουρκία συνδυάζετα ι με σκλήρυνση της 

στάσης της και των μεθόδων της προς κά

θε εσωτερικό ή εξωτερικό αντίπαλο.
Ο ισλαμισμός αντίθετα, αν επικρατήσει 

στην γείτονα χώρα, δεν αναμένεται να έχει 

την ίδια δυνατότητα επ ιθετικής δράσης 

προς την χώρα μας, η οποία επιπλέον θα 

καταστεί το προπύργιο των Δυτικών Χρι

στιανών Συμμάχων.

Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν δικαιο

λογείται χαλάρωση της εθνικής μας επα- 

γρύπτησης. Π

* Ο Ασμχος CYI1 Ε.Κεχαγιαδάκης, είναι Μέλος 
της επιτροπής έρευνας και μελετών του Συνδέ
σμου Επιτελών Εθνικής Αμύνης.
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Πώς, όμως, μπορούμε εμείς όχι 

μόνο να κατανοήσουμε, διαι

σθητικά, τη μυσταγωγία της 

δημιουργίας αλλά και να συλλόβουμε την 

ουσία της διαδικασίας, ώστε να βοηθήσου

με τα άτομα που διαθέτουν αυτό το "προί

κισμα" να το αναπτύξουν και την κοινωνία, 

στην οποία ζουμε να τους ευνοήσει, ώστε 

να το κάνουν προς κοινό όφελος;

Γιατί όσο και αν φαίνεται πεζό το ερώτη

μα δεν επιτρέπεται να θεωρήσουμε ως δε

δομένα ούτε τα προικίσματα ορισμένων 

συνανθρώπων μας ο ύ τε  και την καλή 

πρόθεση του κοινωνικού συστήματος να 

τους επ ιτρέψει να τα εκδηλώσουν παρα

γωγικά!

Η ανακάλυψη του τηλεφώνου από τον 

Bell περίμενε για πολλά χρόνια ανεκμετάλ

λευτη ακριβώς επειδή δεν υπήρχε πρα

κτική... χρήση για τέτοια συσκευή, ενώ κρί

νοντας την εφεύρεση του Edison σχετικό 

με το ηλεκτρικό φως πολλοί επιστήμονες 

της εποχής αποφάνθηκαν ότι "οι προσπά- 

θειές του δεν άξιζαν την προσοχή σοβα

ρών επιστημόνων ή και πρακτικών ακόμα 

ανθρώπων...''.

Τον Λρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
Καθηγητή τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας, στις οποίες αισθανθήκαμε εκείνη την 

αποστομωτική συναρπαστικότητα της δημιουργικής διαδικασίας, 

στιγμές στις οποίες είδαμε τελικά μια ανύπαρκτη μέχρι πριν σχέση σε 
ιδέες, μια νέα ιπίνθεση αντικειμένων, τη λύση σε κάποιο βασανιστικό 

πρόβλημα ή ένα αμείλικτο εριότημα Υπάρχουν γύρω μας συνάνθρωποί 
μας που διακρίνονται για την ικανότητά τους, για το προίκισμα ή το 

προνόμιό τους να ζούνε τέτοιες στιγμές με εναλλασσόμενη αλλά αδιά
κοπη ένταση. Και υπάρχουν παράγωγα τέτοιων στιγμών, που μας π ε

ριβάλλουν από την ώρα, που γεννιόμαστε, ή που συσσωρεύονται κα

θώς περνούν τα χρόνια. Στιγμές, άτομα, πράξεις, διαδικασίες και πα- 
ράγωγα,Τέσσερα στοιχεία, που σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση, υπο

τίθεται (ίτι θα 'πρεπε να μας δώσουν το προφίλ ή το περίγραμμα του 
δημιουργικού ατόμου και της δημιουργικότητας. Μπορούν; 

Σίγουρα και αναμφίβολα ΝΑΙ εφόσον σχετίζονται με τις διαστάσεις
του χώρου και του χρόνου.

Υπάρχει μια ομάδα συναδέλφων, που 

διατείνονται ότι τα δημιουργικό άτομα είναι 

και λίγα και σπάνια σε κάθε κοινωνικό 

σύστημα, ενώ από την άλλη πλευρά μια άλ

λη ομάδα θεω ρεί ότι η δημιουργικότητα 

φαίνεται να υπάρχει στον καθένα και την

καθεμιά μας, αλλά τόσο οι μέθοδοι μάθη

σης και η Παιδεία μας γενικότερα όσο και οι 

ε ιδ ικές ψυχοκοινωνικές και πολιτιστικές 

μας συνθήκες καταπιέζουν και αδρανο- 

ποιούν τις δημιουργικές τάσεις του καθένα 

μας και μαζί τα δημιουργικά άτομα.
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Παλαμαε

Το δημιουργικό 
άτομο ποτέ δεν 
σταμάτησε να ε 
ρευνά, να αμφιβάλ
λει ακόμα και για τα 
πλέον σταθερά δε
δομένα έχοντας μια 
παιδιάστικη νοο
τροπία ακόμη και ό
ταν βρίσ κεται σε 
προχωρημένη χρο
νολογική ηλικία.

Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστι

κά, που μπορούν να μας δώσουν το περί

γραμμα, το προφίλ αν θέλετε, του δημιουρ

γικού ατόμου άσχετο αν αυτό είναι άνδρας, 

γυναίκα ή παιδί; Η απάντηση στο ερώτημα 

αυτό είναι καταφατική και εδώ σας παρα

θέτω μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστι

κά, που θα βοηθήσουν να προσμετρήσετε 

τις δικές σας τάσεις δημιουργικότητας...

/. ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Υπάρχει μια εμφανής έμφυτη τάση, μια 

κλίση, όπως κοινά χαρακτηρίζεται, του ατό

μου για ευαισθησία σε μαθηματικές, μουσι

κές, λογοτεχνικές ή εικαστικές εμπειρίες.

2. ΤΑΣΗΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΣΚΕΨΗΣ

Το άτομο κατορθώνει να εντοπίσει πρό

τυπα τάξης μέσα στην αταξία δεδομένων 

και φαινομένων την ίδια στιγμή που άλλοι, 

ακόμη και άτομα προικισμένα με ψηλό δεί

κτη νοημοσύνης, βλέπουν μόνο ότι είναι 

συμμετρικό και σε κατάσταση τάξης ή τα

κτοποιημένο.

3. ΙΙΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Το δημιουργικό άτομο έχει μεγαλώσει, 

συνήθως, σε οικογενειακό περιβάλλον, ό

που ενθαρρύνθηκε η περιέργειά του και ό

που η δημιουργικότητα ήταν μια συνειδητή 

στάση των γονέων του. Ή θα θήτευσε σε 

Παιδικούς Σταθμού, Προνηπιαγωγεία-Νη- 

πιαγωγεία, όπου η παιδευτική φιλοσοφία και 

τα πρότυπα ρόλων των Παιδαγωγών - Νηπια

γωγών υποκατέστησαν στις ίδιες παραπάνω 

παραμέτρους τους γονείς προεκτείνοντας 

τους ορίζοντες της φαντασίας του παιδιού.

4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το άτομο έχει μαθητέψει κοντά σε δα

σκάλους και καθηγητές που έδιναν σημα

σία σε σ υ ν ε χ ε ίς  ερ ω τή σ ε ις  και ανα

ζητήσεις και όχι στην απομνημόνευση γε

γονότων, κανόνων, ονομάτων και ημερομη

νιών.

5. ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΡΕΕΙΑ

Το δημιουργικό άτομο ποτέ δεν σταμά

τησε να ερευνά, να αμφιβάλλει ακόμα και 

για τα πλέον σταθερά δεδομένα έχοντας 

μια παιδιάστικη νοοτροπία ακόμη και όταν 

βρίσκεται σε προχωρημένη χρονολογική η

λικία.

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Το δημιουργικό άτομο δεν λειτουργεί με 

γνώμονα το ρολόι του. Πρωί, μεσημέρι ή 

βράδυ δεν έχουν, όπως και οι σχετικές έν

νο ιες της εβδομάδας του μήνα ή του έ 

τους, το νόημα που έχουν για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Τα προβλήματα το υ ς  ίσω ς α

παιτήσουν χρόνια, για να βρούνε τις λύσεις 

τους, οι ανακαλύψεις τους δεκαετίες, ή 

συχνό, μια ολάκερη ζωή.

Αυτή η προσωπική υποκειμενική αίσθηση 

του χρόνου αντιτίθεται στα ψυχοκοινωνικό 

δεδομένα και συνήθως τα δημιουργικό ά

τομα αποτυχαίνουν να ανταποκριθουν σε 

χρονικά τέρμινα, που τους θέτουν οι άλ

λοι.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Το δημιουργικό άτομο δεν φοβάται την απο

τυχία ή τον χλευασμό, ακριβώς επειδή αυτό, 

που πραγματικό μετράει στη ζωή του, είναι η υ

ποκειμενική του αίσθηση της σπουδαιότητας 

και όχι η γνώμη, που οι άλλοι έχουν γι' αυτό.

8. ΑΕΑΠΗ ΕΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όποια και αν είναι η γνώμη του συνόλου, 

η πραγματικότητα επιβεβαιώνει το γεγο

νός ότι τα δημιουργικό άτομα, καλλιτέχνες, 

λογοτέχνες, εφευρέτες, εξερευνητές, ε 

πιστήμονες, εργάζονται όχι μόνο σκληρό 

αλλά και με διαχρονική συνέπεια. Σίγουρα 

αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μετρήσει 

κανείς πραγματική ενασχόληση με τη δου

λειά τους για 15 ή 20 ώρες σε καθημερινή 

βάση αλλά η ψυχοδιανοητική και η ψυχο- 

συναισθηματική συνειδητή και υποσυνεί

δητη ενασχόληση με τα καθήκοντα και 

τους στόχους τους συνεχίζεται τόσο στις 

ώρες της εγρήγορσης όσο και στις ώρες 

του ύπνου σε ρυθμό σχεδόν καταναγκα- 

στικό. □
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Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας σήμερα την αγωνία 

εκείνης της μητέρας, όταν κτύπησε την πόρτα του γρα

φείου μου, κάπως διατακτικά. Ένα δάκρυ κύλησε στο 

πρόσωπό της και τα λόγια της σαν "χείμαρος" ξεχύθηκαν σε μια α

νάγκη να "τα πει" και "να ξεσπάσει".

- Την καθησύχασα.

- Ο εντεκάχρονος γιος της ξεκίνησε να βλέπει αρνητικά το σχο

λείο, από την ημέρα που ένας κακός έλεγχος έφτασε στα χέρια 

τους. Μου περιέγραψε το θυμό, την ένταση, τη δυσαρέσκεια, τις 

κινήσεις και όλο εκείνο το σκηνικό "μάχης" που εκτυλίχθηκε στο 

σπίτι τους εκείνη τη σημαδιακή ημέρα. Και νάταν μόνο αυτό; Βλέπο

ντας τώρα με πιο ξεκάθαρο μάτι την όλη κατάσταση, "ντρέπεται και 

διερωτάται" πως τόσο η ίδια όσο και ο Χρήστος, ο σύζυγός της, κα- 

τάφεραν να στολίσουν με τόσα κοσμητικά επίθετα τον "μπερδεμέ

νο", από την όλη κατάσταση, γιο τους.

Τον είπαν "ψεύτη", "τεμπέλη, βλαμμένο, ανυπάκουο" που "δεν θέ

λει να κάνει τίποτα παρά μόνο ό,τι του καπνίσει". Φυσικά δεν έλειψε 

και η απαραίτητη χειροδικία.

Ύστερα από όλο αυτό το σκηνικό, οι γονείς συνήλθαν, ζητούσαν 

από το παιδί τους να τους υποσχεθεί "υπακοή", ευγένεια ψυχής, 

καλή απόδοση στα μαθήματά του, να ασχολείται τρυφερά με τα μι

κρότερα αδέλφια του, να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, να κά

νει τις μικροπαραγγελίες των μεγάλων, γυρίζοντας από το σχο

λείο, και πάει λέγοντας.

Μικροπράγματα, θα πει κανείς μα που πολλές φορές ακούγονται 

υπερβολικά για ένα παιδί που οι γονείς του δεν το υπολόγισαν, ούτε 

διέθεσαν λίγο χρόνο για "διάλογο" μαζί του. Τα είπαν, ξεθύμαναν, 

μόνο αυτοί.

Αιτία: Η "νευρικότητα" που νοιώθουμε να διακατέχει εμάς τους 

μεγάλους στην εποχή μας και που στη συνέχεια μεταφέρεται στα

παιδιά μας. Η νευρικότητα, στην κυριολεξία, δεν δηλώνει κάποια α

σθένεια. Είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι "κάτι δεν πάει καλά" και 

μάλιστα στην ψυχοσωματική μας ισορροπία.

Πολλές φορές έχω ακούσει τα παιδιά να λένε: "Δεν μπορώ να το 

πω αυτό στους γονείς μου, γιατί είναι πολύ νευρικοί' ή "φοβάμαι το 

θυμό τους που θα ξεσπάσει επάνω μου". Τι εννοούν όμως οι γονείς 

με τη λέξη "νευρικότητα"; Συνήθως την κατάσταση διαρκούς εντά- 

σεως και υπερευαισθησίας που εκδηλώνεται με εκρήξεις θυμού, 

κινήσεις, φανερή δυσαρέσκεια. Η με αυστηρότητα υπερβολική, με γε

λαστή - μα απαιτητική - καλοσύνη ή απλώς με συνεχόμενη ανησυχία.

Με οποιαδήποτε όμως μορφή και αν παρουσιάζεται η νευρικό

τητα, έχει πάντα σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί τεταμένη ατμό

σφαιρα στην οικογένεια, αστάθεια, με συνέπεια δύσκολες σχέσεις 

ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Κάθε παιδί, ανάλογα με την ηλικία 

του, παρουσιάζει και διάφορους τρόπους συμπεριφοράς. Το πολύ 

μωρό μπερδεύεται με την υπόθεση του φαγητού του, ενώ το πιο 

μεγάλο, που πηγαίνει σχολείο θα δυσκολευτεί να συνδυάσει την α

νάγκη του για ανεξαρτησία με την επιθυμία του να συμμορφωθεί 

στις απαιτήσεις των γονιών του.

Πολλοί γονείς εκνευρίζονται με τις πιο μικρές αντιθέσεις της κα

θημερινής ζωής, ιδιαίτερα στο τέλος της ημέρας, που η κούραση 

είναι μεγαλύτερη.Ένας κακός βαθμός στο σχολείο, ένα ποτήρι που 

έσπασε, κάποια απρεπής κουβέντα, και η καταιγίδα ξεσπά. Φωνές, 

απειλές, τιμωρίες, πολλές φορές και ξύλο. Το παιδί διαμαρτύρεται, 

χτυπάει τα πόδια του, ή αντίθετα, γίνεται παθητικό και δέχεται καρ

τερικά την κατάσταση. Οι γονείς αλληλοκατηγορούνται και στήνε

ται η λεγάμενη "συζυγική σκηνή".

Η νευρικότητα πάλι των γονέων, δεν είναι πάντοτε φανερή. Πολ

λοί παραπονούνται ότι παρουσιάζονται συγκροτημένοι, ενώ στο 

βάθος είναι νευρικοί. Προσπαθούν να αυτοελέγχονται, Δε κάνουν
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σκηνές μπροστά στα παιδιά τους. Όμως ο εκνευρισμός πλανάται 

σιωπηλός μέσα στο σπίτι, γεμάτος απειλές - κάτι μισόλογα και κοκ- 

κινισμένα μάτια της μητέρας ή "σιωπή", με τον πατέρα να κοιμάται 

ή να διαβάζει την εφημερίδα του. Ίσως πολλοί πιστεύουν ότι έτσι, 

τα παιδιά τους καθώς είναι μικρά δεν υποφέρουν, δεν προσέχουν 

τίποτα. Όμως το παιδί, χωρίς να καταλαβαίνει, διαισθάνεται πως κά

τι δεν πάει καλά. Οι παρατηρήσεις που του έρχονται είναι καυτε

ρές; "Τι αργοκίνητος πού είσαι, τι αδέξιος! Α! πόσο χαζό είναι αυτό 

το παιδί, πρόσεχε λοιπόν", κ.ά.

Καθένας καταλαβαίνει, πως ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον 

αποτελεί συνεχή απειλή για το παιδί, που αρχίζει να φοβάται τις πα

ρατηρήσεις, να φτάνει στο σημείο να πιστέψει πως είναι ανάξιο, α

νίκανο να κάνει κάτι καλό. Γίνεται λοιπόν και αυτό με την σειρά του 

νευρικό, ευερέθιστο, φοβητσιάρικο επιφυλακτικό, δύσπιστο, από 

φόβο μήπως κάνει τίποτα κακό, και δυσαρεστήσει τους γονείς του. 

Αλλοτε πάλι, οι γονείς βομβαρδίζουν τα παιδιά τους με υπερβολι

κές αξιώσεις, διαταγές ή επιθυμίες, δυσανάλογες με τις δυνατό

τητάς τους. Η ρυθμίζουν την ζωή του παιδιού τους σε όλες τις λε

πτομέρειες. Το εμποδίζουν έτσι να γίνει υπεύθυνο, να δείξει πρω

τοβουλίες, αλλά και του επιβάλλουν μια μονότονη ζωή, τέτοια που, 

κατά κανόνα, δεν ταιριάζει ούτε στον ψυχισμό ούτε στις ανάγκες 

του. Γίνονται δεσποτικοί, του διαμορφώνουν ένα "κώδικα" τόσο αυ

στηρό, που με αυτόν πιστεύουν ότι θα απομακρύνουν όλα τα προ- 

βλήματά του. Συχνά το βομβαρδίζουν με απειλές από μικρόβια, κα

κές συναναστροφές, αποτυχίες κ.ά. Του στερούν τον αυθορμητι

σμό, το απομονώνουν από την παρέα των συμμαθητών, του στε

ρούν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Τότε ή θα γίνει υπάκουο, θα κλει

σ τεί ανήσυχο στον εαυτό του ή πεισματωμένο από την συνεχή ε 

παγρύπνηση, θα επαναστατεί και θα κρύβει τις πράξεις του, για να 

μην λυπήσει τους γονείς του, θα καταφύγει στο ψέμα κ.ά.

Γι' αυτό, οι γονείς χρειάζεται να ηρεμίσουν και να δουν το παιδί 

τους όμοιο με τα άλλα παιδιά, που πρέπει να προσαρμοστεί στη 

ζωή κι αυτό και να διατρέξει τους ίδιους κινδύνους. Γιατί, η ανησυ

χία τους ίσως είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλα όσα φο

βούνται πως θα συμβούν στο παιδί τους.

Συμπέρασμα: Εκτιμούμε και παραδεχόμαστε το παιδί όπως είναι.

- Χρησιμοποιούμε λέξεις που το οδηγούν σε αυτοεκτίμηση και ι

κανοποίηση ότι τα "καταφέρνει".

- Του δείχνουμε εμπιστοσύνη.

- Προγραμματίζουμε για το παιδί διάφορες εμπειρίες που είναι 

σίγουρο ότι θα έχουν επιτυχία.

- Το επαινούμε και το ενθαρρύνουμε. Κλείνοντας, τονίζουμε ότι:

Δεν πρόκειται να κατηγορήσουμε τους γονείς για την νευρικότητά 

τους, ούτε για τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά. Επιση

μαίνουμε μόνο πως, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στορ

γής, αμοιβαίας κατανόησης και χαρούμενης, αισιόδοξης τακτικής 

των γονιών - παιδιών, είναι δυνατή μια ισορροπημένη, οικογενειακή 

ζωή. Π

♦ Η Ελένη Τέγου είναι Κοινωνική Λειτουργός
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Σκέψεις,
για ιη Οροι] ιου Ασιυνομικού μέοα οιΐ]ν κοινωνία, 

οιο λυκόφως ιου 20ου αιώνα

Στη διαδρομή των κάποιων χρό

νων Υπηρεσίας μου στο Σώμα, με 

αφορμή π ερ ισ τα τικά , δημο

σιεύματα και γενικά από βιώματα ασκώ

ντας εξουσία ως Αστυνομικός προβληματί

στηκα και προσπάθησα να αυτοπροσδιορι- 

στώ ως επαγγελματίας, ως άτομο, ως μέ

λος της κοινωνίας (πολίτης - οικογενειάρ

χης - πατέρας! για να δω που βρίσκομαι.

Τι είναι αυτό που κάνει τον Αστυνομικό να 

νιώθει κοινωνικά περιθωριοποιημένος και 

καθημερινά να απομακρύνεται από τον | 

κορμό του σώματος. Να μη νιώθει άνετα ό- J 
ταν δηλώνει την ιδιότητα του στους φιλι

κούς του κύκλους και να αναζητά την ανα

γνώριση του σε απίθανους συλλόγους και 

σωματεία, ενώ συνειδητά αποστασιοποιεί

ται από δραστηριότητες της Αστυνομίας 

που έχουν σκοπό το δέσιμο των μελών και 

την προβολή του έργου της προς τα έξω.

Αναρωτιέμαι επίσης γιατί ενώ μ' όποιον 

και αν έχω συνομιλήσει, όλοι τους είχαν κά

ποιο γνωστό Αστυνομικό που ήταν "καλός" 

και τιμούσε το Σώμα... Μόνο αυτός!!!

Τι συμβαίνει όμως με το σύνολο ή τους 

μη γνωστούς Αστυνομικούς; Γιατί λειτουρ

γεί ο μέσος πολίτης απέναντι στους Αστυ

νομικούς και τους αντιμετωπίζει σαν να ήρ

θαν από τον Αρη;

Φταίει η κακή οργάνωση, η κακή συμπερι

φορά των Αστυνομικών, η φύση και απο

στολή του Αστυνομικού έργου (που από 

τους Νόμους είναι η διαφύλαξη της κοινω

νικής γαλήνης], φ τα ίε ι η διαφθορά (στο 

βαθμό που μας πλήττει!, φταίνε τα όσα κα

τά καιρούς μας έχουν "φορτώσει" ή και μας 

"φορτώνουν", απροσωποποιώντας την αν

θρώπινη ύπαρξή μας ως κοινωνικών μελών;

Τι τέλος πόντων φταίει και ο κόσμος δε 

μας εμπιστεύεται, δεν μας σέβετα ι δεν 

μας αγαπάει και νιώθει απέχθεια ορισμέ

νες φορές αντί να χαίρεται την παρουσία 

μας και να νιώθει σεβασμό σ' αυτό που κα

θημερινό ρισκάρουμε τη φυσική ύπαρξη 

μας και την ψυχή μας για να μπορέσουμε 

να ισορροπήσουμε τα πράγματα και να 

πετύχουμε την κοινωνική γαλήνη χωρίς να 

είμαστε ούτε πολύ αυστηροί αλλά ούτε και 

αδιάφοροι;

Όταν η σύγκρουση κοινωνίας - Αστυνο

μίας είναι μεγάλη, η από-εξατομίκευση των 

Αστυνομικών και οι αρνητικές κοινωνικές α

ποδόσεις (είναι γνωστές! τους αφαιρεί την 

ανθρώπινη ιδιότητα, εντείνει την απειλητική 

τους φύση και διευκολύνει τις επιθετικές 

αντιδράσεις  εναντίον της. Κ ο ιτάξτε τη 

σκηνή από τη κλασσική ταινία του "Eisen- 

heein" για τη Ρώσικη επανάσταση, το θωρη- 

κτό Ποτέμκιν στο οποίο τα κυβερνητικά 

στρατεύματα βαδίζουν εναντίον των δυ

στυχισμένων χωρικών. Οι πρώτοι καλύπτο

νται από την ομοιομορφία της στολής και 

του βαδίσματος τους είναι μια απρόσωπη 

"απάνθρωπη" μηχανή. Αντίθετα τα κοντινό 

πλάνα των πολιτών δίνουν έμφαση στη μο

ναδική τους ταυτότητα και στα ανθρώπινα 

συναισθήματα τους.

Συνέπεια αυτού είναι να βλέπουμε καθη

μερινά εκδηλώσεις βίας σε βάρος αστυνο

μικών (χούλιγκαν κ.λ.π.) διότι διευκολύνονται 

έτσ ι να μεταβιβάσουν την επιθετικότητά 

τους (που προκαλείται από αποστέρηση κ.λ.π.| 

σε αποδιοπομπαίους τράγους - σε μας!

Διαπιστώνω με λύπη ότι σήμερα ο Αστυ

νομικός εργάζεται χωρίς κανένα ιδεολογι

κό κίνητρο, χωρίς ηθική συμπαράσταση α-

ΤονΑστυνόμου Α ’Βασιλείου Γατσά

πό πουθενά, χωρίς να αμείβεται ικανοποιη

τικό και κυρίως να μη αναγνωρίζεται ο κοι

νωνικός του ρόλος. Αντίθετα γίνεται απο

δέκτης: έντονης δυσφορίας (της πλειοψη- 

φίας! των πολιτών, δυναμικής αντιπαλότη

τας κοινωνικών ομάδων, και "καταιγισμό 

πυρών" από την πλειοψηφία του δημοσιο

γραφικού κόσμου.

Παράλληλα η ίδια η υπηρεσία αντιμετωπί

ζει τον Αστυνομικό εξαιρετικά καχύποπτα, 

επισείοντος διαρκώς το Πειθαρχικό Δίκαιο 

χωρίς να τον στηρζει ηθικά. Δεν του παρέ

χει έρεισμα "να πολεμήσει" για χόριν έστω 

και του “ενός" τιμίου Αστυνομικού που μπο

ρ ε ί να υπάρχει στους χιλιάδες Αστυνομι

κών.
Συνέπεια αυτού, είναι, ο Αστυνομικός να 

αισθάνεται ότι λειτουργεί και εργάζεται σε 

ένα καθαρά εχθρικό περιβάλλον. Να ντρέ

πεται πολλές φορές να δηλώσει την ιδιό

τητά του στους φιλικούς του κύκλους ή να 

αυτοπροσδιορζεται σαν κάτι διαφορετικό 

για να μπορέσει να σταθεί, να ισορροπήσει 

μέσα του. Νοιώθει δε την ανάγκη να απολο

γείτα ι διαρκώς για ότι στραβό συμβαίνει 

γύρω του.

Από την άλλη η περιρρέουσα όλο τον κοι

νωνικό ιστό ωφελιμιστική και μόνο αντίλη

ψη δεν αφήνει σίγουρα ανεπηρέαστο και 

τον Αστυνομικό τα προβλήματα και οι δυ

σκολίες βασανζουν και αυτόν καθημερινά 

ιδιαίτερα όταν δεν εργάζεται και η σύζυ

γος του.

Η προκατάληψη νομίζω είναι η λέξη κλει

δί δηλαδή, η στάση που προδιαθέτει το ά

τομο να σκεφθεί ή να δράσει με τρόπους 

δυσμενείς για την Αστυνομία. Πρόκειται για 

προκατειλημμένη κρίση που διαμορφώνε-
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Υψηλές προσφορές για υψηλές απαιτήσεις!
Τώρα ο ι ε π α γ γελμ α τ ικ ο ί φ α κοί S T R E A M L IG H T  σε ε ιδ ικές  τ ιμ ές κ α ι π ο λλ ές  άτοκες δόσεις ε ιδ ικ ά  γ ια  το νς  α να γνώ σ τες  το ν  π ερ ιοδ ικού!

Ο κλασικός asg φακός αστυνομικοί τόπου. Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΑΚΟΣ!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 30.000 κεριά, σώμα αλουμινίου, 
αδιάβροχος, ισόβιος εγγύηση

r + -

ΰ Λ
υ

ΟμρφότΒρος l a y ,  ·

i n n

5 .390  6ρχ. X 13 ΑΤΟΚΙΧ ΔΟΖΙΙΖ 
ή 6 4 .6 3 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙΙ

l i i i / y i  U j J U D A  (αντίστοιχος με αλκαλικές μπαταρίες)

3 .3 90  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΛΟΖΙΙΧ 
ή 13.160 6ρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

ψίΥνή φα·ύς αστυνομικού τύπου που έγινε ποτέ: ΜΟΛΙΣ 18,6 cm!

in*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 15.000 κεριά, αδιάβροχος, ισόβιος 
εγγύηση

i  φοριρύς φ ακός ά δ ικά  σχεδιασμένος
-pa βαριά cnayyayomij jjpijgif!

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

4 .9 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΙΖ ΔΟΖΙΙΖ 
ή 4 9 .9 0 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI

J

4 .8 9 0  δρχ. X 10 ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 4 3 .9 0 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙX

Ο πιο πολυμορφικός φακός που έψνε  ποτέ!
3 3 3 6  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κεφαλήο-χειρότ, Λ 

φ Κ  επιτραπέζιος, ισχυρή λυχνία KRYPTON 6.000
'JKc m  ι/Γ Λ ·> ή · ι ι c r \  - τ α ____ /.. .

Acv υπάρχει ισχυρότερος φακός σε μήκος μόλις 12,5 cm!

ισχυρή λυχνι
κεριών, πορτοκαλί λυχνία LED 72 ωρών, 
κεφαλή με κλίση έως 105°, υποβρύχιος έως τα 
30 μέτρα βάθος, αντιεκρηκτικός, εγγύηση 1 έτους

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

6 .3 9 0  δρχ. X 6 ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ
ψτ · .Λ :<->.Vrr<tj τπτ.-τΡ’β it n j Π 3 7 .7 4 0  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙI 

3 .590  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 
ή 14.360  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙΙ

Μ
5 .4 9 0  δρχ. X 4  ΑΤΟΚΕΖ ΑΟΖΕΙΖ 

ή 31 .960  δρχ. ΜΕΤΡΗΤΟΙΙ
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Για να σας αποστα\ούν ο φακός κα τα αψχχιάρ της επιλογής οος, παρακούουμε συμπλιρώστεΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΣΕΙΣ* Μ  ΕΤΡΗΤΟ ΙΣ * ΤΕΜ.
SL-2QX ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SL-2TKP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
SI-2QXP ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΠΡΙΝΟΣ
SL-2QXP ΠΛΑΣΤΙΚΌΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΡΥΡΤΌΝ 2DX (ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)
STINGER ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
STINGER ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ- ΚΓΤΡΙΝΟΣ
SCORPION
VULCAN ΚΙΤΡΙΝΟΣ
VULCAN ΧΑΚΙ
SYOONE ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΚΙ 
SYOONE ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

□  5.390X 12
□  5.390X 10
□  5 .390X 10
□  5.390X 10
□  3.290 X 4
□  4.890 X 10
□  4 .490X 10
□  4 .490X 10
□  5.490 X 4
□  4.990 X 10
□  4.990 X 10
□  6.290 X 6
□  3.590 X 4

□  64.680
□  53.900
□  53.900
□  53.900
□  73.760
□  48.900
□  44.900
□  44.900
□  27.960
□  49.900
□  49.900
□  37.740
□  14.360

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑ SL-20 STINGER SCORPION SYCLONE
ΦΟΡΤΙΣΤΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΌΓ 
ΘΗΚΗ ΑΠΛΗ 
ΘΗΚΗ DELUXE 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

□  8.990

□  9.990
□  2.990

□  9.990
□  4.990
□  7.990
□  2.990

□  4.790
□  9.990

□  3.990 ..

κοο στεΛπ: το δελτίο ττοραγγελίας στη διεύθυνση KENDAL ΒΊΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1,10682 ΑΘΗΝΑ, 
ή στο Fax: (01) 8218201'Εξρδα αποστολής 1.850 δρχ. Για τηλεφωιικκ; τκφαγγελές καλεσίϊ το (01) 8218502. 
ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο.................................................

. ΤΗΛ. .

ΟΔΟΣ & ΑΡ ΙΘ Μ Ο Σ...........................................................

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

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο  Με αντικαταβολή όλο το  ποσό Ο  Με δόσεις μέσω κόιρτας VISA*

ΑΡΙΘΜΟΣ V ISA:........................................................ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ:

Η Μ ΕΡΟ Μ ΗΝΙΑ:.............................................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ...............................................

•Όλες οι αναγραφόμενες πμες είναι σε δρχ. **Γο αγορές με κάρτα VISA παρακούομε αποσπίλαπ 
φωτοτυπία των δύο όψεων 1) της πιστότητας σας 2) της κάρτας VISA

ται πριν π παρα τα αντικειμενικά στοιχεία 

και βασίζεται σε μία λανθασμένη και άκα

μπτη γενίκευση που κάνει κακό.

Πιστεύω ότι κατηγορώντας διαρκώς τον 

Αστυνομ ικό  ως "κακό" δεν τον κάνεις 

καλύτερο. Στερώντας του την δίκαιη ανα

γνώριση θα καλύψει. Φοβάμαι, αναπληρώ

νοντας αρνητικό για την κοινωνία, το βασικό 

του ένστικτο για αποδοχή και εκτίμηση.

Αν θέλουμε καλύτερη Αστυνομία είναι 

στο χέρι της κοινωνίας να το πετύχει μέσα

στην επαρχία που επαγγελματική και προ

σωπική ταυτότητα “συνυπάρχουν" διότι, ο 

Αστυνομικός ασκεί τα καθήκοντα του ως 

Γιώργος και όχι ως τροχονόμος;

Καταλαβαίνω φυσικό την παρατήρηση 

κάποιου επισκέπτη που έλεγε ότι οι τροχο

νόμοι της Θεσσαλονίκης είναι πιο ευγενικοί 

από τους τροχονόμους της επαρχίας γιατί 

αυτός που εργάζεται στην επαρχία αντιμε

τωπίζει και αντιμετωπίζεται ως διπλανός 

που "προσπαθεί' να τον βλάψει προβάλλο

νέου με τέτο ιο  τρόπο ώστε η Αστυνομία 

να γίνει ξανά το θετικό σημείο αναφοράς, 

το οποίο κανονικό θα έπρεπε να είναι.

Τέλος θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

καινούργια χαρακτηριστικό (και αυτό είναι 

ευθύνη της πολιτείας) για να δοθεί η δυνα

τότητα στην Αστυνομία ως Σώμα εξο υ 

σίας να ανακαλύψει εκ νέου τη "διακριτι

κότητα" της σε σχέση με τις  άλλες πα

ρ εμ φ ερ ε ίς  υπηρεσίες και την κοινωνία 

γενικότερα.
από την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση στο 

Σώμα και στον κόσμο της. Μπορεί κάθε πο

λίτης να έχει μεμονωμένες συμπάθειες σε 

γνωστούς του συναδέλφους μας, αλλά έ 

χει μεγάλη σημασία να αναγνωρίζουμε το 

κοινωνικοψυχολογικό γεγονός ότι οι απο

δόσεις που εκφράζουν οι άνθρωποι (σε 

βάρος της Αστυνομίας) σε ομαδικό επίπε

δο, καθορ ίζουν τη συμπεριφορά τους 

προς την Αστυνομία και τα μέλη της.

Στις μεγαλουπόλεις η γενική αυτοεκτί

μηση μπ ορεί να π ρ ο σ τα τευ τε ί με τη 

διατήρηση “μιας αυστηρής διάζευξης με

ταξύ "αληθινού" προσωπικού εαυτού και "ε

παγγελματικού" εαυτού. Τι γίνεται όμως

ντας φυσικό όσα αρνητικό στερεότυπα.

Η στενή σύνδεση της κοινωνικής ταυτό

τητας με την ομαδική υπαγωγή δίνει τη δυ

νατότητα στον Αστυνομικό για τρεις λύσεις 

για να ισορροπήσει και να μη τρελαθεί.

α) Μπορεί να δραστηριοποιηθεί παράλ

ληλα στο κοινωνικό πεδίο προκειμένου να 

απ οκατασταθεί η ταυτότητά  του με τη 

βοήθεια της επιδίωξης της διαφοροποίη

σης και της αίσθησης ότι είμαστε "οι άλλοι" 

με τη δημιουργία ετερογένειας και την έμ

φαση σ' αυτή.

β) Αν δεν έχει τη δυνατότητα για παράλ

ληλη δραστηριότητα, μπορεί να ερμηνευ- 

θούν τα χαρακτηριστικά της Αστυνομίας εκ

Σκοπός των παραπάνω είναι να καθιερώ

σουμε ή να δημιουργήσουμε ξανά "θετική 

εκτίμηση ψυχολογική διακριτικότητα" η ο

ποία με τη σειρά της θα σ τοχεύ ει στη 

διατήρηση ή τη δημιουργία ενός κατάλλη

λου είδους κοινωνικής ταυτότητας ικανής 

να ισορροπήσει και να δώσει νόημα ζωής 

στον Αστυνομικό.

Συνεπώς η ισορροπία, τόσο η "αντικειμε

νική" όσο και η ψυχολογική μπορεί να απο

κτηθεί μέσο της θετικής κοινωνικής διαφο

ροποίησης (δηλ. της θετικής κοινωνικής 

σύγκρισης) από τον υπόλοιπο κοινωνικό 

κορμό. Σε γενικές γραμμές μπορεί να έχει 

η διαφοροποίηση όπως:
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α) η “ατομική κινητικότητα" του κάθε Α

στυνομικού όπου οι Αστυνομικοί μπορεί να 

επιδιώξουν τη θετική διάκριση μέσο του α

νταγωνισμού με την κοινωνία.

β) η "κοινωνική δημιουργικότητα", μία 

στρατηγική του σώματος που μπορεί να ε 

πικεντρωθεί:

1) Στην αλλαγή των αξιών που καθορί

ζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Α

στυνομίας έτσ ι ώστε οι συγκρίσεις που 

ήταν προηγουμένως αρνητικές, να εκλαμ

βάνονται τώρα ως θετικές, στη δημιουργία, 

δηλαδή, μιας νέας ταυτότητας μέσο της 

αλλαγής του σθένους των διαφόρων χα

ρακτηριστικών που συνδέονται με την ομά

δα (π.χ. καθιέρωση "Ημέρα της Αστυνομίας" 

κ.λ,π.

2) Στη σύγκριση της Αστυνομίας με την 

υπόλοιπη κοινωνία σε μία νέα αξιολογική 

διάσταση.

Στην προσπάθεια μου αυτή επιδίωξα να 

εντοπίσω τις επιπτώσεις της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης της Αστυνομίας και των 

Αστυνομικών και να δημιουργήσω τακτικές 

ή σκέψεις έστω, που μειώνουν ένα αποτέ

λεσμα σε βάρος μας τη διομαδική διαστρέ

βλωση.

Σκοπός, επιθυμία αυτής της προσέγγι

σης είναι η επιστροφή του προσλαμβάνο

ντας στην "αστρέβλωτη" κατάσταση, με 

στόχο να αποδοθούν στον Αστυνομικό όσα 

του ανήκουν για να μπορεί ο ίδιος ως άτομο 

να παλέψει για τη ζωή του γνωρίζοντας ότι 

αυτό θα το πετύχει πολύ δύσκολα διότι ενώ 

μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές α

ποδόσεις της κοινωνίας - απ' τη στιγμή όμως 

που αυτό αποτελεί πραγματικότητα - δεν εί

ναι δυνατόν να τις εξαλείψει.

Σίγουρα η προσπάθεια μου δεν αποτελεί 

επιστημονική μελέτη. Σκέψεις και ανησυ

χίες εκφράζει. Κοινωνούς θέλει να σας κα

ταστήσει των ανησυχιών με τον εντοπισμό 

κάποιων προβλημάτων ώστε, καθένας μας 

να "άρει τον Σταυρόν αυτού" και να αναλά- 

βει τις ευθύνες του. Μόνο έτσι έχουμε ελ

πίδα να ξημερώσει αύριο. □

Ο κ. Β.Γατσάς, είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Νο

μικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χάθηκε ο Στέλιος Τριάντης

Ο όδχρονος Στέλιος Τριάντης ήταν από τους 
σπάνιους Έλληνες γλύπτες που αφιέρωσαν τη 
ζωή τους στην αρχαιοελληνική τέχνη, από τους 
εξαίρετους συντηρητές που διέσωσαν και ανέ- 
δειξαν τον πλούτο των αρχαιοτήτων, τα "μάρμα
ρα" για τα οποία μίλησε ο Μακρυγιάννης. Δεν υ

πάρχει σχεδόν κανένα ελληνικό μουσείο χωρίς γλυπτό αναστηλωμένο από τα χέρια του.
Εργάστηκε από το 1956 ως το 1986 στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Συντήρησε και έστησε εκατο

ντάδες γλυπτά εντός και εκτός Ελλάδας αποσπώντας πολύ καλές κριτικές. Στις πολύ σημαντικές 
εργασίες που είχε αναλάβει ήταν η κατασκευή εκμαγείων για τις Καρυάτιδες και η φιλοτεχνηση α
ντιγράφων για το Ερεχθείο, η αναστύλωση της Σφίγγας των Ναξίων και των γλυπτών του Δαόχου 
στους Δελφούς, η συντήρηση των αρχαϊκών αγαλμάτων της Δήλου, η επανέκθεση των κλασικώνκαι 
ελληνιστικών γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η συντήρηση των αετωμάτων του 
ναού του Ολυμπίου Διός, της Νίκης του Παιωνίου, του Ερμή του Πραξιτέλους, συντηρήσεις και ανα
στηλώσεις στη Ραμνούντα, στη Βραυρώνα, στην Επίδαυρο, στο Ηρώδειο, στο Ηραίο, στο Νυμφαό 
και αλλού. Εργάστηκε στο Λούβρο, καθώς και στο Μουσείο των Conservator! της Ρώμης. Σπούδασε 
γλυπτική στη σχολή Καλών Τεχνών και στο Παρίσι. Έργα του μπορεί να θαυμάσει κανείς σε πολλούς 
δημόσιους χώρους (Πεδίον του Αρεως, Καρδίτσα, Δίστομο, κ.λ,π.).

Γεχούντι Μενουχίν

"Ο Μενουχίν ήταν ένας σταυροφόρος πριν απ' όλα της μουσικής αλλά και της πολιτικής και εσω
τερικής συμφιλίωσης". Πέθανε σε ηλικία 83 χρόνων από ανακοπή καρδιάς ο διάσημος αρχμουσικός 
σε ένα νοσοκομείο του Βερολίνου. Ο Γεχούντι Μενουχίν είχε γράψει την αυτοβιογραφία του το 
1977 που αποτελεί ένα είδος διαθήκης. Για περισσότερο από 60 χρόνια ήταν στο προσκήνιο της μου
σικής ζωής. Εκατοντάδες δίσκοι, εκατοντάδες συναυλίες, ως βιολονίστας και ως μαέστρος εκα
τοντάδες διαλέξεις και ώρες διδασκαλίας, ειδικά από το 1963 και μετά που ίδρυσε την "Σχολή Γε- 
χούντι Μενουχίν" στο Σάρρευ της Αγγλίας. Σε ηλικία επτά ετών έδωσε την πρώτη του συναυλα. Στο 
πρώτο του δε κοντσέρτο στο Βερολίνο στα 13 του χρόνια, ο Αλμπερτ Αϊνστάιν τον αγκάλιασε και 
είπε: 'Τώρα ξέρω ότι υπάρχει Θεός στον Παράδεισο". Πολλοί συνθέτες έγραψαν έργα ειδκά για 
τον Μενουχίν. Ανάμεσά τους ο Μπέλα Μπάρτοκ, ο Νταρίς Μιλό, ο Ουόλτον... Είχε μιλήσει στοισραη- 
λινό Κοινοβούλιο υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας με τους Παλαιστίνιους. Το 1985 απέκτησε βρε
τανική υπηκοότητα και το 1993 έγινε Λόρδος.

Απενεμήθη το βραβείο "Αθηναγόρας"

Στο νομπελίστα καθηγητή Έλι Βίζελ, απονεμήθηκε, φέτος το βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
"Αθηναγόρας", στη διάρκεια δεξίωσης του Τάγματος των Αρχόντων, στη Ν.Υόρκη.

Ο κ. Βίζελ είναι μυθιστοριογράφος, ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος προσέφερε με το έργο του 
μια νηφάλια, αλλά και ζωντανή μαρτυρία για τον αφανισμό των Εβραίων της Ευρώπης στη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1986 τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη. Στη/ 
ομιλία του είπε χαρακτηριστικά τα εξής: "Έχω κάνει προσπάθειες να φέρω κοντά την εβραϊκά κοι
νότητα με τους Καθολικούς, με τους Λουθηρανούς και με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Συ
νειδητοποίησα, όμως, πως ποτέ δεν έκανα τίποτε, για να έρθουν κοντά η ελληνικά και η εβραϊκά κοι
νότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτούς που διαφέρουν από εμάς. 
Θα πρέπει να τους αποδεχτούμε, να τους δούμε ως συμμάχους, για να οραματιστούμε μαζί την ε
πόμενη μέρα".

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ Σπυρίδων, που εηέδωσε το βραβείο “Αθηναγόρας" στο νομπελίστα 
καθηγητή, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: "Ως χριστιανοίΟρθόδοξοι αντιλαμβανόμαστε τη μονα
δικότητα των ατόμων, πλασμένα κατ' εικόνα του Θεού. Έχοντας την εικόνα του Θεού, έχουμε και 
το πνεύμα και όπου υπάρχει το πνεύμα υπάρχει και ελευθερία. Η ελευθερία μας είναι να επιλέγουμε 
μεταξύ καλού και κακού, με σύνεση να υπακούουμε στο θέλημα του Θεού ά να συμπεριφερόμαστε 
ανεξάρτητα από το Λόγο Του".

Επιμέλεια: II. Υ. Μαρία Μπραχονλια
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Καιά inc ιριχόπιιαπ
....βρίσκεται η Αγωγή Μαλλιών με προϊόντα FAIR HAIR®· tyte μια σειρά
προϊόντων φυσικής προέλευσης, συνθέτουμε το δικό σας "οπλοστάσιο" 
κατά της πτώσης των μαλλιών σας.

π γραμμή

ϊιην πτώση ίων μαίιών doc

Ανιιδράσιε σωστά

Η τακτική χρήση του πηλικίου ή του κράνους ταλαιπωρεί τα μαλλιά σας 
ευνοώντας την εμφάνιση λιπαρότητας, πιτυρίδας, κνησμού, προβλήματα 
που αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως καταλήγουν στην τριχόπτωση.

Στα Ινστιντούτα FAIR HAIR® εξειδικευμένο προσωπικό θα σας δώσει 
την ακριβή διάγνωση του προβλήματος και θα προτείνει την

|γωγή, που ανταποκρίνεται στις προσωπικέςπλέον κάτι

Αν γνωρίζετε ήδη το πρόβλημά σας δεν έχετε παρά να 
παραγγείλετε τηλεφωνικά, από όποιο μέρος της Ελλάδας 
κι αν βρίσκεστε, τα προϊόντα FAIR HAIR®.

Τα προϊόντα FAIR RAIR® είναι αποκλειστικά φυτικής προέλευσης, 
είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και δεν προκαλοώβαοενέργειες. 
Έχουν άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα στις περώτόβεις 
των αραιών μαλλιών, της λιπαρότητας, της πιτυρίδας, της τριχόπτωσης.



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

0  Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης, 

επ ικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, συνο- 

δευόμενος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 

Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Αρχηγό της Ελλη

νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωρ- 

γακόπουλο, επισκέφθηκε στις 9 Μάίου 1999 το 

μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής, στο νομό 

Φλώρινας και παρέστη στην τελετή  εγκατάστα- 

σης της Αστυνομίας Συνόρων.

Ο κ. Πρωθυπουργός εγκατέστησε επισήμως 

τους χίλιους Συνοριακούς Φύλακες εκ των ο-
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ποίων εκατό είναι γυναίκες και θα στελεχώσουν 

τα ένδεκα Τμήματα Συνοριακών Φρουρών που 

έχουν επ ιφορτισθεί με την επιτήρηση της ελλη

νικής μεθορίου στους νομούς Φλώρινας, Κα

στοριάς και Ιωαννίνων.

Στον λόγο του ο κ. πρωθυπουργός αναφέρ

θηκε στις εξελ ίξε ις  στη γιουγκοσλαβική κρίση 

και ε ξέφ ρ α σ ε τη λύπη του για τα ανθρώπινα 

θύματα. Επικαλέστηκε την αγανάκτηση του ελλη

νικού λαού για τους νεκρούς και την αδιαφορία

που υπάρχει απέναντι στην ανθρώπινη ζωή για 

να επισημάνει πως απαιτείται σύνεση και προ

σοχή με την επικρατούσα στην περιοχή μας κα

τάσταση η οποία ενέχει κινδύνους και μπορεί να 

οδηγήσει σε περαιτέρω δυσκολίες.

Αναφερόμενος στην Υπηρεσία Συνοριακής 

Φύλαξης επισήμανε ότι συστάθηκε για τον αυ

στηρό έλεγχο των εισόδων της χώρας και για τη 

θωρόκιση των ελληνικών συνόρων, αναγνωρί

ζοντας ότι το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων

των ακριτικών περιοχών κλονίσθηκε με την α- 

θρόα είσ οδο  των λαθρομεταναστώ ν από το 

1989.

Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν αποκλείει την 

είσοδο των νόμιμων οικονομικών μεταναστών 

και τόνισε πως η ύπαρξη της Συνοριακής Αστυ

νομίας θα συμβόλει στην αποτροπή της παράνο

μης εισόδου, στη μείωση της εγκληματικότητας 

και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφά

λειας των κατοίκων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑ
ΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Υπουρ

γός Δημόσιας Τάξης κ. ΛΛιχάλης Χρυσοχοΐδης 

με τους Νομάρχες και Δημάρχους Αττικής τους 

ενημέρωσε σχετικά με τις άμεσες προτεραιό

τη τε ς  του Υπουργείου για την εμπέδωση αι

σθήματος ασφάλειας των πολιτών με τη βελ

τίω ση της απ οτελεσ μ α τικό τη τα ς  και την ε- 

παύξηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυ

νομίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων:.

Τιια να επιτύχουμε αυτό το στόχο ξεκινούμε 
αφ' ενός την προσπάθεια να καταστήσουμε την 
Αστυνομία “ανοικτή" στην κοινωνία -αυτός είναι 
ο σκοπός της συνάντησής μας- και αφ' ετέρου 
σχεδιάζουμε σειρά τόσο άμεσων αλλά και με
σοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων 
και νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δυνά
μεων της Αστυνομίας, στην αποκατάσταση του 
κύρους και της αξιοπιστίας της, με κύριο στόχο 
την προστασία του πολίτη.

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η κίνηση μι
κτών περιπολιών ανάλογα με την εγκληματικό
τητα κάθε περιοχής. Ακόμη, η εμπέδωση νέας α
ντίληψης και κώδικα συμπεριφοράς με απόλυτη 
διαφάνεια στη λειτουργία και νομιμότητα στη 
λήψη αποφάσεων. Παράλληλα με νομοθετικές 
ρυθμίσεις προωθούμε μακροπρόθεσμα μέτρα, 
όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων" η ο
ποία θα δρα προληπτικά αλλά και κατασταλτικά 
στα φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούνται, 
η ίδρυση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και με
τεκπαίδευσης, η αναδιοργάνωση των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια, με βάση τη 
νέα διοικητική δομή της χώρας καθώς και ο εξο
πλισμός με μέσα υψηλής τεχνολογίας.

Η ρύθμιση που άμεσα προωθούμε για τη 
σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματι
κότητας σε Δήμους ή Κοινότητες με πληθυσμό 
άνω των 3.000 κατοίκων και θα ενταχθεί στο 
σχέδιο Νόμου για την “Υπηρεσία Εσωτερικών Υ
ποθέσεων" που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, 
προβλέπει αυτό να απαρτίζεται από επιστήμο
νες και λειτουργούς με ειδικές γνώσεις στον 
τομέα αυτόν, που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο ή 
την Κοινότητα ώστε να είναι γνώστες των τοπι
κών συνθηκών και προβλημάτων. Η συμμετοχή 
τους στο Συμβούλιο θα είναι τιμητική και άμισθη. 
Το έργο του Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματι
κότητας έγκειται στην κατάρτιση προγράμμα
τος πρόληψης της εγκληματικότητας στην περι
φέρεια αρμοδιότητάς του, την εφαρμογή σχετι
κών μέτρων, τη συνεργασία με τα αντίστοιχα

Συμβούλια όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων, τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητο- 
ποίηση της κοινής γνώμης και την εκδήλωση κά
θε άλλης σχετικής δραστηριότητας.

Με το Ν. 2647/98 μεταβιβάστηκαν αρμοδιό
τητες της Ελληνικής Αστυνομίας στους Οργανι
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ' βαθμού. Οι αρ
μοδιότητες αυτές επιλέχθηκαν με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ανα
βάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά και την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυ
νομίας από αρμοδιότητες τοπικής εμβέλειας και 
γραφειοκρατικού χαρακτήρα που θα επιτρέ
ψουν την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των 
κύριων καθηκόντων της. Μέχρι στιγμής καθυ
στερεί για λόγους διαδικαστικούς το ανάλογο 
ΠΑ για να ασκηθούν οι αρμοδιότητες που μετα
βιβάστηκαν. Σύντομα όμως θα ξεκινήσει η διαδι
κασία μιας και τα ζητήματα που θα ρυθμιστούν 
με το εν λόγω ΠΔ. αφορούν στην οργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Κατ' αρχήν πρέπει να διασφαλισθείο ενιαίος 
τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημο

τικής Αστυνομίας για λόγους ισονομίας και για 
να καταξιωθεί στην συνείδηση των πολιτών. Είναι 
απαραίτητο να επισημανθούν εξαρχής τα τυχόν 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν από επικάλυ
ψη ή παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων με την Α
στυνομία. Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία των 
συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, αυτά τα 
ζητήματα μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα.

Ενα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απα
σχολήσει είναι τα προβλήματα που έχουν α- 
νακύψει από την αυξημένη εισροή μετανα
στών τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Εσω
τερικών επεξεργάζεται Σχέδιο Νόμου για τη 
χάραξη και το συντονισμό της μεταναστευ- 
τικής πολιτικής στο οποίο προβλέπεται η 
σύσταση Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας 
Αλλοδαπών στους Ο.ΤΑ. Με τη σύσταση των 
Κέντρων αυτών επιδιώκεται η ουσιαστική συμ
βολή της αυτοδιοίκησης στην εξασφάλιση ανθρώ
πινης προσωρινής διαμονής στους φιλοξενούμε
νους σ' αυτά αλλοδαπούς και η εξάλειψη φαινομέ
νων ανεξέλεγκτης εγκατάστασής τους που όλους 
μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς."
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Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την 19/4/99 ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 

Μ ιχάλης Χρυσοχοϊδης, συνοδευόμενος από 

τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και 

του Πυροσβεστικού Σώματος επισκέφθηκε τη 

Θεσσαλονίκη όπου είχε επαφές με υπηρεσια

κούς παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και στην 

οποία έλαβαν μέρος ο κ. Υπουργός με τον Αρχη

γό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωρ- 

γακόπουλο, ο Γ εν. Αστυν. Δ /ντής Θεσ/νίκης Υπο

στράτηγος κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου και οι 

Δ /ν τ έ ς  και Υ π ο δ /ν τές  τω ν Υπηρεσιών της 

ΓΑΑΘ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο 

νέο σχεδίασμά ανασύνταξης της Ελληνικής Α

στυνομίας με την ίδρυση Αρχηγείου, την αναδιά

ταξη του συστήματος αξιολόγησης των αστυ

νομικών και του συστήματος κρίσεων και τον τ ε 

χνολογικό εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών. Επί

σης συζητήθηκε η εφαρμογή ενός νέου ολο

κληρωμένου σχεδίου αστυνόμευσης στην πόλη

Από τη συνάντηση του Προεδρείου 
της 'Ενωσης Αστυνομικών Λακωνίας με 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
μας κ. Δημήτριο Ευσταθιάδη όπου συ
ζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους 
αστυνομικούς που υπηρετούν στη Α.Δ. 
Λακωνίας. Ο κ. Γενικός διαβεβαίωσε 
πως θα εξετάσει τα αιτήματα που σκοπό 
έχουν τη βελτίωση της απόδοσης των 
παρεχομένων αστυνομικών υπηρεσιών. 
Στον κ. Γενικό επιδόθηκε αναμνηστικό με 
το έμβλημα της 'Ενωσης.

Έληξε πρόσφατα η εξάμηνη περίοδος 
επιμόρφωσης του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η τε λ ε τή  απονομής των πτυχίων 
στους σπουδαστές (15 Αξιωματικούς και 
58 Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και 
Αστυφύλακες) έγινε παρουσία του ΑΎ - 
παρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου 
κ. Γεωργίου Πλάκα, του Διοικητή της 
Σχολής Αστυν. Διευθυντή κ. Χρ. Ρήγα και 
άλλων Αξιωματικών του Σώματος.

και στην περιφέρεια το οποίο αποσκοπεί στην ε 

μπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη θωράκιση 

των ελληνοαλβανικών συνόρων με 1.000 αστυ

νομικούς που ανέλαβαν ήδη υπηρεσία και στην 

ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματι

κότητας, που, όπως τόνισε "θα είναι ο σταυρός 
που Θα κουβαλάμε όλοι μας και κυρίως οι κάτοι
κοι των μεγάλων πόλεων τα επόμενα χρόνια", ε 

νώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο 

σχεδίασμά μέτρων που λαμβάνει η ΓΑΔ. Θεσσα

λονίκης προκειμένου να απαντήσει στο πρόβλημα 

της εγκληματικότητας.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΠΑ

Τηρώντας μια παράδοση 35 ετώ ν έγινε και 

φ έτος η καθιερωμένη βράβευση από την ΕΛΠΑ, 

των καλύτερων τροχονόμων του 1998 παρου

σία του Γενικό Γραμματέα του Υ. Δ. Τ. κ. Δημη- 

τρίου Ευσταθιόδη, των δύο Υπαρχηγών του Σώ

ματος Αντιστράτηγων κ.κ. Γεωργίου Πλάκα και 

Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου και κυβερνητι

κών εκπροσώπων.

Εφέτος επελέγησαν και βραβεύθηκαν οι: Α

στυφύλακας Παναγιώτης Ανδριόπουλος της Υ- 

ποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών, Αστυφύλακας Αι

κατερίνη Πετροπούλου του Τμ. Τροχαίας Πει

ραιά, Αστυφύλακας Εμανουήλ Κουρνιδάκης του 

Τμ. Τροχαίας Χανιών και η Αρχιφύλακας Αικατε

ρίνη Χατζηαυγουστίδου του Τμ. Τροχαίας Σερ

ρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βράβευση των 

καλύτερων τροχονόμων της χρονιάς, καθιερώ

θηκε το 1964 και συνεχίζεται κάθε χρόνο. Στα ε 

πόμενα χρόνια προστέθηκαν στους βραβευθέ- 

ν τες  και οι καλύτεροι οδηγοί λεω φορείων και 

ταξ ί οι οποίοι διανύοντας καθημερινό εκατοντά

δες χιλιόμετρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ο

δική ασφάλεια.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΑΑΚΩΝ 

ΣΤΟ Κ.Ε.Σ.Φ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ορκίσθηκαν οι νέοι Συνοριακοί Φύλακες που 

εκπαιδεύθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνο

ριακών Φυλάκων Αμαρουσίου. Στην ορκωμοσία 

παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υ

πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημ. Ευσταθιά- 

δης ο οποίος στην ομιλία του αναφ έρθηκε 

στη γεν ικότερη  κατάσταση στη Χερσόνησο 

του Αίμου αναφερόμενος στο προσδιορισμό 

του ρόλου των Συνοριακών Φυλάκων και στο 

έργο που καλούνται από την πολιτεία να επι- 

τελέσουν.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυνόμος Α' Νικό

λαος Πολιουδάκης στην αποχαιρετιστήρια ομι

λία του κόλεσε τους νέους Συνοριακούς Φύλα

κες να αρθούν με συνέπεια και ευσυνειδησία 

στο ύψος της αποστολής τους που είναι η απο

τροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώ

ρα, ο εντοπισμός και η σύλληψή τους και η παρα

πομπή τους στη Δικαιοσύνη ή η επαναπροώθηση 

στις χώ ρες τους, καθώς και ο εντοπισμός και 

σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την πα

ράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ε 

κτός από τον κ. Γενικό ο Β' Υπαρχηγός του Σώ

ματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημη-

τρόπουλος, ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας Τα- 

ξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων ο προϊ

στάμενος της θρησκαυτικής Υπηρεσίας της Α

σ τυνομ ία ς Αρχιμ. κ. Ν εκ τά ρ ιο ς  Κ ιούλοςκα ι 

πλήθος συγγενών των νέων Συνοριακών Φυλά

κων.
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΦΥΑΑΚΩΝ ΣΤΟ ΤΣΟΤΎΑΙ

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλά

κων Τσοτυλίου Κοζάνης ένα από τα τρία κέντρα 

εκπαίδευσης της χώ ρας πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα η τελετή  ορκωμοσίας χιλίων Συνο

ριακών Φυλάκων.

Ύστερα από ένα μήνα πρακτική εκπαίδευση 
στις 11 μονάδες που ιδρύθηκαν κατά μήκος της 
συνοριακής γραμμής, θα ενταχθούν και τυπικά 
στη δύναμή τους.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές 

και πλήθος κόσμου. Εκ μέρους της ηγεσίας του 

Σώματος παραβρέθηκε ο Α' Υπαρχηγός Αντι

στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας ο οποίος στην ο

μιλία του κάλεσε τους νέους Φύλακες των Συνό

ρων να προασπίσουν τα σύνορα και να υπη

ρετήσουν “χωρίς διάκριση, με αμεροληψία, Θάρ
ρος, εργατικότητα και υπομονή".

Π ρ ό σ θ εσ ε  επ ίσ ης ό τ ι π ρέπει "να ε ίσ τε  
ψύχραιμοι στις επεμβάσεις και να αποφεύγετε 
την αδιαλλαξία και τις ακρότητες, να μην ξεχνά
τε το σεβασμό προς την ανθρώπινη αξία του α
τόμου, τις προσωπικές ελευθερίες και τα ατομι
κά δικαιώματα".

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το 1 ο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του 

Ίππ οκρατείου” Ν οσοκομείου  Αθηνών, βρά

βευσε 1477 πολυαιμοδότες άνδρες και γυναί

κες της Ελληνικής Αστυνομίας για την προσφο

ρά αίματος στην Τράπεζα του Σώματος από 5 - 

33 φορές.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 

26-4-1999 στο αμφιθέατρο του Ίπποκρατείου" 

Νοσοκομείου, κλήθηκαν και τιμήθηκαν αντιπρο

σωπευτικά 57 πολυαιμοδότες.

Την τελετή  τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, η Γενική Γραμ

ματέας του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας κ. 

Ιωάννα Πανοπούλου, ο Δ/ντής της Διεύθυνσης 

Υγ/κού/ΥΔΤ Υπος/γος Υγ/κού κ. Ιωάννης Ανα- 

γνωστόπουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του “Ιπ- 

ποκρατείου" κ. Δημήτριος Παπαθανασίου οι ο

ποίοι απένειμαν τα βραβεία.

Την σεμνή τελετή  που πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά και ειδικά για τους εθ ελοντές

Μ ά ιο ς  1 9 9 9

αιμοδότεςτηςΕλληνικήςΑστυνομίαςοργάνωσε 

με επιτυχία η Δ /ντρ ια  του I ου Περιφερειακού 

Κέντρου Αιμοδοσίας του "Ιπποκρατείου" επικ. 

καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κοντοπούλου - Γρίβα με τη
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συνεργασία της προϊσταμένης του Κέντρου κ. 

Ουρανίας Μπουτζιώνα - Σερδάρη και του προϊ- 

σταμένουτηςΚεντρ ικήςΤράπεζαςΑ ίματοςτου 

ΣώματοςΑστυνόμουΒΎεωργίουΜάντζιου.
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8ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το 8ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας 

Αστυνομιών πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις 

εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου της 

Προύσας στην Τουρκία. Οι αγώνες διεξήχθησαν 

στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων 

της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η συνεδρία

ση του Δ.Σ. της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Α

στυνομιών στην οποία συμμετείχε ο Αστυνόμος 

Α' Χρήστος Ντζούφρας, ως μέλος της Τεχνικής 

Επιτροπής της Βαλκανικής Ένωσης και ο Αστυνό

μος Α' Ιωάννης Καραπανάγος ως παρατηρητής 

με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της 

Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών.

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο με

τάλλιο στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης 

με τη Δοκ. Υπαστ. Γ. Αρβανιτίδου, και την τρίτη 

θέση στην ομαδική κατάταξη γυναικών. Η ομάδα 

των ανδρών κατέλαβε την 5η θέση μεταξύ επτά 

ομάδων.

Η αθλητική αποστολή μετά το πέρας των α

γώνων αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη 

όπου επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και έγινε δεκτή από τον Παναγιότατο Οικουμενι

κό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος τη συνε- 

χάρη για τις επιτυχίες της και της ζήτησε να με

τα φ έρ ει στην ηγεσία του Σώματος και όλους 

τους Έλληνες αστυνομικούς τις  ευχές και την 

ευλογία του.

ΒΗΜΑ ΖΩΗΣ

Οι ευαισθησίες που κρύβουν οι αστυνομικές 

στολές και τα αισθήματα όσων τις φορούν οδήγη

σαν το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ

λάδος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Εκεί, ο Πρόε

δρος της Ένωσης Αστυν. Δ/ντής Γεώργιος Μα- 

κρυαλέας παρέδωσε επιταγή ύψους 1.000.000

δραχμών, ποσό προερχόμενο από έσοδα κοι

νωνικών εκδηλώσεων, στον Αρχιεπίσκοπο Αθη

νών και πόσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο προκει- 

μένου να την παραδώσει στο Σύλλογο "Ελπίδα" 

για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Ήταν μια πράξη ανθρωπιάς σε μια περίοδο 

που όλοι έχουμε ανάγκη και περισσότερο οι α

ποδέκτες της. Παράλληλα μ' αυτή ακολούθησε 

απονομή τιμητικής πλακέτας στον προκαθήμενο 

της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκ μέρους της 

Αθλητικής Ένωσης για την ανθρωπιστική του 

βοήθεια και τη διαύγεια του πνεύματος που τον δια

κατέχει.

Σπουδαστές της Ανώτατης Γορμονικής 
Σχολής Αστυνομίας του κρατιδίου Baden 
Wuttembere, επισκέφθηκαν τη Σχολή Α
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ό
που τους υποδέχθηκαν ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυν. Δ/ντής κ. Δημήτριος Χα- 
σιώτης, ο Υποδ/της της Σχολής Αστυν. 
Υποδ/ντής κ. Χρήστος Ασπρούδης, α
ξιωματικοί της Σχολής και Δόκιμοι Υπα- 
στυνόμοι.
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Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γέωργακόπουλος στην καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων 
μαθητών [τα ονόματα των οποίων δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο τεύχος μας) τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
από τον 'Ομιλο Φίλων Αστυνομίας Αθηνών.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

0  Όμιλος Φίλων Βορείων Προαοτίων βράβευ

σε στην καθιερωμένη ετήσια τελετή τους αρι

στούχους μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και 

Λυκείου τέκνων ανδρών και γυναικών της Ελλη

νικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέ

ρεια που καλύπτει ο Όμιλος.

Τις τιμητικές περγαμηνές και τα χρηματικά έ 

παθλα απένειμαν αντίστοιχα ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων και ο Α' 

Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώρ

γιος Πλάκας. Τα χρηματικά έπαθλα αναλόγως της 

βαθμολογίας ήταν της τάξης των 100.000,70.000, 

60.000 και 50.000 δραχμών.

Οι κατά σειρά βαθμολογίας βραβευθέντες 

μαθητές ήταν: Αγγελική Κορδαλή, Μαρία Λά
μπρου, Χαράλαμπος Κίτσος, Ειρήνη Ντόκου, Πα- 
ναγούλα Δάϊκου, Παναγιώτα Σαμαρτζή, Σουλτά
να Σουρή, Διονυσία Τάσση, Γεώργ. Σιδηρόπου- 
λος, ίεώργ, Καρμής, Παναγιώτης Γκαντήραγας,

Γεωργία Σιούτα, Στυλιανή Τακταρά, Κων. Καρα- 
κώστας, Σοφία Χήτα, Γεώργ. Μιχόπουλος, Κων. 
Κατσιάβρας,Γεώργ. Τσιαπραλής, Παρθενία Κανή 
και Ελένη Κοσκινά., Ειρήνη - Μαρία Χριστοφίδη, 
Θεόφιλος Γιαννακόπουλος, Αναστ. Σαλβάνου,

Ιωάν. Τραυλός, Θεοδώρα Γιουβρίτσα, Χριστόφ. 
Κουκοβίνος, Ελένη Τσιαμάκη Σοφία Βλάχου, Αθα
νασία Σκαμπαρδώνη, Όλγα Ρέντη Αναστ. Φοργιάρη 
Πασχάλης Γεωργόπουλος, Θωμάς Σιούτας, Σπυρί
δων Μπουλούκος και Χαρίσης Παπαχαρίσης.

Το Διοικητή του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Ιωαννίνων, Αστυνόμο Α ' 
Γεώργιο Ντοκομέ, βράβευσε η εφημε
ρίδα "Νέοι Αγώνες" του Νομού Ιωαννί
νων, για τις επιτυχίες του Τμήματος κατά 
της μάστιγας των ναρκωτικών. Η εφη
μερίδα έλαβε την πρωτοβουλία και βρά
βευσε προσωπικότητες της τοπικής κοι
νωνίας που διακρίθηκαν για την προ
σφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

Και ο Όμιλος Φίλων Αστυνομίας Πειραιά, βρά

βευσε πρόσφατα, όπως κάθε χρόνο, τα παιδιά 

τω ν Αστυνομ ικώ ν και τω ν Πολιτικώ ν Υπαλ

λήλων της π ερ ιφέρειάς του που πέτυχαν σε 

Ανώ τερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της χώρας.

Στην τελετή παρέστησαν ο Β' Υπαρχηγός του 

Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδη- 

μητρόπουλος, Αξιωματικοί εν αποστρατεία, Α

ξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πει

ραιά και άλλοι.

Βραβεύθηκαν οι: Νικόλαος Τριαντάφυλλος, 
Χριστίνα Βαρβάτη, Ιωάννης Χριστοφορίδης, 
Κρυσταλία Κιζιρίδου, Ξανθά Κουφομιχάλη, ελευ
θέριος Λιώσης, Αριστείδης Δολιανίτης, Μαρία 
Μανιουδάκη, Αθανασία Ζαφείρη, Κωνσταντίνος 
Γκόλιας, Σταύρος Σάσσαρης, Αθανάσιος Κοκκώ- 
νης, Αικατερίνη Μηλιώτη, Αθανάσιος Μηλιώτης, 
Ευστάθιος Αποστολάκης, Ιωάννα Μέρμηγκα, Βα
σιλικά Λιακοπούλου, Χαρίκλεια Κουμουνδούρου, 
Μαρίνα Μαυρογιάννη, Σοφία Μαυρογιάννη, 
ίιάννα Μιχαλακάκου, Μαρία Φακά, Ευάγγελος 
Κοντρομιχάλης, Λεωνίδας Καμπουρόλιας, Βα
σιλικά Τσαρπαλά, Χριστίνα Πεντίδου, Φιλιά Α- 
ποστολάκη, Πέτρος Μελαδάκης, Μαρία Αλα- 
τσεράκη, Γεώργιος Παλάσης, Μάριος Ξενά- 
κης, Νικολέτα Γιαννοπούλου, Ευαγγελία Ουρα
νού, Φωτεινά Ασημακοπούλου και Ελένη Κα
λογέρου.

Από την παράδοση χρηματικού ποσού 
από τον Διοικητή της Σχολής Αστυφυλά
κων Γρεβενών Αστυνομικό Διευθυντή κ. 
Δημοσθένη Βενέση στο Σύλλογο Πολυ
τέκνων Γρεβενών.

Η χειρονομία αυτή δείχνει την ιδιαίτε
ρη ευαισθησία και αγάπη για την πολύτε
κνη οικογένεια ιδίως όμως τη διάθεση 
για συμβολή στη λύση του οξύτατου δη- 
μογραφικού προβλήματος της χώρας.

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 

15ου Πανελληνίου Συνεδρ ίου του Ελληνικού 

Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 

(ΔΕΑΙ, το οποίο διεξήχθη “εν πλω" προς Βενετία 

από τις 23 μέχρι 27 Μαΐου 1999. Εκτός από τους 

συνέδρους το ταξίδι παρακολούθησαν και πολλοί 

συνάδελφοι εκδρομείς με τις οικογένειές τους.

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθη

σαν και εκπρόσωποι του Γαλλικού και Ρουμανι

κού Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ. Κύριος ομιλητής 

ήταν ο αντιστράτηγος ε.α. κ. Κων/νος Παπακων- 

σταντίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα "Το πρό
βλημα των ναρκωτικών", παρουσιάζοντας σφαι

ρικά το καυτό αυτό πρόβλημα και όλες τις παρα

μέτρους που το συνιστούν.

Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι Γενικές Συνε

λεύσεις τόσο του Ελληνικού Τμήματος όσο και

του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας των Μελών 
της ΔΕΑ και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
νέων Δ.Σ.

Το νέο ΔΣ της ΔΕΑ συγκροτήθηκε ως εξής:
- Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Πρόεδρος
- Νικολός Ιωάννης, ΑΆντιπρόεδρος
- Κοντάκος Χράστος, ΒΆντιπράεδρος
- Πανούσης Ιωάννης, Γ  Αντιπρόεδρος
- Βλάχος Αλέξανδρος, Γεν. Γοαμματέας
- Δανούσης Κων/νος, Ταμίας
- Κατσαρόπουλος Τ, Βοηθ. Τεν. Γοαμματέας
- Δούλου Χαρά, Βοηθός Ταμία
- Κόκκαλης Ευάγγελος υπεύθ. δημοσιών σχέσεων 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν

οι κ.κ. Θεοχάρης Κων/νος, Σχοινοχωρίτης 
Χράστος και Λυτάρης Ανδρέας.

Το νέο Δ Ι του Δ Α Μ Α Σ Α , συγκροτήθηκε 
ως εξής:

- Κολιάκης Χράστος, Πρόεδρος
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- Νικολός Ιωάννης, Α'Αντιπρόεδρος
- Θεοχάρης Κων/νος, Β'Αντιπρόεδρος
- Καλογερόπουλος Κ.. Γεν. Γοαμματέας
- Κατσαρόπουλος Γεώργιος, Ταμίας
- Θεοδωρόπουλος Ανδρέας, Βοηθός Γεν. 

Γραμματέας
- Κόκκαλης Ευάγγελος, Βοηθός Ταμίας
- Ευαγγέλου Βασίλειος, υπεύθυνος δημοσίων 

σχέσεων
- Παντελής Βασίλειος, υπεύθυνος δημοσίων 

σχέσεων.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Λογαρια

σμού εξελέγησαν οι κ.κ. Κατσινούλας Κων/νος, 
Δανούσης Κων/νος και Παλιακάσης Βασίλειος.

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης, το 

2000, θα πραγματοποιηθεί στην ακριτική Αλε

ξανδρούπολη.
Βενετία. Άγιος Μάρκος

Ο Διοικητής και το προσωπικό του 
Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης 
προ της Εκθέσεως Τροχαίας, που πραγ
ματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με 
μεγάλη επιτυχία. Κατά την Έκθεση διε- 
νέμετο φάκελλος με πληροφοριακά και 
ευστόχως συμβουλευτικά έντυπα, (για 
μαθητές και ενήλικες) που αποσκοπούν 
στην πρόληψη της μάστιγος των τρο
χαίων ατυχημάτων, τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό οφείλονται σε έλλειψη κυκλοφο- 
ριακής αγωγής. Την Έκθεση επεσκέ- 
φθηκαν χιλιάδες κόσμου και τα σχολεία 
της περιοχής. Απ' όλους εκφράστηκε ο 
εντυπωσιασμός τους για την Έκθεση.

Οι επαφές με τα μικρά παιδιά κάνουν 
φιλικό και προσιτό τον ένστολο αστυνο
μικό, ενώ δίνονται ερεθίσματα στα παι
διά να μάθουν τους κινδύνους που αντι
μετωπίζουν καθημερινά στους δρόμους 

Αυτό έχοντας υπόψη το Τμήμα Τρο
χαίας Σερρών, σε συνεργασία με τηνΑ'- 
βάθμια εκπαίδευση του Ν. Σερρών, α
σχολήθηκε με την κυκλοφοριακή διαπαι- 
δαγώγιση των παιδιών.

Πέρα από το διάλογο μα τα παιδιά μοι
ράστηκε έντυπο φυλλάδιο με χρήσιμες 
οδηγίες και εικονογραφημμένο έντυπο 
με σήματα τροχαίας.

Επιμέλεια: 

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ
Δ.Ε.Α

Ή δη ο αριθμός των μελών του κινείται στα 5.500 μέλη

Επιστολή του απερχομένου προέδρου του ΛΑΜΛΕΑ 
κ. Γρ. Π απαγιάννη

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΛΑΜΔΕΑ

Ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Λ Α Μ ΛΕ Α  και απερχόμενος μετά από τις δύο (21 πρώτες θητείες ε  πιτρέ- 
ψατέ μου να απευθυνθώ σε όλους σας και να σας πω ότι λόγοι προσωπικοί και υπηρεσιακοί δεν μου ε 
πέτρεψαν να θέσω και πάλι υποψηφιότητα για το ΑΣ. του ΛΑΜ ΛΕΑ, πλην όμως σας διαβεβ αιώ ότι με 
τις ασήμαντες δυνάμεις μου θα αισθάνομαι τον εαυτό μου εσαεί στρατευμένο στην Υπόθεση και Ιδέα του 
ΛΑΜΛΕΑ, διότι ο θεσμός αυτός ως εθελοντική οργάνωση χρειάζεται την στήριξη και την ενεργό συμ
μετοχή κάθε συναδέλφου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Λ Α Μ ΛΕ Α  από τη σύλληψη, κυοφορία και γέννησή του 4-12-1993, μέχρι την 
ανάπτυξη, ενδυνάμωση και ωρίμανσή του, διήλθε διάφορα εξελικτικό στάδια, τα οποί α αναφέρονται συ
νοπτικά στην Έκθεση Πεπραγμένων 1998 της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η αποκτηθείσα τεχνογνωσία του, η οργανωτική και λειτουργική υποδομή του είναι δείκτε ς αξιοπιστίας 
και διαφάνειας, αλλά και ασφαλιστική δικλίδα που εδραιώνει της σχέση εμπιστοσύνης του Λογαριασμού 
με τα μέλη του και τον κατατάσσει στους πρωτοπόρους παρόμοιων θεσμών.

Ο Λογαριασμός έχει ήδη αποκτήσει την "κρίσιμη μάζα", 5,500 μέλη, με αναμενόμενη μεγά λη εισροή, έ 
χει επίσης αποκτήσει και "ταχύτητα διαφυγής από το γήινο βαρυτικό πεδίο" με τον μετασχ ηματισμό που 
πραγματοποιήθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 27-9-1997 στην Αθήνα και τέλος τώρα δ ιαθέτει 
και "κεκτημένη ορμή" λόγω των αποτελεσμάτων του που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό και την Κατά
σταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της 31 -12-1998, αλλά και στις ατομικές μερίδες των μελών του που ενη
μερώθηκαν με ατομικές επιστολές.

Ο ΛΑΜ ΛΕΑ, ως οργανισμός που αποπνέει συναδελφική αλληλεγγύη, είναι ήδη ένας θεσμ ός που έχει 
ένα αξιοσημείωτο παρελθόν έμπρακτης ηθικής και υλικής προσφοράς πέντε (5) ετών με 5 500 μέλη, έ 
χοντας αντιμετωπίσει 1551 περιπτώσεις αναξιοπαθούντων συναδέλφων από την 1-1-1995 έ ως την 31-3- 
1999, συνολικής χρηματικής ενίσχυσης 82,835,000 δρχ.

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε συνάδελφο μέλος να του γίνεται αποταμίευση με απλό και πολύ αποδο
τικό τρόπο, να ενισχύεται χρηματικά σε περίπτωση απευκταίας επέλευσης κινδύνων και ασθενειών, αλλά 
και ταυτόχρονα να συμβάλλει με τις υπεραποδόσεις των συνολικών κεφαλαίων του Λογάρι ασμού, στην 
χρηματική ενίσχυση πολλών αναξιοπαθούντων συναδέλφων, με αξιοπρεπή ποσά, διατηρών τας ταυτό
χρονα το σύνολο των αποταμιευμάτων του.

Χρέος και ευθύνη όλων μας είναι να εδραιώσουμε και αναπτύξουμε παραπέρα μια αλληβοηθητ ική δρά
ση πάνω σε μια συναντίληψη που αναλύει επιστημονικοτεχνικά την μακροοικονομική πρα γματικότητα.

Ο ΛΑΜ ΛΕΑ για την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων και την διασφάλιση των συμ φερό- 
ντων των μελών του θα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση των κινδύνων και να προνοεί για το α πίθανο, 
δηλαδή να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τα ασθενή σημεία του και να εξισορροπεί τις ανάγκε ς του. Γί αυτό η 
μόνη σταθερά είναι η συνεχής αλλαγή, προσαρμογή και αναπροσαρμογή. Εάν θέλουμε συνεχή επιτυχία θα 
πρέπει να επιδιώκουμε την συνεχή βελτίωση.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους του απερχομένου Δ.Σ. για την αμοιβαία κατανόηση και αγαστή 
συνεργασία που είχαμε.

Συγχαίρω όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχομαι από βάθους ψυχής κ αλή ε 
πιτυχία. Πιστεύω ακράδαντα ότι και του νέο Δ.Σ. θα τηρήσει πολιτική όλων των αζυμουθίω ν και θα έχει 
την ίδια συνεκτικότητα με τα προηγούμενα. 1 /4λα δε τα μέλη θα πρέπει να διαπνέονται από αίσθημα αμοι
βαίας και ενιαίας ταυτότητας.

Εδώ θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ δύο λόγια του Σκώτου φιλοσόφου HUME για την αλήθει α “Η 
αλήθεια αναδύεται από τις διαφωνίες ανάμεσα σε φίλους, και φίλοι είναι όσοι έχουν ένα κοινό σκοπό και 
στόχο". Στην περίπτωση των μελών του Δ.Σ. ΛΑΜ ΛΕΑ κοινός σκοπός και στόχος δεν θα πρ έπει να είναι 
άλλος απ' αυτόν της αέναης ανάπτυξης, εξέλιξης και μετεξέλιξής του ΛΑΜ ΛΕΑ

Στα εκλεγέντα για πρώτη φορά μέλη αν μου επιτραπεί μια συμβουλή αυτή συμπυκνώνεται και κωδικο- 
ποιείται σε 3Σ δηλαδή Συμμετοχή - Συνεκτικότητα - Συναντίληψη.

Σας ευχαριστώ όλους και σας συνοδεύουν οι πιο πηγαίες ευχές μου για καλή επιτυχία στο τό σο ση
μαντικό, υπεύθυνο, ευαίσθητο και βαθιά ανθρώπινο έργο σας.

Ο Πρόεδ ρος του απερχομένου ΔΣ. ΛΑΜΛΕ Α

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, στο 15ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος 

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ΙΔΕΑ), έλαβε 

χώρα και η 6η τακτική Γενική Συνέλευση του 

ΛΑΜΔΕΑ. Μ ε την έναρξη της Γενικής Συνέλευ

σης έγινε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τη 

μέχρι τώρα πορεία του λογαριασμού, στην ο

ποία, μεταξύ άλλων, τονίστηκε ιδιαίτερα το ση

μαντικό στοιχείο στην πορεία του Λογαριασμού 

που ήταν η μετατροπή του από Καθορισμέ
νης Παροχής σε Καθορισμένης Εισφοράς.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα άλλα θ έ

ματα του Λογαριασμού και λήφθηκαν αποφά

σεις, όπως η δημιουργία αποθεματικού εξο
μάλυνσης, η μη παροχή χρηματικών ενι
σχύσεων σε περίπτωση θανάτου ή Μ.ΟΑ. 
μελών λόγω αποδεδειγμένης εμπλοκής 
τους σε παράνομες πράξεις, μειωμένες α
ποδοχές σε περιπτώσεις αυτοκτονιών, 
κράτηση 1% κατά την κατάθεση προαιρε
τικών εισφορών επενδυτικού χαρακτήρα 
υπέρ του αποθεματικού Α' μετά την 
1 / I  /2000 , καθώς και η αναπροσαρμογή 
της μηνιαίας εισφοράς από 4000 σε 5000 
μηνιαίος από 1 / I  /2000.

Στα χρηματοοικονομικά τώρα, η επενδυτική 

πολιτική του ΛΑΜΔΕΑ στηρίχθηκε σε Α\Κ, ομό

λογα και μετοχές του ΧΑΑ. Έχει διαμορφωθεί 

μία ισόρροπη σύνθεση χαρτοφυλακίου, ώστε να 

εξασφαλίζετα ι η μέγιστη δυνατή απόδοση με το 

μικρότερο δυνατό ρίσκο.

Ο ΛΑΜΔΕΑ κατά το 1998, πέτυχε μία α
ξιοζήλευτη συνολική ετήσια απόδοση 
22,77%, δηλ. 3πλάσια απ' αυτήν ενός α
πλού λογαριασμού Ταμιευτηρίου, που κυ
μαίνεται περίπου στο 7,5%.

Από π λευράς Χρηματικώ ν Ενισχύσεων ο 
ΛΑΜΔΕΑ μέσα στο 1998, κατέβαλε στα 
μέλη του για 15 περιπτώσεις το ποσά των 
26.935.000 δρχ.

Σημειώνεται ότι ο ΛΑΜΔΕΑ από την έ 
ναρξη παροχής Χρηματικών Ενισχύσεων, 
δηλ. την 1 /1 /95  μέχρι την 3 1 /3 /9 9 , έχει 
αντιμετωπίσει και καλύψει 55 περιπτώ
σεις με το συνολικό ποσό των 

82.835.000. □
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Για τη γιορτή της μητέρας
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Τ ις έβλεπα μέσα από το αυτοκί

νητο που έ τρ εχ ε . Ρ ιζω μένες 

στον κάμπο, σκαρφαλωμένες 

σε ράχες, να παλεύουν με τη βροχή που τις 

έδερνε αλύπητα.

Τις έβλεπα μέσα από το αυτοκίνητο, τις 

Υερασμένες μάνες γριές ελιές. Μ' έπιασε 

πόνος, τρυφεράδα μ' έπιασε μέχρι που '- 

νιωσα την ανάγκη να κατεβώ -και κατέβηκα 

- να πάω να τις χαϊδέψω. Και τις χαΐδεψα. 

Κι ήταν ο φλοιός σ' άλλες ακόμα μαλακός, 

σ' άλλες σκασμένος από την αγριάδα του 

χρόνου. Κι ήταν ίδιες τούτες οι γερασμέ- 

νες, καμπουριασμένες Ελιές, ίδιες ολόιδιες 

οι μανάδες της Ελλάδας, οι μανάδες όλου 

του κόσμου.

Κι έγ ινε τούτο το άγγιγμα σουβλερός 

πόνος κι ήταν σαν ν' άγγιξαν τα χέρια μου 

όλες τις τρυφερές, πληγιασμένες, μοναδι

κές καρδιές των μανάδων του τόπου μας, 

όλων των τόπων Μάης μήνας και γιορτάζουν 

κείνες οι πληγωμένες φοβισμένες, πεισμα-

Α ν τ ι-θ έα τρ ο , α ντ ι-μ υθ ισ τόρ ημ α , α

ντιήρωας.

Έ, λοιπόν, πριν ακόμα εφ ευρεθεί ο όρος, 

οι Μυροφόρες ήταν αντι-ηρωικά πρόσωπα.

Ο αντιήρωας δεν βγάζει πύρινους λό

γους, όπως κάνει ο ήρωας. Δεν τραγουδά 

παιάνες, εμβατήρια. Ο ήρωας έχει λίγη αν

θρωπιά και πιότερο φανατισμό.

Τον ήρωα τον βάζουμε ψηλά, τον τιμάμε, 

τον σεβόμαστε, μα τον έχουμε σε απόστα

ση. Δεν είναι ένας από μας, δεν είναι από 

την πάστα μας, δεν είναι από τη φύτρα μας. 

Είναι ο ξεχωριστός και ο μοναδικός, αν θέ

λετε, το κάτι άλλο, αν το επιθυμείτε, αλλά 

δεν είναι η δίκιά μας προέκταση.

Ο αντι-ήρωας είναι ο καθημερινός άν

θρωπος. Αυτός που σκοντάφτουμε απάνω 

του κάθε στιγμή, αυτός που δεν προβάλλε

ται, για τον απλό λόγο πως, ό,τι κάνει, το κά

νουν εκατομμύρια άλλοι.

Αγαπά, θλίβεται, πονά, λιποψυχά, έχει α

δυναμίες. Κι όμως, αυτό το ανθρωπάκι κά-

W

%
Ν

£
ΓΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ

" Η αγάπη (της μάνας) έχει μεγάλη καρδιά, είναι ευεργετική, 
η αγάπη (της μάνας), δε φθονεί, η αγάπη (της μάνας) δεν καυχά- 

ται, δεν περηφανεύεται, δεν ασχημονεί, δεν είναι συμφεροντολόγα, 
δεν θυμώνει, δεν μνησικακεί, δεν είναι χαιρέκακη, χαίρεται αληθινά  

για τη χαρά του άλλου (του παιδιού της), όλα τα’ ανέχεται, 
όλα τα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

Η αγάπη παραμένει αιώνια".

τικά αποφασισμένες πιστές Μυροφόρες.

Δεν κρύβεται από τον Ευαγγελιστή ο φό

βος τους. Οι κουβέντες τους, όλο αγωνία, 

όλο έγνοια, κουβέντες όμως που δείχνουν 

την απόφαση να κάνουν το χρέος τους 

στον νεκρό Ιησού, θα κάνουν το πρεπούμε

νο, όσο κι αν σαν την καρδιά του λαγού χτυ

πά η καρδιά τους. Μας τις κάνουν, τούτες οι 

κουβέντες που είπανε, καθημερινές γυναί

κες, της σειράς γυναίκες, ας πούμε σαν ε 

σάς και σαν εμένα. Μας τις φέρνει κοντά 

μας τούτη η λαχανιαστή κουβέντα, μας τις 

κάνει δικές μας. Είναι γνωστές φιγούρες 

τούτες οι γυναίκες, οι Μυροφόρες. Είναι η 

φιγούρα της γυναίκας που πάντα στέκεται 

πιστή σ' αυτό που αγάπησε, σ' αυτό που πί

στεψε. Πιστή όσο και ανθρώπινα φοβισμέ

νη. Ζούμε στην εποχή του "αντί".

ποια στιγμή καταφέρνει και νικά την αν

θρώπινη φύση του. Καταφέρνει από μέσα 

του να βγει ένα μεγαλείο, μια λεβεντιά  

διαρκείας, καταφέρνει και νικά την ανθρώ

πινη φύση του, καταφέρνει αυτό που θα 

κατάφερναν και οι άλλοι, ας πούμε εσείς κι 

εγώ.

Γι' αυτό το μεγαλείο του τιμάται τόσο 

σήμερα ο αντι-ήρωας. Μα πριν βγει ο όρος, 

στον δρόμο του χρέους είχαν βγει οι Μυ

ροφόρες.

Μάης μήνας και γιορτάζεται, λέει, ή Μά

να. Οι κουρασμένες κυρτωμένες μάνες, 

γριές ελιές, αυτή μου θύμισαν'

Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πώς, 

να, έτσι ασύνδετα, ελιά. Μυροφόρες, μα

νάδες, στήθηκαν μέσα μου. Κι όμως αυτά 

τα τρία πράγματα έχουν εσωτερική ενότη-
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άλλες τόσες φορές διαπίστωσα πόσο πη

γαίνει αυτό στη Μάνα.

Αν τολμήσουμε να προσθέσουμε τη λέ

ξη "μόνα" σ' αυτό τα στοιχεία που αραδιά- 

ζε ι ο Παύλος και που δίνουν το πρότυπο 

της αγάπης, θα δούμε πώς οι μάνες κατά 

γράμμα το εφαρμόζουν σε σχέση με τα 

παιδιά τους. Να πώς: “ Ηαγάπη (τηςμάναςΙ 

έχει μεγάλη καρδιά, είναι ευεργετικά, η α

γάπη (της μάναςΙ, δε φθονεί, η αγάπη (της 

μάνας) δεν καυχάται, δεν περηφανεύεται, 

δεν ασχημονεί, δεν είναι συμφεροντολόγα, 

δεν Θυμώνει, δεν μνησικακεί, δεν είναι χαι

ρέκακη, χα ίρεται αληθινά για τη χαρά του 

άλλου Iτου παιδιού της), όλα τα ' ανέχεται, 

όλα τα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπο

μένει. Η αγάπη παραμένει αιώνια".

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

τα, έχουν όμοια χαρακτηριστικό, έχουν την 

ομορφιά της αγιότητας.

Λέει ο λαός: "Τι έβρεξε ο ουρανός και 

δεν το κατάπιε η γή;“.

Δεν ξέρω τι καταπίνει αυτή η έρμη γη. 

Ξέρω να πω όμως πώς όλα τα καταπίνει αυ

τό το δώρο του Θεού, ή Μόνα.

Οι Μυροφόρες κουβαλάνε μύρα στον Ιη

σού. Είναι αυτές που σκόρπισαν μοσκοβο

λιό και αρωμάτισαν με μύρα τους αιώνες. 

Μυροφόρα ή Μόνα. Μέσα από το μυστήριο 

της τεκνογονίας, μέσα από πόνο βγαίνει το 

μύρο που αγιάζει τους αιώνες.

Θυμηθείτε το μοναδικό κομμάτι, εκείνον 

τον εκπληκτικό ύμνο που έγραψε ο Παύλος 

για την αγάπη. Το 'χω διαβάσει, ξαναδιαβά

σει. Τόσες φορές το διάβασα και τόσες κι

Πόρτε μια μάνα, να έτσι, στην τύχη. Και 

θα δείτε πως όλα αυτά τα κάνει και χωρίς 

να πιστέψει πως είναι κάτι σπουδαίο αυτό 

που κάνει.

Μάης μήνας. Οι Μυροφόρες, η γιορτή 

της Μάνας. Μάης μήνας. Τούτη την περίερ

γη άνοιξη πνίγηκαν από το νερό, χτυπήθη

καν από τα χιόνια, στραπατσαρίστηκαν από 

τους αγέρηδες οι κουρασμένες, κυρτωμέ

νες μάνες-ελιές.

Κι όμως, ετοιμάζουν σιωπηλό, πίνοντας 

το φαρμάκι του πολέμου των καιρών, κό- 

μπο-κόμπο το λάδι. Το λάδι που θα γίνει 

Μύρο αγιασμένο.

Κι αυτό είναι αγιότητα.

Κι αυτή είναι η αγιότητα της Γυναίκας. □



Me αφορμή τα "εγκαίνια" της”

Ελληνικής Εκκλησίας της 

Σ α η ε ν το λ ο γ ία ς  "(πρώην 

Κ.Ε.Φ.Ε.Ι,η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος κατέστησε γνωστά προς το Χρι

στεπώνυμο πλήρωμαΤα ακόλουθα:

1. "Εκκλησία ονομάζεται αποκλειστικά και 

μόνον η υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χρι

στού συγκροτηθείσα Μία, Αγία και Αποστο- 

λική Ορθόδοξος Εκκλησία. Τον τίτλον αυ

τόν δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί καμία 

αίρεση η ομάδα, πολύ περισσότερο όταν 

αυτή είναι "μια οργάνωση με ολοκληρωτι

κές δομές και τάσεις που στην ουσία περι- 

φρονεί τον άνθρωπο, ενώ ενεργεί ελεύθε

ρα και μόνον κατ, επίφαση προκειμένου και 

αποκλειστικά να προσελκύσει μέλη, τα ο

ποία στη συνέχεια υφίστανται πλύση εγκε

φάλου, με απώτερο σκοπό την δημιουργία 

κατευθυνομένου τρόπου σκέψηςκαι που 

από ετών ετράπηκε σε απαγορευμένη κερ

δοσκοπική δραστηριότητα" (απόφαση Εφε- 

τείου Αθηνών 1997).

Η " σ α η ε ν τ ο λ ο γ ί α "  δεν  ε ί ν α ι  Ε κ κ λ η σ ί α  
π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ε ί  η Ι ε ρά  Σ ύ ν ο δ ο ς

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ...

2. Η Σαηεντολογία (πρώην Κ.Ε.Φ.Ε.) που 

δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα με 

τον τίτλον " Ελληνικό Κέντρο Διανοητικής 

και Σαηεντολογίας" και επιδιώκει να λει

τουργήσει και ως "εκκλησία" .θεω ρείται 

διεθνώς ως εμπορική εταιρεία, οικονομική 

επιχείρηση ,μη ανεγνωρισμένη θρησκεία 

και δεν απολαμβάνει της προστασίας του 

περί θρησκευτικής ελευθερίας άρθρου 9 

της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ( βλ. αποφάσεις Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

πολλών Συνταγματικών και Διοικητικών Δι

καστηρίων και Εφετείων των χωρών της 

Ευρώπης).

3. Η παραθρησκευτική οργάνωση της 

Σαηεντολογίας, που λειτουργούσε στην Ελ

λάδα ως Κ.Ε.Φ.Ε., διελύθη από το μονομελές 

π ρω τοδ ικε ίο  Αθηνών (απόφασις 

7380/1996) και από το Εφετείο Αθηνών (α- 

πόφασις 10493/97), διότι "αποτελείκαλυμ

μένη εμπορική επιχείρηση και επιδιώκει 

σκοπούς ξένους προς την φύση και την έν

νοια του ανθρώπου ως ελευθέρου όντος 

και προς τα ήθη και έθιμα του Ελληνικού 

λαού" (απόφασις Πρωτοδικείου), "επικουρι- 

κώς δε διότι οι σκοποί του και γενικότερα η 

λε ιτο υ ρ γ ία  του απέβησαν παράνομοι, 

ανήθικοι και αντίθετοι προς την δημόσια 

τάξη" (απόφασις Εφετείου ). Επίσης διότι

"απεδείχθη ότι η συμμετοχή στο σωματείο 

συνεπάγεται για το μέλος αλλαγή στη προ

σωπικότητά του , στη συμπεριφορά του έ 

ναντι των τρίτων και κυρίως στις σχέσεις 

του με την οικογένεια του, οι οποίες μερι

κές φορές αποκόπτονται τελείως, λόγω α- 

ντιθέσεω ς των τελευταίων με την Σαηε- 

ντολογία, εγκατάλειψη των οπαδών τους 

και πλήρη αφοσίωση στο σωματείο" (από

φαση Εφετείου).

4. Η Σαηεντολογία με έγγραφά της στο 

παρελθόν προς την Ιερό Σύνοδο και προς 

τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 

διαβεβαίωνε ότι οι οπαδοί της είναι "καθό- 

λα νόμιμοι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί'
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και ότι "δεν είμαστε θρησκεία, δεν είμαστε 

πολλώ μάλλον αίρεση". Μέχρι δε το 1995 

"κατά ρητήν ομολογία της ιδίας της Προέ

δρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 

Θρησκευτικήν φύση".

Απέκρυψε, δηλαδή ,το χαρακτήρα της 

ως παραθρησκευτικής οργανώσεως και 

ως μη γνωστής θρησκείας , παραπλανώ

ντας έτσι τους ανύποπτους πολίτες.

Από το 1995 όμως "άρχισε εντελώς αυ

θαίρετα και αντικανονικό να επικαλείται δια 

των αρμοδίων οργάνων του , ότι αποτελεί 

θρησκεία, ώστε να εμφανισθεί ως διωκό

μενο λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων των 

μελών του και έτσι να τυχει ανάλογης συ

νταγματικής προστασίας" (απόφ. ΕφετείουΙ.

5. Η Σαηεντολογία ως Κ.Ε.Φ.Ε., προέβαινε 

στις παρακολουθήσεις προσώπων πολιτι

κών , εκκλησιαστικών, δικαστών, δημοσιο

γράφων κ.λ,π. και διαβίβαζε το αποτέλεσμα 

της κατασκοπευτικής αυτής δραστηριότη- 

τός της στα διεθνή κέντρα της στη Δανία 

και στις Η.ΠΑ μεταξύ αυτών που παρακο

λουθούσε, σύμφωνα με την αναφορά του 

αντιεισαγγελέα κ. I. Αγγελό, ήσαν οι μακαρι

στοί Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και π. Αντώ

νιος Αλεβιζόπουλος, οι Σεβ. Μητροπολίτες 

Κορίνθου, Νικοπόλεως και Πρεβέζης και 

ΔημητριάδοςΙνυν Μακαριότατος Αρχιεπί

σκοπος κ. Χριστόδουλος), πολιτικό κ.α. 

πρόσωπα. Συγχρόνως, δια των "αξιωμάτων 

ηθικής" εφαρμόζει τον “Κώδικα τιμής" και 

σε αντίθεση στην δραστηριότητα τους ε 

φαρμόζεται “η νέκρωση πράκτορα'Ίαπό- 

φαση ΕφετείουΙ.

6. Δ εν μπ ορεί λοιπόν να ε ίνα ι “θρη

σκεία",μια ομάδα με όλα αυτά τα χαρακτη

ριστικό , που αποτελούν το σκεπτικό των 

δικαστηρίων για την διάλυση του πρώην 

Κ.Ε.Φ.Ε.(Σαηεντόλοτζυ).

Πολύ περισσότερο όταν κάθε σαηεντο- 

λόγος υπόσχεται να τηρήσει τον “Κώδικα 

τιμής", η όταν παίρνει την εντολή: "Άρχισε 

αμέσως να εξετάζε ις  τον επιτιθέμενο για 

εγκλήματα ή για χειρότερα. Χρησιμοποίησε 

το αίμα τους ,το  σ ε ξ  τους ,τα  εγκληματά 

τους για να δώσεις μεγάλους τίτλους στις 

εφημερίδες" (εσ ω τερ ική  έκδοσ η  της 

Σαηεντόλοτζυ,Η Ο Ο  Policy le tter of 15 

February 1996).

Κάθε προσπάθεια επιβολής και αναγνω- 

ρίσεως της παραθρησκευτικής αυτής ορ-

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

Στην ετήσια Σύνοδο της Καναδικής Εταιρείας Γονιμότητας και Ανδρολογίας, όπως ση
μειώνεται στο Τεύχος του International Medical News thw 1 hw Dekembr;ioy 1998, η Dr 

Maria Tetesa Zenzew - Γυναικολόγος του Πανεπιστημίου του Τορόντο - ανέφερε ότι το 
κάπνισμα φαίνεται να έχει καταστρεπτική επίδραση και στην γονιμότητα.

Γυναίκες που καπνίζουν περισσότερα από 15 τσιγάρα την ημέρα έχουν μεγαλύτερη α
ναλογία διδύμων 146 χρωμοσώματα αντί των 23) και ενδείξεις αλλοιώσεων του DNA.

Προηγούμενες έρευνες είχαν συνδέσει τις βλάβες του DNA σε μειωμένες προσπά

θειες τεχνητής γονιμοποίησης
Συγχρόνως, άνδρες βαρείς καπνιστές, έχουν κατεστραμμένες DNA συγκεντρώσεις 

στο σπέρμα όπως και αύξηση ανώμαλων κυττάρων.
Η Dr.Zenzes αναφέρει ότι όλες οι μελέτες υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα μιας μητέρας 

μπορεί να επιβραδύνει μια σύλληψη κατά δυο περίπου μήνες, να αυξήσει τους κινδύνους 
αποβολής και να επισπεύσει την εμμηνόπαυση κατά δυο περίπου μήνες, να αυξήσει τους 
κινδύνους αποβολής και να επισπεύσει την εμμηνόπαυση κατά δύο έτη συγκριτικά με τις 

γυναίκες που δεν καπνίζουν.
Παραπλήσιες μελέτες δείχνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος περιορίζει τα επίπεδα 

της κοτινίνης στα ούρα και αυξάνει την αναλογία γονιμότητας. Τα επίπεδα της κοτινίνης 
αρχίζουν να μειώνονται, σημειώνει η Dr. Zenzes “τρεις μήνες μετά την διακοπή του κα

πνίσματος και ένα χρόνο αργότερα, επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα παραπλήσια 

με αυτά των μη καπνιστών"

Περιοδικό W  Ενδιαφέρει" ΕλληνικήΑντικαρκινική Εταιρεία

γανώσεως ως "θρησκείας" αντιβαίνει προς 

τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών και Ελληνι

κών Δικαστηρίων και δημιουργεί σοβαρό

τατο πρόβλημα για τους ανύποπτους Ορ

θοδόξους Έλληνες και ιδιαίτερα για την νέα 

γενιά.

“Εκκλησιαστική Αλήθεια 16.12.1998".

Ϊ Ο  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ0 ΠΡ0ΒΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΧήΡΑΣ ΜΑΣ

Το δημογραφικό, αποτελεί το κυριότερο 
διαρθρωτικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας κατά τους 
ειδικούς απασχολεί επίσης τις περισσότερες 
χώρες της Δύσης.

Ιταλία 1,3 Ολλανδία 1,7
Ελλάδα 1,3 Γαλλία 1,8
Ισπανία 1,4 Βρετανία 1,9
Γερμανία 1,5 Ιρλανδία 2,1
Πορτογαλία 1Ά Σουηδία 2,1.

Δυστυχώς η χώρα μας είναι πρώτη μαζί με 
την Ιταλία σε υπογεννητικότητα (με το χαμηλό
τερο δείκτη γονιμότητας)

Να σημειωθεί ότι για την αντικατάσταση 
σήμερα των γενεών απαιτούνται 2,1 παιδιά ανό 
γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία.

"ΗΕλλάς γηράσκουσκα "Γ. Τζαφέτας 

II. ΑΔΗ. Π.Δημογραφικπ ενημέρωση)

I
01 ΓΕΝΝΗΙΕΙΙ ί  01 ΟΑΗΑΤΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1997

rtwriatic θάνατοι
Βέλγιο 115.000 105.000
Δανία 67.700 60.300
Γερμανία 891.400 860.500
Ελλάδα 98.200 98.700
Ισπανία 358.200 356.300
Γαλλία 725.400 532.100
Ιρλανδία 54.100 32.800
Ιταλία 543.000 570.000
Λουξεμβούργο 5.600 3.900
Ολλανδία 194.500 137.500
Αυστρία 84.200 79.800
Πορτογαλία 112.000 105.000
Φινλανδία 59.500 49.500
Σουηδία 90.700 94.000
Ην. Βασίλειο
Πήγα euKOSTAT

733.000 636.000

Η Χώρα μας το 1997 είχε 500 θανάτους 

περισσοτέρους των γεννήσεων, όπως φαί

νεται από τον πιο πάνω πίνακα. Πιστεύουμε η 

στατιστική του 1998 να είναι πιο ελπιδοφόρα.
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ΣΕΛ/Δ& j^ass

ΠΑΓΩΜΕΝΟ Γ εώργιο, Αρχιφΰλακα: 
Λάβαμε το ποίημά σας χωρίς τίτλο, το ο

ποίο αναφ ερετα ι σε άτυχο αστυνομικό 

συμβάν με τραγικές συνέπειες και ευχαρι

στούμε. Πρόκειται για πρωτόλειες σκέ

ψεις με ρίμα, στην διατύπωση των οποίων, 

οδήγησε το παραπάνω συμβάν.

Είναι ολοφάνερο ότι γράφετε στίχους 

μόνο περιστασιακά και ότι αν και επιτυγχά

νετε ομοιοκαταληξία, δεν αποφεύγετε την 

κοινοτυπία στην έκφραση, στο λεξιλόγιο 

και στο συναίσθημα όπως αυτό αποτυπώ- 

νεται ως λόγος στους στίχους σας.

ΦΡΜΟΥΛΑΚΗ Θεόδωρο, Αοτ/κα: 
Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Αστυνομία" 

και ευχαριστούμε. Ως ποίημα δεν εκφεύγει 

από την συνηθισμένη θεματική και η τεχνο

τροπία του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ή α

ξιόλογα δομικά σχήματα.

KITLAPA Γεώργιο, Υπαστυνόμο Β':
Λάβαμε τα ποιήματα που σ τείλατε και 

ευχαριστούμε. Θεωρούμε ότι είναι αξιόλο

γα. Ως περισσότερο αξιοπρόσεκτο επιλέ

γουμε και δημοσιεύουμε το "Φθινόπωρο". 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείται τον πα

ραδοσιακό στίχο με τον οποίο εκφράζε

στε έντονα και χε ιρ ίζεσ τε καλό. Η εναλ

λαγή των εικόνων στο περιεχόμενο του 

ποιήματος, υποβάλλει τον αναγνώστη και 

είναι σωστή η χρήση των επιθετικών προσ

διορισμών.

Η αλληγορία, ως στο ιχείο  του συγκε

κριμένου ποιήματος είναι πολύ καλή. Σας 

προτρέπουμε να συνεχίσατε να εκφρά

ζ εσ τε  ποιητικό και πράγμα άλλωστε που 

από τις στήλες της σελίδας δεν παύουμε 

να τονίζουμε, μελετήστε πολύ ποίηση και 

λογοτεχνία, καθόσον ο ποιητής οφ είλει 

να έχει και υψηλό ποσοστό διανοητικότη

τας.

"Φθινόπωρο"

Κιτρινισμένα φύλλα στη αυλή 
οικτρό φθινοπωριάτικο χαλί 
που σύρθηκε βαρύ με τον αγέρα, 
σωροί γεμάτοι θλίψη και σιγή 
κι ακούγεται βαθιά μια οιμωγή, 
για τη ζωή που χάθηκε ως πέρα.
Γυμνά τα δέντρα, έρμοι σκελετοί, 
ελπίδες που σκορπίστηκαν, γιατί, 
τα νέφαλα συμπύκνωσαν τη λύπη 
και την απόγνωση ψιλή βροχή 
και μέσα απ' την ανθρώπινη ψυχή, 
ο ήλιος ντράπηκε, γι' αυτό και λείπει.
Οι καμινάδες διώχνουν τον καπνό 
μηνύματα αμυδρά στον ουρανό, 
ψηλά και πέρα ο αγέρας τ' ανεμίζει 
και κάτω μένει σκόρπια η μυρουδιά, 
αποκαΐδια, στάχτες κι ερημιά, 
εικόνα που Φθινόπωρο θυμίζει.

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σοφία, φίλη: 
Αγαπητή μας φίλη, λάβαμε το  ποίημά 

σας, με τίτλο "ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ" το οποίο δημο

σιεύουμε. Παρεπιμπτόντως σημειώνουμε 

ότι, η επαγγελματική σας επιλογή δεν έχει 

καμία σχέση με την συναισθηματικότητό 

σας (πνευματική - ηθική - διανοητική - κα

λαισθητική - μεταφυσική - θρησκευτική) ο 

βαθμός έντασης της οποίας, εξαρτάται α

πό τον τρόπο που βιώνετε εν γένει τα όντα 

(1) και τα πράγματα. Ας σταθούμε όμως λί

γο στην γενική τεχνοτροπία του ποιήματος 

που θεωρούμε άξιο λόγου αναφοράς.

Ο τίτλος, αποπνέει κάποιο “καρυωτακι- 

σμό" και είναι αλήθεια ότι αρχικά αιφνίδια- 

ζει τον αναγνώστη με την ωμή μονολεκτι- 

κότητά του. Στην συνέχεια όμως, ο αναλυ

τικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι η α

ναφορά στον όρο "αυτοκτονία" δεν αφορά 

μόνο συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά παρα

πέμπει στην έννοια της αυτοτιμωρίας, εξα 

κολουθητικό. Εκεί νομίζουμε ότι βρίσκεται 

και το κλειδί της επιτυχίας στο περιεχόμε

νο του ποιήματος. Καταφέρνετε δηλ. με α-
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πόλυτα αλληγορικό τρόπο, αδιάκριτο επι

δερμικό, να δ ε ζ ε τ ε  ότι το άτομο καθημερι

νό αυτοκτονεί, χαμένο σ' έναν χαμένο κό

σμο. Το ποίημα είναι γραμμένο σ' ελεύθερο 

στίχο και σας προτείνουμε να συνεχίσετε 

να εκφράζεστε μ' αυτό το είδος του στί

χου το οποίο αναμφίβολα πρέπει να καλ

λιεργήσετε, όσον αφορά τον εσωτερικό 

ρυθμό του. Προκειμένου αντιληφθείτε την 

σημασία του ρυθμού στην ποίηση, σας συ- 

νιστούμε, εάν επιθυμείτε, να προμηθευθεί- 

τε  μικρό σε μέγεθος εγχειρίδια μετρικής, 

που κυκλοφορούν στα καλό βιβλιοπωλεία.

"Αυτοκτονία"

Αυτοκτονία δίχως δισταγμό 
διαπράττω στον ίδιο μου τον εαυτό.
Το δωμάτιο γυρίζει 
και μαζί του γυρίζω κι εγώ.
Τα μάτια μου κλείνουν
όπως τα παραθυρόφυλλα
κατά τη διάρκεια μιας Θεομηνίας.
Το μυαλό μου
με αποπνικτικές σκέψεις οπλίζω 
και τον εαυτό μου 
γι' άλλη μια φορά υπερασπίζω 
δίχως το δίκιο μου να βρω.
Αν είναι δυνατόν,
διαπράττω έγκλημα στον ίδιο μου τον εαυτό. 
Η θλίψη μ' έχει πνζει 
σε λήθαργο αργό μ' έχει ρζει.
Αυτοκτονία σημαίνει λύτρωση 
μετά από μια αδύναμη στιγμή,
Αυτοκτονία υποδεικνύει τόλμη 
δίχως λογική,
Αυτοκτονία υποδηλώνει τάση 
για φυγή.
Τα πάντα θα σβήσουν 
μια μέρα σαν κι αυτή, 
μια μέρα με ήλιο φωτεινό 
μια μέρα με σύννεφα 
πυκνά και θλιβερά, 
μια νύχτα σαν κι αυτή 
μια νύχτα με φεγγάρι λαμπερό, 
μια νύχτα με πανσέληνο 
που κρύβει κάποιον οιωνό 
διάλεξα για να κρυφτώ, 
μέσα μου να πνιζω 
τον θυμό και να τον καταπιώ, 

δίχως τίποτε σε κανέναν να πω.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α' Βασ. Τσαγκάρης
Υποψ. Διδάκτορας Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Απευθυνθείτε στους Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους και τα Υποκαταστήματα 

της INTERAMERICAN.

INTERAMERICAN
ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΟΥΝΗ.
Η INTERAMERICAN αποδεικνύει την πρωτοπορία της έμπρακτα. Μελετώντας και κυρίως κατανοώντας τις ανάγκες 

σας, σχεδίασε, δημιούργησε και προσφέρει την ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INTERAMERICAN, το κορυφαίο 
ασφαλιστικό πρόγραμμα για το αυτοκίνητο. Κορυφαίο και μοναδικό για τρεις σημαντικούς λόγους:

1. Είναι το πιο ολοκληρωμένο.
Παρέχει πλήρη και άμεση κάλυψη σ’εσάς 
και το αυτοκίνητό σας, ό,τι κι αν συμβεί.
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
INTERAMERICAN καλύπτει κυριολεκτικά 
τα πάντα.
Από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις:
■ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΎΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
■ ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
■ΦΩΤΙΑ
■ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
• ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ

Μέχρι τις πιο ακραίες:
.  ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ,

ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
■ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Και τις πρωτοποριακές παροχές:
.  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙ

ΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΑΣ

■ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ.

Επιπλέον η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ παρέχει άμεσα προσωπική βοήθεια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω 
της INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
24 ώρες το 24ωρο, τα αεροπλάνα, τα 
ελικόπτερα και τα ασθενοφόρα της, 
σας παρέχουν ένα ξεχωριστό αίσθημα 
ασφάλειας.
2. Είναι το πιο ευέλικτο.
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
INTERAMERICAN προσαρμόζεται 
απόλυτα στις προσωπικές σας ανάγκες. 
Γιατί σας προσφέρει καλύψεις ομαδο- 
ποιημένες σε τρεις κατηγορίες,

Βασική, Μερική, Πλήρη, 
με τη δυνατότητα να επι- 
λέξετε αυτή που πραγματικά 
σας ταιριάζει. Επίσης και κάτι μοναδικό! 
Από σας εξαρτάται αν θα συμπεριλά - 
βετε ή όχι την αστική ευθύνη προς 
τρίτους.
3. Είναι το πιο συμφέρον.
Ο συνδυασμός των καλύψεων που 
προσφέρει και της τιμής στην οποία τις 
προσφέρει, το κάνουν ασυναγώνιστο. Αν 
υπολογίσετε και την προστιθέμενη αξία 
του ονόματος και της εξυπηρέτησης 
INTERAMERICAN, θα δείτε ότι πρόκειται 
για μια μοναδική ευκαιρία. Από εδώ και 
πέρα, ό,τι κι αν τύχει... μικρό το κακό. 
Γιατί υπάρχει η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Το πιο πλήρες, ευέλικτο και συμφέρον 
πρόγραμμα της αγοράς.

και ςτο Αυτοκίνητο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΝΙΩΘΕΙΣ

INTERAMERICAN

INTERAMERICAN
Μεγάλη και Σίγουρη!



ΜΑΙΟΣ 1909

Την 4 -5 -1909  δ η μ ο σ ιεύ ετα ι (ΦΕΚ 

98Α.1909Ι ο προϋπολογισμός εισόδων - ε 

ξόδων του Κρότους για το έτος 1909 I Ν.Γ- 

ΤΝΖ' ,3557 |. Το σύνολο των δαπανών που 

προβλέπονται για την Χωροφυλακή και γε

νικά για την δημόσια ασφάλεια, ανέρχεται 

στο ποσό των 6.448.600 δρχ.

ΜΑΙΟΣ 1919

•  Την 2-5-1919 αναχώρησε από τον Πει

ραιά για την Σμύρνη η πρώτη δύναμη Χωρο

φυλακής, αποτελούμενη από ένα Τάγμα, με 

επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Αλέ

ξανδρο Χατζηιωάννου. Πριν την αναχώρη

ση, παρέλασε από κεντρικό αθηναϊκό δρό

μο, κάτω από τ ις  επ ευφημ ίες χιλιάδων 

λαού. Επίσης, με εντολή των συμμαχικών 

δυνάμεων, αποβιβάσθηκε στη Σμύρνη για 

την τήρηση της τάξης η Γ Μεραρχία Στρα

τού με ανάλογη δύναμη Χωροφυλακής, που 

μεταφέρθηκε από τη Μακεδονία.

•  Την 11-5-1919, στο Εμιρ-κιοϊ Αϊδινίου, 

δυνάμεις Στρατού και Χωροφυλακής, απέ- 

κρουσαν με επιτυχία σφοδρή τουρκική επί

θεση.

ΜΑΙΟΣ 1929

Από την Διοίκηση Χωρ/κής Έβρου I Δ/της 

Ταγματάρχης Χ ω ρ/κής ΚΑΚΟΥΡΑΚΗΣ 

Γεώργιος], εκδίδεται η από 11-5-1929 Α- 

στυν. Διάταξη με την οποία, επειδή παρα

τηρήθηκε ότι "εντός της πόλεως Αλεξ/πό- 

λεως και δη εις τας κεντρικός αυτής οδούς 

και πλατείας περιφέρονται αδεσπότως όρ

νιθες, χήνες και λοιπά οικόσιτα, εξ  ου προ- 

καλείται αηδές θέαμα εν ταυτώ δε απειλεί

ται η Δημοσία υγεία των κατοίκων και ζημίαι 

προξενούνται παρ' αυτών....”, γι' αυτό στις

πόλεις Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Δ ιδ/χο 

και Ν. Ορεστιόδα επιτρέπεται η διατήρηση 

πτηνών απεριορίστου αριθμού υπό τον ό

ρο να διατηρούνται σε κανονικό ορνιθο

τρ ο φ ε ία  και α π αγορεύετα ι απολύτως 

στις ανωτέρω πόλεις η ελεύθερη περι

φορό των διατηρουμένων πτηνών στις 

αυλές των σπιτιών και στους δρόμους 

των πόλεων.

ΜΑΙΟΣ 1939

•  Την 2/5/1939 δημοσιεύεται το από 

22-4-1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 171.1939), σύμφωνα 

με το οποίο τα παρεχόμενα στους ποινι

κούς κλητήρες δικαιώματα από επίδοση 

ποινικών δικογράφων πόσης φύσεως, εφ ' 

όσον αυτή ενεργείτα ι από αστυνομικούς 

της Αστυνομίας Πόλεων, δεν περιέρχονται 

στους δικαιούχους αλλ' ανήκουν στην Α

στυνομία και κατατίθενται στην Τράπεζα 

της Ελλάδος κεφάλαιο προς χορήγηση α

μοιβών και βοηθημάτων σε Αστυνομικούς 

υπαλλήλους.

•  Την 6-5-1939 υπογράφεται σύμβαση 

μεταξύ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Οπλιτών 

Χωρ/κής (ΤΑΟΧ) και Ελληνικού Δημοσίου, με 

την οποία το παραπάνω Ταμείο χορηγεί στο 

Ελληνικό Δημόσιο δάνειο 35.000.000 δρχ. 

για την προμήθεια από το Υφυπουργείο 

Δημ. Ασφαλείας πολεμικών όπλων και φυ

σιγγίων για τις  ανάγκες των Σωμάτων Α

σ φ α λε ία ς  (Α.Ν. 1785 /31-5 -1939 , ΦΕΚ. 

228Α.1939).

ΜΑΙΟΣ 1949

Την 12-5-49 ο Αναστάσιος Λέντζος κότ. 

Αμμοτόπου Άρτας ετών 28, ετραυμάτισε 

θανάσιμα με μαχαίρι και πιστόλι τον α' εξά- 

δελφό του Λέντζο Δημήτριο, ετών 24, κότ. 

Αμμοτόπου, για λόγους τιμής.

ΜΑΙΟΣ 1959

Την 27 Μαΐου 1959 ( ΦΕΚ 98Α/1959) δη

μοσιεύεται το από 28-4-1959 Β Λ  "περί συ- 

στάσεως Κέντρων Μετεκπαιδεύσεως Α

στυνομικών”, σύμφωνα με το οποίο στην 

Αθήνα, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Αρχιφυ- 

λάκων και Υπαστυνόμων Β', συνιστώνται 

Κέντρα Μετεκπαιδεύσεως Αστυνομικών 

μέχρι και του βαθμού Αστυνόμου Α'. Για 

τους Αστυφύλακες και Αρχιφύλακες των 

Αστυν.Δ /νσεω ν Πατρών και Κερκύρας 

δύνανται να λειτουργήσουν τοπικό Κέντρα 

Μετεκπαιδεύσεως.

ΜΑΙΟΣ 1969

Την 26-5-1969 στο Μαρούσι Αττικής (Λ. 

Κηφισίας, στάση Αστυν. Πόλεων] παρασύρ

θηκε και τραυματίσθηκε θανάσιμα από 

διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο α

πό τον ΠΑΠΑΛΕΒΕΝΤΗ Ιωάννη, ετών 44, έ 

μπορο, η δόκιμος Αστυνομικός της Αστυν. 

Πόλεων ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Αγγελική, ετών 19.

ΜΑΙΟΣ 1979

•  Την 3-5-1979 αναλαμβάνει Αρχηγός 

της Α σ τυ νο μ ία ς  Π όλεω ν ο ΛΕΜΟΝΗΣ 

Κων/νος. Στις δε 5-5-79 στην αίθουσα τε 

λετών της Σχολής Αξ/κών έγινε η τελετή 

παράδοσης των καθηκόντων από τον α

περχόμενο Αρχηγό ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στον 

νέο Αρχηγό.

•  Έγιναν τα εγκαίνια του Ζ' Α.Τ. Αθηνών 

στο ιδιόκτητο κτίριο της Αστυνομίας επί 

της οδού Θήρας 17.

ΜΑΙΟΣ 1989

Την 25-5-89 στο Ρύσιο Θεσ/νίκης συ- 

νελήφθη ο ΒΑΡΝΑΛΗΣ Εμμανουήλ, ετών 48, 

βιοτέχνης γιατί κατείχε ένα υποπολυβόλο, 

ένα τυφέκιο, 3 κυνηγετικές καραμπίνες, 2 

πιστόλια, 4 χειροβομβίδες, 2 στιλέτα και 

1.496 φυσίγγια. □

Επιμέλεια: Υηαστ. Α 'Ά λκης Ψωμάς

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 3 2 4  - Μ ά ιο ς  1 9 9 9
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

E R IC S S O N  G F  7 8 8 e
ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα προγράμματα

E R IC S S O N  G F  7 6 8
ΔΩΡΕΑΝ με δώρα αξίας 35.000 δρχ.

SmuuesTonE

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
.............................................  ...................I.....I.I .........

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου - Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236

Γ  Λ  Γ Τ Π  π  Γ -

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

YMONROEF
αμορτισέρ

l w  Υ Ι Ε

Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΊΣ Χ Π Π Π

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ  ΣΕ  ΤΙΜ ΕΣ ΧΟ Ν ΔΡΙΚ ΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Υ  
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 4 6  Ν. Ψ ΥΧ ΙΚ Ο , 115  25  ΑΘΗΝΑ  

ΤΗ Λ.: 6 7 .4 5 .2 7 1 ,6 7 .4 7 .8 2 8  FAX.: 6 7 .4 4 .8 7 4  J



Y  ί ΐ ι ι ρ ί Ξ ο  t u i c u

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Me διάφορα ΠΑ και αποφάσεις του Αρ
χηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:

•  Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι: 
Χαράλαμπος Πλουμής και Δημήτριος Στερ- 
γιούλης.

•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: 
Νικόλαος Καμπάς, Χρηστός Παύλου, Ηλιας 
Σκούρας, Ιωάννης Κουλούρης, Ιωάννης Λιά- 
σκας, Ανδρέας Λαχανάς, Νικόλαος Ντα- 
φούλης, Αχιλλέας Γόγολος, Κωνσταντίνος 
Μασάκας και Φώτιος Δρεκόλιας.

•  Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου 
οι: Γεώργιος Βέργος, Κωνσταντίνος Καπρά- 
λος, Γεώργιος Πέτρου, Λάμπρος Σκεπετά- 
ρης, Κωνσταντίνος Κουτούκας, Παναγιώτης 
Γεωργόπουλος, Θεοδόσιος Τζώνης, Σουλ
τάνα Μέλιου, Αντώνιος Τ σακούμης, Χαράλα
μπος Χουντής, Δημήτριος Πλιόσκας, Αχιλ- 
λέας Ματθαίου, Βασίλειος Βαλανίδας, 
Γεώργιος Τζαφόλιας, Γεώργιος Ράπτης, 
Λεωνίδας Στάθης, Γεώργιος Παγωμένος, 
Μαρίνος Αθανασάκης και Στέργιος Γκίζης.

•  Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Βα
σίλειος Γεωργίου και ο Κωνσταντίνος Κί- 
τσιος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Με σχετικό έγγραφο το Πανεπιστήμιο Αι
γαίου ανακοινώνει το πρόγραμμα σπουδών 
επιλογής "Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας", 
με τη λειτουργία του θερινού Σχολείου στη 
Μυτιλήνη κατά την περίοδο Ιουνίου - Σε
πτεμβρίου 1999. Τυχόν ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στο τηλ. 0251-81100.

ΠΡΟΣΑΗΨΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ

Με το από 9-2-1999 ΠΔ. ΦΕΚ Ρ 28/16-2-1999 προσλήφθηκαν ως Αξιωματικοί Ειδικών Κα
θηκόντων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στην κατηγορία των Αξιωματικών Εγκλημα
τολογιών Εργαστηρίων με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι κατωτέρω ιδιώτες Χημικοί και 
Βιοχημικοί Ιωάννης Καπόλος ως Χημικός, ο Νικόλαος Ταϊρης ως Βιοχημικός και η Αικατερίνη 
Κονδύλη επίσης ως Βιοχημικός.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Η Αρχιφύλακας Κωνσταντούλα Λιάσκου που υπηρετεί στην ΑΔ. Ξάνθης επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Αττικής. Τηλ. 0541 - 
23333.

•  Ο Αστυφύλακας Μιχαήλ Γιούργος που υπηρετεί στο Α.Τ. Νέας Ερυθραίας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε ΑΔ. της Κρήτης. Τηλ. 097-415292, 
0841-81141-81263.

•  Ο Αστυφύλακας Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομικών Επι
χειρήσεων στην Καισαριανή επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του για ο
ποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Καβάλας ή Ξάνθης. Τηλ. 094720247,7798103.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Λαμβάνοντας αφορμή από μια σειρά αιτημάτων - προβλημάτων που δημιουργούνται από την 
απώλεια εισοδήματος συναδέλφων οι οποίοι τίθενται εκτός εργασίας λόγω τραυματισμού 
κ.λπ. κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και πως θα αντιμετωπίζονται αυτά σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα:

1. Αποτελεί παράδειγμα (υπάρχουν σωρεία) η περίπτωση του συναδέλφου Σωτηρίου Θεσ- 
σαλονικιού που την 11-7-1997 κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής τραυμα
τίσθηκε σοβαρό στο πόδι (δέχθηκε επίθεση κακοποιού με χειροβομβίδα κατά το χρόνο που 
βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου). Πρόσφατα δε του απονεμήθηκε και το Αριστείο Ανδραγα
θίας. Πλην όμως, από την ημέρα του τραυματισμού τουμέχρι και σήμερα δεν εργάζεται και ε 
κτός από την συνεχή ταλαιπωρία για την αποκατάσταση της υγείας του, τις ιατρικές δαπάνες 
που καταβάλλει έχει και απώλειες του εισοδήματος του χωρίς να ευθύνεται (π.χ. πενθήμερη 
αποζημίωση). Σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη (νομική διάταξη) για τους συναδέλφους που έ 
χουν απώλεια εισοδήματος από ανάλογες αιτίες. 2. Μέχρις ότου υπάρξει ρύθμιση, γεγονός 
που για τη στιγμή είναι άγνωστο, παρακαλούμε όπως για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις να 
υπάρχει υποβολή αναλόγου αιτήματος προς το Ίδρυμα Εξοχών" όπου δια μέσου του σχετικού 
λογαριασμού αρωγής θα αντιμετωπίζεται και με τη συμβολή της ΠΟΑΣΥ.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τιμήθηκε πρόσφατα στην κατάμεστη αίθουσα τελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας ο 

Πρωτοψάλτης του ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Αστυνομίας κ. Χρήστος Παπσ 

δόπουλος, καθηγητής της Φιλοσοφικής χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την πολυετι ί 

διακονία του στο αναλόγιο.
Για την προσφορά του τιμηθέντος μίλησε ο δικηγόρος και ιεροψάλτης κ. Ανδρέας Χρόνης. 

Τον κ. Παπαδόπουλο συνεχάρη και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών κ. 
Χρήστος Χατζηνικολάου. Την τιμητική πλακέτα πρόσφερε ο Β' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

10ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Β ουλιαγμένη 2 και J Απριλ Ιου 1999)

Κατά το 1 Οο Ετήσιο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου ηερατώθηκαν τις βραδινές ώρες της 3-4-1999 εστιάσθηκαν κυρίως:
1. Στον μη επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Οργανισμού που υπηρετούμε, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ο ρόλος αυτός επαναπροσδιορίσθη

κε και εναρμονίσθηκε προ πολλού προς όλα τα νέα δεδομένα (κοινωνικό, εγκληματολογικά, τεχνολογικά, θεσμικά, εργασιακό, οικονομικά κ.λπ.).
2. Στον παράγοντα άνθρωπο αστυνομικό για την αναβάθμιση της υπηρεσιακής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης αυτών. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα το Συνέδριο προσέδωσε στις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Από το Συνέδριο εγκρίθηκε και αποφασίσθηκε η 
καθιέρωση, με κάθε θυσία, ενός νέου κανονισμού χρόνου εργασίας και ανάπαυσης, συνδεδεμένου με αμοιβή για εργασία υηερωριακή, νυκτε
ρινή, αργίες και εξαιρέσιμες. Ο σχετικός κανονισμός υπάρχει ήδη στις κατά Νόμους συνδικαλιστικές οργανώσεις και περιέχει, οριοθετεί και 
ρυθμίζει το όλο εργασιακό καθεστώς με σαφήνεια, θέτοντας τέλος στην μέχρι σήμερα ηθελημένη αοριστία και ασάφεια, ανεξέλεγκτη, υπερ
βολική και καταχρηστική, όχι λίγες φορές "χρησιμοποίηση" αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς βεβαίως να υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική απολαβή 
αλλά και έλεγχος των υπαιτίων. Καθιστούμε γνωστό ότι ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει 18 άρθρα που περιληπτικά ορίζουν:

Το αντικείμενο του Κανονισμού, έννοιες και γενικές διατάξεις, ημέρες μειωμένου ωραρίου εργασίας, ημέρες ανάπαυσης, γενικής αργίας και 
εξαιρέσιμες, διάρκεια εργασίας, πρόγραμμα εργασίας, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες ανάπαυσης και ημέρες γενικής αργίας, πρό
σθετη εργασία, ημερήσια εργασία, ανάπαυση, επιφυλακή - ετοιμότητα, υπέρβαση ορίων εργασίας, υηερωριακή εργασία, άρνηση εκτέλεσης υ
πηρεσίας, ανακοίνωση ωραρίου εργασίας, υπηρεσία γραφείου. Με τον προτεινόμενο Κανονισμό γίνεται απ' όλους αντιληπτό ότι η όλη ρύθμιση 
έχει και θεσμική και οικονομική σημασία και προπαντός συνδέει την εργασία - προσφορά ενός έκαστου και την αμοιβή αυτού.

Το Συνέδριο ομόφωνα ενέκρινε και αποφάσισε τη διεκδίκηση του εκλογικού επιδόματος για τις ευρωβουλευτικές εκλογές με αναλογική 
βάση. Το ύψος της διεκδίκησης θα ορισθεί με τη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Βαρύτητα δόθηκε στις μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει αποζημίωση για κάθε μέρα μετακίνησης.
Το Συνέδριο ενέκρινε και αποφάσισε την αποστολή υλικής βοήθειας προς τον δοκιμαζόμενο ομόθρησκο και φίλο λαό της Σερβίας. Ένα μέρος 

από την υλική βοήθεια θα δοθεί και προς τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πόσης Αλβανίας. Η υλική βοήθεια θα προέλθει από την κράτηση 250 
δραχμών από την μισθοδοσία του επομένου μηνός από κάθε μέλος. Η υποβάθμιση σε θεσμικό, εργασιακό και οικονομικό επίπεδο πρέπει να 
λάβει τέλος με κάθε θυσία. Αλλωστε το Συνέδριο ενέκρινε την πρόταση των συνδικάτων της Θεσσαλίας και αποφάσισε για ενέργειες και εκτός 
Ελλάδος με τη συμμετοχή και των συναδέλφων της Ευρώπης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Καθιστούμε γνωστό ότι τα παραπάνω ενε- 
κρίθησαν και αποφασίσθηκαν ομόφωνα από τους 362 Συνέδρους, γεγονός που ενισχύει κατ' απόλυτο βαθμό τη θέση της Ομοσπονδίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα που οι λαοί του κόσμου αλλά και των γειτονικών χωρών δίνουν τις μάχες τους για την επιβίωσή τους έναντι των ισχυρών της γης, ο 
Έλληνας Αστυνομικός συνεχίζει να δίνει τους δικούς του αγώνες για την επιβίωσή του και να μάχεται ακόμη και για τα αυτονόητα.

Σήμερα που οι ισχυροί της γης καταπατούν ασύστολα τα ανθρώπινα δικαιώματα των αδυνάτων, καλείται ο Έλληνας Αστυνομικός να αντισταθεί 
στη συνεχιζόμενη καταπάτηση των δικών του δικαιωμάτων από την επίσημη Πολιτεία. Σήμερα που η υποκρισία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι έχει 
λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, στον ελληνικό χώρο η επίσημη Πολιτεία έχει υπερβεί τα εσκαμμένα έναντι του Αστυνομικού Υπαλλήλου. Μιας 
Πολιτείας που θεωρητικά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας, πλην όμως, ουδέν πράττει προς 
την κατεύθυνση αυτή. Μιας Πολιτείας που αναγνωρίζει τα δίκαια αιτήματα των Αστυνομικών Υπαλλήλων, πλήν όμως, ουδέν πράττει για τη βελ
τίωση των συνθηκών εργασίας της ανύψωσης του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου του Έλληνα Αστυνομικού και που ουδόλως μέχρι σήμε
ρα έχει επιδείξει το στοιχειώδες ενδιαφέρον για τον παράγοντα "άνθρωπο" Αστυνομικό. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 10ου Πανελ
λαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ευρισκόμενοι προ αυτής της διαμορφούμενης καταστάσεως, 
υπήρξε κοινή διαπίστωση όλων των Συνέδρων ότι είναι αδιανόητο λίγο πριν την ανατολή του 2.000, ο Έλληνας Αστυνομικός να αγωνίζεται για 
αιτήματα που σ' άλλους επαγγελματικούς κλάδους έχουν λυθεί προ πολλού. Αποφεύγοντας την επανάληψη όλων των αιτημάτων Ιθεσμικών, 
εργασιακών, οικονομικών, συνταξιοδοτικών) τα οποία κατ' επανάληψη και αναλυτικά έχουν τεθεί στην πολιτική και φυσική ηγεσία χωρίς όμως 
να τα απεμπολούμε, εστιάζουμε την προσοχή μας κυρίαρχα σε δύο από αυτά που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Α. Ο επαναπροσδιορισμός του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας ουσιαστικά όλο το προσωπικό αρωγούς προς τον Έλληνε 

πολίτη, σε μια χρονική στιγμή εκρηκτικής ανόδου του εγκλήματος, παγκοσμιοποίησης της παρανομίας, όπου η Ελληνική Αστυνομία απερί

σπαστη από εξωαστυνομικά καθήκοντα, αναβαθμισμένη ηθικά και υλικά σε έμψυχο και άμυχο δυναμικό, να μπορέσει να επιδοθεί στην 

(αταπολέμηση του εγκλήματος εμπεδώνοντας συνθήκες τάξης και ασφάλειας στην ελληνικήκοινωνία.

Β. Η αναγκαιότητα παροχής κινήτρων στον ανθρώπινο παράγοντα Αστυνομικό, ηθικά και υλκά με:

1. Την ανταποδοτικότητα που εφαρμόζεται σε όλο το Δημόσιο τομέα (υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εξαιρέσιμες - αργίες κ.λπ.). 2. Tr 

διασφάλιση ανθρωπίνου ωραρίου εργασίας με απαρέγκλιτη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυση; και, 3. Τη θεσμοθέτηση ενός αξιοκρατικοί 

συστήματος κρίσεων, προαγωγών και εκπαίδευσης - ειδίκευσης σε κάθε υπηρεσιακή βαθμίδα.

Κλείνοντας το παρόν ψήφισμα δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο σέρβικά λαό.
Στους ομόδοξους αδελφούς Σέρβους, οι οποίοι βρίσκονται θύματα της παγκόσμιας σκακιέρας, δεχόμενοι ανηλεείς επιθέσεις από μια πο

λεμική μηχανή που συντονίζεται από την "υπερευαισθησία" πολλών χωρών της Δύσης και οι οποίες εδώ και 25 χρόνια για το ζήτημα της μαρτυ- 
ρικής Κύπρου μόνον ευαισθησία δεν έδειξαν, δηλώνουμε την ηθική και υλική μας συμπαράσταση._____________________________________
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του εγκλήματος εμπεδώνοντας συνθήκες τάξης και ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία.
Β. Η αναγκαιότητα παροχής κινήτρων στον ανθρώπινο παράγοντα Αστυνομικό, ηθικά και υ

λικά με:
1. Την ανταποδοτικότητα που εφαρμόζεται σε όλο το Δημόσιο τομέα (υπερωρίες, νυχτε

ρινή εργασία, εξαιρέσιμες - αργίες κ.λπ.|. 2. Τη διασφάλιση ανθρωπίνου ωραρίου εργασίας με 
απαρέγκλιτη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης και, 3. Τη θεσμοθέτηση ενός αξιοκρατικού συ
στήματος κρίσεων, προαγωγών και εκπαίδευσης - ειδίκευσης σε κάθε υπηρεσιακή βαθμίδα.

Κλείνοντας το παρόν ψήφισμα δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμε
νο σέρβικά λαό.

Στους ομόδοξους αδελφούς Σέρβους, οι οποίοι βρίσκονται θύματα της παγκόσμιας σκα- 
κιέρας, δεχόμενοι ανηλεείς επιθέσεις από μια πολεμική μηχανή που συντονίζεται από την "υ
περευαισθησία" πολλών χωρών της Δύσης και οι οποίες εδώ και 25 χρόνια για το ζήτημα της 
μαρτυρικής Κύπρου μόνον ευαισθησία δεν έδειξαν, δηλώνουμε την ηθική αι υλική μας συμπα
ράσταση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

•  Από τον Αστυνόμο Α' Χρήστο Σαπου- 
νό εκδόθηκε η ποιητική συλλογή "Λογισμοί". 
Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια του 
μπορούν να απευθύνονται στο βιβλιοπω
λείο Σοφίας Μέλαθρον, Σταδίου 44 και στον 
εκδότη στο τηλ. 5126826 (τιμή 1.000 δραχ
μές).

•  Από τον Αντιστράτηγο ε.α. Γεώργιο 
Κόκκινο εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο "Μετά τον 
Ρ Παγκόσμιο Πόλεμο". Οι ενδιαφερόμενοι 
για την προμήθεια του μπορούν να α
πευθύνονται στον εκδότη στο τηλ. 2771438 
(τιμή 6.500 δραχμές].

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Γενική 
Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Α- 
ποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής και 
Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την έκθεση 
των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου κ. Νικόλαο Κουτρουμπή και την 
έγκριση του ισολογισμού ακολούθησε η διε
νέργεια ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέων 
μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. λόγω λήξεως της 
θητείας των παλαιών.

Οι εκλεγέντες στο Δ.Σ. μετά από πρό
σκληση του επανεκλεγέντος Ταξιάρχου ε.α. 
της Χωροφυλακής Νικολάου Κουτρουμπή 
συνήλθαν σε συνεδρίαση και συγκροτήθη
καν σε Σώμα ως εξής: Νικόλαος Κουτρου- 
μπής, Πρόεδρος, Γ εώργιος Βασιλείου, Αντι
πρόεδρος, Θεόφιλος Αθανασίου, Γεν. Γραμ
ματέας, Σωτήριος Ανδριόπουλος Ειδ. Γραμ
ματέας, Παναγιώτης Μήτσιας, Ταμίας, Νικό
λαος Ιωαννίδης Αναπλ. Ταμίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Α.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΑ στα 
πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας της 
με την Ελληνική Αστυνομία, προσφέρει στο 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της την 
επιλογή ενός εκ των τεσσάρων συνδρομη
τικών της προγραμμάτων με έκπτωση 25% 
για νέες εγγραφές και 15% για ανανεώσεις 
ήδη συνδρομητών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

"Με πολύ χαρά και ενθουσιασμό θαύμα
σα τα έργα στην 2η Πανελλήνια Έκθεση Ει
καστικών Τεχνών και Φωτογραφίας του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Χωρίς υπερβολή όλα τα έργα της Ζωγρα
φικής, της Αγιογραφίας, της Γλυπτικής και 
της Φωτογραφίας ήταν αξιόλογα και απο- 
δεικνύουν το ευρύ καλλιτεχνικό πνεύμα των 
Ελλήνων Αστυνομικών.

Επιπλέον, όπως παρατήρησα, το με
γαλύτερο μέρος των εκθεμάτων αποτε
λούσε έκφραση του θρησκευτικού συναι
σθήματος που διέπει τον Έλληνα Αστυνομι
κό. Ως Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας αισθά
νομαι τη ανάγκη και την υποχρέωση να σας 
συγχαρώ προσωπικά και να ευχηθώ ολόψυ
χα ο Θεός να ευλογεί τη ζωή σας και να πολ
λαπλασιάζει τις καλλιτεχνικές σας επιδό
σεις, που αποτελούν πράγματι τιμή για σας 
αλλά και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας".

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ ε.α. Ανθυπασηιστής Αθανάσιος 
Παπασταθέπουλος. Γεννήθηκε το έτος  
1925 στη Δάφνη Καλαβρύτων. Κατετόγη 
στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή στις 5- 
11 -1945 και υπηρέτησε στην Ασφάλεια 
Προαστίων, στο Τυπογραφείο κ.α. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω- 
σε την 4-12-1998.

+ ε.α. Ενωμοτάρχης Αριστομένης 
Θεοδωρόπουλος. Γεννήθηκε το  έ το ς  
1931 στην Καλογερόραχη Μεσσηνίας. Κα- 
τετάγη στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή 
το 1951 και υπηρέτησε στην Υποδ/νση Τρο- 
χαίας Προαστίων και σε άλλες υπηρεσίες 
της Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 14-3-1999.

ΠΑΡΑΑΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Ο Δημήτριος Δομζαρ ίδης, υιός του Αν- 
θυπαστυνόμου Αθανασίου Δομζαρίδης που 
υπηρετεί στην Δ.Α. Θεσσαλονίκης, πέτυχε 
στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Ε π ιμ έλε ια :  

Α νθ/μ ος Κ ω ν/νος  Κ ούρος
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ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ

Η συνεργασία των ανδρών του Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/ν- 
σης Ασφάλειας Αττικής με άνδρες του 
Α.Τ. Γλυφάδος είχε ως αποτέλεσμα την ε 
πιτυχή σύλληψη του τουριστικού πράκτορα 
Βλαδίμηρου Νικολαϊδη ο οποίος κατηγορεί- 
ται για πλαστογραφία, κλοπή, αντίσταση κα
τά της αρχής και παραβάσεις των Νόμων 
περί αλλοδαπών και περί νομιμοποιήσεως ε 
σόδων προερχόμενων από εγκληματικές ε 
νέργειες.

Ο Νικολαϊδης συνελήφθη τη στιγμή που 
πήγαινε σε υποκατάστημα τραπέζης στη 
Γλυφάδα για να ανοίξει θυρίδα που διατη
ρούσε και ενώ προηγουμένως για το άτομό 
του ε ίχ ε  απασχοληθεί η επιτροπή του 
Ν.2331/95 η οποία απασχολείται με περι
πτώσεις ξεπλύματος χρήματος που προέρ
χονται από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Νικολαϊδης κατά τον εντοπισμό του 
προέβαλε αντίσταση και τράπηκε σε φυγή 
με αποτέλεσμα να συλληφθεί ύστερα από 
καταδίωξη. Σε έρευνες που έγιναν στην α
νωτέρω θυρίδα, στην οικία του, στο αυτοκί
νητό του και σε τσάντες που κρατούσε, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ταυτοτήτων, 
διαβατηρίων και εκλογικών βιβλιαρίων, ατό
μων καταγόμενων από την πρώην ΕΣΣΔ που έ
χουν αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα, χρημα
τικό ποσόν 7.000 δολαρίων καθώς και πολλά 
έγγραφα, πλαστές σφραγίδες μια κλεμμένη 
ταυτότητα και άλλα πειστήρια.

Όπως προέκυψε από έρευνες ο Νικολαϊ- 
6ης είχε τραυματισθεί με πυροβόλο όπλο την 
13-2-1996 στην κεντρική πλατεία της Γλυφά
δας από άγνωστα άτομα τα οποία ο ίδιος είχε 
καταγγείλει ως μέλη της ρωσικής μαφίας.

Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος και εξε
τάζεται τόσο η νομιμότητα των πειστηρίων 
που κατασχέθηκαν όσο και ο λόγος για τον 
οποίο ο συλληφθείς τα είχε στην κατοχή 
j m ________________________________

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης σχηματίσθηκε δικογραφία κατά των: Αθανασίου Ντογκόση, Αποστόλου Σγουρο- 
μάλλη, Γιαννούλας ΛΛπιτζικάκη, Γεωργίας Φιλιπίδου, Γεωργίου Μπεντούλη, Στεφάνου Πετρίδη, 
Γρηγορίου Τρυφωνίδη, Κωνσταντίνου Βουτυρά, Ελισάβετ Καλού, Αναστασία Μανιατοπούλου, 
Νικολάου Κουφού και Μάρκου Φθενάκη. Απαντες οι προηγούμενοι κατηγορούνται για Πλα
στογραφία και απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση γιατί κατά το διάστημα από τον Σεπτέμ
βρη μέχρι τον Νοέμβρη του 1998 πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές στις επιχειρήσεις 
τους (τουριστικά γραφεία και εμπορικά καταστήματα! που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, Βέ
ροια και Νάουσα με πλαστές πιστωτικές κάρτες και εισέπραξαν από διάφορες τράπεζες το 
χρηματικό ποσόν των 95.000.000 δραχμών. Τις πλαστές πιστωτικές κάρτες κατασκεύαζαν ο 
Κουφού και ο Φθενάκης οι οποίοι και τις διοχέτευαν στους λοιπούς δράστες. Στα χέρια του 
Κουφού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 74 πλαστές πιστωτικές κάρτες τις οποίες είχε κατα
σκευάσει ο Φθενάκης και ήταν έτοιμος να τις διαθέσει σε επιχειρήσεις. Κοινό γνώρισμα όλων 
των πλαστών πιστωτικών καρτών είναι ότι οι πραγματικοί κάτοχοί τους είχαν επισκεφθεί την 
Ελλάδα το καλοκαίρι του 1998 και είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές στη Ρόδο και στην 
Κρήτη. Το διάστημα που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, οι πραγματικοί κάτοχοι βρίσκο
νταν στο εξωτερικό.

Δικογραφία σχηματίσθηκε και κατά των: Β. Τουτζιάρη, Στέρ. Διαμαντοπούλου, Λαζάρ Τραϊκόφσκι, 
Αμπραχάμ Εσκιτζιάν, Φ. Χριστοδουλίδη, Ραντοσέβικ Τζέλκο και Σπυρ. Μελικόκη οι οποίοι κατηγο- 
ρούνται με τα ίδια αδικήματα όπως και οι ανωτέρω λόγω του ότι πραγματοποίησαν εικονικές συ- 
ναλλαγές στις επιχειρήσεις τους με πλαστές πιστωτικές κάρτες._________________________

ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΝ

Εξιχνιάσθηκε από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής η ανθρωποκτονία (25-3-1999) σε βάρος του Αγγέλου Λιακόπουλου και η από
πειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος τους Γεράσιμου Καμπέρη και του Χρήστου Διαμαντή. Δρά
στης είναι ο Γεώργιος Τατσιώνας και όπως προέκυψε, ο δράστης θέλοντας να προμηθευθεί 
ποσότητα χασίς μέσω του φίλου του Νικολάου Καρασαββίδη ήρθε σε επαφή με τον Αλβανό 
υπήκοο Ρεζάρτ Τζαφέρι ο οποίος στη συνέχεια τους σύστησε στους αθίγγανους Γεράσιμο 
Καμπέρη και Χρήστο Διαμαντή. Την 25-3-1999 ο Τατσιώνας συναντήθηκε με τον Καμπέρη και 
τον Διαμαντή κοντά στο Δημαρχείο Α. Λιοσίων και όλοι μαζί αφού επιβιβάστηκαν στο αυτοκί
νητο του Τατσιώνα μετέβησαν σε ερημική τοποθεσία για να γίνει η αγοραπωλησία. Κατά τη 
διαδρομή συνάντησαν τον Λιακόπουλο ο οποίος τους ακολούθησε με το αυτοκίνητο του Κα
μπέρη. Φθάνοντας σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ο Τατσιώνας έδωσε άγνωστο χρηματι
κό ποσόν στους Καμπέρη και Διαμαντή παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα 12 δέματα με χασίς. Ε
λέγχοντας ο Τατσιώνας παρατήρησε ότι μόνον ένα δέμα περιείχε χασίς και ζήτησε αμέσως 
την επιστροφή των χρημάτων του. Ο Καμπέρης και ο Διαμαντής τον αγνόησαν και προσπάθη
σαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Λιακόπουλος. Ο Τατσιώνας τους κατα
δίωξε πυροβολώντας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Λιακόπουλου και τον 
τραυματισμό του Καμπέρη.

ΑΝΗΛΙΚΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

Ανδρες του Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εισέβαλαν σε οίκο α
νοχής στον οποίο εκδιδόταν ανήλικη Βουλγάρα και συνέλαβαν την Τάνια Ασένοβα και την Βα
σιλική Καλογιάννη. Η Ασένοβα εκδιδόταν στον εν λόγω οίκο ανοχής χωρίς να είναι χαρακτη
ρισμένη και η Καλογιάννη απασχολούταν ως υπηρετικό προσωπικό και παράλληλα συγκέντρω
νε και κρατούσε τα χρήματά της πρώτης η οποία στη συνέχεια τα παρέδιδε σε Αλβανό υπήκοο. 
Όπως προέκυψε την ανωτέρω ανήλικη την έφερε στην Ελλάδα Βούλγαρος υπήκοος και την 
παρέδωσε σε κάποιον Έλληνα ονόματι "Σταύρο" ο οποίος ασκώντας σωματική βία σε βάρος 
της την υποχρέωνε να εργάζεται σε μπαρ και παράλληλα να εκδίδεται σε πελάτες. Την 12-4- 
1999 ο "Σταύρος" την πούλησε σε Αλβανό υπήκοο ονόματι "Γκέρτι" ο οποίος την εφοδίασε με 
αλβανικό διαβατήριο στο οποίο φαινόταν ενήλικη. Ο Γκέρτι την μετέφερε στην Αθήνα και την 
υποχρέωσε ασκώντας σωματική βία να εργάζεται στον προαναφερόμενο οίκο ανοχής.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής μετά από πολύμηνες έρευνες εξάρθρωσαν κύκλω
μα εξαγοράς επιτυχούς βαθμολόγησης διαφόρων μαθημάτων του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο αποτελείτο 
από τους: α) Αγησίλαο Δάλλα καθηγητή του Πανεπιστημίου, κατηγορούμενο για σύσταση και συμμορία, δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και πλα
στογραφία βΙ Χρυσή Χατζηπαυλή, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμορία, άμεση συνεργία σε δωροδοκία, πλαστογραφία και παράβαση του 
Νόμου περί μεσαζόντων, γ) Γεώργιο Βαλατσό, κατηγορούμενο για σύσταση και συμμορία, άμεση συνεργία σε δωροδοκία, παράβαση του Νόμου 
περί μεσαζόντων και του Νόμου περί ναρκωτικών, δ| Κωνσταντίνου Κιλμπασάνη, κατηγορούμενου για σύσταση και συμμορία, άμεση-συνεργία 
σε δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εΙ Ρόζα Γαρδέρη, κατηγορούμενη για 
σύσταση και συμμορία και απλή συνέργια στο Νόμο περί μεσαζόντων, στ) Ζαμπία Ζαφειράκη, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμορία και ά
μεση συνέργια σε παράβαση του Νόμου περί μεσαζόντων, ζ) Μαρία Δάλλα, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμορία και άμεση συνέργια σε 
κλοπή, η) Νικολέτα Αδαμίδου, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμορία, πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου περί μεσαζόντων, θ) Ιωάννη 
Λαμπρόπουλο κατηγορούμενο για σύσταση και συμμορία και παράβαση του Νόμου περί μεσαζόντων, ι| Αθανάσιο Αλεξίου, κατηγορούμενο για 
σύσταση και συμμορία και άμεση συνέργια σε παράβαση του Νόμου περί μεσαζόντων, ια) Στυλιανή Αλεξοπούλου κατηγορούμενη για σύσταση 
και συμμορία, άμεση συνέργια σε δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί μεσαζόντων και ιβ) Ιωάννη Βιδάλη κατηγορούμε
νο για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη κλοπή.

Μετά από προκαθορισμένη συνάντηση συνελήφθη ο Βαλατσός ο οποίος παρέλαβε από φοιτήτρια το προσημειωθέν ποσόν των 500.000 
δραχμών που αφορούσε εξαγορά τριών μαθημάτων του Μαθηματικού Τμήματος της εξεταστικής περιόδου Φεβρουάριου 1999 και για τα οποία 
μαθήματα η επί πτυχίω φοιτήτρια πήρε προβιβάσιμο βαθμό χωρίς να δώσει εξετάσεις στα δύο ενώ στο ένα της δόθηκαν εκ των προτέρων τα θέματα 
με τις σωστές λύσεις. Τις 500.000 δραχμές ο Βαλατσός θα το παρέδιδε στην σύζυγό του. Χρυσή Χατζηπαυλή, η οποία θα το μοιραζόταν με τον Δάλλα.. 
Τ ο κύκλωμα, αφού έβρισκε φοιτητές στο πτυχίο που για διαφόρους λόγους δεν μπορούσαν εύκολα να πάρουν επιτυχημένη βαθμολογία συμφωνούσαν 
για τον αριθμό των μαθημάτων και το χρηματικό ποσό, γινόταν επιλογή στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος και ειδικότερα:

1.0  φοιτητής εάν είχε εξετασθεί και είχε αποτύχει, εξαφανιζόταν η κόλλα του και στη θέση της ετοποθετείτο άλλη με τις σωστές λύσεις, 
που συμπλήρωνε είτε ο ίδιος ο φοιτητής είτε κάποιο μέλος του κυκλώματος.

2 .0  φοιτητής δεν πήγαινε να εξετασθεί και εκ των υστέρων συμπληρωνόταν κόλλα με τα στοιχεία του και τις σωστές λύσεις είτε από τον 
ίδιο είτε από κάποιον του κυκλώματος και την οποία στη συνέχεια τοποθετούσαν κανονικά μαζί με τις άλλες κόλλες στο γραφείο του καθηγητή. 
ΓΓ αυτό χρησιμοποιούσαν κλειδιά του Πανεπιστημίου και των γραφείων των καθηγητών που άνοιγαν τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματο
ποιούσαν τις όποιες διαδικασίες.

3.0  φοιτητής έπαιρνε πριν από τις εξετάσεις τα θέματα με τις σωστές λύσεις και πήγαινε στις εξετάσεις "διαβασμένος".
4.0  φοιτητής δεν πήγαινε να εξετασθεί αλλά στη θέση του πήγαινε μέλος του κυκλώματος και κυρίως η Χατζηπαυλή η οποία χρησιμοποιούσε 

το τρίπτυχο του φοιτητή που είχε πλαστογραφήσει με τη δική της φωτογραφία. Στο τέλος της διαδικασίας με την ανακοίνωση της ανεπίσημης ή επί
σημης βαθμολογίας καταβαλλόταν το συμφωνηθέν χρηματικό ποσόν που μοιραζόταν στα μέλη του κυκλώματος ανάλογα με την προσφορά τους.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον επί πέντε χρόνια και εγκέφαλος ήταν ο καθηγητής 
Δάλλας. Ο αριθμός των φοιτητών που εξαγόρασαν μαθήματα είναι απροσδιόριστος, ενώ τα χρηματικά ποσό που καταβλήθηκαν πρέπει να κυ
μαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το ποσόν εξαγοράς των μαθημάτων κυμαινόταν από 100.000 - 300.000 δραχμές.

Σε ταυτόχρονες νομότυπες κατ' οίκον έρευνεςπου διενεργήθηκαν στα σπίτια των μελών του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν με
γάλος αριθμός ασυμπλήρωτου εξεταστικού υλικού με σφραγίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεγάλος αριθμός συμπληρωμένου εξεταστικού 
υλικού με βαθμούς προβιβόσιμους, μια πλαστή στρογγυλή σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και μια μήτρα σφραγίδας, πολλά πλαστά τρί- 
πτυχα φοιτητών, πολλά κλειδιά που αντιστοιχούσαν σε πόρτες του Μαθηματικού Τμήματος και γραφεία καθηγητών, 18 γραμμάρια χασίς που 
βρέθηκαν στην κατοχή του Βαλατσού και ένα ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η υπόθεση απασχόλησε το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων για ένα τρίμηνο και λόγω της σοβαρότητας της υποθέσεως υπήρχε συνεχής 
ενημέρωση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΕΝ Ψ ΥΧΡΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Την 1 -4-1999 βρέθηκε δολοφονημένος μπροστά στην είσοδο του ΚΤΕΟ Χολαργού ο Αλβανός υπήκοος Κέρι Αρβεν. Όπως προέκυψε από τις 
έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής δράστες είναι οι Μπίκας Νίκο και Γεώργιος Αλβέρτης. 
Τον Αρβεν σκότωσε με πιστόλι που έφερε μαζί του ο Νικο Μπίκας μέσα στο αυτοκίνητο του Αλβέρτη και τον εγκατέλειψαν στο σημείο που 
βρέθηκε. Οι δράστες μετέβησαν στο κατάστημα του Αλβέρτη στη Ραφήνα όπου άφησαν τα ματωμένα ρούχα τους, το πιστόλι και 156 γραμμάρια 
ηρωίνης που όπως ισχυρίστηκαν αφαίρεσαν από το θύμα.

Στη συνέχεια με το ίδιο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο έγινε η δολοφονία κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα όπου σε έλεγχο που τους έγινε από 
το πλήρωμα περιπολικού της Αμέσου Δράσεως βρέθηκαν στο εσωτερικό τρεις κάλυκες και κηλίδες αίματος. Μετά τη διαπίστωση αυτή οδηγήθη
καν στο Α.Τ. Ραφήνας για τον περαιτέρω έλεγχο. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής λαμβάνοντας γνώση της προσαγωγής τους παρέλαβε και εξεταζό
μενοι ομολόγησαν την πράξη τους.

Σε έρευνα πόυ έγινε στο σπίτι του θύματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες, 60 φυσίγγια, 
53 γραμμάρια κοκαΐνης και 880 γραμμάρια ηρωίνης.
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ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ

Σπείρα Ελλήνων και Ρουμάνων εμπόρων ναρκωτικών εξάρθρωσαν οι άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής οι οποίοι διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και χασίς στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, προ μηνάς είχε περιέλθει σε γνώση της Υποδ/νσης η πληροφορία ότι ο σεσημασμένος για εμπορία ναρκωτικών Κωνσταντίνος 
Καραγιόννης, γνωστός ως "φαντομάς", διακινεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών σε συνεργασία με κάποιο Ρουμάνο ονόματι "Μόριο". Σύμ
φωνα με την ίδια πληροφορία φερόταν ως συνεργάτης των ανωτέρω και ο επίσης σεσημασμένος Νικόλαος Χέλμης.

Ο Καραγιόννης την τελευταία τριετία προσπαθώντας να "νομιμοποιήσει" τις δραστηριότητές του ασχολείτο με την εκμετάλλευση νυκτερινού 
καταστήματος στη Σαλαμίνα με την επωνυμία 'Τούτι Φρούτι" το οποίο είχε άδεια στο όνομα της μητέρας του. Μετά από την πληροφορία αυτή 
άνδρες της Δίωξης έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση τον Καραγιάννη και διαπίστωσαν ότι είχε μισθώσει διώροφο οίκημα στο οποίο διέ
μεναν τα "μπαλέτα" αλλοδαπών νεαρών γυναικών που εργάζονταν στο "Τούτι Φρούτι" καθώς και διάφοροι Ρουμάνοι μεταξύ των οποίων και ο 
"Μόριο" ο οποίος εξακριβώθηκε ότι ήταν ο κακοποιός Πετρέσκου Μαρινίκα Μόριους που διωκόταν με σωρεία ενταλμάτων συλλήψεως, βου
λευμάτων και αποφάσεων.

Διαπιστώθηκε ότι ο Καραγιόννης χρησιμοποιούσε δύο αυτοκίνητα και ότι κάθε βράδυ μαζί με τον "Μόριο" μετέβαιναν σε δασώδη περιοχή 
στην οποία εξαφανιζόταν για μικρό χρονικό διάστημα ενώ ο Ρουμάνος κρατούσε "τσίλιες". Ακολούθως, αφού άλλαζαν αυτοκίνητα περνούσαν 
στο Πέραμα, επισκέπτονταν για λίγο με προφυλάξεις το σπίτι του Χέλμη και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε προκαθορισμένα 
σημεία των Αθηνών και του Πειραιά με διάφορα άτομα. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ήταν σχεδόν βέβαιο ότι όταν οι Καραγιόννης και "Μάριος" 
πήγαιναν τις νυκτερινές ώρες από Σαλαμίνα στο Πέραμα μετέφεραν ναρκωτικό, τις βραδινές ώρες της 21 -4-1999 ακινητοποιήθηκαν χωρίς να 
προλάβουν να αντιδράσουν ενώ επέβαιναν στο αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο της γραμμής Παλούκι - Πέραμα. Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 100 γραμμάρια ηρωίνης. Σε ταυτόχρονη έρευνα που έγινε στην οικία του Χέλμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα χα
σίς δέκα τσιγαριλίκια και ένα πιστόλι αερίων με 23 φυσίγγια. Εντός της οικίας του Χέλμη συνελήφθησαν και οι Γεώργιος Πετράκος που κατείχε 
δύο τσιγαριλίκια που μόλις είχε προμηθευθεί και ο Ευάγγελος Βακρατζός διότι κατείχε μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης. Σε έρευνα στην 
οικία που συζούσε ο Βακρατζός με την Βασιλική Γιανναράκη βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσόν των 5.643.000 δραχμών που προερ
χόταν από εμπορία ναρκωτικών που διακινούσαν οι Χέλμης Βακρατζός και Γ ιανναράκη. Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του Καραγιάννη όπου βρέθη
καν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες πολλά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα αυτοσχέδιο πιστόλι - στυλό και δύο επαναληπτικές καραμπίνες χω
ρίς άδεια. Στην δασώδη περιοχή που πήγαινε με τον "Μόριο" βρέθηκαν θαμμένα πολλά σακουλάκια με ηρωίνη βάρους 567 γραμμαρίων.

OU EST OUE C  EST ΚΥΡΙΕ ΚΕΣΣΕ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των: α) Πόπα Ιονέλ, 
κατηγορούμενου για ληστεία κατά συναυτουργία, σύσταση και συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, 
ψευδή ανωμοτί κατάθεση, παράνομη οπλοφορία, παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας και παραβίαση όρων δικαστικής απόφασης α
παγόρευσης εισόδου καθώς και παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών, β] Κωνσταντίνου Κεσσέ, κατηγορούμενου για διακε
κριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, σύσταση και συμμορία, υπόθαλψη εγκληματία, παροχή καταλύματος σε λαθρομετανάστη και χρήση ναρκω
τικών ουσιών, γ| Ελένη Κουλάκη σύζυγος του Κεσσέ, κατηγορούμενη για υπόθαλψη εγκληματία και παροχή καταλύματος σε λαθρομετανάστη, 
δ] Χαριλάου Δημητροπούλου, κατηγορούμενου για ληστεία κατά συναυτουργία, σύσταση και συμμορία, διακεκριμένες κλοπές και παράνομη ο
πλοφορία, και εΙ Ντανούτ Γκουράν, κατηγορούμενου για ληστεία κατά συναυτουργία, σύσταση και συμμορία, διακεκριμένες κλοπές και παράνομη 
οπλοφορία. Οι δράστες στις αρχές του έτους συνέστησαν σπείρα στην οποία συμμετείχε και ο σεσημασμένος κακοποιός Κωνσταντίνος Χιρ- 
βατίδης, έγκλειστος ήδη των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών και αποφάσισαν από κοινού τη διάπραξη ληστείας σε βάρος τεθωρακισμένου 
αυτοκινήτυο της ΓΚΡΟΥΠ 4 που ενεργούσε χρηματαποστολή καθημερινώς στην Ιονική τράπεζα Μεγάρων. Αφού εφοδιάστηκαν με όπλα και έ 
κλεψαν δύο μοτοσυκλέτες πήγαν στα Μέγαρα σταθμεύοντας κοντά στην τράπεζα και με την απειλή των όπλων απέσπασαν από τους υπαλ
λήλους της χρηματαποστολής τέσσερις σάκκους που περιείχαν 67.749.877 δραχμές.

Ο Πόπα με τον Κεσσέ συνέστησαν σπείρα με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων χρηματοκιβωτίων και αυτομάτων μηχανημάτων ανάληψης χρη
μάτων. Για το σκοπό αυτό εφοδιάστηκαν με κατάλληλα διαρρηκτικά εργαλεία. Αφού μίσθωσαν αυτοκίνητο επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής 
για την Κρήτη. Αφού εντόπισαν το Ταχ. Ταμιευτήριο Ασημίου του Ηρακλείου Κρήτης, την 29-4-1999 παραβίασαν την κλειδαριά της θύρας εισό
δου, άνοιξαν τρύπα στο χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν το ποσόν των 4.400.000 δραχμών. Μετά την πράξη αυτή επέστρεψαν στην Αθήνα. Επί 
του πλοίου ο Πόπα προκάλεσε επεισόδιο και παραδόθηκε στις λιμενικές αρχές του Πειραιά όπου δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και α- 
φέθηκε ελεύθερος. Το γεγονός έγινε αντιληπτό αργότερα με αποτέλεσμα να αναζητηθεί και να εντοπισθεί μετά από δύο ημέρες όπου και 
συνελήφθη για δήλωση ψευδών στοιχείων και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας και για παράβαση όρων δικαστικής απόφασης με 
την οποία είχε διαταχθεί η απέλασή του. Ο Κεσσές και η σύζυγός του συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία γιατί παρείχαν κατάλυμα στον 
Πόπα. Ο Κεσσές συνελήφθη και για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα χρήματα από την κλοπή στο Ταμιευτήριο δεν βρέθηκαν και ο Πόπα 
ισχυρίσθηκε ότι τα πέταξε στη θάλασσα για να μην τα βρουν οι Λιμενικοί. Ο Πόπα υπήρξε τρόφιμος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών όπου 
εκρατείτο για ληστείες και κλοπές. Μετά την αποφυλάκισή του ο Πόπα ενώθηκε με άλλους ομοεθνείς του από τη Ρουμανία με τους οποίους 

έκλεψαν Τράπεζες στη Νεμέα, στη Σπάρτη, στο Βελεστίνο, στο Αιγίνιο Πιερίας και στο Περιστέρι Αττικής. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Me απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" 
στους: Αστυν. Δ/ντή Νικόλαο Ζαπαρτίδη, Α- 
στυν. Α'Νικόλαο Μισίδη, Υπαστ. Β'Χαράλα
μπο Ελευθεριάδη, Ανθ/μο Αντώνιο Μπόζια, 
Αρχ/κες Παναγιώτη Βασιλικό, Γεώργιο Σα- 
κελλαρίδη και Ευστάθιο Τζιβάρα καιΑστ/κες 
Τριαντάφυλλο Βογιατζά, Χρηστό Κούτρα, 
Θεόδωρο Τσελεμπή και Δημήτριο Φυδανίδη, 
διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Α
σφάλειας Ορεστιάδας και στο Τμήμα 
Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας, συ
νέλαβαν ένα άτομο το οποίο κατείχε 1.850 
γραμμάρια ηρωίνη, ενώ σε συνεργασία με 
αστυνομικούς της ΔΑΑ./ΥΑΝ. συνελήφθη 
και άλλο άτομο στην κατοχή του οποίου 
βρέθηκαν 13 γραμμάρια ηρωίνη.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" 
στους: Υπαστ. Α'Δημήτριο Στεργιόπουλο, 
Αρχ/κα Κων/νο Γιαννόπουλο και Αστ/κα  
Γεώργιο Πετρόπουλο, που υπηρετούν στην 
Άμεση Δράση Αττικής, διότι συνέλαβαν 
δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε κλεμμένο 
μοτ/το και τα οποία προ ολίγου είχαν αφαι- 
ρέσει βιαίως την τσάντα διερχόμενης γυ
ναίκας.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" 
στους: Αστυν. Υποδ/ντήΑντώνιο Σκουμπό- 
πουλο, Αστυν. Β Ιωάννη Πουρσανίδη Ιωάννη 
και Αστ/κες Γεώργιο Τσιπώτη, Χρηστό Κα- 
λαμάρα, Ευστάθιο Αυγητόπουλο καιΑστέριο 
Σκόρπα, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της 
ΑΑ. Φλώρινας, διότι κατόρθωσαν να συλ- 
λάβουν ύστερα από καταδίωξη και με κίνδυ
νο της ζωής τους τέσσερις Αλβανούς λα
θρομετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε 
κλεμμένο Ι.Χ.Φ. αυτ/το και στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 69,250 
κιλό χασι'ς.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυν. Θεσσαλίας, απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους: Αστυν. 
Δ/ντή Νικόλαο Σαργιώτη, Αστυν. Υποδ/ντές Κων/νο Μανιφάβα και Δημήτριο Ντάσκα, Υπαστυ- 
νόμους Α ' Ευάγγελο Αθανασίου, Κων/νο Ξόλια και Αθανάσιο Γοαβάνη, Ανθ/μο Ιωάννη Γκόγκο, 
και Αστ/κα Ιωάννη Σιούτα, άπαντες της A Α. Τρικάλων, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν στην 
περιοχή Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, τρεις επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς οι οποίοι μετέ
φεραν με κλεμμένο αυτοκίνητο εκατόν τρία κιλά ινδικής κάνναβης, δύο καλάσνικοφ, φυσίγγια 
και εννέα χειροβομβίδες.

Με απόφαση της ΑΆ  Χαλκιδικής απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους: Ανθ/μους Σαραφιανό 
Παπασαραφιανό, Δημήτριο Πρόξενο και Κων/νο Τουβλατζή, Αστ/κες Βασίλειο Παπά, Νικόλαο 
Κουρίδη, Δημήτριο Πάλλη, Δημήτριο Γραμμένο, Γεώργιο Πλαστάρα, Ευάγγελο Αργυρό και Πα- 
σχάλη Ζηλιούδη διότι υπηρετούντες σε διάφορες υπηρεσίες της A Α. Χαλκιδικής, κατόρ
θωσαν να εξαρθρώσουν οργανωμένο κύκλωμα πορνείας, το οποίο κατ' εξακολούθηση εξω
θούσε στην πορνεία και εξέδιδε αντί του ποσού των 15.000 έως 20.000 δρχ. δεκαοκτώ γυναί
κες Ελληνίδες και αλλοδαπές.

Με απόφαση της ΑΑ. Χαλκιδικής απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους: Υπαστ. Β' Γεώργιο Κα- 
τσαρό του Α.Τ. Ν. Μουδιανών, Αρχ/κες Δημήτριο Γιασουμάκη και Ιωάννη Γιαντσελίδη και Α
στ/κα Γεώργιο Λιάμπα, του Α.Σ. Ν. Τρίγλιας, γιατί συνέλαβαν δύο υπηκόους Βουλγαρίας, οι 
οποίοι κατείχαν παράνομα τυπογραφικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την κατάρτιση 
πλαστών εγγράφων και ιδίως βεβαιώσεων πράσινης κάρτας, τις οποίες διέθεταν σε λαθρο
μετανάστες αντί χρηματικής αμοιβής.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Υ
παστ. Β'Σάββα Ασλανίδη, Ανθ/μο ΠερικλήΠαπαγεωργίου, Ανθ/μο ΙωάννηΛεοντιάδη, Αρχ/κες 
Αντώνιο Καρανίκα και Γεώργιο Κωστίδη, Αστ/κες Νικόλαο Παπαδημητρίου και Στέφανο Λιατό- 
πουλο, άπαντες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσ/νίκης, διότι συνέλαβαν στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, έναν Αλβανό υπήκοο, στην κα
τοχή του οποίου βρέθηκαν 1.510 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και ένα Ι.Χ.Φ. αυτ/το στο οποίο 
την είχε κρύψει επιμελώς.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους: Α
στυν. Δ/ντές Θεόδωρο Σίμογλου και Γεώργιο Αγγελάκο, Αστυν. Β' Γεώργιο Σαξιώνη, Υπαστυ- 
νόμουςΑ' Γεώργιο Πιέρρο και Κων/νο Παναγιωτόπουλο, Αρχ/κες Μιχαήλ Προύντξο, Νικόλαο 
Στραβοκέφαλο, Κων/νο Κατσικάδη, Αθανάσιο Αχτύπη, Ηλία Ζαχαράκη, Κων/νο Κορέλη και 
Ιωάννη Αναστασόπουλο και Αστ/κες Αναστάσιο Αναστασίου, Γεώργιο Γεναράκη Ηλία Καμάρα, 
Σωτήριο Κονιονάσιο, Φώτιο Κορμό, Σταύρο Κουρεβέση, Βασίλειο Πετράκο και Γεώργιο Σωτη- 
ράκο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικής της ΔΑ. Αττικής, πέτυ- 
χαν να εξαρθρώσουν Ελληνοαλβανική σπείρα διακίνησης ναρκωτικών και να συλλάβουν τα μέ
λη της στα Ανω Λιόσια και στην Αθήνα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
162 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κακάίνης, χρηματικό ποσό, 4 κινητά τηλέ
φωνα, ένα ΑΧ.Φ. αυτ/το και ένα ταξί.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" στους: Α
στυν. Α ' Ιωάννη Κοτρώτσο, Αστυν. Β' Γεώργιο Χριστόπουλο, Υπαστυνόμους Α' Κων/νο Χον- 
δρογιάννη και Αριστείδη Μαχά, και Αστ/κες Ρίξο Φουντούκη και Χρήστο Παπαποστόλου, διότι 
υπηρετούντες στο Τ.Α. Λαμίας και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λά
ρισας, κατόρθωσαν να συλλάβουν τον έναν από τους τρεις ληστές του Υποκαταστήματος 
της Αγροτικής Τράπεζας Ν. Μοναστηριού Φθιώτιδας, ενώ στη συνέχεια αξιοποιώντας λοιπές 
πληροφορίες κατόρθωσαν να εξακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητας των δύο άλλων δρα
στών οι οποίοι συνελήφθησαν την επομένη στη Λάρισα.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
-----------ΣΤΟ ΛΕΣ -----------
Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματά 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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A' - Β' ■ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ για τις 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

με ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ,,,!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

23 ΧΡΟ ΝΙΑ  ΑΣΧΟΛΟ ΥΜ ΑΣΤΕ  
Μ Ε  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  
ΣΤΡ Α ΤΙΩ ΤΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ω Ν

Ειδικές τιμές για παιδιά Αστυνομικών

Έναρξη ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εμμ. Μ π εν ά κ η  41 & Σό λω νο ς 1 0 6  81 Α θή να  
Τηλ.: 3 8 .3 1 .6 7 2  - 3 8 .0 4 .7 9 7  Fax: 3 8 .0 4 .7 9 7

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  62 96 87

Ο Π Τ Ι  Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γοαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γω\ώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχυς Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195
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Επιτυχία της χωράς μας 

θ εω ρ ε ίτα ι η θ ετ ική  

δήλωση των "15 " για 

την υπόθεση Ο τσαλάν στο 

Λουξεμβούργο στο  άτυπο 

Συμβούλιο Υπουργών Εξω

τερ ικ ώ ν . "Μετριοπάθεια και 

σύνεση" συνιστά η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στην Αγκυρα και εκφρά

ζε ι την αλληλεγγύη της στην 

Ελλάδα για τις  επ ιθέσεις που 

δέχετα ι από την Τουρκία. "Α

πορρίπτουμε τις επιθέσεις αυ

τές, είναι άδικες και αδικαιολό

γητες και προπάντων δεν συ

νε ισ φ έρ ουν  σε μ ια ευοίωνη  

προοπτική"δόλωσε με έμφαση 

ο Γερμανός π ρόεδρος του 

Συμβουλίου Υπουργών Εξωτε

ρικών κ. Γ ιόσκα Φίσερ.

Ο πρόεδρος της Κο

μ ισ ιόν κ. Ζακ Σα- 

ν τέρ  μετά  από 

πολύωρη συνεδρίαση της Επι

τροπής, ανακοίνωσε ότι μετά 

την έκθεση της ανεξάρτητης 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων, 

τα μέλη της Κομισιόν απο
φάσισαν με ομοφωνία να υ
ποβάλουν συλλογικά τις  πα
ρα ιτήσ εις τους. Η π εντα

μελής Επιτροπή Σοφών κατα

λόγισε στην Κομισιόν "συλλο

γική ευθύνη" για απάτες, κακο

διαχείριση και διαφθορά προ- 

καλώντας άμεσα φωνές που 

καλούσαν τη συνολική παραίτη

ση του Εκτελεστικού οργάνου 

της Ε.Ε. Ο πρώην πρωθυπουρ

γός της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι 

είναι ο νέος πρόεδρος της Ευ

ρωπαϊκής Επιτροπής. Η "διπλή 

προσωπικότητα" του πολιτικού 

και του τεχνοκράτη, ήταν τα ε 

χέγγυο για την εκλογή στο α

νώτατο αξίωμα της Ε.Ε.

Αλγεινή  εντύπωση 

προκάλεσε το γεγο

νός ότι την ώρα που 

πολεμικές επιχειρήσεις διεξά

γονταν σε ευρωπαϊκό έδαφος, 

οι "1 5" στο Βερολίνο δια 

πληκτίζονταν για τα αγροτικά 

και τους πόρους των Ταμείων. 

Χαρακτηριστική του κλίματος 

και η απάντηση του  πρωθυ

πουργού:’̂  ζω ή έχ ε ι πολλές  

πλευρές. Έχει και την οικονο

μική που ενδιαφέρει και τις η

γεσίες και τους πολίτες. Ο άν

θρωπος είναι καλειδοσκόπιο, 

μην το ξεχνάμε". Ο πρωθυ

πουργός επανέλαβε ότι η χώρα 

μας δεν  μ ε τέ χ ε ι σ τ ις  επ ι

χειρήσεις: "Διότι ε ίμ α σ τε  γει

τονική χώρα της Γιουγκοσλα- 

βίας και της Αλβανίας και διότι 

δεν πιστεύουμε ότι η στρατιω

τική επέμβαση θα λύσει τη δια

φορά" εζόχψ ε. Ανακοίνωσε ό

τι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή 

με τις άλλες χώρες των Βαλκα

νίων για την παροχή ανθρωπι

στικής βοήθειας. Ήδη έχει έρ

θει σε επαφή με την κυβέρνη

ση των Σκοπιών. Πρόβλεψε ότι 

οι αντιθέσεις μεταξύ των "15" 

θα ενταθούν αν συνεχιστούν οι 

βομβαρδισμοί και δεν θα επι

τ ε υ χ θ ε ί πολιτική λύση. "Στο 

συμβούλιο κορυφής εκφ ρά 

στηκαν διαφορετικές απόψεις

για την απ οτελεσματικότητα  

των βομβαρδισμών" είπε. Τόνι

σε ότι δεν έχει καμιά ένδειξη 

για επίθεση της Γιουγκοσλα

βίας εναντίον γειτονικών χω

ρών (Σκόπια-Αλβανία-Κροατία) 

για γενίκευση του πολέμου.

Ε■ —  C

*χει κάθε λόγο να πα

νηγυρ ίζει η κυβέρνη- 

■ση για τη "μεγάλη 

εθνική επιτυχία" όπως τη χα

ρακτήρισε ο πρωθυπουργός κ. 

Σημίτης των εννέα τρ ισ εκα

τομμυρίων δραχμών που θα 

εισπράξει η Ελλάδα από τα κοι

νοτικά ταμεία στην εφ τα ετία  

2000-2006. Οι ολοήμερες και 

ολονύκτιες διαπραγματεύσεις 

τω ν 15 η γ ε τ ώ ν  τω ν  χω - 
ρών-μελών της Ε.Ε στο Βε
ρολίνο απέβησαν πολύ επω

φελείς για την Ελλάδα, η οποία 

εξασφαλίζει πολύ περισσότε

ρους πόρους από όσους προσ

δοκούσε, λόγω της αρχικής α

πόλυτης θέσης της Γερμανίας 

για μείωση των δαπανών: "το 

2006 η Ελλάδα θα β ρ ίσ κετα ι 

πολύ κοντά στις άλλες χώρες  

της Ευρώπης. Θα έχει φύγει α

πό την καθυστέρηση. Η βάση ε- 

τέθη σήμερα. Αλλά θέλει πολλή 

δουλειά ακόμη" είπε ο πρωθυ

πουργός. Και τόνισε ότι η Ελλά

δα είναι η μόνη χώρα που είχε 

σημαντική αύξηση στους πό

ρους της σε μια στιγμή που οι 

περισσότερες χώ ρες ήθελαν 

δραστικές περικοπές. Ο πρω

θυπουργός υπογράμμισε ακό

μη ότι και στη διαπραγμάτευση 

για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 

"τα συμφέροντα των Ελλήνων 

αγροτών δεν θίγονται. Οι πόροι 

αυξάνονται οριακά".

Η χώρα μας δια του υ

πουργού Ε ξω τερ ι

κών κ. Γ. Παπανδρέου 

χ α ιρ έ τ ισ ε  την πρόθεση της 

γερμ αν ικής π ροεδρ ία ς να

βοηθήσει η Ευρώπη τη μαστι

ζόμενη Βαλκανική, μετά  την 

κρίση στο Κοσσυφοπέδιο. Σε 

συνάντηση στη Βόνη τω ν υ

πουργών Εξωτερικών Βαλ

κανικών χωρών που συνο

ρεύουν με τη Γιουγκοασλαβία - 

με παρατηρητή την Ελλάδα- ο 

υπουργός Εξωτερικών της Γερ- 

μανίας κ. Φίσερ διαβεβαίωσε 

τους Βαλκάνιους ότι μετά την 

κρίση θα προωθηθεί Σύμφωνο 

Ασφάλειας για τη Νότιο Βαλκα

νική που θα περιλαμβάνει μέ

τρα για την περιφερειακή α

σ φ ά λε ια , την ο ικονομ ική  

βοήθεια και τον εκδημοκρατι

σμό των χωρών. Στη συνδιά

σκεψη έλαβαν μέρος εκπρό

σωποι εννέα  χω ρώ ν της 

ευρύτερης περιοχής που γει

τονεύει με την Γιουγκοσλαβία, 

της Ε..Ε, των Ηνωμένων Εθνών και 

του ΟΑΣΕ για να συντονίσουν τις 

προσπάθειες παροχής βοήθειας 

στους πρόσφυγες.

Wk τ ·ε τά  την αποτυχία

1 % / Ι τ ω ν  υπουργών Ε-
I Τ  Ισωτερικών τω ν

χωρών της Ε.Ε να καταλήξουν 

σε συμφωνία στο Λ ο υ ξεμ 
βούργο η Ελλάδα δεν θα δ ε

χθ ε ί πρόσφυγες από το Κοσ

συφοπέδιο. Ο υπουργός Δημ. 

Τάξης κ. Μ.Χρυσοχοϊδης κατέ

στησε σαφή την ελληνική θέση, 

ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 

πρέπει να φιλοξενήσουν πρό

σφυγες με βάση την αρχή της 

αναλογίας, επ ισημα ίνοντας 

στους ομολόγους του τους κιν

δύνους για τη χώρα μας από έ 

να ενδεχόμενο  προσφυγικό 

κύμα, δεδομένου ότι φ ιλοξενεί 

ήδη εκατοντάδες χιλιάδες οι

κονομικούς μετανάστες. Ο υ

πουργός παρέθεσε στοιχεία 

από τα οποία προκύπτει ότι η 

Ελλάδα έχει διαμορφώσει στην 

Αλβανία οργανω μένους χώ

ρους φ ιλοξενίας προσφύγων
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στους οποίους παρέ

χεται στέγαση, τροφή και φαρ

μακευτική περίθαλψη. Επίσης 

ανέφερε τη βοήθεια που δίνει 

η χώρα μας στο κράτος των 

Σκοπιών, το οποίο επίσης φιλο

ξενεί μεγάλο αριθμό ξεριζωμέ

νων ανθρώπων. Ο προεδρεύων 

Γερμανός υπουργός μεταξύ άλ

λων ανακοίνωσε ότι θα δοθεί στη 

Αλβανία μεγάλη οικονομική και άλ

λη βοήθεια από τις ευρωπαϊκές 

χώρες, μεγάλο μέρος της οποίας 

θα αναλάβει να διαχειριστεί η χώ- 

ρα μας.

Την υποστήριξη της Ε.Ε 

στους βομβαρδισμούς 

του  ΝΑΤΟ στη Γιου- 

γκοσλαβία εξέφρασαν οι 1 5 

υπουργοί Εξω τερικώ ν σε 

κοινή ανακοίνωση στο Λου

ξεμβούργο, ζητώντας να δι

κα σ τε ί ο ΛΛιλόσεβιτς από το 

Δ ιεθνές Δικαστήριο, ενώ δεν 

κατετέθη κανένα κείμενο για ε 

πίλυση της κρίσης, όπως υπο

στήριξε η Αθήνα. Την πολιτική 

δήλωση των "15" προσυπέγρα

ψε η χώρα μας, έκανε όμως και 

δική της ξεχωριστή δήλωση.

Στο κενό έπεσε η συ

νεδρίαση της έκτα 

κτης συνόδου κο
ρυφ ής των "15" στις Βρυ

ξέλλες που η γερμανική προε

δρία είχε αφιερώσει στην κρί

ση του Κοσσυφοπεδίου. Λιτή κι 

εκφ ρ α σ τ ική  η δήλωση του 

πρωθυπουργού κ. Σημίτη για τη 

συζήτηση: "Δεν κατέληξε σε κα

μιά απόφαση. Οι "15" διατύπω

σαν τις απόψεις τους. Πολλά θέ

ματα παραμένουν ανοικτά. Οι δυ

σκολίες είναι μεγάλες. Θαχρεια- 

σθείμεγάλη προσπάθεια ακόμη 

για να φτάσουμε σε θετικά απο

τελέσματα". □

Επιμέλεια:
I/. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον

Απολύθηκε από τη 

θέση του ο αστυ

νομικός δ ιευθυ

ντής της Πολιτείας της Νέας 

Υόρκης, συνταγματάρχης 
Καρλ Γουίλιαμς, διότι προέβη 

σε δημόσιες δηλώσεις με τις 

οποίες απέδωσε τη διακίνηση 

ναρκωτικών σε φ υ λετ ικ ές  

μειονότητες. Συγκεκριμένα, ο 

Γουίλιαμς κατηγορήθηκε ότι 

πυροδότησε την ένταση με

ταξύ μαύρων και αστυνομι

κών και απολύθηκε όταν 

δήλωσε ότι οι μαύροι και οι ι- 

σπανόφωνοι μετανάστες,έ

χουν πιο έντονη την τόση από 

ό,τι οι λευκοί, να ασχολούνται 

με τη δακίνηση κοκαΐνης και 

μαριχουάνας.. Στη Νέα Υόρκη, 

η αστυνομία έχει πιστωθεί με 

τη δραματική πτώση της ε 

γκληματικότητας. Και εκε ί ό

μως η εικόνα αμαυρώθηκε 

μετά  τον θάνατο του Δυτι- 

κοαφρικανού Αμαντού Ντιά- 

λο, ο οποίος πυροβολήθηκε 

και σκοτώθηκε από τέσσερις 

λευκούς αστυνομικούς, ενώ 

βρισκόταν στον διάδρομο της 

πολυκατοικίας όπου διέμενε. 

Η ανάκριση που ακολούθησε 

ε ίχε ως στόχο να διαπιστω

θεί γιατί οι αστυνομικοί του έ 

ρ ιξα ν  41 σ φ α ίρ ες , ενώ  ο 

Ντιόλο ήταν άοπλος και προ

φανώς δεν ε ίχ ε  διαπρόξει 

κανένα παράπτωμα. Μαύροι 

ηγέτες είχαν και στο παρελ

θόν ζητήσει την απομάκρυν

ση του Γουίλιαμς,επειδή επέ

τρεπ ε σε τροχονόμους να 

παρατηρούν ιδαίτερα τους μη 

λεκούς οδηγούς που διέπρα- 

ταν το παραμικρό παράπτω
μα.

Λ ύτρα ζητούν οι "α- 

π αγω γείς"- λη

στές, αποζημίω

ση υπόσχονται οι δικαιούχοι 

και όλα στρέφονται γύρω από 

ένα μπουκάλι σπάνιο σκωτσέ- 

ζικο ουϊσκι, συγκεκριμένα ένα 

"μαλτ" ηλικίας 44 ετών που έ 

κλεψαν άγνωστοι από κάβα 

επώνυμου καταστήματος στο 

Έντμοντον του Καναδό. Αρχι

κά ο ιδ ιο κτή τη ς  του κατα

στήματος Ντον Κόζιακ, θεώ

ρησε πως η διάρρηξη έγινε 

στην τύχη από κάποιους με

θυσμένους που δεν είχαν ι

δέα για την αξία του μπουκα

λιού. Η υπόθεση όμως πήρε 

τα χα ρ α κτη ρ ισ τικά  "απα

γωγής" από τη στιγμή που ά

γνωστος τηλεφώνησε στον 

Κόζακ και ζήτησε περισσότε

ρα από 560 εκα τομμύρ ια  

δραχμές ως...λύτρα για να α

πελευθερω θεί ο πολύτιμος 

"όμηρος".

Στην υπόθεση μπήκε και η 

ποτοποιία που είχε εμφυαλώ- 

σει το το ουϊσκι, ανακοινώνο

ντας ότι όποιος δώσει πληρο

φορίες που θα οδηγήσουν στη 

σύλληψη των ληστών, θα μπο

ρέσει να κάνει διακοπές στο

νησί Ασλεϊ της Σκωτίας, όπου 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής του του περίφη

μου ουίσκι.

em τρ ία  χρόνια  η 

Τζοάνα Βογκ είχε 

τα άκρα της σπα

σμένα και δεμένα και επί ένα 

χρόνο ήταν καθηλωμένη στην 

αναπηρική καρέκλα. Α ξιζε ό

μως ο κόπος, γιατί η 25χρονη 

κοπέλα που γεννήθηκε νάνος 

για πρώτη φορά στη ζωή της 

σηκώθηκε, στάθηκε και κοίτα

ξε τη μητέρα της ίσια στα μά

τια, χωρίς να σηκώσει το κε

φάλι. Χάρη σε μια πειραματική 

μέθοδο που ακούγεται σαν 

μεσαιωνικό βασανιστήριο, η 

Βογκ κατάφερε να ψηλώσει 

τα τρία τελευταία χρόνια κα

τά 30 πόντους και τώρα έχει 

ύψοςΐ μ52.0 άθλος αυτός ε- 

πετεύχθη στο Ιατρικό Κέντρο 

του Λος Α ν τζελ ες  "Κέδροι 

του Σινά" αλλά η τεχνική αυτή 

δεν ισχύει για όλους τους νά
νους.

Συνήθως αναγγέλ

λουμε το  θάνατο 

υπερηλίκων που έ 

χουν ξεπεράσει τα 80 χρόνια 

ζωής, με τη φράση “έφ υγε 

πλήρης ημερών". Τι θα μπο

ρούσαμε όμως να πούμε για 

έναν άνθρωπο που πεθαίνει 

μετά 148 συναπτά έτη ζωής. 

Τόσο, πέθανε ο γηραιότερος 

άνθρωπος της Συρίας, ο Χα

σάν Σαντλί, γ εν ν η θ ε ίς  το  

1851, σπάζοντας όλα τα ρε

κόρ Γκίνες. Λέγετα ι μάλιστα 

ότι ο αποθανών δεν χρειά 

στηκε να χρησιμοποιήσει όλα 

τα χρόνια γυαλιά για να δει 

καλύτερα, ενώ διατηρούσε 

πλήρη πνευματική διαύγεια μέ

χρι τα τελευταία του. □
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κλυδωνισμός πλοίου σε τρικυμία, 2. Δέρματα ζώων ή ...παλιάν

θρωποι - Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά παράλια της Αραβίας, 3. Δεν υ

ποχωρούν εύκολα - Τ ο απόβαρο, 4. Μισό ...κερί- Δυσκολεύει τη δίο

δο ηλεκτρικού ρεύματος (καθ.), 5. Αρχικά ενός ...Σταυρού - Η σουρ- 

βιά (καθ.) - Σημάδια από πληγές που επουλώθηκαν, 6. Μικρές ... ά

γιες (καθ.) - Αφωνη... μανία - Η πρωτεύουσα του Περού, 7. Είναι τα 

βαθιά νερά - Φυλή ιθαγενών της Αφρικής, 8. Θυμίζει γάμο με 

...θαύμα - Η "μάντρα" του έβγαλε πολλούς καλλιτέχνες - Σύμφωνα 

που... σφραγίζουν, 9. Πνευστό μουσικό όργανο - Υπόνομοι ορυ

χείων (καθ.), 10. Γειτονικά γνωστής σειράς - Ξένος οίκος οπτικών - 

Κολλητά στον ...ίππο, 11. Πανιά πλεούμενου - Αγαθές, 12. Μ' αυτό 

και με το "σας", μιλάς... ευγενικά - Πατέρας του Θουκυδίδη, 13. Και

νούργιες - Ονομασία θερμομετρικής κλίμακας.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Οπτικό όργανο (καθ.), 2. Αντίγραφα πρωτότυπου - Λέγεται ο 

Δασκαλόπουλος, 3. Γάλλος... φίλος - Χωριό της Ρόδου - Το "και" 

στην Κρήτη, 4. Κι έτσι η μητέρα - Προϋποθέσεις για έγκυρες απο

φάσεις Γ.Σ. συλλόγων, 5. Φροντίδα, μέριμνα για ...κατοπινά - Είναι οι 

γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου (καθ.), 6. Όπερα του Βέρντι - Λίμνη 

της Αφρικής - Αφωνη ...σοφία, 7. Ιεροί χώροι - Αδικα, ανώφελα, 8. 

Σημείο της αριθμητικής - Στο μπάσκετ αλλάζει εύκολα και... γρήγο

ρα Ιξ.λ.), 9. Το χημικό σύμβολο του βόριου - Μισή... τύχη - Για να 
βγει... γδύνεται (ξ.λ.) - Πήγαινε... αλά γαλλικά, 10. Μηχανικό συνήθως 

εξάρτημα για αντικατάσταση άλλου φθαρμένου (καθ.), 11. Εξεγέρ

σεις, ανταρσίες - Το μελόδραμα, 12. Ποσά που αναλογούν σε κάθε 

μετοχή εταιρίας από τα κέρδη της χρονιάς - Σύνολο συγγενών, 13. 

Η πάπια... επιστημονικά - Ευνοϊκό, ελπιδοφόρο - Το 6.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Δεν σας κρύβουμε κύριε Χριστόπουλε ότι είσαστε ο πρώτος 

ύποπτος για την κλοπή από τα γραφεία της εταιρίας "Πολυδομική" 

των αναλυτικών σχεδίων για το χτίσιμο του νέου ουρανοξύστη της 

Αθήνας. Ήσασταν από τα υψηλά στελέχη της εταιρίας και γνωρί

ζατε ότι οι λεπτομέρειες που υπήρχαν σ' αυτά τα ειδικά σχέδια δεν 

είχαν αντίγραφα, είπε ο Αστυνόμος Κωνσταντίνου στον Βίκτορα 

Χριστόπουλο κατά την επίσκεψή του στην πολυτελή βίλα του τ ε 

λευταίου. Τον Αστυνόμο συνόδευαν ο αρχιφύλακας Οικονόμου και 

ένας άντρας της ασφάλειας.

- Και γιατί με θεωρείτε ύποπτο;", είπε ο Χριστόπουλος κάνοντας 

μια αποδοκιμαστική γκριμάτσα.

- Είχατε κατηγορηθεί πολλές φορές για ατασθαλίες και το διοικητικό 

συμβούλιο σας είχε απολύσει. Αρα είχατε το κίνητρο της εκδίκησης. Τέ

λος πάντων, θέλουμε να μας πείτε που ήσασταν χθες το βράδυ.

- Γλένταγα με ένα φίλο μου - μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και 

εκείνος - στο ρεστοράν “Αντιλόπη". Μετά το γλέντι με συνοδέυσε 

στο σπίτι γιατί ήμουν πολύ μεθυσμένος. Με άφησε έξω από την 

πόρτα και εγώ περπάτησα δίπλα στην πισίνα προς την είσοδο.

- Χωρίς να το καταλάβω, καθώς ήμουν μεθυσμένος, έπεσα μέσα 

| στην πισίνα. Κατάφερα με χίλιους κόπους να βγω, αλλά όταν έφ τα

σα στην είσοδο διαπίστωσα ότι είχα χάσει τα κλειδιά μου. θα τα ε ί

χα χάσει στην πισίνα ή στο δρομάκι προς τα εκεί. Ξανάκανα το δρό

μο σπιθαμή προς σπιθαμή, ανάβοντας το ένα σπίρτο μετά το άλλο, 

ψάχνοντας στο δρομάκι. Τρομοκρατήθηκα στην ιδέα ότι μπορεί να 

τα είχα χάσει μέσα στην πισίνα αλλά ευτυχώς στο τέλος τα βρήκα 

κάπου δίπλα στο αναβατόριο της πισίνας. Γύρισα σπίτι, έβγαλα τα 

βρεγμένα ρούχα μου και έπεσα τέζα. Κοιμήθηκα μακαρίως μέχρι 

αργά σήμερα το πρωϊ. Αν θέλετε να κάνετε έρευνα, ακόμα τα νωπά 

ρούχα μου θα βρίσκονται στο μπάνιο.

-Δεν μπορείτε να αρνηθείτε όμως ότι θα είχατε σοβαρό κίνητρο 

για αυτή την κλοπή, απάντησε ο Αστυνόμος.

- Ναι, δεν μπορώ να πω. Θα χαρώ για κάθε ζημιά που θα πάθουν. 

Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να με υποπτεύεστε χωρίς αποδεζεις.

- Παραμύθια μας λέτε κύριε Χριστόπουλε, διέκοψε ο αρχιφύλακας.

- Εσείς κάνατε την κλοπή και το ξέρ ετε  πολύ καλά. Απλά, προ

σπαθήσατε να δημιουργήσετε άλλοθι γιατί γνωρίζατε ότι εσάς θα 

υποψιαζόμουν πρώτον.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ο Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι ήταν απορροφημένος διαβά

ζοντας τις τιμές του Χρηματιστηρίου. Οι εφημερίδες όμως της 

Δ ευτέρας δεν γράφουν τις τιμές του Χρηματιστηρίου γιατί α- 

πλούστατα αυτό την προηγούμενη είναι κλειστό.
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Γία τους μιιφ ο ύ ̂  j. ι < ι ̂  ψ tiJ ο υ ς
Η ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΧΑΡΑ

Η πιο μεγάλη έρημος του κόσμου βρίσκεται στη ΒΑφρική. Δεν εί

ναι άλλη από τη Σαχάρα. Η έκτασή της φτάνει τα 8.000.000 τετρ. χι

λιόμετρα.

Όταν λέμε έρημος, ο νους μας πηγαίνει σε μια έκταση εξ  ολο

κλήρου αμμώδη και επίπεδη. Η Σαχάρα δεν είναι όμως έτσι. Έχει 

πολλές οροσειρές, με μεγαλύτερες του Χογκάρ και του Τιμπεστί, 

όπως και οροπέδια. Κι όμως αν και είναι έρημος, δεν είναι νεκρός 

τόπος, όπως φανταζόμαστε. Πρώτα απ' όλα ζουν άνθρωποι εκεί, 

παρά τις δύσκολες συνθήκες ζωής. Μπορούν και επιβιώνουν παρ'

όλες τις φοβερές κλιματολογικές αλλαγές: Μεγάλη ζέστη τη μέρα 

70 Κελσίου, και πολικό ψύχος τη νύχτα. Κάποια τμήματα της ερήμου 

καλύπτονται από χαμηλούς θάμνους και δενδρύλια. Τι να πούμε βέ

βαια και για τις οάσεις. Εκεί, επειδή περνάει το νερό κοντό στην ε 

πιφάνεια της γης, υπάρχουν πολλά δέντρα και φυτό, καθώς και νε

ρό που ξεδιψάει τους οδοιπόρους της καυτής ερήμου.

Η νεκρή αυτή φαινομενικό γη, περικλείει στα σπλάχνα της κι ένα 

θαυμάσιο ορυκτό πλούτο (πετρέλαιο, σίδηρο, μόλυβδο, ψευδάργυ

ρο, χαλκό, κασσίτερο, βολφρόμιο, ουράνιοί. Οι γεωλόγοι τη θεω-

Θερμά συγχαρητήρια στους Τσκρτσοπούλου Μαρίνα από 
Κιλκίς και Μητσέλου Βασιλική από Κομοτηνή για τις σωστές 
απαντήσεις τους στο κουιζ του τεύχους Φεβρουαρίου.

Επίσης στους Χατζηαθανασιάδη Θεοδώρα από Αθήνα, 
Παλίλη Μαρία από Αθήνα και Τσεντούρου Δέσποινα από 
Θεσσαλονίκη για τις σωστές απαντήσεις τους στα κουίζ 
του μηνάς Μαρτίου.

ρούν θησαυροφυλάκιο του πλανήτη μας! Οι ειδικοί μας λένε ότι στις 

οάσεις, αλλά και στην αμμώδη περιοχή της, ζουν και πολλά ζώα, ό

πως γαζέλες, ελέφαντες, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις και κάποια 

εκπληκτικό μικρό ζώα!

Ανάμεσα σ' αυτό είναι ένα φίδι - οχιό, με κέρατα όμως. Τη μέρα 

μένει χωμένο στην άμμο, για ν' αποφύγει τη ζέστη. Τη νύχτα βγαίνει 

για να βρει την τροφή του. Ανασηκώνει το κεφάλι του με τα κέρατα 

και τρίβει τα λέπια του, που κάνουν ένα φοβερό θόρυβο.

Υπάρχει ένα μικρό τρωκτικό που έχει δύο μακριά και λεπτά πόδια στο 

πίσω μέρος του σώματός του, για να κάνει πηδήματα, όπως το καγκου- 

ρό. Παρατήρησαν ότι τη νύχτα διατρέχει 14 χιλιόμετρα απόσταση.

Μια γκριζωπή σαύρα που φθάνει το 1,5 μ. μήκος. Είναι ένας επι

δέξιος σκοπευτής και μάλιστα με την ουρά του. Μ' αυτή εξουδετε
ρώνει τον αντίπαλο.

Ένας ολόκληρος κόσμος ζει και κινείται κάτω από τον καυτό της 

ήλιο. Στη γη, στον αέρα, στο υπέδαφος της, παντού υπάρχει ζωή!

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 2 Απρι

λίου, δόθηκαν τα βραβεία του Κύκλου Ελληνικού τμήματος της Διε

θνούς Οργάνωσης Βιβλίων για Νέους.

"Οχορός της ζω ής"της Ζω ρζ Ια ρ ρ ή  κέρδισε το βραβείο μυ

θιστορήματος για εφήβους.

Τσ παπουτσάκια που λένε παραμύθια"της Α γγελ ικής Βαρελλά 

πήρε το βραβείο βιβλίου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχο

λικής ηλικίας.

Τέλος, οι υποψήφιοι της χώρας μας για το βρα β είο  Ά ν τερ σ εν  

θα είναι για τη συγγραφή η Λ ίτσ α  Φ αρα σ ίτη  και για την εικονο

γράφηση η Τατιάνα Ραϊση Βολανόκη. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακονλια

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΑΜΠΑΝΕΒΑΣΜΑ, 2. ΤΟΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΕΝ, 3. ΕΠΙΜΟΝΟΙ - ΤΑΡΑ, 4. 

ΡΙ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ, 5. ΕΕΣ - ΟΑ - ΟΥΛΕΣ, 6. ΟΣΙΑΙ - ΜΝ - ΛΙΜΑ, 7. Σ - ΑΠΑΤΑ - ΜΑΣΑΙ, 

8. ΚΑΝΑ - ΑΤΤΙΚ - ΤΣ, 9. ΟΚΑΡΙΝΑ - ΣΤΟΑΙ, 10. ΠΟ - ΤΣΑΙΣ - ΙΠ - 0 , 11. ΙΣΤΙΑ - ΑΚΑ 

ΚΕΣ, 1 2 . 0 -  ΣΕΙΣ - ΟΛΟΡΟΣ, 13. ΝΕΕΣ - ΦΑΡΕΝΑΙΤ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΝ, 2. ΚΟΠΙΕΣ - ΑΚΟΣ - Ε, 3. ΑΜΙ - ΣΙΑΝΑ - ΤΣΕ,4. ΜΑ 

ΜΑ - ΑΠΑΡΤΙΕΣ, 5. ΠΡΟΝΟΙΑ - ΙΣΑΙ, 6. ΑΙΝΤΑ - ΤΑΝΑ - ΣΦ, 7. ΝΑΟΙ - ΜΑΤΑΙΑ - Α, 8. 

Ε - ΙΣΟΝ - Τ - ΣΚΟΡ, 9. BA - ΤΥ - ΜΙΣ - ΑΛΕ, ΙΟ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ, 11. ΣΤΑΣΕΙΣ - 

ΟΠΕΡΑ, 12. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΣΟΙ, 13. ΑΝΑΣ - ΑΙΣΙΟ - ΣΤ.
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Ο κ. Κοντιζάς Γεώργιος κάτοικος Αθη

νών ευχαριστεί θερμά το Προσωπικό 

της Αστυν. Δ/νσης Καστοριάς και ιδιαί

τερα του Α.Τ. Αργους Ορεστικού, για την 

ανεύρεση του υπ' αριθμ. ΥΕΖ - 9190 κλα- 

πέντος αυτοκινήτου του και τη σύλληψη 

του Αλβανού δράστη.

Η κα Ντάσιου Ξανθίππη κάτοικος Γλυφά

δας Αττικής ευχαριστεί από τα βάθη της 

ψυχής της τον Ανθ/μο Δημητρόπουλο 

Χρήστο που υ π η ρ ετε ί στη Δ.Α.Α/Υ- 

ΠΕ/ΤΛΛΗΛΛΑ 2ο, για την βοήθειά του σε 

τροχαίο ατύχημα που τους συνέβη στην 

Εθνική οδό Σπάρτης-Τρίπολης. Συγκε

κριμένα -όπως αναφέρει η ίδια στην επι

στολή της- "το ανωτέρω ατύχημα προ- 

κάλεσ ε κάποιος περαστικός οδηγός 

που στη συνέχεια εγκατέλειψε αβοήθη

τους στο αυτοκίνητο την ίδια, δύο φίλους 

της και το θανάσιμα τραυματισμένο σύζυ

γό της. Το ανωτέρω συμβάν αντελήφθη 

τυχαία ο προαναφερόμενοςΑνθ/μος ο ο

ποίος και ακολούθησε με το αυτοκίνητό 

του τον ασυνείδητο οδηγό ειδοποιώντας 

ταυτόχρονα την Τροχαία Σπάρτης για να 

επιληφθείτου περιστατικού".

Ο κ. Πλέσιας Παναγιώτης Ανθ/μος του 

Τμήματος Εκπαίδευσης ΓΑΔΑ εκφράζει 

τ ις  ευ χ α ρ ισ τ ίε ς  του προς τους  Α

στυφύλακες της Αμεσης Δράσης Ατ

τικής, Τσαπάρα Γεώργιο του Θωμά και 

Σακαμπέτη Γεώργιο του Παναγά για τον 

εντοπ ισ μό , κα τα δ ίω ξη  -κάτω  από 

δύσκολες συνθήκες- και σύλληψη του 

δράστη κλοπής του υπ' αριθ. ΥΟΤ 3877 

Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου του.

[■ Η κα Κρομύδα Πισκάπα Ελένη σε ευχα

ριστήρια επιστολή της που απευθύνει 

προς την Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, 

αναφέρει: "Με την επιστολή μου αυτή 

θέλω να ευχαριστήσω και μέσω της υ

πηρεσίας σας, ολόψυχα, το Διοικητή Α

σφαλείας Ρόδου κ. Βλάση Ναπολέων για

την όμορφη και σπουδαία ενέργεια του 

να προσφέρει αίμα στην άρρωστη μητέρα 

μου, που το είχε μεγάλη ανάγκη"και συνεχί

ζει: 'Τέτοιες ενέργειες αλληλεγγύης προς 

τους συνανθρώπους μας από ανθρώπους 

της Ελληνικής Αστυνομίας πιστεύω ότι μας 

κάνουν να νοιώθουμε υπερήφανοι, μας 

φέρνουν πιο κοντό, τιμούν το Σώμα και 

πρέπει να επικροτούνται."

2 Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ρόδου κ. Μιχαήλ Μπαλά- 

νος εκφράζει τις θερμές του ευχαρι

στίες προς το Προσωπικό της Αστυνο

μικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, για τη 

εθελοντική  προσφορά τους σε αίμα 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

του Τμήματος Αιμοδοσίας προς τους α

σθενείς του Νοσοκομείου.

' Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην 

Κωνσταντινούπολη κ. Φ. Ξύδας εκφρά

ζε ι την ευαρέσκειά του προς τον Αρ- 

χ/κα κ. Ιγγλέζο Γεώργιο, αποσπασμένο 

στο εκε ί προξενείο μας, για την αποτε- 

λεσματικότητά του κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της ανακαίνισης του ιστο

ρικού κτιρίου του Προξενείου και την αυ

τοθυσία που επέδειξε στην κατάσβεση 

της πυρκάίάς που προκλήθηκε στο χώρο 

των επισκευαστικών εργασιών.

Κ Ι Η κα Τσορώνη Γεωργία κάτοικος πε

ριοχής Δηλεσίου Βοιωτίας ευχαριστεί 

θερμά το Προσωπικό του Αστυνομικού 

Τμήματος Σχηματαρίου, για την έγκαιρη 

επέμβασή του σε καφετέρια  ιδιοκτη

σίας της στην περιοχή του Δήλεσι που 

είχε σαν αποτέλεσμα να αποφευχθούν 

χειρότερα αποτελέσματα.

2  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραπλη

γικών Ελλάδας με έδρα τη Θεσ/νίκη, που 

εκπροσωπεί όλες τις κινητικές αναπη

ρίες (άτομα που κινούνται με αναπηρικά 

αμαξίδια) και έχει σκοπό την ισότιμη έ 

νταξη  αυτών στο ενεργό  κοινωνικό 

σύνολο, εκφράζει τα θερμά του συγχα

ρητήρια προς το Διοικητή του Αστυν. 

Τμήματος Ν. Επιβατών Θεσ/νίκης Αστυν. 

Α' κ. Νικόλαο Παράσχου, για την ευαι

σθησία του να κατασκευάσει στο Αστυν. 

Τμήμα Ν. Επιβατών ειδική ράμπα πρό

σβασης των ατόμων με ε ιδ ικές  ανά

γκες.

121 Ο κ. Αριστείδης Ασβεστάς, κάτοικος 

Πολύγυρου Χαλκιδικής, εκφ ρά ζει τις  

θερμές του ευχαριστίες προς το προ

σωπικό του Α.Τ. Αργους Ορεστικού, για 

την ανεύρεση του κλεμμένου αυτο

κινήτου του.

Κ Ι Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού 

Ναού Αγίου Ιερόθεου της Ιερής Μητρό

πολης Περιστεριού, ευχαριστεί θερμό

τατα την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτε

ρα όλα τα μέλη της Φιλαρμονικής Αστυ

νομίας, για την ανταπόκρισή τους στο κά

λεσμα του Ιερού Ναού προκειμένου να 

παιανίσουν, κατά την πρόσφατη υποδοχή 

των Ιερών Λειψάνων από το Αγιον Ορος.

21 Ο Αναπληρω τής Π ρ ό εδ ρ ο ς  και 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑ.Ε ΠΑΟΚ 

κ. Νίκος Βεζυρτζής εκφράζει τις ευχα- 

ρηστίες του και τα συγχαρητήριά του 

προς την Ελληνική Αστυνομία, για τα μέ

τρα τάξης που επεκράτησαν κατά τον 

πρόσφατο αγώνα των ΠΑΕ Ηρακλής- 

ΠΑΟΚ στο Καυτατζόγλειο Εθνικό Στάδιο. 

"Ολόκληρη η Αστυν. Δ/νση Θεσ/νίκης -ε 

πισημαίνει στην ευχαρηστήρια επιστολή 

του ο κ. Βεζυρτζής- μ ε επικεφαλή τον 

Δ /ντή  της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσ/νί

κης Ταξίαρχο κ. Ιωάννη Παναγόπουλο 

παρέδωσαν μαθήματα πραγματικής συ

νεργασίας και υποδειγματικής συμπερι

φοράς μ ε αποτέλεσμα να μην παρου

σ ιασ τεί το παραμικρό επεισόδιο."

2 Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 1 ου Δη

μοτικού Σχολείου Βριλησσίων ευχαρι

στούν θερμό το Τμήμα Τροχαίας Αγίας 

Παρασκευής και ιδιαίτερα τον Αστυν. Α' 

κ. Π ρωτογεράκη Γεώργιο του Εμμα

νουήλ, για την άριστη ενημέρωση που 

παρείχε στους μικρούς μαθητές σε θέ

ματα κυκλοφοριακής αγωγής. Όκ. Πρω- 

τογεράκης -επισημαίνουν στην ευχαρι

στήρια επιστολή τους - πέρα των άρι

στων γνώσεων που κατέχει σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής διαθέτει και τα

λέντο στο να προσεγγίζει τις συγκεκριμέ

νες σχολικές ηλικίες με επιτυχία προκει

μένου να τους μεταφέρει τις γνώσεις με 

έναν ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο. "□

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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- Ciencia administrative y practica-Su aplicacion en la Policia p.276 - Police management and its application to the Police p.276
■ Obstruction del trafico a causa de las reuniones publicas p.280 - Obstructions of communications by open air gatherings p.280
■ Aproximacion interdisciplinar al crimen homicida p.284 - Multi-disciplinary approach of the crime of homicide p.284
- La ΟΤΑΝ y el dialogo de Milos p.286 - The NATO and the "Melos dialogue" p.286
- Desde la caida de Constantinople al suicidio p.288 -From die fall to the suicide p.288
- El Helemsmo de "Pontos" p.292 - Hellenism of Pontos p.292
- Turquia, democracia Kemalica ό islamica? p.294 - Turkey, an Islamic democracy or one of Kernel's p.294
- EsUstedpersonacreativa? v ■ p.298 -Are you creative person? \ \ p.298
• Cuando a los padres se les pasa la colera p.300 - When the parents anger dies down p.300
- Aspectos-pensamientos p.302 p.302

p.306 p.306
- Mes de Mayo y el dia de la madre p.318 - The day of mother ; p.318
- Leimos p.320 - We have read about... p.320
- Paginas literarias p.322 -Literature pages p.322
- Caleidoscopio historico & v s J V  y N  ,yv p.324 - Historic kaleidoscope p.324
- Novedades relativas al Cuerpo p.326 p.326
- Hechos y sucesos p.329 p.329
- Recompesas morales p.332 p.332
- De la union Europea J p.334 - From the European Union p.334
- Sucedieron al mundo p.335 - World news p.335

p.336 p.336
- Para nuestros pequenos amigos 4» p.337 - For our little friends V  · Λ p.337
- Correspondencia p.338 -Correspondence sv ^ V X v y p.338

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι),
** για ενα χρόνο (12 τευχη).
1
% Εστειλα ή εσωκλείω την απ’ αριθμόν ...........................................  ταχυδρομική επιταγή.

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

|  Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμιό να αρχίσει από το τεύχος του μηνός ........................................................................ £

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................................................................................................................

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................................................... .........................  I

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:....................................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:................................ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............/..... /.......
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