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Διαβαίνοντας το κατώφλι του 2000,
αναπολούμε με ικανοποίηση το απελθόν έτος και προσβλέπουμε στο νέο έ
τος με αισιοδοξία για έναν κόσμο πιο
γαλήνιο, πιο ειρηνικό, πιο ευαίσθητο,
για έναν κόσμο δικαιότερο.
Την ικανοποίησή μας τη στηρίζου

ι υτό το μήνα

με στη δίκιά σας συνεργασία και α
νταπόκριση καθώς και στο δίαυλο ε
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συνέβαλε θετικά στη βελτίωση του
περιοδικού.

το έτος αυτό θα έχουμε τη δημιουργι
κή παρέμβαση κάθε αναγνώστη, γε
γονός που θα οδηγήσει στην περαιτέ

Ο Διευθυντής και το συντακτικό ε
πιτελείο του περιοδικού μας απευθύ
νουν προς όλους σας, τις πλέον θερ

γαλύτερο δυνατό βαθμό τις αξίες της
ζωής και να φανείτε αντάξιοι στις
προσδοκίες της κοινωνίας.

Τα κείμενα των συντακτών
και συνεργατών, απηχούν τις δικές
τους απόψεις
και ιίχι εκείνες του
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Ο ΠΑΡΑΓ2Ν “ΗΘΙΚΟ”
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τον Ταξιάρχου ε.α. Κλεάρχου ΠΗΧΑ

“Το ηθικό σννίσταται στο να είναι κάποιος έτοιμος και ικανός να διαπράττει, κατά την ώρα τον καθήκοντος και
των κινδύνων, ενάρετες και ηθικές πράξεις, και ως επιτάσσει ο νόμος και κατά τρόπον, που συντελεί στην εφαρμο
γή τον νόμον”.
(Αριστοτέλους, Ρητορ. 1366 ΒΊ2).

Π ρόλογος
ποτελεί καθολική παρα
δοχή, στο πεδίο της επι
στήμης της Διοικητικής, ότι η
Επίδοση, το Ηθικό, η Πειθαρ
χία και η Συναδελφικότητα

Α

(Πνεύμα Ομάδας) είναι οι τέσ
σερις βασικές και χαρακτηρι
στικές ενδείξεις Ικανότητας
Διοίκησης και Ηγεσίας, που
συνιστούν τη λυδία λίθο, το
κριτήριο για τη συνολική δυ
νατότητα, ικανότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανω
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μένου συνόλου. Το Ηθικό, εί
ναι ιδιαίτερα σημαντικός πα
ράγων σε τομείς με δομές
στρατιωτικής οργάνωσης, πει
θαρχίας και ιεραρχίας και με ύψιστης σημασίας αποστολές,
με υπαρκτούς και “εν δυνάμει”
κινδύνους. Τέτοιοι, κατεξοχήν,

τομείς είναι οι Ένοπλες Δυνά
μεις και οι Αστυνομικές Δυνά
μεις.
Η διεξοδική ανάλυση του ζη
τήματος, ζωτικής σημασίας για
το Αστυνομικό Σώμα, όπως εί
ναι ευνόητο, εκφεύγει των
πλαισίων της παρούσας εργα-

σίας. Σκοπός της εργασίας αυ
τής, είναι μια συνοπτική, αλλά
σφαιρική προσέγγιση του θέ
ματος, με την επιφύλαξη της
σύνταξης, μελλοντικά, μελέτης
άρτιας και την ευχή να αποτελέσει κίνητρο και αφορμή για
ευρύτερη, μεθοδικότερη και
συστηματικότερη ενασχόληση
και εφαρμογή συναφών αρχών
και μέτρων Αστυνομικής
Στρατηγικής και Τακτικής.
Ε ισ αγω γή
Αστυνομικός Θεσμός
είναι προορισμένος για
την εξασφάλιση της Εσωτερι
κής Ασφάλειας και της Έννομης Τάξης, παραλλήλως και
ταυτοχρόνως, με την εκτέλεση
και άλλων κύριων ή επικουρι
κών αποστολών, εξίσου σημα
ντικών, όπως είναι η συμμετο
χή στην εξασφάλιση της Εθνι
κής Άμυνας, σε συνεργασία με
τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι Αστυνομικές Δυνάμεις έ
χουν χαρακτηριστεί ως η αμυ
ντική ασπίδα και η αιχμή του
δόρατος στη μάχη κατά του πολυειδούς και πολύμορφου ε
γκλήματος και του ποικιλώνυ
μου κακού. Η ικανότητα και η
αποτελεσματικότητά τους εξαρτώνται από το μέγεθος (α
ριθμό) αυτών, την οργάνωση,
την εκπαίδευση, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το Ηθικό,
που διαθέτουν. Ειδικότερα, το
Ηθικό συνιστά την ειδοποιό
διαφορά και προσδίδει την ποιο
τική υπεροχή του ανθρώπινου
δυναμικού και αποβαίνει ουσια
στικός παράγων επιτυχίας.
Το Ηθικό είναι ένας πολυ
σύνθετος παράγων. Ο ορι
σμός του είναι δυσχερής, αλ
λά η περιγραφή του ευχερέ
στερη. Προκρίθηκε, για το λό
γο αυτόν, ως σκόπιμη, η πρό
ταξη, στην εργασία αυτή, της
περιγραφής του Ηθικού, ώστε
να καταστεί δυνατή η πληρέ
στερη κατανόηση της έννοιας
και του περιεχομένου του.

Ο

Π ερ ιγρ α φ ή του Η θικού
ιατί, όμως, είναι ευχερέ
στερη η περιγραφή του
Ηθικού, παρά ο ορισμός του; Ο
λόγος είναι ότι η έννοια “Ηθι-

Γ

κό”, όπως και οι έννοιες “κάλ
λος”, “ζωή” και “εαυτός” είναι
τόσο πρωταρχικές και ανεπίδε
κτες ανάλυσης, σε περαιτέρω
συστατικά, ώστε να νοούνται,
ως τα αξιώματα στα Μαθημα
τικά, κατά τρόπο άμεσο, να
συλλαμβάνονται,
δηλαδή,
πρωτογενώς. Είναι δύσκολο,
λοιπόν, να ερμηνευτούν, δια
μέσου άλλων εννοιών, να ορι
στούν. Η περιγραφή, όμως, εί
ναι σχετικά εύκολη, ακριβώς,
διότι πρόκειται για πρώτη έν
νοια. Όπως το θέτει ο Λάχης
στο Σωκράτη: “Εάν κάποιος
είναι πρόθυμος να μείνει στη
θέση του και να πολεμήσει κα
τά του εχθρού, μπορείς σίγου
ρα να τον χαρακτηρίσεις ως
ανδρείο” (Λάχης 190 Ε). Ο
Σωκράτης συναινεί χωρίς δυ
σκολία: “Σωστά μιλάς”, του α
παντά.
Στην αρχαία Ελλάδα η έν
νοια του Ηθικού αναπτύχθηκε
ως η κατεξοχήν αρετή του άρρενος, η οποία προϋποθέτει έ
λεγχο των παθών και των εν
στίκτων. Πρόκειται για την
πειθαρχημένη, πνευματικοποιημένη αρετή των ανδρών, η ο
ποία αναδεικνύεται στα πεδία
των μαχών. Στον Όμηρο η αν
δρεία είναι γνώρισμα των συγ
γενών των ηρώων και των ημι
θέων, προσώπων, δηλαδή, που
είναι και αδυσώπητοι στη μάχη
και ευαίσθητοι στην προσωπι
κή τους τιμή. “Γιατί να πολε
μήσω ", αναρωτιέται ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα, “εάν ο καλός
πολεμιστής δεν τιμάται περισ
σότερο από τον κακό
Στον Όμηρο, οι ανδρείες
πράξεις πηγάζουν από την οξυμένη αίσθηση τιμής των φορέ
ων τους και κυρίως από την
προσπάθεια αποφυγής της ατί
μωσης, που προκαλεί αφόρητο
όνειδος σ ’ αυτούς, που θα την
υποστούν, χωρίς να προσπαθή
σουν να την αποπλύνουν.
Το απαιτητικό ιδεώδες, που
ονομάζεται “τιμή”, προϋποθέ
τει ότι ο έντιμος αποδέχεται
ευθύνη και για όσα ο ίδιος δεν
έχει πράξει με επίγνωση. Στο
αδυσώπητο αυτό ηθικό σύμπαν δεν ισχύουν δικαιολογί
ες. Ο Σοφοκλής, ο ομηρικότερος των τραγωδών, εξεικονίζει
αυτήν την κατάρα της κληρο

Βασικές λειτουργίες της Ηγεσίας

νομημένης ενοχής, στην περί
πτωση του Οιδίποδος, και της
αυτοτιμωρίας, λόγω “ατίμω
σης”, στην περίπτωση του Αίαντα, ο οποίος, ως γνωστό, αυτοκτόνησε, πέφτοντας επάνω
στο σπαθί του, επειδή η Αθηνά
τον έκανε να παραφρονήσει
και να σφάξει τα αρνιά των Ελ
λήνων, αντί των ηγετών τους,
οι οποίοι τον είχαν, ως πίστευε,
προσβάλει.
Το άγος της ατίμωσης υπήρ
ξε πάντοτε αφόρητο για τους
Έλληνες και όχι μόνο στην ε
ποχή του Ομήρου. Σε αναφο
ρά, που υποβλήθηκε προς το
Γενικό Επιτελείο Στρατού, με
τά τη συνθηκολόγηση και αφο
ρούσε τη δράση μονάδων, αναφέρονται και τα εξής: “Ο Ταγ
ματάρχης του Πυροβολικού,
Βέρσης, διαταχθείς υπό των
Γερμανών να παραδώσει τα
πυροβόλα της Μοίρας του, α
φού τα συγκέντρωσε και τους
απέδωσε τιμές, αυτοκτόνησε,
ενώ η Μοίρα του έψαλε τον Ε
θνικό Ύμνο”. Ο Ταγματάρχης
είχε τόσο ταυτιστεί με το κα
θήκον αντίστασης κατά των ει
σβολέων, ώστε δεν άντεξε να
παραδοθεί.
Όταν ο Μουσολίνι επιτέθηκε
κατά της Ελλάδας, στις 28 Ο
κτωβρίου 1940, οι Έλληνες έ
νιωσαν συλλογικά και βαθύτα
τα προσβεβλημένοι και χωρίς

να υπολογίσουν τις συνέπειες
αντιστάθηκαν.
Η αντίδρασή τους ακολού
θησε την Πλατωνική λογική
της ανδρείας, κατά την οποία
το “φιλόνικο”, δηλαδή η επιθυ
μία της νίκης, τροφοδοτείται
από το “φιλότιμο”, δηλαδή την
επιθυμία αποκατάστασης της
τιμής.
Ο Πλάτων χειρίζεται το θέ
μα της ανδρείας στο σύντομο,
πνευματώδη, αν και φιλοσοφικώς κάπως χαλαρό διάλογό
του, “Λάχης”. Ο Σωκράτης αρ
χίζει, τονίζοντας, ότι “οι λέο
ντες δεν είναι ανδρείοι”. Ο λό
γος είναι ότι “αγνοούν τους
κινδύνους”. “Η ανδρεία”, συ
μπεραίνει, προϋποθέτει ότι ο
κάτοχός της γνωρίζει τα καλά,
τα οποία και υπερασπίζεται με
θάρρος, ως και τα κακά, ενα
ντίον των οποίων πολεμά εξί
σου θαρραλέα. Η γνώση, ό
μως, ενός οποιουδήποτε κακού
προϋποθέτει γνώση όλων, α
φού οι αρετές είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες μεταξύ τους”.
Πρόκειται για την Πλατωνική
“αντακολουθία” όλων των α
ρετών.
Σε έναν άλλο διάλογό του, ο
Πλάτων, αναπτύσσει την αρε
τή, απορρίπτοντας την άποψη
του σοφιστή Πρωταγόρα, ότι
υπάρχουν άδικοι, ασεβείς και
έκφυλοι άνθρωποι, οι οποίοι,

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος 2000

5

ωστόσο, είναι και εξαιρετικά
ανδρείοι. Κατά τον Πλάτωνα,
δεν είναι δυνατόν να υπάρ
χουν “ευσεβείς δολοφόνοι”,
όπως αυτοί που προβάλλο
νται σε ταινίες για τη Μαφία,
η “έντιμοι λωποδύτες”, όπως
ο Αρσεν Αουπέν, ή “ηρωικοί
ληστές”, όπως ο Ρομπέν των
Δασών. Χωρίς σοφία, επιμέ
νει ο Σωκράτης, δεν υπάρχει
“ανδρεία” αλλά μόνον “τόλμη ”.
Η Πλατωνική ανδρεία, ως
σοφία, και όχι απλώς ως προά
σπιση τιμής, όπως συμβαίνει
στα Ομηρικά Έπη, εξεικονίζεται εντυπωσιακά στην περί
πτωση της δίκης και καταδίκης
του ίδιου του Σωκράτη. Εξη
γώντας την άρνησή του, να
συμβιβαστεί ή να δραπετεύσει,
ο Σωκράτης λέγει, στο μαθητή
του Κρίτωνα, ότι αν άφηνε το
“επιθυμητικό” του, να του υ
παγορεύσει, για λόγους αυτο
συντήρησης και μόνο, μια πρά
ξη, την οποία ο ίδιος εγνώριζε
δια του “λογιστικού” μέρους
της ψυχής του, ότι ήταν άδικη,
θα επέτρεπε έτσι στους διώ
κτες του να τον καταστήσουν
ανήθικο. Αυτό θα ήταν, για τον
ίδιο, πολύ χειρότερο από την
καταδίκη του σε θάνατο.
Η υπακοή στους Νόμους,
ακόμη και σε μια προφανώς
άδικη δικαστική απόφαση,
ήταν, για το Σωκράτη, υπέρ
τερο αγαθό και από την ίδια
τη ζωή του. Όπως εξηγεί,
διαμακρών, στον Κρίτωνα,
όποιος διαπράττει αδίκημα,
με επίγνωση, ενώ μπορεί να
το αποφύγει, χάνει κάθε προ
ηγούμενο δικαίωμά του να
λογιστεί ως αγαθός, δηλαδή
ενάρετος άνθρωπος.
Ο Σωκράτης γνωρίζει καλά
ότι η αυστηρή λογοκριτική του
αρχή, ότι “η αρετή είναι -γνώ
ση " και ότι "το λογιστικό ”, ως
το ανώτερο τμήμα της ψυχής,
πρέπει πάντοτε να κυριαρχεί
“του επιθυμητικού”, που είναι
κατώτερο, ζωώδες μέρος της,
δεν θα γινόταν εύκολα δεκτή
από τον πολύ κόσμο. Ο ίδιος
γνωρίζει ακόμη ότι η αδιαφο
ρία του, για την προσωπική
του τύχη, θα ξενίσει τους συ
μπολίτες του, που πιθανόν θα
σκεφθούν ότι έχει παραφρονή

σει. Επιμένει, ωστόσο, ότι ο
πραγματικά ηθικός άνθρωπος,
που προβληματίζεται για το
μελλοντικό του εαυτό, πρέπει
να φροντίζει περισσότερο τον
εαυτό του, παρά το μέλλον
του. Οι απλοί άνθρωποι, λέγει,
αρκούνται να παίρνουν τον ε
αυτό τους, ως δεδομένο, και ε
πιδιώκουν απλώς να του δια
σφαλίσουν το καλύτερο δυνα
τό μέλλον. Ωστόσο, απλοί, απλούστατοι άνθρωποι, χωρίς
φιλοσοφική παιδεία, έχουν
συχνά διακινδυνεύσει το μέλ
λον τους, όπως έγινε με τους
Έλληνες του 1940, για να χρη
σιμοποιήσουμε ένα σχετικά
πρόσφατο παράδειγμα, χωρίς
να υπολογίσουν τις επιταγές
του “επιθυμητικού ”, δηλαδή
το προσωπικό τους συμφέρον.
Φαίνεται ότι, όταν διακυβεύονται τα σοβαρά και τα μεγά
λα, η ανάλυση κόστους - ωφε
λειών παραμερίζεται και οι αν
δρείοι μένουν πιστοί, στις αρ
χές τους, όπως ο Σωκράτης, έ
στω και με κίνδυνο να θυσιά
ζουν τη ζωή τους. Ο ηθικός
διαλογισμός και η ηθική πράξη
κυριαρχούν.
Ο ρ ισ μ ό ς το υ Η θικού
'■'%7'στερα από την αναλυX τική περιγραφή του Η
θικού, είναι φανερό ότι απο
βαίνει σχετικά εφικτός όχι μό
νον ο ορισμός της έννοιας του
και η κατανόηση του περιεχο
μένου και η εμβάθυνση σ’ αυ
τό, αλλά και ευχερέστερος ο
προσδιορισμός των παραμέ
τρων, που επηρεάζουν τον πα
ράγοντα αυτόν και η διατύπω
ση ενδεικτικών προτάσεων και
μέτρων, που συντελούν στην
ανάπτυξη και προαγωγή του.
Οι ορισμοί ποικίλλουν, ανά
λογα με την κάθε θεώρηση,
δηλαδή ιστορική, φιλοσοφική,
πολιτική, επιστημονική, στρα
τιωτική, αστυνομική, αν και η
στρατιωτική και αστυνομική
προσεγγίζουν περισσότερο,
λόγω και κοινών στοιχείων της
αποστολής Ενόπλων Δυνάμε
ων και Αστυνομικών Δυνάμε
ων. Όλοι, όμως, συγκλίνουν ή
συμπίπτουν στην πεμπτουσία
του σημαντικού αυτού παρά
γοντος.
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Ο Ξενοφών διδάσκει ότι
“ούτε η αριθμητική υπεροχή,
ούτε η δύναμη σε πολεμικό υλι
κό, αλλά όποιος από τους δύο
αντιπάλους προχωρήσει, με τη
βοήθεια των θεών, με περισσό
τερη ηθική δύναμη στην ψυχή,
αυτόν συνήθως ο εχθρός δεν θα
νικήσει ”,
Κατά το Θουκυδίδη “ο α
σθενής στρατός απώλεσε το η
θικό του
Ο Μέγας Ναπολέων έλεγε ό
τι “οι ηθικές δυνάμεις βαρύ
νουν κατά 3/4 στο τελικό απο
τέλεσμα”.
Κατά τον Β" Παγκόσμιο Πό
λεμο, το Ηθικό είχε οριστεί ως
“μια συμμετοχική προσπάθεια,
για την επιτυχία, ενός σκοπού,
που τέθηκε από τη Διοίκηση
Στο στρατιωτικό πεδίο, “Η
θικό είναι η ψυχική εκείνη δύ
ναμη, η οποία παρακινεί το
Στρατιώτη σε πράξεις αυταπάρ
νησης και αυτοθυσίας, για την
εκτέλεση της αποστολής των Ε
νόπλων Δυνάμεων, και ανα
πτύσσεται υπό μια αποτελεσμα
τική και εμπνευσμένη Διοίκηση
και Ηγεσία
Στο λεξικό του WEBSTER,
το Ηθικό ορίζεται ως “μία πει
στική, αποφασιστική, θεληματι
κή, συχνά με αυτοθυσία και κου
ράγιο, προσπάθεια ενός ατόμου,
για τις ενέργειες ή σκοπούς που
προσδοκά από αυτόν η ομάδα,
της οποίας είναι μέλος, και που
βασίζεται σε παράγοντες, όπως
η υπερηφάνεια για τις επιτυχίες
και τους σκοπούς της ομάδας,
πίστη στην Ηγεσία και την τελι
κή επιτυχία, αίσθηση θετικής
συμμετοχής στην αποστολή της
και αφοσίωση και υποταγή στα
άλλα μέλη της ομάδας
Τα λεξικά μας συγκλίνουν
στον ορισμό ότι “ηθικό είναι
το σύνολο των ψυχικών δυνά
μεων, οι οποίες κινούν τον άν
θρωπο προς τη ζωή και τη δρά
ση. Το ψυχικό σθένος. Το θάρ
ρος. Η ευψυχία ”.
Έτσι, στην Αστυνομία, βάσει
των ως άνω ορισμών, σε συν
δυασμό και προς την περιγραφή
του Ηθικού, που προαναφέρθηκε, το Ηθικό μπορεί να οριστεί
ως “η πνευματική θέση και η
ψυχική διάθεση, που αναπτύσ
σει ο Αστυνομικός ή μια Αστυ
νομική Μονάδα (Υπηρεσία), έ

ναντι του εαυτού τους, των άλ
λων, της ζωής, της Αποστολής
και της Τιμής και η ψυχική δύ
ναμη, που απορρέει από τις
σχέσεις αυτές ή βασίζεται σε
αυτές, και με την οποία οδηγεί
ται στην εκπλήρωση του αστυ
νομικού καθήκοντος, με πλήρη
επίγνωση του διακυβεύματος
και με προθυμία και ενθουσια
σμό, ζήλο και πειθαρχικότητα,
εντιμότητα και ανιδιοτέλεια,
φιλοτιμία και αξιοπρέπεια, συ
ναδελφικότητα και πίστη στην
Ηγεσία, αυταπάρνηση και αυ
τοθυσία ” .
Γ ενεσ ιο υ ρ γές Α ιτίες
το υ Η θικού
ς γενεσιουργός αιτίες
του Ηθικού, γενικά,
αλλά και σε σχέση με την Α
στυνομία, θεωρούνται οι:
® Συνοχή: Είναι ο πνευμα
τικός, συναισθηματικός και
ψυχικός δεσμός των μελών της
Ομάδας (Αστυνομικής Μονά
δας ή Υπηρεσίας), αποτέλεσμα
σεβασμού, εμπιστοσύνης, φρο
ντίδας και επικοινωνίας. Είναι
συνυφασμένη με την πειθαρχία.
® Αστυνομική Ηθική: Εί
ναι οι βασικές πεποιθήσεις, α
πό τις οποίες πρέπει να διακα
τέχονται οι Αστυνομικοί, δη
λαδή πίστη για την Πατρίδα, α
γάπη για την αποστολή, πίστη
στην Υπηρεσία (Αστυνομική
Μονάδα), αξιοπρέπεια, εντιμό
τητα, φιλοτιμία, διάθεση για
προσφορά.
® Ηθικές Αρχές, Αξίες και
Ιδιότητες: Ηθικό θάρρος, σε
βασμός της αλήθειας, ανάληψη
ευθυνών.
© Κίνητρα: Είναι ο συνδυα
σμός της επιθυμίας και των ενερ
γειών, με σκοπό την επιτυχία.
Το Ηθικό περιλαμβάνει όλα
τα στοιχεία του ψυχισμού, τό
σο του κάθε μέλους της ομά
δας ξεχωριστά, όσο και του συ
νόλου των μελών αυτής, όταν
δραστηριοποιούνται ως συνισταμένη δύναμη.

Ω

Ο ι π α ρ ά μ ετρ ο ι
του Η θικού

Τ

ο Ηθικό είναι ένας πο
λυσύνθετος παράγων,

που αναπτύσσεται σε μια ομά
δα ατόμων, με κοινή αποστολή
και επιδιώξεις. Καλλιεργείται
και αναπτύσσεται, υπό τον Η
γέτη, με τη συσπείρωση των
μελών της και τη σφυρηλάτηση των συναδελφικών δεσμών
τους. Εξαρτάται από πολλές
παραμέτρους. Οι σημαντικότε
ρες παράμετροι θίγονται, συ
νοπτικά, ως ακολούθως:
♦ Οικογένεια: Η οικογέ
νεια διδάσκει το καλό και το
κακό. Οι γονείς γίνονται οι ο
δηγοί των παιδιών τους. Η δύ
ναμη του παραδείγματος των
γονέων είναι ασυναγώνιστη
και ασκεί αποφασιστική επί
δραση στην ανάπτυξη των ηθικοκοινωνικών κλίσεων των
παιδιών. Η οικογένεια αποτε
λεί κοινότητα τιμής, λατρείας
και θρησκευτικότητας.
♦ Παιδεία και Εκπαίδευ
ση: Το ηθικοπλαστικό έργο,
που αρχίζει η οικογένεια, συνε
χίζονται στο σχολείο. Εκεί καλ
λιεργείται και το θρησκευτικό
συναίσθημα, η φιλοπατρία, η
εργατικότητα, η πειθαρχία και
η ευπρέπεια και ισχυροποιείται
η βούληση και ο χαρακτήρας.
Σημειώνεται και η πρόνοια της
διάταξης του άρθρου 16 του
Ελληνικού Συντάγματος, σύμ
φωνα με την οποία “Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή του
Κράτους, έχει δε ως σκοπό την
ηθική, πνευματική, επαγγελμα
τική και φυσική αγωγή των Ελ
λήνων, την ανάπτυξη της εθνι
κής και θρησκευτικής συνείδη
σης και τη διάπλαση αυτών ως
ελεύθερων και υπεύθυνων πο
λιτών”.
♦ Θρησκεία: Η θρησκεία
ασκεί μεγάλη επίδραση στην
ψυχή των Ελλήνων και απο
βαίνει παράγων εθνικού και η
θικού φρονηματισμού και κε
ντρικής δύναμης και συμβάλ
λει στη συνοχή της κοινωνικής
ομάδας. Είναι η “μητέρα και
τροφός”. Ο θεματοφύλακας
των αιώνιων ιδανικών και ηθι
κών αξιών. Ο εμψυχωτής και ο
στυλοβάτης του λαού σε και
ρούς χαλεπούς.
♦ Κοινωνία - Πολιτεία: Το
κοινωνικό περιβάλλον, στο
οποίο ανήκει ο άνθρωπος α
σκεί μεγάλη επίδραση με τα ή
θη, τα έθιμα, τις παραδόσεις,

τις αντιλήψεις περί ζωής, τιμής
κ.λ.π. Η καλή λειτουργία του
Κράτους και το διαρκές ενδια
φέρον της Πολιτείας συντε
λούν στην άσκηση ορθής δια
παιδαγώγησης των πολιτών
και την εθνική συνοχή.
Μέσα Γενικής Πληροφόρη
σης: Συντελούν σημαντικά στη
διάδοση ιδεών και απόψεων.
Μπορούν να επηρεάζουν και
διαμορφώνουν την κοινή γνώ
μη. Εάν τα μέσα αυτά δεν βοη
θούν τον Αστυνομικό να διατη
ρεί την αίσθηση ότι επιτελεί έ
να σπουδαίο έργο, για το κοι
νωνικό σύνολο, τότε εξασθενεί
ή εκμηδενίζεται μια βασική
προϋπόθεση, επί της οποίας
στηρίζεται το υψηλό Ηθικό
του Αστυνομικού. Είναι άλλο
ζήτημα η καλόπιστη κριτική,
στοιχείο μιας δημοκρατικής
κοινωνίας, και από την οποία
δεν πρέπει να επηρεάζεται αρ
νητικά ο Αστυνομικός.
♦ Εμπιστοσύνη στην Ηγε
σία - Διοίκηση: Η Ηγεσία Διοίκηση, νοείται σε όλα τα ε
πίπεδα. Αποτελεί, για τα μέλη
μιας Αστυνομικής Μονάδας,
το πρότυπο των ηθικών αξιών
του Σώματος, το συνδετικό
κρίκο του συνόλου των ηθικών
τους δυνάμεων, για την εκπλή
ρωση της κοινής αποστολής
και τον καταλύτη της συνοχής
και της εμπιστοσύνης αυτής.
Η προσδοκία των μελών
μιας Αστυνομικής Μονάδας,
από την Ηγεσία - Διοίκηση, εί
ναι η ανάδειξη, παντού και πά
ντοτε, της εγνωσμένης επαγ
γελματικής της ικανότητας, η
συμμετοχή της στις αντιξοότη
τες και δοκιμασίες και η εκδή
λωση του προσωπικού ενδια
φέροντος στα προβλήματά
τους. Η αναγνώριση των ανα
γκών του προσωπικού και η
λήψη μέτρων για τη θεραπεία
τους δημιουργούν κλίμα εμπι
στοσύνης.
♦ Καθήκον: Η εκτέλεση
του καθήκοντος είναι ο παρα
δοσιακός ακρογωνιαίος λίθος
της ηθικής υπόστασης, που χα
ρακτηρίζει το Αστυνομικό Σώ
μα. Συνδέεται με την ηθική και
νομική υποχρέωση, που απορ
ρέει από τον αστυνομικό όρκο,
το Σύνταγμα, τους Νόμους και
τους Αστυνομικούς Κανονι

σμούς. Η συνείδηση του καθή
κοντος παραμερίζει το φόβο
και αμβλύνει τις αντιξοότητες.
♦ Πειθαρχία: Η πειθαρχία
είναι ένα γνώρισμα της αστυ
νομικής ζωής. Οι Αστυνομικοί
δεν πρέπει να πλανώνται, νομί
ζοντας ότι η πειθαρχία συνθλί
βει την ελευθερία, το μέγιστο
αυτό αγαθό του ανθρώπου. Αντιθέτως, η πειθαρχία είναι ό
ρος απαραίτητος της ελευθερί
ας, είτε πρόκειται για την ελευ
θερία ενός ατόμου είτε μιας ο
λόκληρης κοινωνίας. Η ενσυ
νείδητη πειθαρχία εξαφανίζει
την ευθυνοφοβία, συμβάλλει
στον εκσυγχρονισμό της Διοί
κησης και τη συμμετοχική δια
δικασία, αφυπνίζει το φιλότιμο
του Έλληνα Αστυνομικού, δη
μιουργεί άρρηκτους ψυχικούς
δεσμούς και ισχυρό πνεύμα
μονάδας.
Η πειθαρχία και το καθή
κον αποτελούν ακλόνητους
στυλοβάτες του Ηθικού και
δημιουργούν το αστυνομικό
μεγαλείο. Είναι η μητέρα της
ευπραξίας. Υψηλό επίπεδο
πειθαρχίας συνεπάγεται αντί
στοιχου βαθμού Ηθικό.
Ε νδ είξεις
Χ α μ η λού Η θικού
ημειώνεται ότι, ενώ η α
ξία του Ηθικού είναι εμ
φανέστατη και καθολικά απο
δεκτή, η μέτρηση αυτού δεν εί
ναι εύκολη. Επιχειρείται, ό
μως, τα τελευταία χρόνια, τόσο
διεθνώς, όσο και στη Χώρα
μας, από φορείς του δημοσίου,
αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
η μέτρηση του Ηθικού με την
καθιέρωση μιας συστηματικής
μεθοδολογίας, με σκοπό τον
πολλαπλασιασμό των δυνατο
τήτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, με την παρακίνηση
του προσωπικού για δράση. Α
σφαλείς, πάντως, ενδείξεις Χα
μηλού Ηθικού θεωρούνται:
®· Διαφθορά.
Αντιπειθαρχική συμπε
ριφορά.
Αναποτελεσματικότητα.
*■ Μειωμένο αίσθημα εμπι
στοσύνης προς την Ηγεσία.
Έλλειψη συναδελφικό
τητας.

Σ

«■ Μειωμένο αίσθημα υπε
ρηφάνειας.
®· Πλημμελής εκτέλεση
του καθήκοντος.
*■ Υπερβολικός αριθμός
αιτημάτων αλλαγής Μονά
δας (μεταθέσεις).
*■ Προσχηματικές δηλώ
σεις ασθενειών.
*■ Αθρόα υποβολή παρα
πόνων.
*■ Χαλαρή πίστη στις ηθι
κές αξίες.
Μειωμένο ενδιαφέρον
για υπηρεσιακές ειδήσεις, τις
σύγχρονες εξελίξεις που ενδια
φέρουν την αποστολή του, ως
και για τη βελτίωση των γνώ
σεων και δεξιοτήτων.
Σ η μ α σ ία και Α ξία
του Η θικ ού
Ελληνική Αστυνομία
αποτελεί ιδιαίτερο ένο
πλο Σώμα. Είναι στρατιωτικά
οργανωμένη και το αστυνομι
κό της προσωπικό έχει στρα
τιωτική ιεραρχία και πειθαρχί
α. Όλες οι υπηρεσίες (μονάδες)
και το προσωπικό του Σώμα
τος τελούν, σε διαρκή ετοιμό
τητα, για την πρόληψη και την
καταστολή του εγκλήματος,
την περιφρούρηση του δημο
κρατικού πολιτεύματος και της
έννομης τάξης και την αντιμε
τώπιση έκτακτων αναγκών,
πάντοτε σύμφωνα με το Σύ
νταγμα και τους Νόμους του
Κράτους. Η αποστολή τους δεν
μοιάζει με την αποστολή των
άλλων υπηρεσιών. Στην καθη
μερινή πράξη μεταφράζεται
σ’ έναν αδιάκοπο αγώνα, σ’ έ
να διαρκή πόλεμο κατά του
ποικιλώνυμου εγκλήματος.
Αυτό σημαίνει ότι το αστυ
νομικό προσωπικό πρέπει να
εκπαιδεύεται και διοικείται, ώ
στε να είναι σε θέση να δίνει
τις καθημερινές μάχες, που
συνθέτουν τον ιδιότυπο πόλε
μο κατά του εγκλήματος και να
υπερβαίνει τα κάθε είδους δι
λήμματα.
Από τις πολυσύνθετες απο
στολές της Αστυνομίας, γίνε
ται φανερό ότι το έργο του Α
στυνομικού είναι πολύμορφο,
δυσχερές, κοπιώδες και επικίν
δυνο.
Επομένως, το Ηθικό είναι
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πρωταρχικής σημασίας παρά
γων στην Αστυνομία. Το υψη
λό Ηθικό είναι εκείνο που δη
μιουργεί τα αισθήματα υπε
ρηφάνειας, εμπιστοσύνης και
ευχαρίστησης και διαμορφώ
νει την κατάλληλη ψυχική
διάθεση, στον Αστυνομικό,
που τον οδηγούν στην εκπλή
ρωση της ύψιστης αποστο
λής του, με αποφασιστικότη
τα και αποτελεσματικότητα,
και με υπέρβαση των δυσχε
ρείων και κινδύνων.
Μ έτρα Α ναβάθμισης του
Η θικού σ τη ν Α σ τυνο μ ία
παράγων “Ηθικό” είναι
δεκτικός βελτίωσης και
αναβάθμισης. Η κατάλληλη
και ευνοϊκή προδιάθεση υπάρ
χει στον Έλληνα Αστυνομικό.
Η ψυχοσύνθεση του Έλληνα
Αστυνομικού συντίθεται από
τα ανυπέρβλητα έμφυτα
στοιχεία της Ελληνικής Φυ
λής, δηλαδή το “φιλότιμο”
και το “φιλόνικο”. Και η υπέ
ροχη αποστολή του είναι δεδο
μένη. Τα μέτρα, που μπορούν
να ληφθούν, απορρέουν, ευθέ
ως, από τις παραμέτρους που
επηρεάζουν το Ηθικό και οι ο
ποίες αναλύθηκαν συνοπτικά
ανωτέρω. Αναφέρονται και ο
ρισμένα μέτρα, κωδικοποιη μέ
να και ενδεικτικά, ως ακολού
θως:
•
Ενίσχυση, παγίωση,
διεύρυνση και περαιτέρω α
ναβάθμιση και προβολή του
κύρους του Αστυνομικού Θε
σμού. Είναι χρέος της πολιτεί
ας, της Ηγεσίας, αλλά και του
κάθε στελέχους και μέλους του
Σώματος. Η μεγαλύτερη απο
τελεσματικότητα είναι στοιχεί
ο καταλυτικής σημασίας. Κα
τάλληλη προβολή του έργου.
• Ενδιαφέρον για τα θε
σμικής σημασίας προβλήμα
τα των Αστυνομικών. Βελτί
ωση της οικονομικής και κοι
νωνικής θέσης των Αστυνομι
κών.
• Διαρκής εκσυγχρονισμός
του υλικοτεχνικού και εργα
στηριακού - επιστημονικού ε
ξοπλισμού. Καλές κτιριακές ε
γκαταστάσεις, με άνετες λει
τουργικές συνθήκες.
• Η υποβοήθηση των Α
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στυνομικών να προσεγγίσουν
και κατανοήσουν την απο
στολή τους. Αν συνειδητοποι
ήσουν την αποστολή τους, θα
την αγαπήσουν και θα πολλα
πλασιάσουν την προσφορά
τους. Εξάλλου, είναι γνωστή η
ρήση ότι “δεν υπάρχει μεγαλύ
τερη ανηθικότητα από το να α
σκεί κάποιος ένα επάγγελμα
που δεν γνωρίζει”.
• Καλλιέργεια και ανάπτυ
ξη του Ηθικού των Αστυνομι
κών από την πρώτη ημέρα
φοίτησης στις Παραγωγικές
Σχολές. Κατάλληλη ηθική δια
παιδαγώγηση, ώστε να συνει
δητοποιήσουν και πιστέψουν
στην αποστολή τους.
• Εκδήλωση διαρκούς και
αδιάλειπτου ενδιαφέροντος
για τα καθημερινά (ανθρώπι
να) προβλήματα και τις ανά
γκες των Αστυνομικών (επι
σκέψεις ασθενών, συμμετοχή
στο πένθος κ.λ.π.).
• Ενδιαφέρον και κοινωνι
κή μέριμνα και για τους από
μαχους (κέντρα αναψυχής,
συμμετοχή σε εκδηλώσεις του
Σώματος κ.λ.π.).
• Αναγνώριση της προ
σφοράς των Αστυνομικών.
• Ενίσχυση της ηθικής και
πνευματικής θωράκισης των
Αστυνομικών. Εδώ αναδεικνύεται πρωταρχικός ο ρόλος
της Υποδιεύθυνσης Θρησκευ
τικού.
• Ορθολογική διαχείριση
της πειθαρχικής εξουσίας.
• Αξιοκρατία παντού (το
ποθετήσεις, μεταθέσεις, προ
αγωγές).
• Διαλέξεις, κατά τόπο, α
πό εξέχουσες προσωπικότη
τες (Υπουργοί, Ακαδημαϊκοί,
Ηγεσία, Δικαστικοί κ.λ.π.).
• Απόδοση τιμών, προς
τους Πεσόντες Αστυνομι
κούς, επιπλέον των καθιερω
μένων, όπως ονοματοδοσία ο
δών και πλατειών, αιθουσών
και παρεμφερών χώρων. Ανέ
γερση μνημείων. Αναγραφή
των ονομάτων στα Ηρώα Πεσόντων του τόπου καταγωγής
και της θυσίας τους. Ποικιλό
μορφη συμπαράσταση και α
ρωγή στις οικογένειές τους.
•
Καθιέρωση Ημέρας
Μνήμης Αστυνομικών, προς
τιμή των Πεσόντων, κατά την
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εκτέλεση του καθήκοντος, αλ
λά και υπόμνηση της προσφο
ράς των Αστυνομικών. Η ημέ
ρα αυτή μπορεί να συνδυαστεί,
για λόγους πανηγυρικούς, με
τη γιορτή του Προστάτη Αγίου
του Σώματος, του Αγίου Αρτε
μίου.
• Προκήρυξη βραβείων
προς μνήμη Πεσόντων Αστυ
νομικών
• Κήρυξη Αστυνομικού
Πένθους, σε όλη την Επικρά
τεια, για τη θυσία Αστυνομι
κών.
• Βράβευση Αστυνομικών,
για εξαίρετες πράξεις. Απονο
μή ηθικών και υλικών αμοι
βών.
• Καθιέρωση τηλεοπτι
κών εκπομπών (εβδομαδιαί
ων). Εύστοχες παρεμβάσεις
στα έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα ενημέρωσης.
• Προκήρυξη βραβείων, ανά εύλογα χρονικά διαστήμα
τα, για τη συγγραφή έργων
προβολής του Αστυνομικού
Θεσμού, από προσωπικότητες
εγνωσμένου κύρους και ευρύ
τατης αποδοχής.
• Αδυσώπητη καταπολέ
μηση της διαφθοράς.
• Καθιέρωση Συμβόλων Εμβλημάτων (ανά Μονάδα Υπηρεσία).
• Εορτασμός της 20ετίας,
από την ίδρυση του Σώματος
της Ελληνικής Αστυνομίας,
κατά το 2004.
• Συγγραφή ιστορικών μο
νογραφιών, ιστορικών μελε
τών και της Ιστορίας του Σώ
ματος. Λειτουργία ιστορικών
Μουσείων στις έδρες μεγάλων
Μονάδων.
• Συμπερίληψη, στον οι
κείο Αστυνομικό Κανονισμό,
αυτοτελούς κεφαλαίου με τί
τλο “Ηθικό και Ηθικές Δυνά
μεις", ως θεμελιώδες καθήκον
Διοίκησης και Ηγεσίας.

ση του ανθρώπου τα τελειότε
ρα υλικοτεχνικά μέσα. Κανέ
νας, όμως, αντικειμενικός σκο
πός δεν μπορεί να επιτευχθεί,
αν ο ανθρώπινος παράγων δεν
διακατέχεται από υψηλό Ηθι
κό. Αυτός είναι ο παράγων,
που παρακινεί, τα μέλη της ο
μάδας και όλη την ομάδα, σε
δράση.
Εξάλλου, είναι γνωστή η
σοφή αρχαία ρήση “άνδρες
πόλεις, ου τείχη, ουδέ νήες
ανδρών κεναί”. Δηλαδή, “οι
άνδρες (με υψηλό φρόνημα)
προασπίζονται την Πατρίδα,
όχι τα τείχη, ούτε τα πλοία
χωρίς (γενναίους) άνδρες”.
Ο Αστυνομικός Θεσμός, στη
σύγχρονη κοινωνία, προορίζε
ται να διαδραματίζει ένα ρόλο
ισορροπίας, καθοριστικής ση
μασίας. Δεν υπάρχει ιερότερη
αποστολή. Δεν υπάρχει μεγα
λύτερη προσφορά στην Κοινω
νία των Πολιτών. Πώς, όμως,
θα επιτύχει; Οπωσδήποτε και
απαραιτήτως, και με τη συστη
ματικότερη και μεθοδικότερη
καλλιέργεια, ανάπτυξη και α
ναβάθμιση του Ηθικού των με
λών και στελεχών του Αστυνο
μικού Σώματος.
Ουδέποτε πρέπει να δια
φεύγει της προσοχής μας η α
ναμφισβήτητη αλήθεια, ότι,
δηλαδή, ο παράγων “Ηθικό”,
στον Έλληνα Αστυνομικό,
δεν διαχωρίζεται, ούτε ως έν
νοια, αλλά και ούτε ετυμολογικώς, από τον ηθικό διαλο
γισμό και την ηθική πράξη.
Το υψηλό Ηθικό βασίζεται σε
πλήρη επίγνωση του “διακυβεύματος”, του καθήκοντος.
Και η εκπλήρωση του καθή
κοντος είναι η μεγαλύτερη
ευτυχία.
□

Ε π ίλογος
Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ ΡΑ Φ ΙΑ
την εποχή της παγκο
σμιοποίησης, αρχές και
δόγματα πολιτικής, Στρατηγι
κής και Τακτικής, μεταβάλλο
νται και αναθεωρούνται. Αντι
κειμενικοί σκοποί επαναπροσ
διορίζονται. Η επιστήμη και η
τεχνολογία θέτουν στη διάθε

Σ

1. Πλάτωνος, Διάλογοι (Απο
λογία, Λάχης, Κριτών).
2. Αριστοτέλους, Ρητορική,
Περί Ψυχής.
3. Ομήρου, Ιλιάς.
4. Γρηγ. Φιλ. Κωσταρά, Στρα
τιωτική Ψυχολογία.
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Η ΠΡΟΣΤΑΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τον Αστυνόμον A ’ Ιωάννη Χαλκιά

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Ελληνική Αστυνομία, κα
τά το άρθρο 3 του Ν.
1481/1984, αποτελεί ιδιαίτερο
ένοπλο Σώμα, λειτουργεί με
τους δικούς της οργανικούς νό
μους και έχει ως αποστολή την
πρόληψη και καταστολή του ε
γκλήματος, την περιφρούρηση
του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος και της έννομης τάξης και
την αντιμετώπιση εκτάκτων α
ναγκών, σύμφωνα με τους νό
μους και τις εντολές της εκλεγ
μένης από το λαό κυβέρνησης.
Από τη φύση της αποστολής
της και για να επιτύχει σ ’ αυτή
έχει στρατιωτική οργάνωση,
προς δε και διαρθρώθηκε έτσι
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους πρόκληση
αρμοδιότητάς της. Σύμφωνα,
μάλιστα, με την 2649/1987 α
πόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ, η Ελληνική Αστυνομία εί
ναι στρατιωτική Υπηρεσία και

οι Αστυνομικοί είναι στρατιω
τικοί.
Τα χαρακτηριστικά της ορ
γάνωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας, είναι η αυστηρή πει
θαρχία, η ιεραρχική δομή, η
σαφής κατανομή των αρμοδιο
τήτων μεταξύ των Υπηρεσιών
της και η εξειδίκευση των με
λών της. Ο Αστυνομικός ως
μέλος μιας τέτοιας οργάνωσης
που βασίζεται στην αυστηρή
πειθαρχία, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους κανόνες της.
Συστατικό στοιχείο αλλά και
έκφραση της πειθαρχίας, είναι
η υπακοή των υφισταμένων
στους προϊσταμένους τους, δε
δομένης της ιεραρχικής δομής
του Σώματος (άρθρα 24 Ν.
1481/84, 3 Π. Δ. 159/1986)___

α δίνεται από τους προϊσταμέ
νους προς τους υφισταμένους
για εκτέλεση.
Η ανάθεση εκτέλεσης συ
γκεκριμένης υπηρεσίας, καθη
κόντων, αρμοδιοτήτων, γίνεται
με την μορφή της προσταγής
(διαταγής - εντολής). Αυτό ση
μαίνει ότι ο ανώτερος μπορεί
να δίνει, μέσα στα πλαίσια της
αρμοδιότητάς του και τηρώ
ντας ορισμένους τύπους, προ
σταγές στους υφισταμένους
του, οι οποίοι είναι υποχρεω
μένοι να τις εκτελούν, όταν βέ
βαια βρίσκονται μέσα στον κύ
κλο των καθηκόντων τους.
Συμβουλή απλή, παραίνεση,
υπόδειξη δεν συνιστούν προ
σταγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΓΗ
Προσταγή είναι η προφορι
κή ή έγγραφη διαταγή, η οποί
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Η υποχρέωση υπακοής
στους ανωτέρους (κατά την έν
νοια του άρθρου 147 του Β.

Δ/τος της 31-12-57/20-1-58
Φ.Ε.Κ. 1ΙΑ ’), πηγάζει:
1. Από τον όρκο (άρθρο 1 Π.
Δ. 538/1989) που δίνουν οι α
στυνομικοί, που αποφοιτούν α
πό τις Σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας, επί του Ιερού
Ευαγγελίου “.... Να υπακούω
στους ανωτέρους μου και να ε
κτελώ πρόθυμα τις διαταγές
τους ....”
2. Από το άρθρο 3 § 1 του ως
άνω Π. Δ/τος “Να εκτελούν πι
στά τις διαταγές των ανωτέρων
τους”

ΠΟΤΕ ΑΙΡΕΤΑΙ
Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ
Στο άρθρο 21 Π. Κ. (προ
σταγή) αναφέρεται ότι δεν εί
ναι άδικη η πράξη την οποία
κάποιος επιχειρεί, για να εκτελέσει προσταγή, που του έδω
σε, σύμφωνα με τους νόμιμους

τύπους, η αρμόδια αρχή, αν ο
νόμος δεν επιτρέπει στον απο
δέκτη της προσταγής, να εξε
τάσει αν είναι νόμιμη ή όχι.
Αρχή, είναι, ο ιεραρχικώς
προϊστάμενος, στην οποία ανή
κει ο προστασσόμενος καθώς
και ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης. Αρχή είναι και ο ασκών,
κατ' ελευθέρα κρίση και πρω
τοβουλία, δημόσια λειτουργία
εκπρόσωπος αυτής. Έτσι Αρχή
είναι ο Ανακριτής, ο Συμβο
λαιογράφος ο Διοικητής του Α
στυνομικού Τμήματος ή Αστυ
νομικού Σταθμού κ.λ.π. Ο Ει
σαγγελέας είναι αρχή για τις
υπ' αυτόν Αστυνομικές Αρχές,
όπως συνάγεται από τις δ/ξεις
του Κ. Π. Δ. και του οργανι
σμού των δικαστηρίων (Ν.
1756/1988).
Η προσταγή συνιστά λόγο αποκλείοντα τον άδικο χαρα
κτήρα της πράξης με βάση την
αρχή της διαφύλαξης του επι
κρατέστερου αγαθού, δηλαδή
του ειδικού καθήκοντος της ε
κτέλεσης της προσταγής, ένα
ντι του γενικού καθήκοντος
της μη προσβολής εννόμων α
γαθών. Πραγματικά πρόκειται
για περίπτωση σύγκρουσης κα
θηκόντων, που, όμως, λύθηκε
υπέρ του καθήκοντος υπακοής,
χάρη της εύρυθμης λειτουργίας
και πειθαρχίας.
Η ευθύνη του διατασσομένου αποκλείεται και δεν είναι
άδικη, γι’ αυτόν και τους τυ
χόν συμμέτοχους, η πράξη, ό
ταν συντρέχουν οι ακόλουθοι
όροι:
1. Μεταξύ διατάσσοντος και
διατασσομένου να υπάρχει
σχέση ιεραρχικής υποταγής,
δηλαδή ο υφιστάμενος να υποχρεούται από το νόμο σε υπακοή.
2. Η προσταγή πρέπει να εκδίδεται από τον προϊστάμενο
(ανώτερο) μέσα στην καθ’ ύλη
και κατά τόπο αρμοδιότητά
του και να έχει σχέση με τα κα
θήκοντα του διατασσομένου.
3. Η προσταγή πρέπει να δί
νεται σύμφωνα με τον τύπο
που προβλέπει ο νόμος, γραπτώς ή προφορικώς (όταν επι
βάλλεται από τις περιστάσεις ή
συνηθίζεται - κρίνεται ανα
γκαία κατά την αστυνομική
πρακτική).

Μπορεί να είναι η προσταγή
ειδική ή γενική, εκδιδόμενη υ
πό τύπο εγκυκλίου (Π. Δ.
75/87).
4. Ο διατασσόμενος δεν πρέ
πει να έχει το δικαίωμα να εξε
τάσει το νόμιμο της προσταγής
του προϊσταμένου.
Όταν λοιπόν συντρέχουν ό
λα τα ανωτέρω, τότε ο διατασσόμενος δεν θεωρείται ότι
πράττει αδίκως (διαπράττει έ
γκλημα), αλλά την ευθύνη , για
την πράξη του, εάν είναι παρά
νομη, τη φέρει ο διατάξας, θε
ωρούμενος έμμεσος αυτουρ
γός.
Πάντως, εν αμφιβολία περί
του κριτηρίου της νομιμότη
τας, ο διατασσόμενος οφείλει
να εκτελέσει (Α. Π. 800/75).
Παραδείγματα
1. Για παράνομη συγκέντρω
ση ο επικεφαλής της αστυνομι
κής δύναμης Αξ/κός, διατάζει,
στα πλαίσια της δ/ξης του
άρθρου 133 του Ν. 141/91
σε συνδυασμό με τις δ/ξεις του
άρθρου 1 του Ν. 29/1943, χρή
ση των όπλων από τους υπό τις
διαταγές του τελούντες αστυ
νομικούς. Οι αστυνομικοί δεν
έχουν δικαίωμα να εξετάσουν
αν στη συγκεκριμένη περίπτω
ση συντρέχουν οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις για χρήση των
όπλων, αν δηλαδή η δοθείσα
διαταγή είναι κατ’ ουσία νόμι
μη.
2 .0 Εισαγγελέας Πλημ/κών,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Κ. Π. Δ., διαβιβάζει στο Διοι
κητή Τμήματος της αρμοδιότητάς του παραγγελία, προκειμένου να διευθετήσει διαφορά ι
διωτών. Ο Διοικητής δεν δι
καιούται ν ’ αρνηθεί την εκτέ
λεση της παραγγελίας, ούτε
και να ερευνήσει το κατ’ ουσί
α δικαιολογημένο της προστα
γής αυτής. Τυχόν ευθύνη θα
βαρύνει μόνο τον Εισαγγελέα.
3. Ο επιληφθείς ανακρίσεως
ανακριτής Πειραιά, εκδίδει, ύ
στερα από σύμφωνη γνώμη
του Εισαγγελέα, ένταλμα συλλήψεως κατά του Α, το οποίο
ένταλμα περιέχει όλα τα κατά
το άρθρο 276 § 3 Κ. Π. Δ. στοι
χεία. Το ένταλμα αυτό διαβιβά
ζει για εκτέλεση στο Διοικητή

του Αστυνομικού Τμήματος μη
ανήκοντος στην κατά τόπο αρ
μοδιότητά του. Ο Α τελικά
συλλαμβάνεται, συντρεχουσών των προϋποθέσεων συλλήψεως κατά το άρθρο 282 Κ.
Π. Δ.
Ευθύνονται αμφότεροι (Α
νακριτής - Διοικητής). Ο Διοι
κητής όφειλε να εξετάσει και
να λάβει υπόψη του την αρμο
διότητα του ανακριτή.
Η π α ρ ’ αναρμόδιας Αρχής
δοθείσα προσταγή, έστω και
κατά νόμιμο τύπο, δεν απαλ
λάσσει τον προστασσόμενο.
(Α. Π. 206/1939)
4. Δικηγόρος προβάλλων τον
ισχυρισμό ότι κατ' εντολή του
πελάτη του εξύβρισε, δεν α
παλλάσσεται της ευθύνης, διό
τι δεν υπόκειται ιεραρχικώς
στον πελάτη του.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΓΗΣ
1. Τυπικώς και ουσιαστικώς
νόμιμη.
2. Τυπικώς νόμιμη και ουσιαστικώς παράνομη.

3. Τυπικώς παράνομη και
ουσιαστικώς νόμιμη και
4. Τυπικώς και ουσιαστικώς
παράνομη.
α) Τυπικώς νόμιμη είναι η
εκδιδόμενη σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους τύπους (προ
φορική - έγγραφη - ειδική - γε
νική), ουσιαστικώς δε νόμιμη
είναι όταν το περιεχόμενό της
ανταποκρίνεται προς το δίκαιο
και άρα ουδεμία ευθύνη δη
μιουργεί και για τον διατάσσοντα και για τον διατασσόμενο,
γιατί σε μια τέτοια περίπτωση
η συμμόρφωση προς την προ
σταγή αποτελεί εκπλήρωση
καθήκοντος (άρθρο 2 § 2 του
Π.Δ. 22/96).
Παράδειγμα
Ο επιληφθείς ανακρίσεως α
νακριτής Αθηνών εκδίδει, ύ
στερα από σύμφωνη γνώμη
του Εισαγγελέα, ένταλμα συλλήψεως κατά του Α, το οποίο
ένταλμα περιέχει όλα τα κατά
το άρθρο 276 § 3 Κ. Π. Δ. στοι
χεία. Το ένταλμα αυτό διαβιβά
ζεται για εκτέλεση στο Αστυ
νομικό Τμήμα στην κατά τόπο
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αρμοδιότητα του οποίου διαμέ
νει ο Α, ο οποίος τελικά και
συλλαμβάνεται, συντρεχουσών
των προϋποθέσεων συλλήψεως
κατά το άρθρο 282 Κ. Π. Δ. Η
εν λόγω προσταγή είναι τυπικώς και ουσιαστικώς νόμιμη
και επομένως ουδεμία ευθύνη
υπάρχει και για τον Ανακριτή
και για τον Αστυνομικό.
β) Αντίθετα, προσταγές των
3 και 4 μορφών, δημιουργούν
ευθύνη για τον διατάσσοντα
και τον διατασσόμενο. Συγκε
κριμένα για τον διατασσόμενο,
διαταγές αυτών των μορφών
δεν είναι ποτέ δεσμευτικές και
επομένως η συμμόρφωσή του
προς αυτές, αν υπάγεται στην
ποινική υπόσταση ορισμένου
εγκλήματος, συνιστά άδικη και
τιμωρητή πράξη. Γιατί στην
περίπτωση μιας τυπικά παρά
νομης “προσταγής”, δεν υπάρ
χει καν προσταγή με νομική
έννοια, αφού ως προσταγή χα
ρακτηρίζεται νομικά, όχι κάθε
δήλωση βουλήσεως του προϊ
σταμένου, αλλά μόνο εκείνη
που ανταποκρίνεται στους ό
ρους που προαναφέρθηκαν.
γ) Πρόβλημα, συνεπώς, υ
πάρχει μόνο στην περίπτωση
(υπ’ αριθμ. 2) που η προσταγή
είναι τυπικά νόμιμη, στο περιε
χόμενό της όμως παράνομη, έ
τσι ώστε να προβάλλεται το ε
ρώτημα πώς πρέπει να κριθεί
ποινικά η πράξη που συνιστά
συμμόρφωση σε μια τέτοια τυ
πικά νόμιμη αλλά στην ουσία
της παράνομη προσταγή.
Η απάντηση δίνεται από τον
Π.Κ. (άρθρο 21), που δέχεται
ότι στην περίπτωση αυτή ο
διατασσόμενος τότε μόνο δεν
τιμωρείται όταν ο νόμος δεν
επιτρέπει σ' αυτόν να εξετά
σει το κατ' ουσία νόμιμο της
προσταγής.
Είναι δηλαδή δεσμευτική η
προσταγή (και είναι δεσμευτι
κή) όταν δεν επιτρέπεται στο
διατασσόμενο να μπει στην ου
σία του πράγματος και να ε
λέγξει ουσιαστικά το περιεχό
μενο, αν δηλαδή ανταποκρίνεται στο δίκαιο (Α. Π. 863/76).
Στην περίπτωση αυτή ως αυ
τουργός (έμμεσος) του εγκλή
ματος, που διέπραξε ο διαταχθείς, ευθύνεται ο δώσας την
προσταγή.

Παράδειγμα
Αν στο προηγούμενο παρά
δειγμα της έκδοσης του εντάλ
ματος για τη σύλληψη πολίτη
δεν συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις του άρθρου 282 Κ. Π. Δ.,
η εκδοθείσα προσταγή είναι
γενικώς νόμιμη, ουσιαστικώς
όμως παράνομη. Γι’ αυτό ανα
κύπτει ευθύνη για τον Ανακρι
τή, όχι όμως και για τον Αστυ
νομικό, που είναι εκτελεστικό
όργανο και δεν δικαιούται να
εξετάσει αν συντρέχουν πραγ
ματικά οι προϋποθέσεις συλ
λήψεως κατά το άρθρο 282 Κ.
Π. Δ. Ο Ανακριτής θα χαρακτηρισθεί ως ένοχος παράνο
μης κατακράτησης του πολίτη,
ενώ ο Αστυνομικός είναι ανεύ
θυνος.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΥΠΑΚΟΗΣ
Το πότε ο Αστυνομικός δεν
δικαιούται να εξετάσει το κατ'
ουσία νόμιμο της προσταγής,
που του δόθηκε, “τυφλή υπακοή”, καθορίζεται εκ του όλου
πνεύματος των διατάξεων των
σχετικών με την Ελληνική Α
στυνομία και ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Η δ/ξη του άρθρου 1, § 1
εδ. α' του Π. Δ. 22/96 ορίζει:
“Η ενσυνείδητη, πρόθυμη
και χωρίς αντιλογία υπακοή
των κατωτέρων στους ανωτέρους ως και η ΑΜΕΣΗ εκτέλε
ση των διαταγών τ ο υ ς ....... ”
2. Περαιτέρω η δ/ξη της § 4
του ιδίου άρθρου αναφέρει:
“ ........ Ο κατώτερος ΔΕΝ δι
καιούται να τύχει ακρόασης
και να υποβάλει τα παράπονά
του, αν προηγουμένως δεν υ
πακούσει”.
3. Στο “ίδιο μήκος κύματος”
είναι και η διάταξη του άρθρου
4 § 5 του Ν. 141/91 “ ..... ο παραπονούμενος οφείλει να υπα
κούσει στη διαταγή διαφορετι
κά τα παράπονά του είναι απα
ράδεκτα”
4. Το άρθρο 13 Κ. Π. Δ.
“Σχέση της εισαγγελίας και
των δικαστηρίων με άλλες αρ
χές”
5. Το άρθρο 9 του Ν
1756/1988 “Σχέση δικαστικών
και αστυνομικών αρχών”.
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Αν ο νόμος επιτρέπει στον
διατασσόμενο να εξετάσει το
κατ’ ουσία παράνομο της προ
σταγής τότε η δεσμευτικότητα
αυτής εξαρτάται από τη νομι
μότητα του περιεχομένου της
και επομένως δεν οφείλει “τυ
φλά να υπακούσει”. Αν την εκτελέσει, διαπράττει άδικη
πράξη και, εφόσον υπάρχει
πρόβλεψη από το ποινικό δί
καιο, έχει ποινική ευθύνη φυ
σικού αυτουργού, για το έ
γκλημα που διαπράχθηκε (σω
ματικών βλαβών και βιαιοπρα
γίας ιδιώτη), ενώ ηθικού αυ
τουργού αυτός που διέταξε.
Επίσης η υποχρέωση υπακοής των Αστυνομικών προσδιο
ρίζεται από τις ακόλουθες δια
τάξεις η παράβαση των οποίων
επισύρει ποινές:
1. Του άρθρου 9 § 1 εδ. ε'
του Π. Δ. 22/96 ορίζει: “Η α
πείθεια ή η άρνηση εκτέλεσης
διαταγής ανωτέρων που αφο
ρούν την εκτέλεση των υπηρε
σιακών καθηκόντων”.
2. Του άρθρου 146 περίπτω
ση γ ' του Β. Δ/τος της 31-1257/20-1-58 “Αδικήματα περί
την Υπηρεσία”, που ορίζει ότι
με φυλάκιση δύο μηνών μέχρι
τριών ετών και με στέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων τιμω
ρείται ο Αστυνομικός που “ Αρνείται ή παραμελεί να υπακού
σει εις διαταγήν ανώτερου
του”.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρατηρώντας τις ανωτέρω
διατάξεις και ερμηνεύοντας τις
φράσεις “εκτέλεση διαταγής”
και “υπακούσει εις διαταγήν”,
αντίστοιχα, πρέπει να θεωρή
σουμε ότι η διαταγή δεν μπορεί
να είναι κατ' ουσία παράνομη,
η εκτέλεση της οποίας υποστασιοποιεί, κατά τα προαναφερθέντα ποινικό αδίκημα.
Με μια τέτοια ερμηνεία ε
πιλύονται προβλήματα και
προλαμβάνονται απρόβλεπτα
και αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος
αυθαιρεσίας, που μπορεί να υ
ποσκάψει τα θεμέλια του κρά
τους δικαίου, κατοχυρώνεται η
τιμή και η υπόληψη της Ελλη
νικής Αστυνομίας και προστα

τεύονται τόσο οι Αξ/κοί όσο
και οι κατώτεροι από τον κίν
δυνο να μεταβληθούν σε τυ
φλά όργανα παράνομων (και ε
γκληματικών) διαταγών.
Τρανή απόδειξη αυτών απο
τελεί η θεσπισθείσα, με το άρ
θρο 4 του Ν. 1500/1984, δ/ξη
του άρθρου 137Δ § 2 του Π.
Κ., που ορίζει ότι: “Προσταγή
προϊσταμένου, που αφορά τις
πράξεις του άρθρου 137Α και
137Β, ουδέποτε αποκλείει τον
άδικο χαρακτήρα τους”.
Δεν μπορεί δηλαδή η προ
σταγή να αναφέρεται στη διάπραξη μιας εκ των αναφερομένων στα άρθρα 137Α “Βασανι
στήρια και άλλες προσβολές
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας”
και 137Β “Διακεκριμένες περι
πτώσεις” ως προδήλως άδι
κων, αφού ο διαταχθείς μπορεί
να αντιληφθεί καταβάλλων
την, εκ της θέσεώς του, του
βαθμού του, τις προσωπικές ι
διότητάς του και την εν γένει
παιδεία επιβαλλόμενη επιμέ
λεια.
Επομένως ο αστυνομικός ο
φείλει σε κάθε ανάλογη περί
πτωση να μην εκτελέσει διατα
γές που έχουν περιεχόμενο α
ντισυνταγματικό.
Έτσι ο αστυφύλακας δεν επι
τρέπεται να εκτελέσει διαταγή
ανωτέρου του, που τον διατάσσει να κακοποιήσει ιδιώτη ο
δηγό, ο οποίος διήλθε διασταύ
ρωση οδών παραβιάζοντας τον
κόκκινο σηματοδότη. Αν υπα
κούσει, τότε θα φέρει ευθύνη
(ποινική - πειθαρχική - αστική)
ως φυσικός αυτουργός ο ίδιος
και ως ηθικός αυτουργός ο δώ
σας την διαταγή.
□
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4. Παν. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ατά τη διενέργεια ε
λέγχων, είναι απα
ραίτητο να μπορείς
να αξιολογείς σωστά τις προτε
ραιότητες που αφορούν αυτούς
καθ’ εαυτούς τους ελέγχους και
αυτές που αφορούν τη δική σου
ασφάλεια και επιβίωση, ώστε να
είσαι και αποτελεσματικός και
ασφαλής. Δυστυχώς, πολλοί α
στυνομικοί παρασύρονται και ε
στιάζουν την προσοχή τους στο
τυπικό μέρος του ελέγχου, παραβλέποντας το θέμα της επιβίω
σής τους. Αρκετές φορές δεν α
ντιλαμβάνονται ή δεν δίνουν τη
δέουσα προσοχή στις ενδείξεις
κινδύνου (φαντάσου έναν του ο
δηγού, που έχει σταματήσει για
έλεγχο, και “ξεχνά” τελείως τον
ίδιο τον οδηγό).
Μια τέτοια έλλειψη ισορροπί
ας ανάμεσα στο διαδικαστικό
μέρος ενός ελέγχου και στην
προσοχή που πρέπει να επιδει
κνύεις για τη δική σου ασφάλεια,
είναι εν δυνάμει θανατηφόρα σε
κάθε διάλογο με τον ύποπτο και
προσπαθείς να εξασφαλίσεις τη
συνεργασία του.
Οι προηγούμενες επιτυχίες
στους ελέγχους, η ρουτίνα, η ά
ποψη ότι συνήθως δεν συμβαίνει
τίποτε - και μάλιστα σε “μένα” τις περισσότερες φορές παρασύ
ρουν τους αστυνομικούς, με α
ποτέλεσμα να χαλαρώνουν την
εγρήγορσή τους ή να παραμε
λούν την εκπαίδευσή τους. Αν
σταματήσεις την εξάσκησή σου,
είναι πολύ εύκολο να χάσεις την
ικανότητά σου για άοπλη άμυνα

Κ

καθώς και αυτήν του να αντι
λαμβάνεσαι τις ενδείξεις κινδύ
νου στις οποίες, αν είχε δοθεί η
δέουσα προσοχή, πολλές ανθρώ
πινες ζωές θα είχαν σωθεί.
Τι είναι όμως οι ενδείξεις
κινδύνου και ποιες είναι
αυτές;
Ενδείξεις κινδύνου αποτελούν
τα προειδοποιητικά εκείνα σημά
δια που προηγούνται μιας επίθε
σης και πηγάζουν από τη συναι
σθηματική φόρτιση του υπόπτου,
τις σωματικές του κινήσεις και
την εν γένει συμπεριφορά του.
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εν
δείξεις αυτές μπορεί να σημαί
νουν ότι ο ύποπτος επιταχύνει
συναισθηματικά, για να σε αντι
μετωπίσει, ενώ σε κάποιες άλλες
ότι έχει ήδη λάβει την απόφαση
και τώρα τοποθετείται σωματικά
/ φυσικά, ώστε να επιτεθεί.
Αναγνωρίζοντας εγκαίρως αυ
τές τις ενδείξεις, ενδεχομένως,
καταφέρεις να κρατηθείς σε α
πόσταση, να του απευθύνεις τις
ανάλογες εντολές με τον ανάλο
γο τρόπο, να έλθεις σε θέση ετοι
μότητας ή άμυνας, να προετοι
μάσεις το μέσο και τον τρόπο με
τον οποίο θα τον αντιμετωπίσεις
ή να κάνεις ό,τι κρίνεις απαραί
τητο, για να αποτρέψεις την εκ
δήλωση της επίθεσής του.
Ο “εντοπισμός” και η σωστή
ερμηνεία των ενδείξεων κινδύ
νου στη συμπεριφορά ενός υπό
πτου δεν αποτελούν αντικείμενο
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κάποιας επιστήμης και, επομέ
νως, δεν μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι συνεπάγονται υ
ποχρεωτικά επίθεση.
Ωστόσο, οι περιπτώσεις, κατά
τις οποίες αστυνομικοί θα είχαν
σωθεί, αν είχαν αντιληφθεί και
αντιδράσει ανάλογα σ’ αυτά τα
προειδοποιητικά σημάδια, είναι
πολλές. Χαρακτηριστικό παρά
δειγμα ένδειξης κινδύνου είναι
τα κρυμμένα χέρια του υπόπτου,
ίσως σε κάποια τσέπη ή πίσω α
πό την πλάτη του.
Οι ενδείξεις κινδύνου μπο
ρούν να χωρισθούν σε δύο κατη
γορίες:
Α. Συναισθηματικοί δείκτες
κινδύνου.
Β. Προεπιθετικές στάσεις του
υπόπτου.
Α. Συναισθηματικοί
δείκτες κινδύνου
Πρόκειται για ενδείξεις κινδύ
νου που αντικατοπτρίζουν μία
τάση, στάση και συμπεριφορά
του υπόπτου, με σκοπό την αντί
σταση. Οι δείκτες αυτοί μπορεί
να εκδηλωθούν προφορικά ή φυ
σικά (σωματικά) και, όταν τους
εμφανίζει ένας ύποπτος, συνή
θως, δεν είναι συνεργάσιμος.
Σαν τέτοιους μπορούμε να θεω
ρήσουμε τους εξής:
α. Επανάληψη των ερωτήσεων
σου εκ μέρους του υπόπτου
Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται συχνά στις καθημερινές ε

παφές των ανθρώπων, δηλαδή
να επαναλαμβάνουν τις ερωτή
σεις που τους έχουν τεθεί, ώστε
να κερδίσουν χρόνο, είτε για να
δώσουν μία “προσεκτική” απά
ντηση είτε για να προετοιμάσουν
ένα “καλό” ψέμα, κ.λ.π.
Στην περίπτωση ενός υπό
πτου, όμως, που τον “στριμώ
χνεις” ή που νιώθει “στριμωγμένος”, η επανάληψη εκ μέρους
του των ερωτήσεων που του θέ
τεις, μπορεί να σημαίνει κάτι πε
ρισσότερο. Ίσως στον τόνο της
φωνής του διακρίνεις επιπλέον
οξύτητα και επιθετικότητα.
Για παράδειγμα, αν τον ρωτή
σεις: “τι ζητάς εδώ;”, με τον τρό
πο που θα επαναλάβει την ερώ
τησή σου, ίσως, θέλει να σου
πει: “μα καλά, θέλεις να σου πω
τι ζητάω εδώ;” ή, όταν του ζητή
σεις να κάνει κάτι, αυτός σε ρω
τά: “γιατί;”.
Αυτή η τακτική δεν στοχεύει
πάντα στο να προετοιμάσει ο ύ
ποπτος ένα ψέμα ή μια οποιαδή
ποτε απάντηση, αλλά μπορεί να
προσπαθεί να κερδίσει χρόνο,
για να σχεδιάσει την επίθεσή του
ή να αναζητά την ευκαιρία, για
να την εκδηλώσει. Προειδοποίησέ τον, λοιπόν, ότι θέλεις άμεσες
απαντήσεις και υπενθύμιζέ του
το κάθε φορά που το “ξεχνά”.
β. Αδιαφορία του υπόπτου
για την παρουσία σου
Στην περίπτωση αυτή, ο ύπο
πτος συμπεριφέρεται σαν να μην
είσαι εκεί, σαν να μην του μιλάς,

σαν να μην υπάρχεις. Αποφεύγει
να απαντήσει στις ερωτήσεις
σου, αρνείται να σε κοιτάξει, δεν
υπακούει στις εντολές σου και,
ενδεχομένως, συνεχίζει να μιλά
σε φίλους του που, ίσως, βρίσκο
νται μαζί του. Ίσως ακόμη ξεκι
νήσει να φύγει από το χώρο, α
διαφορώντας εντελώς για σένα.
Με τέτοια συμπεριφορά, δεί
χνει την περιφρόνησή του και
σου “δηλώνει” ότι δεν πρόκειται
να σε αφήσει να του επιβληθείς
και να τον ελέγξεις. Ίσως επιδιώ
κει να κάνεις εσύ κάποια κίνηση
να του επιβληθείς και έτσι, δή
θεν “δικαιολογημένα”, να αντιδράσει με τρόπο που, σίγουρα,
δεν μπορείς να γνωρίζεις.
Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάς ό
τι η άρνηση υπακοής στις εντολές
σου ή η αγνόηση της παρουσίας
σου από τον ύποπτο, αποτελεί
“παγκόσμιο δείκτη φασαρίας”.
γ. Ανήσυχο κοίταγμα τριγύρω
Ενώ ο ύποπτος δείχνει να σε
ακούει και απαντά στις ερωτή
σεις σου, τα μάτια του είναι
στραμμένα οπουδήποτε αλλού ε
κτός από σένα. Φαίνεται ότι δεν
μπορεί να κρατήσει το βλέμμα
του στραμμένο σε ένα σημείο.
Η ματιά του περιφέρεται ανή
συχα, κάτι που συνήθως μαρτυρά εκνευρισμό και την αίσθηση
ότι τον έχεις “στριμώξει”. Πιθα
νόν να αναζητά τρόπο να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση που, ί
σως, τον έχεις φέρει ή αναζητά
“ενισχύσεις” ή προσπαθεί να
διαπιστώσει αν εσύ έχεις δικές
σου ενισχύσεις.
Μπορεί επίσης να αναζητά
κάποια οδό διαφυγής και να ε
κτιμά τις πιθανότητες επιτυχίας
της προσπάθειάς του.
Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι της
απόπειρας διαφυγής προηγείται
συνήθως η επίθεση. Γι’ αυτό το
λόγο, το ανήσυχο βλέμμα του υ
πόπτου πρέπει πάντα να θεωρεί
ται σημαντικός δείκτης επικείμε
νου κινδύνου.
Σε τέτοια περίπτωση, δη
μιούργησε αμέσως απόσταση α
σφαλείς και προετοίμασε την ά
μυνά σου.
6. Εκδήλωση υπερβολικής
συναισθηματικής αντίδρασης
Ο ύποπτος επιδεικνύει συμπερι
φορά που χαρακτηρίζεται από με
γάλο εκνευρισμό, δυνατές φωνές,
βρισιές και εκφράζει έντονα παρά-

πονά ότι τον ενοχλείς αδικαιολό
γητα, ότι είναι αθώος, κ.λ.π.
Ίσως πρέπει να αναρωτηθείς
αν είναι δικαιολογημένη τέτοια
συμπεριφορά, σε σχέση με το ε
πίπεδο ελέγχου ξεχνάς ότι πολλοί
ύποπτοι επιδεικνύουν σκόπιμα
αυτή τη συμπεριφορά, ώστε να
σε αναγκάσουν να φερθείς σκλη
ρότερα και τότε αυτοί να αντιδράσουν βιαιότερα εναντίον σου,
δήθεν “δικαιολογημένα”. Έχε υ
πόψη σου ότι μία τόσο έντονη
συναισθηματική αντίδραση του
υπόπτου, αν δεν είναι προσποιη
τή, μπορεί να τον ωθήσει σε έ
ντονη σωματική αντίδραση.
ε. Εκδήλωση υπερβολικής
κινητικότητας
Ο ύποπτος εκδηλώνει υπερ
βολική σωματική κινητικότητα,
βηματίζοντας γρήγορα και νευ
ρικά προς τη μία ή την άλλη κα
τεύθυνση, κουνώντας έντονα τα
χέρια του, κλωτσώντας το αυτο
κίνητό του ή ό,τι άλλο βρίσκε
ται κοντά του, εκδηλώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το θυμό
του και τη συναισθηματική του
ένταση.
Σκέψου ότι, αυτή η μάλλον έ
ντονη ενεργητικότητα, μπορεί
γρήγορα να εστιασθεί σε επίθε
ση και ότι η κινητικότητα μπορεί
να αποτελεί έναν τρόπο να μειώ
σει ο ύποπτος την μεταξύ σας α
πόσταση.
Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει
να προσέχεις έτσι ώστε να δια
τηρείς την απαραίτητη απόστα
ση ασφαλείας, να κρατάς την
ψυχραιμία σου και να δίνεις επι
τακτικά εντολές να σταματήσει,
λέγοντάς του για παράδειγμα:
“Κύριε, σταθείτε ήσυχος και
μην κινείτε τα χέρια σας” ή “Κύ
ριε, ηρεμήστε και παραμείνετε
ακίνητος”.
Βέβαια, θα πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να ελέγ
ξεις σωματικά / φυσικά τον ύπο
πτο.
ζ. Απόπειρα
σωματικής προσέγγισης
Ενώ βρίσκεσαι σε απόσταση
ασφαλείας από τον ύποπτο, αυ
τός αρχίζει να μετακινείται προς
το μέρος σου.
Αυτή η προσέγγιση μπορεί να
γίνεται είτε συνειδητά είτε ασυ
νείδητα, αλλά, επειδή εσύ δεν
μπορείς να το γνωρίζεις αυτό, ό
πως άλλωστε και το σκοπό μιας

Τα κρυμμένα χέρια τον υπόπτου
αποτελούν μία σοβαρή ένδειξη κινδύνου
και καλό είναι να τον καλέσεις να σου τα δείξει προτού τον πλησιάσεις.

τέτοιας ενέργειας, φρόντισε να
την αποτρέψεις, διατηρώντας μί
α όσο το δυνατόν σταθερή από
σταση ασφαλείας.
Αν ο ύποπτος είναι πιο μεγα
λόσωμος από σένα, ίσως επιδιώ
ξει να σε εκφοβίσει με τον όγκο
του. Μπορεί όμως, πλησιάζοντάς
σε, να επιχειρήσει να σε κτυπήσει, να σε κλωτσήσει, να σε αφο
πλίσει ή να σου επιτεθεί με ό,τι
όπλο, ενδεχομένως, φέρει.
Όσο πιο κοντά σου βρεθεί έ
νας ύποπτος, τόσο πιο εύκολο θα
είναι γι’ αυτόν να εκδηλώσει την
επίθεσή του και τόσο πιο δύσκο
λο για σένα να αμυνθείς.
Αν διαπιστώσεις ότι ο ύποπτος
ανασαίνει βαριά και γρήγορα,
γεγονός που προδίδει υψηλό επί
πεδο εκνευρισμού, θα πρέπει να
είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός και
να κρατήσεις την απαραίτητη α
πόσταση ασφαλείας.
Αν ο ύποπτος επιμένει να σε
πλησιάσει, τραβήξου πιο πίσω
και προετοιμάσου να αμυνθείς.
Ίσως η αστυνομική ράβδος να α
ποτελεί την καλύτερη επιλογή,
εφόσον ελέγχεις τα χέρια του και
δεν κρίνεις ότι υπάρχει λόγος

που να δικαιολογεί τη χρήση πυ
ροβόλου όπλου.
η. Ξαφνική συμμόρφωση
στις υποδείξεις σου
Αν διαπιστώσεις μία αιφνι
διαστική αλλαγή στη συμπερι
φορά του υπόπτου που ελέγχεις
και τον δεις να μεταβάλλεται α
πό μη συνεργάσιμο σε συνεργάσιμο, απαιτείται ιδιαίτερη προ
σοχή.
Μία τέτοια ξαφνική αλλαγή
μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή έν
δειξη κινδύνου. Ενδεχομένως ο
ύποπτος επιδιώκει να σε παρα
πλανήσει, ώστε να χαλαρώσεις
την προσοχή σου ή να τον αφήσεις να μειώσει την απόσταση
ασφαλείας ανάμεσά σας, για να
βρει την ευκαιρία να σου επιτε
θεί.
Μην αποκλείεις όμως και την
περίπτωση, η αλλαγή αυτή να ο
φείλεται στην απόφασή του να
συνεργασθεί μαζί σου, αφού τον
έπεισες με κάτι που του είπες.
Για κάθε ενδεχόμενο, όμως,
συνέχισε να είσαι σε εγρήγορση
και ετοιμότητα.
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0. Απότομη διακοπή
κάθι: κίνησικ

βλέπουν σε τέτοιου είδους κτυ
πήματα.
Γενικά, οι κινήσεις του υπό
Αν, ενώ ο ύποπτος που ελέγ πτου, που αποβλέπουν στην αλ
χεις στην αρχή ήταν φανερά ε λαγή της στάσης και θέσης του
κνευρισμένος, νευρικός, υπερκι- σώματός του, δεν είναι τόσο ά
νητικός και εν γένει μη συνεργά- μεσες και εμφανείς, όσο για πα
σιμος, ξαφνικά σταματήσει κάθε ράδειγμα μπορεί να είναι η κίνη
κίνηση και “παγώσει”, σίγουρα ση του χεριού του, για να βγάλει
δεν πρέπει να νιώσεις ανακούφι ένα κρυμμένο όπλο.
ση και να χαλαρώσεις. ΑντιθέΗ επανατοποθέτησή του μπο
τως, πρέπει να θορυβηθείς, επει ρεί να γίνει γρήγορα και δυναμι
δή μια τέτοια συμπεριφορά μπο κά ή σταδιακά και με τρόπο που
ρεί να ερμηνευθεί ως “γαλήνη δύσκολα θα γίνει αντιληπτή.
πριν από τη θύελλα”.
Όντας λοιπόν εσύ σε εγρήγορ
Συνήθως, αυτό το “πάγωμα” ση και γνωρίζοντας τις συνέπειες
συνοδεύεται από ριζική αλλαγή τέτοιων κινήσεων του σώματος
στο πρόσωπο του υπόπτου, το ο του υπόπτου, ίσως προειδοποιη
ποίο από αναψοκοκκινισμένο γίνε θείς για τις επιθετικές του προθέ
ται ξαφνικά χλωμό, το στόμα του σεις και προλάβεις να αντιδρά
χαλαρώνει και τα μάτια του κοιτά σεις, για να τις αποτρέψεις και
ζουν μέσα και πέρα από σένα.
γενικά να προστατευθείς.
Ευρισκόμενος ο ύποπτος σε
Λάβε σοβαρά υπόψη σου ότι,
τέτοια κατάσταση, μπορεί να γί αν δεν καταφέρεις να αποτρένει τρομερά βίαιος, ακόμη κι αν ψεις μία φυσική επίθεση εναντί
δεν τον προκαλέσεις. Γι’ αυτό ον σου και εμπλακείς με τον ύ
προετοιμάσου για φασαρία.
ποπτο σε πάλη σώμα με σώμα,
δεν κινδυνεύεις μόνον από την ε
Σημείωση: Οι προαναφερθεί- πίθεση αυτή καθεαυτή. Ενδεχο
σες ενδείξεις κινδύνου δεν σημαί μένως προκόψει κάποια και
νουν απαραίτητα ότι επίκειται ε νούργια και πιο επικίνδυνη απει
πίθεση.
λή, αν, για παράδειγμα, ο ύπο
Αν κάνεις το λάθος και θεω πτος σε αφοπλίσει ή παρουσιά
ρήσεις δεδομένη την επίθεση, σει ένα δικό του πυροβόλο ή άλ
μόλις αναγνωρίσεις στον ύποπτο λο θανάσιμο όπλο, όσο εσύ θα
κάποιον από αυτούς τους δεί είσαι απασχολημένος να του επι
κτες, ίσως γίνεις κι εσύ εμφανώς βληθείς και να τον ελέγξεις σω
επιθετικός και έτσι προκαλέσεις ματικά.
την επίθεσή του που, ενδεχομέ
Είναι, λοιπόν, εμφανές πόσο
νως, θα μπορούσε να είχε απο σημαντικό είναι να είσαι σε θέση
φευχθεί.
να αντιληφθείς τυχόν προεπιθεΟι δείκτες κινδύνου είναι μό τικές στάσεις και κινήσεις του υ
νον προειδοποιητικά σημάδια, τα πόπτου, ώστε να προλάβεις εν
οποία πρέπει να μπορείς να ανα δεχόμενη φυσική του επίθεση.
γνωρίζεις και να ερμηνεύεις,
Ας δούμε τις σημαντικότερες
λαμβάνοντάς τα σοβαρά υπόψη προεπιθετικές στάσεις:
σου, ώστε να ρυθμίζεις τα επίπε
δα εγρήγορσης και ετοιμότητάς (ΐ. Στάση μποάήι
σου, χωρίς, όμως, να γίνεσαι α
Για να έλθει ένας ύποπτος στη
ντιληπτός από τον ύποπτο.
στάση αυτή, μετατοπίζει το βά
Β. ΓΙροεπιθετικές
ρος του από το ένα πόδι στο άλ
στάσεις του υπόπτου
λο και μετακινεί το ένα πόδι πί
σω ή μπροστά, για να έχει καλύ
Οι προεπιθετικές στάσεις εί τερη ισορροπία.
ναι κινήσεις και στάσεις του σώ
Συνήθως, μετατοπίζει προς τα
ματος του υπόπτου, που σκοπό πίσω τη δυνατή του πλευρά, για
έχουν τη σωστή τοποθέτησή του, να είναι τα κτυπήματά του πιο ι
προκειμένου να εκδηλώσει ευ σχυρά και σταθερά. Μπορεί επί
κολότερα φυσική / σωματική ε σης να τον δεις να αναπηδά στις
πίθεση εναντίον σου. Είναι γνω μύτες των ποδιών του, να ανοι
στό ότι, για να δώσεις μια γροθιά γοκλείνει νευρικά τα δάκτυλα
ή μια κλωτσιά σε κάποιον, θα των χεριών του ή να τα έχει ήδη
πρέπει προηγουμένως να βρεθείς σφιγμένα σε γροθιές.
στην κατάλληλη θέση.
Όταν ξεκινήσει την επίθεσή
Επομένως και οι κινήσεις αυ του, θα τον δεις να περιστρέφει
τές του υπόπτου μπορεί να απο με ταχύτητα προς τα πίσω τη δυ
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νατή του πλευρά, ώστε να απο
κτήσει το δυνατό του χέρι ή πόδι
την απαραίτητη φόρα και από
σταση για ένα ισχυρό κτύπημα.
β. Τοποθέτηση /κριών
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται,
αν δεις τον ύποπτο να ανεβάζει
το ένα του χέρι στο ύψος του θώ
ρακα και το άλλο κοντά στην
κοιλιά του.
Τα άτομα, που γνωρίζουν πο
λεμικές τέχνες, φέρουν τα χέρια
τους σ’ αυτές τις θέσεις έχοντας,
ενδεχομένως, τα δάκτυλά τους
ανοικτά, ώστε να σου δίνουν την
εντύπωση ότι νιώθουν αμηχανία
και ότι απορούν για τον έλεγχο
που τους κάνεις. Όμως, από αυ
τή τη θέση μπορεί να εκδηλωθεί
επίθεση τόσο γρήγορα και δυνα
τά, που δεν θα έχεις το χρόνο να
αντιδράσεις.
Κάποιοι ειδικοί στη “γλώσσα
του σώματος” υποστηρίζουν
πως, αν ένας ύποπτος τοποθετή
σει το ένα ή και τα δύο του χέρια
στον αυχένα του, έχει την πρόθε
ση να αντιδράσει βίαια.
γ. Μετατόπιση των ώμων
Μιας φυσικής πάλης προηγεί
ται η ανάλογη μετατόπιση των
ώμων του επιτιθέμενου. Είναι
σαν να “οπλίζει” το σώμα του,
για να δημιουργηθεί σ’ αυτό η α
παραίτητη μυϊκή ένταση, πριν α
πό την εκδήλωση της επίθεσης.
Αν πρόθεση του υπόπτου είναι
να σε κτυπήσει με τη γροθιά του,
ο ώμος που αντιστοιχεί στο χέρι
που θα χρησιμοποιήσει, θα κινη
θεί προς τα πίσω και ελαφρώς
προς τα κάτω, ενώ, αν χαμηλώ
σει και τους δύο ώμους του, μάλ
λον σκοπεύει να σε αρπάξει, να
σε αγκαλιάσει, με σκοπό να σε
ρίξει στο έδαφος.
δ. Βλέμμα στο πτό/ο
Όσο ελέγχεις έναν ύποπτο, ί
σως, παρατηρήσεις ότι αυτός με
το βλέμμα του περιεργάζεται ό
λο το σώμα σου. Η ματιά του
μπορεί να πηγαίνει από το ένα
σημείο στο άλλο, θέλοντας ίσως
να σε εκτιμήσει και να εντοπίσει
κάποιο ευάλωτο σημείο σου. Αν
το βρει, θα επιχειρήσει να σε πα
ραπλανήσει, κρατώντας το βλέμ
μα του πάνω σ' αυτό για λίγο και
μετατοπίζοντάς το στη συνέχεια
σε κάποιο άλλο σημείο. Όταν
ξανακοιτάξει στο σημείο - στό

χο, θα έχεις μόλις ένα δευτερό
λεπτο, για να αντιδράσεις, πριν
σε κτυπήσει.
Ειδικά αν γνωρίζει πολεμικές
τέχνες και τον δεις να σε κοιτά
ζει στα γεννητικά σου όργανα, ί
σως πρέπει να προετοιμαστείς
για μια κλωτσιά στο λαιμό σου.
Αν τον δεις να κοιτάζει το ό
πλο σου, διάκοψε αμέσως τη
σκέψη του, λέγοντάς του: “Μην
κοιτάζεις το όπλο μου. Εμένα να
κοιτάξεις”. Έτσι θα ξέρει ότι δεν
θα αιφνιδιασθείς.
Όλες οι προαναφερθείσες σω
ματικές κινήσεις και στάσεις του
υπόπτου μπορεί να αποτελόσουν
σοβαρές ενδείξεις κινδύνου, τις
οποίες πρέπει να αντιλαμβάνε
σαι και να λαμβάνεις σοβαρά υ
πόψη σου. Πρέπει να επισημανθεί ότι τέτοιες κινήσεις, πριν από
την επίθεση, τις εκδηλώνουν ά
τομα εκπαιδευμένα στη μάχη
σώμα με σώμα και συνηθισμένα
σε τέτοιου είδους συμπλοκές και
ιδιαίτερα στο “βρώμικο ξύλο”.
Μην σταματήσεις όμως να εί
σαι επιφυλακτικός με όλους, α
κόμη και με αυτούς που δεν πα
ρουσιάζουν τέτοιες ενδείξεις. Α
τομα εντελώς υπάκουα και συνεργάσιμα μπορεί να αποδειχθούν τα πιο επικίνδυνα, επειδή
ίσως σε παρασύρουν σε μία
“ψεύτικη αίσθηση ασφαλείας”,
πριν σου επιτεθούν ύπουλα.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να
κρατάς πάντοτε απόσταση α
σφαλείας και να επιδιώκεις την
κάλυψή σου και συνδρομή του
συνεργάτη σου, ώστε να είσαι σε
θέση να τα αντιμετωπίσεις.
Αν, τελικά, παρόλα αυτά, δε
χθείς ένα κτύπημα από κάποιον
ύποπτο, προσπάθησε να επηρεα
στείς όσο το δυνατόν λιγότερο.
Διώξε την έκπληξη και τον πόνο
που, ενδεχομένως, σου προκαλέσει το πρώτο αυτό κτύπημα και
αντίδρασε δυναμικά, ανάλογα με
τις δυνατότητές σου και τις επι
λογές που έχεις.
Αν αφεθείς και ακολουθήσουν
κι άλλα κτυπήματα, ίσως, βρε
θείς σε πολύ άσχημη και πιθανό
τατα μη αναστρέψιμη κατάστα
ση. Όσο πιο γρήγορα αντιδρά
σεις, τόσο αυξάνονται οι πιθανό
τητες να απεμπλακείς.
Προσπάθησε να μεταφέρεις
τον αιφνιδιασμό και τον πανικό
στον αντίπαλό σου, αντιδρώντας δυναμικά και περνώντας
στην αντεπίθεση, το ταχύτερο
δυνατό.
□
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ΜΑΤΙΕ
στη
σύγχρονη
οικογένεια
Της Βασιλικής Παναγιωτοπονλον - Παπαβασιλείου

Ο ι π ρ ώ τες μ α τιές μ α ς γεμ ίζου ν α π ογοή τευ σ η .
Και σ α ν απ όη χος, έρ χετα ι σ τ ’ α υ τιά μ α ς η τρ ομ ερ ή δ ια π ίσ τω σ η :
“ Π οια οικ ογένεια ; Λεν υ π ά ρ χει σ ή μ ερ α οικ ογένεια ; Έ χ ε ι δ ια λ υ θ ε ί” .
Α λλά α ς ρίξου μ ε μια μ α τιά σ τ ις σ τα τισ τικ ές.

W.Bemtt βεβαιώνει
ότι στις Ηνωμένες
Πολιτείες, στα 100
παιδιά που γεννήθηκαν το
1986, 12 προέρχονται από γο
νείς που δεν είναι παντρεμένοι,
40 γεννήθηκαν από γονείς που
θα χωρίσουν πριν το παιδί ενηλικιωθεί, 5 έχουν ήδη γονείς
χωρισμένους, 2 γεννήθηκαν α
πό γονείς που ο ένας θα πεθάνει πριν το παιδί ενηλικιωθεί,
και μόνο 41 παιδιά αναπτύσ
σονται σε μια οικογένεια που
θα ονομάζαμε "παραδοσιακή
οικογένεια ”, Κατά τον R. Hairem, η παραδοσιακή οικογένεια

O

με 2 γονείς και πολλά παιδιά,
που ζουν όλοι μαζί σ ’ ένα σπί
τι που τους ανήκει, δεν αντι
προσωπεύει στην πραγματικό
τητα μεγάλο αριθμό Αμερικανοπαίδων. Ακόμη και για τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας, η
έννοια της μητέρας στο σπίτι
δεν ισχύει, παρά μόνο για μια
μειονότητα. Η ιδέα ότι οι γο
νείς προσέχουν τα παιδιά τους,
έχει διαψευσθεί από την δρα
ματική αύξηση των κακοποιη
μένων παιδιών, καθώς επίσης
των παιδιών που έχουν διαφθα
ρεί σεξουαλικά.
Από 3,2 εκατομμύρια οικο
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γενειών με ένα σύζυγο, που υ
πήρχαν το 1970 στις Ηνωμένες
Πολιτείες, φθάσαμε στα 6,7 ε
κατομμύρια το 1984. Περίπου
20% των Αμερικανοπαίδων,
ζουν σε μια οικογένεια μονογονική εκ των οποίων στο 90%
αρχηγός της οικογένειας είναι
γυναίκα. Μέσα σε 20 χρόνια, ο
αριθμός των παιδιών που έ
χουν γεννηθεί από ανύπαντρη
μητέρα έχει τριπλασιασθεί. Το
1980, το 17,1 % των γεννήσεων
προέρχεται από ανύπανδρες
μητέρες. Το δε 1988, το 20%
των γεννήσεων, προέρχεται α
πό έφηβες μητέρες.

Με την αύξηση των μονογο
νικών οικογενειών, όπου η γυ
ναίκα γίνεται το στήριγμα της
οικογένειας, έχουμε αύξηση
της φτώχειας, 65% μονογονικές οικογένειες της Αμερικής,
αντιπροσωπεύουν τους νεό
πτωχους της Βορείου Αμερι
κής. Συχνά δεν έχουν ούτε ερ
γασία, ούτε μόνιμη στέγη.
Αλλά και ο παληός κόσμος,
η γηραιά Ευρώπη, δεν υστερεί
δυστυχώς. Είναι γεγονός, ότι έ
χουμε μείωση του αριθμού των
γάμων. Η ελεύθερη συμβίωση
στη χώρα μας δεν ξενίζει πια.
Στην Ευρώπη επικρατεί σε με-

γάλη πλειονότητα. Έχουμε αύ
ξηση της υπογεννητικότητος.
Αύξηση του αριθμού των δια
ζυγίων. Εξώγαμα τέκνα. Όλα
αυτά, είναι φοβερές πληγές
που μαστίζουν την κοινωνία
την τελευταία εικοσιπενταετία
και μαρτυρούν τη φοβερή ανα
στάτωση στην Ευρώπη αλλά
και σε όλο τον κόσμο.
Και όμως! Θα ήταν λάθος αν
θέλαμε να βγάλουμε συμπερά
σματα και να οδηγηθούμε στη
σκέψη για χαλάρωση του κοι
νωνικού θεσμού της οικογέ
νειας. Η οικογένεια σήμερα,
περισσότερο παρά ποτέ, είναι
το επίκεντρο των προσπαθειών
για μια ισορροπημένη κοινωνί
α. Είναι φυσικό. ‘Ό που επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις”.
Ο Sigly, γνωστός κοινωνιο
λόγος και παιδαγωγός, στο βι
βλίο του “Το Οικογενειακό
πρόβλημα στην Ευρώπη ”, (έκδοσις 1997), τονίζει την σπουδαιότητα της οικογένειας, τόσο
για την εξέλιξη των παιδιών ό
σο (ως το πλέον υγιές κύτταρον) και για την ισορροπία της
κοινωνίας. Και μόνο τα Συνέ
δρια γύρω από την σύγχρονη
οικογένεια, αποδεικνύουν το
ενδιαφέρον για τον θεσμό. Α
ναφέρω ενδεικτικά μερικά που
έγιναν εφέτος. Στην Benaimadena της Ισπανίας, το VI Διε
θνές Συνέδριο Οικογενειακής
Αγωγής με θέμα: “Είναι δυνα
τόν να κάνουμε αγωγή, χωρίς
να λάβουμε σοβαρώς υ π ’ όψη
μας την οικογένεια; ” Στο Fri
bourg της Ελβετίας από το Ιν
στιτούτο Ερευνών του Πανεπι
στημίου για τα οικογενειακά
προβλήματα, με θέμα: “Οικο
γενειακή Συμφιλίωση”. Στο
Quebec του Καναδά, το IV
Συνέδριο της οικογενειακής έ
ρευνας, με θέμα “Να κατανοή
σουμε την οικογένεια”. Στη
Βαρκελώνη της Ισπανίας, το
IV Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με
θέμα: “Ποια θέση υπάρχει για
το καλό του παιδιού στην αυ
ριανή Ευρώπη Και στον Ελλαδικό χώρο, στην Αθήνα, ορ
γανώθηκε ευρωπαϊκό Συνέδριο
από την Ένωση Επιστημόνων
Γυναικών, με θέμα: “Συμφιλί
ωση του Οικογενειακού και του
επαγγελματικού ρόλου

Θα έλεγε κανείς, ένα πελώ
ριο κίνημα έχει φουντώσει από
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς,
με το αναμφισβήτητο συμπέ
ρασμα ότι η οικογένεια είναι ο
κατ’ εξοχήν τόπος αγωγής του
παιδιού. Οφείλουμε συνεπώς
να την βοηθήσουμε. Οφείλου
με να της συμπαρασταθούμε.
Από παντού δηλαδή, έρχονται
επείγοντα μηνύματα για τη
στήριξη της οικογένειας. Εν αντιθέσει με τις περασμένες δε
καετίες, υποστηρίζουν ότι ακό
μη και το προβληματικό παιδί,
πρέπει να παραμείνει στο οικο
γενειακό περιβάλλον και όχι
στο ίδρυμα. Στόχος όλων των
επιστημόνων και των σχετικών
συνεδρίων, η βελτίωση αυτού
του οικογενειακού περιβάλλο
ντος,
Και λοιπόν; Οσα αναφέραμε
στην αρχή για κρίση της οικο
γένειας που μερικοί τείνουν να
την παρουσιάσουν υπό διάλυ
ση, δεν ισχύουν; Και βέβαια ι
σχύουν. “Αλλά για ποια κρίση
μιλούμε”; Ερωτά στην εισήγη
σή του ο Dr. Ruitz, Πρόεδρος
της Unicef στην Ισπανία, με 32
εγγόνια. “Ολόκληρη η κοινω
νία διέρχεται κρίση. Και η οικο
γένεια, αντανακλά αυτή την
κρίση. Μπορεί όμως να είναι
μια κρίση που θα οδηγήσει στην
ανανέωση και θα έχει καλά α
ποτελέσματα. Αγαπώ την οικο
γένεια. Πιστεύω σ ’ αυτήν. Και
μάχομαι για την ευημερία τη ς”,
καταλήγει. Αλλά, ας δούμε τις
αιτίες της κρίσεως.

Α ίτια
Σαν πρώτη βασική αιτία
της κρίσεως, της οικογένειας,
προβάλλεται ο υπερτονισμός
του ατομισμού. Σχετικώς ο
Dr. J. Bouchard, Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Montre
al, στο βιβλίο του “Ανανέωση
της Οικογενειακής Αγωγής”
(έκδοσις 1991), σημειώνει ότι
κατά τα τελευταία 20 χρόνια έ
χουμε υπερτονισμό του ατομι
σμού. “Στις αρχές του αιώνος
μας, γράφει, εάν ένα σπίτι και
γόταν στο χωριό ή σε μια γειτο
νιά, ολόκληρο το χωριό ή ολό
κληρη η γειτονιά θα βοηθούσε

να σβήσουν τη φωτιά. Σήμερα,
έχουμε τα ταμεία ασφαλείας.
Στην πρώτη περίπτωση, ο άν
θρωπος εθεωρείτο ο συνάν
θρωπος που έπρεπε να τον βοη
θήσουμε. Στην δεύτερη περί
πτωση, έγινε ένα περιστατικό
του ταμείου ασφαλείας”. "Στις
ημέρες μας, τονίζει ο ίδιος, έ
χουμε διαχωρισμό ανάμεσα
στην σεξουαλικότητα και στην
τεκνοποίηση. Αντί για άλλα ιδα
νικά, προβάλλεται κατά κόρον
η απαίτηση: Να ζήσω τη ζωή
μ ο υ ”. Μήπως και στην πατρί
δα μας δεν ακούγεται το σύν
θημα αυτό; Οι μεγαλύτερες α
πό μας εδώ, ζήσαμε το πρότυ
πο του αδελφού που αγωνιζό
ταν να αποκαταστήσει τις α
δελφές του και μετά σκεπτόταν
να προχωρήσει στο δικό του
γάμο. Σήμερα, ο μαθητής του
Λυκείου μιλά για δεσμό. Ε
μείς, μεγαλώσαμε με ίνδαλμα
το καθήκον, την υποχρέωση.
Σήμερα, προβάλλεται το δικαί
ωμα. Αυτή η νοοτροπία, εξέ
θρεψε τις γενεές της τελευταί
ας εικοσιπενταετίας, που με
ευκολία οδηγούνται στο διαζύ
γιο. Σοβαρές κοπέλες, υποτίθε
ται με κάποιες αρχές, δηλώ
νουν ότι δεν θα προχωρούσαν
στο γάμο, εάν δεν ήξεραν ότι ευτυχώς - υπάρχει το διαζύγιο.
Τι φοβερό!
Αλλη αιτία, είναι τα κη
ρύγματα του αρνητικού φεμι
νισμού. Βεβαίως, και η γυναί
κα έχει δικαίωμα να διεκδικήσει καριέρα. Και πρέπει η Πο
λιτεία με ειδικούς νόμους, με
παροχές αδειών και επιδόματα,
με καλά οργανωμένους παιδι
κούς σταθμούς, να την στηρί
ξει. Να την στηρίξει όμως, όχι
για να αρνηθεί τον βασιλικό
της ρόλο, τον ρόλο της μητρότητος, αλλά για να συμφιλιώ
σει τις απαιτήσεις της οικογέ
νειας με τις απαιτήσεις του ε
παγγέλματος. Να μειωθεί το
άγχος της, ο διχασμός της. Σχε
τικά, ο J. Bouchard μας θυμίζει
το του Παύλου: Η γυναίκα ίση
με τον άνδρα, αλλά διαφορετι
κή. Αυτή την πραγματικότητα
ξέχασε η φεμινίστρια. Έγινε
καρικατούρα του ανδρός. Σώ
ριασε συντρίμμια γύρω της.
Και έζησε η ίδια την περιφρό
νηση των παιδιών της. Σε κά

ποια οικογενειακή εκδήλωση
πρόσφατα έζησα, την εξής
σκηνή. Ο πατέρας με τους
τρεις γιους, επιστήμονες πια,
στη μια μεριά του τραπεζιού.
Και στην άλλη, η μεσήλιξ πια
μητέρα, η λογία, η σύγχρονη,
με το φίλο της. Εμφανώς τα
παιδιά απέφευγαν κάθε επαφή
μαζί της. Δεν θα της συγχωρή
σουν ποτέ ότι τα εγκατέλειψε.
“Μας άφησε, για να ζήσει τη
ζωή της", όπως έλεγε. Η ίδια
εκδίδει ένα γυναικείο περιοδι
κό. Είναι επώνυμη. Είναι όμως
μόνη. Τραγικά μόνη.
Μια Τρίτη αιτία, είναι η
εργασία της γυναίκας έξω α
πό το σπίτι. Έφερε, κατ’ ανά
γκην, τη μείωση των παιδιών.
Έφερε την υπερφόρτωση του
προγράμματος της γυναίκας. Η
γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοι
κοκυρά. Με εργασία εξωτερι
κή. Με καθήκοντα και υποχρε
ώσεις βαριές πολλές φορές.
Για να αντεπεξέλθει, ζητά απε
γνωσμένα βοήθεια. Είναι άνδρες που με προθυμία κάνουν
δουλειές στο σπίτι. Είναι όμως
και άνδρες που δεν κάνουν τί
ποτα. Φυσικά, τον κύριο ρόλο
μέσα στο σπίτι θα τον έχει πά
ντα η γυναίκα, καθώς και στην
ανάπτυξη των παιδιών. Στο
στήθος της μάνας κρύβεται ό
λο το μεγαλείο της ζωής, όπως
τονίζει ο Dr.Perrez, Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Fri
bourg της Ελβετίας. Θα είμα
στε εξωπραγματικοί, εάν πα
ραβλέπαμε τις συγκρούσεις
που δημιουργούνται μέσα στην
οικογένεια. Δεν θα μπορούσα
να τις αρνηθώ, αφού τις έζησα
37 ολόκληρα χρόνια ως εργαζομένη. Αυτό όμως μου δίνει
το θάρρος να διακηρύξω ότι
χρειάζεται μια συμμετρία ανά
μεσα στους συζύγους. Ίσως να
συμφωνήσω με τον Bouchard,
που ζητά “επιστροφή στον παληό τύπο της γυναίκας, γιατί οι
τρέλες πληθαίνουν ”. Και συνε
χίζει: “Ο άνθρωπος του επομέ
νου αιώνος, θα είναι ο άνθρω
πος μιας καλύτερης συμμετρί
ας"
Τέταρτη αιτία, είναι η άρ
νηση της πίστεως. Ολα τα α
νωτέρω, θα τα εζούσαμε σε
μειωμένη ένταση, εάν στις ψυ
χές και των δύο συζύγων εφώ-
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λιάζε η πίστη και η αγάπη για
το θέλημα του Θεού. Όχι ότι
δεν θα υπήρχαν προβλήματα.
Αλλά θα ήταν εύκολο να βρε
θεί η χρυσή τομή. Η ύπαρξη
αυτής της πίστης, σημαίνει αλ
ληλοσεβασμό,
αλληλοβοή
θεια, συνεννόηση, προσοχή
στα ερεθίσματα που εκπέμπει
ο άλλος, διάλογο.
Οι σημερινοί παιδαγωγοί,
ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ο
μιλούν όχι απλώς για την αξία
της πίστεως στη ζωή της οικο
γένειας, στην ανατροφή των
παιδιών, αλλά ακόμη και για
την αξία της παράδοσης.
Μια Πέμπτη αιτία, είναι οι
υπέρμετρες φιλοδοξίες των
σημερινών γονέων για τη
μόρφωση των παιδιών. Φιλο
δοξίες που καταλήγουν σε υ
περφόρτωση του προγράμμα
τος του παιδιού, αλλά και σε υ
περφόρτωση του προγράμμα
τος των γονέων, για να ανταποκριθούν στα έξοδα που ζη
τούν τα φροντιστήρια για ξένες
γλώσσες, για επιτυχία στις εξε
τάσεις, για μουσική, για σπορ.
Αποτέλεσμα, ένα κυνηγητό
στις σχέσεις γονέων και παι
διών. Καμιά επικοινωνία. Που
καιρός; Όλοι τρέχουν, από το
πρωϊ ως το βράδυ. Βεβαίως,
δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι
αυτή η αγωνία των γονέων να
μορφώσουν τα παιδιά τους,
προέρχεται από την ανεργία
που μαστίζει την σημερινή κοι
νωνία. Ο φόβος της ανεργίας,
δημιουργεί άγχος διότι τα παι
διά συσσωρεύουν πτυχία που
δεν τους εξασφαλίζουν όμως
μια θέση εργασίας. Μέσα στον
Σεπτέμβριο, για μια θέση φιλο
λόγου σε τέσσερα εκκλησια
στικά λύκεια, ο αριθμός των υ
ποψηφίων ανήλθε στους 200.
Έχουμε δηλαδή, ένα προς πε
νήντα. Όμως, όλα αυτά σκοτώ
νουν τις οικογενειακές σχέσεις.
Δημιουργούν ερημιά στο σπίτι.
Καταργούν την επικοινωνία, α
κόμη και στην κοινή ώρα του
φαγητού, για την αξία της ο
ποίας μιλούν με έμφαση οι ση
μερινοί ειδικοί επιστήμονες.
Ιδού εν συντομία, οι κυριότερες αιτίες που οδηγούν σε
μείωση των οικογενειακών
σχέσεων, σε χαλάρωση της οι
κογένειας που οδηγεί ενίοτε

στην αποξένωση και δεν θυμί
ζει την οικογενειακή θαλπωρή
που τόσα πλούσια είχαμε γευθεί στα παιδικά μας χρόνια.

Τρόπο» α ντ ιμ ετ ω π ίσ εω ς
Εφ’ όσον σήμερα έχει γίνει
κοινώς παραδεκτό ότι ο γονιός
είναι ο πρώτος παιδαγωγός, ότι
η οικογένεια είναι σπουδαίος,
είναι ανάγκη να γίνει μία ανα
θεώρηση στις αξίες που πρέπει
να την διέπουν, διότι κυρίως το
θέμα είναι ζήτημα αξιών.
•
Η αξία του κύρους. Το
κύρος θεωρείται σήμερα το θε
μέλιο της οικογένειας. Είναι ε
πείγον, να επανακτήσει η οικο
γένεια το κύρος της. “Δεν έχει
καμιά σχέση το κύρος της οικο
γένειας με το κύρος του στρα
τού”, τονίζει ο Bouchard. Το
παιδί στην οικογένεια επανα
παύεται και προχωρεί σταθερά
στη ζωή και με σιγουριά, όταν
υπάρχει ιεραρχία, αλληλοσε
βασμός και κυρίως η ακτινοβο
λία του κύρους. Γιατί το κύρος
δεν επιβάλλεται. Εμπνέεται και
ακτινοβολεί.
• Η αξία της ανοχής. Η α
νοχή είναι επίσης μία αξία θε
μελιώδης για την οικογένεια,
όσο και για την κοινωνία. Ανο
χή είναι η αναγνώριση των α
τομικών διαφορών. Είναι η εξατομίκευση στην αγωγή. Εί
ναι η παραδοχή του πολυπλεύ
ρου της ανθρώπινης προσωπι
κότητας.
• Η αξία του ελεύθερου
χρόνου. Ν ’ αφήσουμε στα παι
διά χρόνο να αφουγκρασθούν
τον εαυτό τους. Να διαβάσουν.
Να παίξουν. Να επικοινωνή
σουν. Με τρόμο θυμάμαι μια
ευκαιρία επαφής που είχα με
μια επίλεκτη ομάδα εφήβων,
σε μια επαρχιακή πόλη της πα
τρίδας μας. Το πρόγραμμά
τους ήταν από τις 7 το πρω
ί ως τις 12 το βράδυ, γεμάτο.
“Και πότε παιδιά μου ξεκουρά
ζεστε τα ρώτησα. “Πότε κοι
μάστε “Την Κυριακή το πρω
ί ”, ήταν η απάντηση. Τρομερό.
Το παιδί έχει ανάγκη από ξε
κούραση. Το φόρτωμα του
προγράμματος έχει τρομερές
συνέπειες. ΕΙ πίεση, την οποίαν
ασκούν οι γονείς, είναι κατα
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στρεπτική. Και μπορεί να τους
δημιουργήσει αρνητικά αποτε
λέσματα στην πρόοδό τους.
Και το χειρότερο, όπως τονίζει
η Dr. Houx, του Πανεπιστημί
ου της Mons του Βελγίου, “η
τρυφερότητα για το παιδί που
είναι η αναπνοή του, κινδυνεύ
ει να εξαφανισθεί με την παραφόρτωση του προγράμματος”.
• Η αξία της επικοινωνίας
του ζεύγους. Είναι σημαντική,
για το ίδιο το ζεύγος και για τα
άλλα μέλη της οικογένειας. Ε
δώ χρειάζεται όμως η γυναι
κεία ευφυΐα να τίθεται σε συ
νεχή επιστράτευση για το φρεσκάρισμα του δεσμού του ζεύ
γους, για την σύσφιξη των σχέ
σεων, για την τρυφερότητα.
Μια τέτοια ατμόσφαιρα αντα
νακλάται στα παιδιά, δημιουρ
γεί αίσθημα σιγουριάς και
διευκολύνει την επικοινωνία
μεταξύ τους.
• Η αξία της οικονομίας. Α
πό παντού έρχεται το μήνυμα:
“μειωμένη κατανάλωση”. Οι
στατιστικές μας θυμίζουν ότι
οι βιομηχανικές χώρες καταναλίσκουν το 75% του παγκό
σμιου πλούτου, ενώ εκπροσω
πούν το 20% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Και ότι μολύνουν
την ατμόσφαιρα 5 φορές πε
ρισσότερο, από τις καθυστερη
μένες χώρες. Η σπατάλη των
πηγών του πλανήτη μας εξ άλ
λου, μας καλεί σε μια καινούρ
για ηθική, όπου οι αξίες της πε
ρισυλλογής και της οικονομί
ας, θα πρέπει να έλθουν στο
προσκήνιο. “Η οικογένεια που
ανησυχεί για το μέλλουν των
παιδιών της, οφείλει να γίνει ο
φορέας αυτών των αξιών. Γ ι'
αυτό και ο ρόλος της για μια
ζωή πιο δίκαιη, πιο ισορροπη
μένη, πιο υπεύθυνη απέναντι
στις ερχόμενες γενιές, είναι α
ποφασιστικός", μας λέγει η
Madeleine Goyttard, εκπρόσω
πος της Unesco στο Στρα
σβούργο. Ιδιαίτερα, θα πρέπει
να ενστερνισθεί αυτό το πνεύ
μα οικονομίας η εργαζόμενη
γυναίκα, γιατί αυτό θα την βο
ηθήσει να αξιοποιήσει ακόμη
περισσότερο τους κόπους της
και πιθανόν να της δοθεί η δυ
νατότητα να μειώσει, ως εκ
τούτου, τις ώρες της απασχολήσεώς της έξω από το σπίτι.

• Ε1 αξία της θυσίας. Η οι
κογένεια δεν μπορεί να σταθεί,
πολύ περισσότερο να ευημερήσει, χωρίς το πνεύμα της θυσί
ας που πρέπει να διέπει τα μέ
λη της, να κυβερνά τις καρδιές.
Θυσία των πάντων. Κυρίως ό
μως του εγωισμού. Το γνωρίζει
αυτό, περισσότερο από κάθε
άλλη γυναίκα, η εργαζόμενη
μητέρα, η οποία θυσιάζει την
άνεσή της, τις μικροχαρές της
ζωής, στην προσπάθεια να τα
καταφέρει να εξοικονομήσει
χρόνο, να δώσει παντού το πα
ρόν, ενίοτε δε αναγκάζεται να
θυσιάσει και τη σταδιοδρομία
της στο βωμό της οικογένειας.
Όσο για τα αρνητικά μηνύ
ματα του φεμινισμού, έχουν
ξεπερασθεί από μόνα τους, α
φού, αλλοίμονο, σκόρπισαν
συντρίμμια γύρω τους. Σήμε
ρα, στα διεθνή συνέδρια, υπεύ
θυνα χείλη και συχνά γυναικεί
α, μιλούν για την ισότητα των
φύλων και τονίζουν τη διαφο
ρά των ρόλων για να επέλθει
αρμονία και ισορροπία όχι μό
νο στην οικογένεια αλλά και σ’
αυτή την κοινωνία. Σχετικώς
δε με το θέμα της μητρότητας,
η Madeleine Gouttard, τονίζει:
“Η γυναίκα θα πρέπει να θυμη
θεί ότι, αν αγωνίσθηκε αιώνες
για να πάρει τη θέση της στην
κοινωνία και να πάψει να είναι
αντικείμενο εκμετάλλευσης, δεν
θα πρέπει με τη σειρά της να ε
κλαμβάνει το παιδί της σαν α
ντικείμενο και να το μεταχειρί
ζεται ανάλογα με τις επιθυμίες
τη ς”.
• Θα τελειώσουμε την απα
ρίθμηση των αξιών που θεω
ρούμε απαραίτητες για την α
νασυγκρότηση της οικογέ
νειας, με την αξία της αρετής
της συνέσεως. Η σύνεση πρέ
πει να γίνει το φρόνημα και το
κόσμημα της σύγχρονης γυναί
κας. Η μόρφωσή της, σε σύ
γκριση με την γυναίκα των πα
λαιών γενεών, είναι αναμφι
σβήτητα μία κατάκτηση, ένα
δυνατό αυτού στη ζωή της. Θα
αξιοποιηθεί όμως 100%, όταν
συνοδευτεί με το “γίνεσθε
φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέ
ραιοι ως αι περίστεροί ” Και
τότε, θα ακουσθεί και πάλι ο
αρχαίος λόγος "Σοφαί γυναί
κες ωκοδόμησαν οίκους”. □

ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιφιγένειας 84-'86 Καλλιθέα, ίπληάΐον Ταχν^ομείον) τηλ. 95.23.019, fax. 95.71.555
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ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 -1 .0 0

Συνδεθείτε για 12 μήνει, σ το πάγιο τ ω ν 4.000 δρχ.
και κερδίστε, 1000 δεατεράλεπτα συνομιλία! κάθε μήνα
απά το ΰεκέμβριο ε ω ι το Μάιο 2000

ERICSSON Τ 10 Τιμή μόνο 2.000 Ορχ.
Ειδικά σε κατάχουι VISA - DINERS - MASTERCARD
ισχύει & η παρακάτω μεγάλη προσφορά:

ERICSSON Τ Ι 8s Τιμή μ ό νο ί 1 .0 0 0 ΰρχ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α Ι Μ
ΜΤΗΣΤΈ ΜΑΣ ΠΛ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ro
O A S E r O N Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133
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“Στα επόμενα δέκα χρόνια οι καταστροφικές σέκτες (destructive cults) θα αναλΛβουν το έργο των εγκληματι
κών συνδικάτων. Η πιο μεγάλη εγκληματική ομάδα θα είναι οι σέκτες ”.

Η συγκλονιστική αυτή πρόβλεψη που έγινε στο Συνέδριο “Violencia ‘98” στο Καράκας της Βενεζουέλας,
συνοψίζει το πρόβλημα που απασχόλησε την ΙΑ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων
Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας,
που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του
Ρώσσου, της Ι.Μ. Χαλκίδας από 18 έως 22 Οκτωβρίου 1999,
με την συμμετοχή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου,
Μητροπολιτών της Εκκλησίας και της Κρήτης, εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.... και Εντεταλ
μένων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κρήτης.
Στην Συνδιάσκεψη επισημάνθηκε ότι οι καταστροφικές σέκτες θυμούνται τις θρησκευτικές ελευθερίες
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μόνον όταν θέλουν να εξουδετερώσουν την κριτική,
που ασκείται εις βάρος τους, ενώ οι ίδιες τα παραβιάζουν κατάφωρα στη ζωή των οπαδών τους.
Μελετήθηκε επίσης, το έργο των νεοπροτεσταντικών και πεντηκοστιανών ομάδων
καθώς και των νεοειδωλολατρικών ομάδων, οι οποίες με την δήθεν “αρχαιολατρεία” τους αρνούνται την
συνέχεια και συνοχή του πολιτισμού μας και δηλητηριάζουν την συλλογική εθνική συνείδηση.
Τέλος, εν όψει του γεγονότος της συστάσεως Ειδικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σε χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την μελέτη της δράσης των νεοφανών αιρέσεων
και των εξ αυτής κοινωνικών συνεπειών, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα σύστασης αναλογών επιτροπών
και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμφώνως και προς τις σχετικές Συστάσεις
του Συμβουλίου της Ευρώπης (1178/1992 και 1412/1999).
Το ίδιο επιτακτική είναι η ανάγκη δημιουργίας εθνικού κέντρου έρευνας και πληροφόρησης για τις σέ
κτες, όπως διαλαμβάνεται στις προαναφερθείσες Συστάσεις
της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ομάδα Α '
Νεοπεντηκοστιανές αιρέσεις
1. Διαπιστώθηκε έντονη
προπαγανδιστική δραστηριό
τητα των Πεντηκοστιανών. Ι
διαίτερα δε μέσω του ραδιο
φωνικού σταθμού τους, “ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ” F.M., τόσον
του κεντρικού όσον και των ε
παρχιακών. Οι σταθμοί αυτοί
ασκούν αθέμιτο προσηλυτι
σμό, δεδομένου ότι αποκρύ
πτουν την πεντηκοστιανή τους
ταυτότητα και έχουν τον πα
ραπλανητικό προσδιορισμό.
“Το χριστιανικό ραδιόφωνο
της Αθήνας, στην υπηρεσία
του Ευαγγελίου”.
2 . Από την προσηλυτιστική
δραστηριότητα των νεοπεντηκοστιανών δημιουργούνται
δυσάρεστες, από κοινωνικής
πλευράς καταστάσεις στον οι
κογενειακό τομέα, καθόσον έ
χει διαπιστωθεί πλήθος διαζυ
γίων σε οικογένειες όπου έχει
εισχωρήσει αυτή η αίρεσις.
3. Επίσης επισημάνθηκε ό
τι, προβάλλοντας έντονα τις ε
σφαλμένες
εσχατολογικές
τους διδασκαλίες περί επικεί
μενης αρπαγής των οπαδών
τους στους ουρανούς, και μά
λιστα την δεκαετία του 1990,
εκμεταλλεύονται οικονομικά
ανύποπτους και απροστάτευ
τους ανθρώπους, που γίνονται
θύματά τους.
4. Η Συνδιάσκεψη ασχολή
θηκε με το θέμα της Χ.Ο.Ε.
και της Α.Θ.Α.ΖΩ, η οποία
προέκυψε από διάσπαση της
πρώτης. Διαπιστώθηκε ότι οι
άνθρωποι των ομάδων αυτών
προσπαθούν, εξωτερικά να
φαίνονται ότι είναι κανονικά
μέλη της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας αλλά κρυφά και μυστικά
διατηρούν όλα τα λανθασμένα
και αιρετικά “πιστεύω τους”.
Ομάδα Β'
Παραθρησκευτικές οργα
νώσεις της “Νέας Εποχής”
Η ΙΑ' Συνδιάσκεψη Εντε
ταλμένων Ορθοδόξων Εκ
κλησιών και Ιερών Μητρο
πόλεων δια θέματα αιρέσεων

και παραθρησκείας πραγματο
ποιήθηκε μετά από απόφαση
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη
σίας της Ελλάδος, στο Ιερό
Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Προκόπι
Εύβοιας, από 18-22.10.99 με
θέμα: “Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως
κοινωνικό πρόβλημα. Διαπι
στώσεις και προοπτικαί δια μί
αν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν
Μετά από τις σχετικές ειση
γήσεις και ευρύτατες συζητή
σεις οδηγήθηκε στα ακόλουθα
συμπεράσματα και διαπι
στώσεις.
1. Η κοσμοθεωρία των ποικιλωνύμων ομάδων που συν
θέτουν το μωσαϊκό της λεγομένης “Νέας Εποχής” θεμε
λιώνεται σε εξωχριστιανικές
και εξωευρωπαϊκές αντιλή
ψεις. Θεμελιώνεται, δηλαδή,
στην περί Θεού, ανθρώπου
και κόσμου αντίληψη των α
νατολικών θρησκευών και του
αποκρυφισμού.
2 . Οι ομάδες αυτές κρύβο
νται πίσω από πολύμορφα
προσωπεία, θρησκευτικά, κοι
νωνικά, φιλοσοφικά, οικονο
μικά, πολιτικά κ.ά.
3. Διεισδύουν και επενδύ
ουν κυρίως στους τομείς της
εκπαιδεύσεως, του αθλητι
σμού, της υγείας και της οικο
νομίας. Δρουν κατά τρόπον ανεξέλεγκτον στην Ελλάδα και
στις υπόλοιπες χώρες, δη
μιουργώντας σοβαρά προβλή
ματα - όχι μόνον, ούτε καθα
ρούς “θρησκευτικά” - απει
λούν ολόκληρο τον πολιτισμό
μας και τους δημοκρατικούς
θεσμούς.
4 . Οι ομάδες αυτές κόπτο
νται για την θρησκευτική ε
λευθερία και τα ανθρώπινα δι
καιώματα, τα οποία όμως κα
τάφωρα παραβιάζουν στη ζωή
των οπαδών τους (δικαίωμα
στην εργασία, στην ασφάλιση,
πληροφόρηση,
μόρφωση
κ.ά.). Θυμούνται τις θρησκευ
τικές ελευθερίες και τα αν
θρώπινα δικαιώματα μόνον ό
ταν θέλουν να εξουδετερώ
σουν την κριτική που ασκείται
εις βάρος τους.
5. Οι αρμόδιοι κρατικοί φο
ρείς, οι πολίτες και κυρίως οι

νέοι στα σχολεία δεν είναι δυ
στυχώς, ενημερωμένοι για
τους κινδύνους που εγκυμο
νούν οι νέες αιρέσεις, τους ο
ποίους έχουν επισημάνει και
θεσμοθετημένα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Διαπιστώθηκε ότι πολλά
προβλήματα δημιουργεί η
δράση των “παρακλαδιών”
της μασονίας. Μάλιστα δη
μιουργεί σύγχυση η παρουσία
μερικών εκκλησιαστικών προ
σώπων - από άγνοια ασφαλώς
- σε εκδηλώσεις αυτών των
οργανώσεων.
7.
Επισημάνθηκε ότι η
“Νέα Εποχή”, επιδιώκει να
διαβρώσει και να αλώσει ακό
μη και τον Εκκλησιαστικό
χώρο.
8. Είναι ανάγκη να ενταθεί
η ενημέρωση προς τους αρμο
δίους φορείς και το κοινό για
τις ομάδες αυτές. Το πρόβλη
μα θα πρέπει να απασχολήσει
και την Πολιτεία. Επίσης θα
πρέπει να υπάρξει ενημέρωση
στα σχολεία για τους κινδύ
νους από τις νέες αυτές αιρέ
σεις.
9. Η Συνδιάσκεψη έκρινε
απαραίτητο να μην θεωρείται
αυτονόητη η απόκτηση του
θρησκευτικού καθεστώτος α
πό ομάδες οι οποίες παραπλα
νητικά εμφανίζονται ως τέ
τοιες, σύμφωνα και με την υπ’
αριθμ. 8373 Έκθεση της Επι
τροπής Νομικών Θεμάτων και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης
εκ της οποίας προέκυψε και η
υπ’ αριθμ. 1412/1999 Σύστα
ση του ιδίου Συμβουλίου.
10. Τονίστηκε ότι είναι α
ναγκαίο η Εκκλησία να έχει
λόγο στην σύνταξη των ανα
λυτικών προγραμμάτων του
μαθήματος των Θρησκευτι
κών σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαιδεύσεως.
11. Διαπιστώθηκε ότι α
σκείται προσηλυτισμός στον
αποκρυφισμό και ιδιαίτερα
στον νεοσατανισμό μέσω εκ
πομπών που απευθύνονται κυ
ρίως σε παιδιά και νέους.
12. Τη Συνδιάσκεψη προ
βλημάτισε η ταυτότητα περιο
δικών και εντύπων που κυκλο
φόρησαν πρόσφατα και πα
ρουσιάζονται ως ορθόδοξα ε

νώ προβάλλουν συγκρητιστικές απόψεις.
Η νεοφανής παρουσία των
νεοειδωλολατρικών ομάδων
Την ΙΑ' Πανορθόδοξη
Συνδιάσκεψη δια θέματα αι
ρέσεων και παραθρησκείας α
πασχόλησε και η δράση των
σχετικά νεοφανών παγανιστικών και νέο-ειδωλολατρικών ομάδων. Διαπιστώθηκε
ότι οι ομάδες αυτές:
1. Επιχειρούν όχι μόνον
διάβρωση του ορθοδόξου
φρονήματος των πιστών μας
αλλά και παραχάραξη της πο
λιτιστικής ταυτότητος του ελ
ληνικού λαού.
2. Χρησιμοποιούν ποικίλα
προσωπεία και διεισδύουν ύ
πουλα σε διάφορα κινήματα,
(πολιτιστικά, εθνικιστικά, φε
μινιστικά, οικολογικά κ.λ.π.).
3. Καπηλεύονται τις εθνι
κές ευαισθησίες των νεοελλή
νων, προωθώντας την αυταπά
τη μιας δήθεν αρχαιολατρείας,
που παρουσιάζεται ως “επι
στροφή στις ζωογόνες ρίζες
της φυλής”.
4. Με τον αντιχριστιανισμό
και αντιβυζαντινισμό τους αρνούνται την συνέχεια και συ
νοχή του πολιτισμού μας και
δηλητηριάζουν την συλλογική
εθνική συνείδηση.
5. Ακόμη και όταν η στάση
τους έναντι της Ορθοδόξου
Εκκλησίας δεν φαίνεται ε
χθρική, νοθεύουν το χριστια
νικό μήνυμα θεωρώντας τον
Χριστιανισμό αντίγραφο της
αρχαίας ελληνικής θρησκείας
σε όλες του τις εκφάνσεις.
6. Αναμειγνύουν με τις παγανιστικές δοξασίες τους θε
μελιώδεις διδασκαλίες της
“Νέας Εποχής” ερμηνεύοντας
τα πάντα με αποκρυφιστικό
τρόπο.
7. Αρκετές νεοειδωλολατρικές ομάδες, υιοθετούν α
κραίες πολιτικές και ρατσιστι
κές τάσεις που αποτελούν α
πειλή για τους δημοκρατικούς
θεσμούς.
Για την ποιναντική αντι
μετώπιση των εκ της νεοειδωλολατρείας προβλημάτων
είναι ανάγκη:
1.
Να καταδεικνύεται το α
συμβίβαστο της ορθοδόξου
πίστεως με τις οποιεσδήποτε
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νεοπαγανιστικές ή νεοειδωλολατρικές δοξασίες.
2. Με την σύνταξη ειδικών
μελετών να αποκαθίσταται η
ιστορική αλήθεια για γεγονό
τα που σκοπίμως διαστρεβλώ
νονται εις βάρος του Χριστια
νισμού.
3. Να προβάλλεται η εκ μέ
ρους των Αγίων Πατέρων ε
κτίμηση της αξίας της Ελληνι
κής Παιδείας και της προδρομικής σημασίας της για την εξάπλωση του Χριστιανισμού.
4. Να αναδεικνύεται η συμ
βουλή της εν γένει Χριστιανι
κής διανόησης και ιδιαίτερα
του μοναχισμού στην διάσω
ση και διαφύλαξη της θύραθεν
παιδείας και ειδικότερα των
κειμένων της κλασσικής πα
ράδοσης.
Η Συνδιάσκεψη χαιρετίζει
την σύσταση ειδικής Συνοδι
κής Επιτροπής η οποία απο
βλέπει στην συμβολή της Εκ
κλησίας στην επιτυχία των Ο
λυμπιακών Αγώνων του 2004
με σκοπό την προβολή και
διαφύλαξη του γνησίου πνεύ
ματος των Ολυμπιακών Αγώ
νων.

Ομάδα Δ'
Νομικές Διαπιστώσεις
1. Οι αιρέσεις-σέκτες και οι
αιρέσεις - κινήματα μετέρχο
νται μεθόδους μαζικής χειραγωγήσεως και άλλες τεχνικές,
χωρίς να διστάζουν να διαπράττουν πάσης φύσεως ε
γκλήματα, για να επιτύχουν,
μεταξύ άλλων και την φίμωση
κάθε χριστιανικής και ιδίως
κάθε Ορθοδόξου χριστιανικής
απόψεως.
2. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί
υφιστάμεθα μία πνευματική,
οικονομική και ψυχολογική ε
θνοκάθαρση, από τις αιρέσειςσέκτες και ορισμένους συμμά
χους τους στον χώρο της πολι
τικής, με στόχο τον αποχριστιανισμό κάθε τομέως της
κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής ζωής.
3. Η διαστρέβλωση της α
λήθειας από τις αιρέσεις-σέκτες και ορισμένους παράγο
ντες που τους υποστηρίζουν
είναι πάγια πρακτική η οποία

αφειδώς χρησιμοποιείται σε
κάθε περίπτωση, του νομικού
χώρου μη εξαιρουμένου, όταν
προσβάλλονται σοβαρώς η
παράνομη δραστηριότητα ή οι
επικίνδυνες και εγκληματικές
κακοδοξίες τους.
4. Δεν συνιστά δυσμενή
θρησκευτική διάκριση, η δια
φορετική μεταχείριση των αιρέσεων-σεκτών και των αιρέσεων-κινημάτων, καθ’ όσον
στηρίζεται στις δραστηριότητές τους και όχι στον θρη
σκευτικό μανδύα, του οποίου,
εξ άλλου, παραπλανητικώς ενδύονται.
5. Η μόνιμη συνεργασία
Κράτους και Εκκλησίας για
τις αναγκαίες νομοθετικές
βελτιώσεις και για την ενημέ
ρωση δημοσίων υπαλλήλων,
δικαστικών και λοιπών κρατι
κών φορέων για την εγκλημα
τικότητα και τα λοιπά κοινω
νικά προβλήματα που προξε
νεί η δράση των αιρέσεων-σεκτών θεωρείται ως επιτακτική
ανάγκη, προκειμένου, να υ
πάρξει μια συντονισμένη δρά
ση προς την κατεύθυνση αυτή.
6. Η σύσταση ειδικών κοι
νοβουλευτικών επιτροπών για
τις αιρέσεις-σέκτες, όπως αυ
τές που συνεστήθησαν ήδη
στην Δυτική Ευρώπη, και η ί
δρυση εθνικών κέντρων έρευ
νας και πληροφόρησης για το
ίδιο ζήτημα, η οποία προτείνεται από το τελευταίο ψήφισμα
της Κοινοβουλευτικής Συνέ
λευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, κρίνεται ότι είναι
θέματα των οποίων η υλοποί
ηση ενδείκνυται να προχωρή
σει από την Πολιτεία άμεσα
και χωρίς οποιαδήποτε καθυ
στέρηση.
7. Η Συνδιάσκεψη χαιρετί
ζει τη θαρραλέα εθνικοθρησκευτική στάση της Ιεράς Συ
νόδου της Εκκλησίας της Ελ
λάδος, με την άμεση αντίδρα
ση και την καταπελτική απά
ντηση, την οποία έδωσε στην
απαράδεκτη Έκθεση του Υ
πουργείου Εξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών, για την
άσκηση των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και ιδιαίτερα των
Θρησκευτικών ελευθεριών
στη χώρα μας.
□
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ο νέο έτος 2000 που θα μας έρθει σε λίγες ημέρες με το
καλό είναι η αιτία που γράφω τα λόγια αυτά για το χρόνο
γενικά. Ο συγκεκριμένος χρόνος της ζωής μας δεν
σημαίνει τίποτα στη διαδρομή του απεριόριστου χρόνου. Είναι
μια ασήμαντη στιγμή της αιωνιότητας. Έτσι η αξία του χρόνου
γίνεται ανυπολόγιστη, ώστε όλες οι άλλες αξίες να εξαρτώνται
από αυτόν.
'Οταν όμως ο χρόνος συνδέεται με συγκεκριμένα πράγματα, π.χ.
ζωή, πρόσωπα, περιστατικά, έργα κ.λπ. τότε αποκτά ξεχωριστή
αξία και νόημα. Έ χει δηλαδή πολύ διαφορετική σημασία ο
χρόνος για τον κάθε άνθρωπο όταν αυτός ζει, που είναι χρόνος
προθεσμίας, πίστωσης ή όταν αυτός δεν υπάρχει, που είναι
χρόνος ενιαίος.
Παρά ταύτα δεν καταφέρνουμε πάντοτε να ζούμε με
αυτοσυνείδηση, αφού πολύ χρόνο μας τον περνάμε χωρίς καλά
καλά να τον καταλαβαίνουμε.
Αυτό βέβαια συμβαίνει επειδή και οι αυξημένες υποχρεώσεις της
σύγχρονης ζωής, πολλές φορές μας αναγκάζουν να μην κάνουμε
καλή χρήση του χρόνου μας. Αλλά ο χρόνος κυλάει συνέχεια και
σταθερά. Γρήγορα περνούν οι ημέρες και φεύγουν τα χρόνια. Στο
πέρασμά του δημιουργεί αμέτρητες μεταβολές σε όλους και σε
όλα στη γη. Με τον ερχομό του έρχονται στη ζωή και με το χρόνο
φεύγουν. Είναι ρυθμιστής, στη γέννηση, στην ανάπτυξη, στη
φθορά. Εξαιρέσεις δεν χωρούν. Και οι άνθρωποι, τιποτένιες
σκιές, συνθέτουν στη ζωή τους τον ρέοντα χρόνο σε μια σύνθεση
που αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο.
Ποτέ ο χρόνος δε βρίσκει τους πάντες και τα πάντα στην
προηγούμενη κατάστασή τους γιατί στο μεταξύ σημειώθηκαν
διαφοροποιήσεις. Το μικρό το μεγαλώνει. Το μεγάλο το φθίνει
και το πλησιάζει καθημερινά στο τέρμα.
Ο χρόνος δυναμώνει τον άνθρωπο και ο ίδιος τον διαλύει.
Για τις επιπτώσεις και τη φοβερή επίδραση που έχει ο χρόνος σε
όλα, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτόν “συντα’ αναστήθηκ’ αρανός
και θεμελιώθει ο τόπος”, όπως λέγει τραγούδι του χωριού μου
Νεοχωρίου Υπάτης, διάφοροι φιλόσοφοι, ποιητές, ζωγράφοι,
καλλιτέχνες, αλλά και απλοί άνθρωποι του λαού.
Ποτέ δεν διαφώνησε κανένας ότι στου χρόνου τα φτερά πετούν οι
πόνοι της ψυχής μας και ότι δεν υπάρχει ανάμνηση που δεν την
σβήνει ο χρόνος. Η αυγή του κάθε καινούργιου χρόνου πρέπει να
φέρνει στο νου του ανθρώπου μύριους στοχασμούς.
Με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, ο κάθε άνθρωπος ας σταθεί
με περισυλλογή μπροστά στο νέο αυτό χρονικό άνοιγμα που,
παρά το χαρούμενο χαρακτήρα του, έχει ένα βαθύτερο νόημα γι’
αυτόν και τη ζωή του. Στο τέλος φυσικά από αυτή την τυπική του
αντιπαράθεση ο άνθρωπος θα αποδειχθεί ένα αχυράκι που ο
ανεμοστρόβιλος του ορμητικού χρόνου θα το σηκώσει στη δίνη
και ύστερα θα το ρίξει στη λήθη του. Ποιος τον γνώριζε...! Ποιος
τον θυμάται...! Να γιατί είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε
την αξία του χρόνου και την καλή χρήση του.
Αυτό το νόημα καλύπτουν οι γραμμές μου αυτές και με αυτή την
έννοια ολόψυχη είναι η ευχή μου αγαπητοί μου Κύριοι σ υ ν ά δ
ε λ φ ο ι να περάσετε μια νέα χρονιά με υγεία και χαρά στην
οποία να προστεθούν και πολλές άλλες ίδιες χρονιές.
□

Τ

Ιωάννης Αθ. Ψαρογιάννης
Υποστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

ΟΠΑΤ€Ρ/ΐε
Τον Ευαγγέλου Ιωακείμ

Ο Βαγγέλης Ιωακείμ γεννήθηκε
στην ΙΙοταμουλα Τριχωνίδας το 1923.
Απλός άνθρωπος, πρώην κατώτερος
αστυνομικός, σε μια στιγμή συγκινησιακής
φόρτισης (μόλις είχε χάσει τη συζυγό του
Δέσποινα), γράφει την (μέχρι τότε)
αυτοβιογραφία του.
Βλέπουμε σ’ αυτήν το ξεκίνημά του απ’ το
χωριό (ξεκίνημα παράλληλο της επαρχίας
προς την ξενιτιά και προς την Αθήνα).
Βλέπουμε την τότε κατάσταση στην αστυνομία
(συνεχείς μεταθέσεις κ.λπ.). Βλέπουμε τα
ιατρικά πράγματα της εποχής (γάζες
ξεχασμένες στην κοιλιά του μετά από
εγχείρηση). Βλέπουμε την συγκινητικότατη
ανακάλυψη και συνάντηση της πεθεράς του
(ξεριζωμένη απ’ τον Πόντο και ριγμένη στο
Αγρίνιο), με τα αδέρφια της (ριγμένα στα
Σέρρας). Βλέπουμε το μεγάλωμα της
οικογένειας και, τέλος,το θάνατο της γυναίκας
του. Εκείνο όμως που πιο πολύ ενδιαφέρει στο
μικρό αυτό κείμενο, είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιεί. Φράσεις απλής δημοτικής, με
εμβόλιμες λέξεις ή φράσεις από την
καθαρεύουσα,
συγκροτούν έναν λόγο αυθεντικά βιωμένο.

πό μικρός θυμάμαι
ήμασταν επτά αδέλ
φια χωρίς πατέρα.
Εγώ ήμουν ο μικρότερος.
Όταν πήγαινα σχολείον εί
χαμε ένα βιβλίον και μία πλά
κα που γράφαμε και μετά την
σβέναμε. Άκουγα τα παιδιά να
λεν’ πατέρα και εγώ δεν ήξε
ρα.

Α

“Γιατί δεν έχω; ”, ρώτηξα
την μάνα μου, και μου λέγει
πως είχα και εγώ πατέρα, και
πως τον σκοτώσαν, κάποιος α
στυνόμος, που ήταν φίλοι, τον
σκότωσε άθελα, και θα δικαζό
ταν δι’ αυτό ο αστυνόμος και
θα τον απολούσαν, και όταν οι
ανακρίσεις πώς έγινε, ήρθε και
μας παρακάλεσε να μην τον

κατηγορέσουμε και να μην του
κάνουμε μήνυση, διότι εκείνες
τις μέρες θα ‘δίνε εξετάσεις για
αξιωματικός, και ότι θα μας ενισχούσε οικονομικώς, θα
προίκιωνε μία κόρη, αλλά, αυ
τός έγινε αξιωματικός, αλλά ε
μάς ούτε τον ξανάδαμε. Έφτα
σε στο βαθμό του στρατηγού,
άλλαξε και τα ’ όνομά του,
πλην ο αδελφός μου που υπη
ρετούσε και αυτός στην χωρο
φυλακή τον ήξερε. Και κάποτε
του ‘πε πως είναι γιος εκείνου
που έστειλε στον άλλο κόσμο,
και του απάντησε ότι “λάθος
κάνεις”.
Έβγαλα το δημοτικό σχολεί
ο και ήθελα να πάω στο γυμνά
σιο. Θυμάμαι το δάσκαλον που
έλεγε στην μάνα μου: “μην το
χαραμίσεις το παιδί, είναι άριστος μαθητής ”, και του λέγει η

μάνα μου: “με τι δάσκαλέ μου;
επτά παιδιά έχω, ο μακαρίτης
μας έχει αφήσει χρέη, εκείνα να
ξεχρεώσω; ψωμί δεν έχουμε να
φάνε ”,
Ήμουν ξυπόλητος, τα πόδια
μου πάγωναν στο κρύο και όλα
τα αγκάθια μου ‘χαν πληγές στα
πόδια. Ο μεγαλύτερος αδελφός
μου φύλαγε τα γίδια. Μια ημέ
ρα, επάνω στο βουνό που τα βόσκαγε, πέφτει μια μεγάλη πέτρα
και του σπάει το πόδι στο γόνα.
Δεν ήταν άλλος εκεί κοντά.
Από μακριά ακούστηκαν οι
φωνές του, το ‘μάθε η μάνα και
έφτασε πρώτη εκεί. Το πόδι του
παιδιού ήταν πλακωμένο μετα
ξύ δύο μεγάλων πέτρων.
Ήρθαν και άλλοι χωριανοί
και τον βγάλαν από εκεί, μία
ώρα από το χωριό. Τον φέραν
στο σπίτι.
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Ούτε γιατρός, ούτε αυτοκί
νητο υπήρχε. Φτιάξαν φουρείον με ξύλα και τον πήγαν στο
Αγρίνιον και από εκεί στην
Πάτρα -του ‘κοψαν το πόδι.
Οι μεγαλύτεροι αδελφοί ανάλαβαν την καλλιέργεια, α
γρούς κ.λ.π., εγώ με τον αδελ
φόν μου Αποστόλη τα γίδια. Ε
γώ δεν ήθελα να φυλάγω γίδια
μα τι να ‘κανα;
Τότε για πρώτη φορά μου
πήραν παπούτσια, θυμάμαι πα
ντόφλες ήταν, και για να μην
τα χαλάω δεν τα φορούσα τα
χτικά, για να τα ‘χω για την εκ
κλησία, και τα τρύπωνα όταν
έφευγα με τα γίδια και όταν γύ
ριζα τα φορούσα. Μα μια ημέ
ρα ξέχασα που τα ‘χα βάλει και
έτσι πάλι ξυπόλητος ο Βαγγέ
λης.
Μεγάλη φτώχεια αλλά είχα
με μεγάλη αγάπη αναμεταξύ
μας και αυτό το χαίρονταν η
μάνα μου -τα βράδια μας έλεγε
ιστορίες και παραμύθια.
Σ ’ ένα δωμάτιο σπίτι μέναμε
όλοι γύρω στο τζάκι. Ο μεγα
λύτερος αδελφός μου, (ο) ανά
πηρος, κοιμόταν μόνος του. Ε
μείς τα τέσσερα μαζί ψάθα στο
χώμα, κρεβάτια δεν υπήρχαν, η
μάνα μου με τις αδελφές μου
κοιμόνταν μαζί, οι μουσαφιρέοι δεν λείπαν. Εγώ την νύχτα
κατουργιόμουν, μ’ είχανε στη
μέση, το πρωί μου τις βρέχαν
τα’ αδέρφια μου.
Ένα βράδυ είχαμε μουσαφί
ρη έναν χωροφύλακα, θυμά
μαι, του τηγάνισε η μάνα μου
αυγά με βούτυρο, εμείς φάγαμε λαχανόψωμα. Την άλλη μέ
ρα μου ‘λεγε ο Αποστολής εκεί
που φυλάγαμε τα γίδια: “είδες
τι καλά περάν’ οι χωροφύλα
κες; όπου πάνε τρώνε καλά, αν
μπορέσω θα πάω και εγώ χω
ροφύλακας και θα πάρω και ε
σένα”.
Μετά από μερικές μέρες, ξα
νά μουσαφίρης ο χωροφύλα
κας και έλεγε της μάνας μου:
“Πολλά παιδιά έχεις, στείλε και
κανένα χωροφύλακα". Άμα τ ’
άκουσε ο Αποστολής τον πήρε
από κοντά. “Θέλω να πάω ε
γώ ", του λέγει.
Τότε κουβεντιάσουν με τον
αδελφόν μου τον παπά, -δεν ή
ταν τότε παπάς, αλλά αυτός ή
ταν ο αρχηγός (της) οικογέ-
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νειάς μας. Του ‘Πε τι χαρτιά
θέλει, και “να ‘ρ θητε στην α
στυνομία ”.
Τα ετοίμασαν και περίμενε.
Μια ημέρα εγώ και ο Αποστο
λής βγάζαμε πέτρες σε ένα χω
ράφι μας. Ήτο μία μεγάλη πέ
τρα που έπρεπε να βγει. Προ
σπαθούσαμε μα δεν έβγαινε.
Καθίσαμε λίγο να ξεκουρα
στούμε και τότε με δύναμη θα
την βγάζαμε. Βλέπουμε από
μακριά την αδελφή μας να έρ
χεται τροχάδην και φώναζε
“Αποστόλη, Αποστόλη". Τρέχομε κοντά της να δούμε τι
συμβαίνει. Ανταμώσαμε. Εμείς
της λέγαμε: “τι έγινε;”, και αυ
τή λαχανιασμένη δεν μπορού
σε από τη χαρά της να μας πει.
Εν τέλει όταν συνέλθε λέγει
στον Αποστόλη: “παςχωροφύ
λακας, αύριο κιόλας να ‘σαι
στην αστυνομία στο Αγρίνιο".
Ο Αποστολής από τη χαρά του
πέταγε συνέχεια τον κασμά
που βγάζαμε τις πέτρες και λέ
γει: “Αστην αυτήν την πέτρα,
μην την βγάλετε ποτέ". Και ήτο
εκεί πολλά χρόνια.
Έφυγε ο αδελφός μου χωρο
φύλακας στην Αθήνα, πήγε και
ο πρώην παπάς εκεί. Αυτός ή
θελε να γίνει παπάς. Με την
βοήθεια του Αποστόλη έβγαλε
την ιερατική σχολή.
Έξαφνα γίνεται πόλεμος με
τους Ιταλούς. Τα δύο αδέλφια
μου Μήτσος και Χριστόφορος
επιστρατεύθησαν, ο Αποστο
λής χωροφύλακας, ο μεγάλος,
(ο) ανάπηρος, έφτιαξε ένα φτω
χομάγαζο, εγώ ακόμα μικρός
17 χρονών, εκτός από τα γίδια
που φύλαγα, τώρα έπρεπε να
κάνω και τον γεωργό, να σπέρ
νω σιτάρι, καλαμπόκι κ.λ.π.
Στην αρχή δεν τα κατάφερνα. Καλλιεργούσαμε με ζώα.
Σιγά, μαζί με την μάνα μου τα
σπέρναμε και κουραζόμουνα
πολύ.
Όταν τελείωσε ο πόλεμος ο
Μήτσος έγινε παπάς.
Εδώ Ιταλοί και Γερμανοί, ο
Αποστολής ευρίσκετο μακριά,
επιθυμούσα να τον δω.
1945, η Ελλάδα ελεύθερη.
Εγώ ήθελα να πάω χωροφύλα
κας, με παίρνει ο παπάς, έφτια
ξε και τα χαρτιά, και πήγαμε
στην Αθήνα. Εκεί ανταμώσαμε
τα’ αδέλφια. Ο Αποστολής είχε
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ενοικιάσει ένα δωμάτιο πολύ
παλιό. Έμεινε η αρραβωνιαστι
κό του με τη μάνα της, όλοι
μαζί μέναμε εκεί, ώσπου 13-61945 κατετάγην χωροφύλακας
-η επιθυμία μου.
Επειδή τότε προσλήφθηκαν
πολλοί, δεν χωρούσαν οι σχο
λές και εμάς μας στείλαν στο
Δαφνί. Εκπαιδευόμασταν μαζί
με τους τρελούς. Όταν βγήκα,
πληρωθήκαμε. Πετούσα από
τη χαρά μου.
Εμένα με στείλαν στην Άμ
φισσα και μετά στο χωριό
Μουσονίτσα στο χωριό του
Διάκου. Περνούσα καλά. Για
πρώτη φορά πήρα άδεια και
ήρθαμε με τον Αποστόλη στο
χωριό. Μόλις ήρθαμε συναντή
σαμε τα αδέλφια μας. Ή μα
σταν όλο χαρά αλλά τα μάτια
μας ψάχναν να δουν τη μάνα
μας και μας λέγουν: “τώρα σε
λίγο θα ‘ρθει, είναι με τα πρό
βατα ”. “Που
τους λέμε.
“Στην Κρεβατίνα ”.
Αυτομάτως, τροχάδην και οι
δύο, φθάσαμε εκεί φωνάζοντας
από μακριά: “μάνα, μάνα ”.
Την αγκαλιάζαμε και τη φι
λούσαμε. Εμένα με γνώρισε,
τον Αποστόλη όμως είχε χρό
νια να τον δει και δεν τον γνώ
ρισε, και εκεί που κλαίγαμε με
δάκρυα χαράς, αυτή νόμισε
πως ο Αποστολής είναι κάνας
φίλος μου. Μου λέγει: “Βαγγέ
λη, ποιο είναι το παιδί;”. Της
λέγω: “Μάνα, ο Αποστολής”.
Τότε κόντεψε να λιποθυμήσει.
Άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος,
δεν ησυχάζαμε πουθενά. Μια
ημέρα ήμασταν σε ένα βουνό
της Αρτοτίνας, μ’ έπιασε ένας
φρικτός πονόκοιλος. Με κοίτα
ξε ο γιατρός και λέγει: “Οξεία
σκωληκοειδίτιδα, να φύγει α
μέσως για την Άμφισσα”.
Με πήγαν στην Αμφισσα,
μου κάναν εγχείριση μα δεν
πέτυχε, ήτο πυροτονίτης, και
με πήγαν στην Αθήνα και ξαναχειρουργήθηκα -και λόγω α
σθένειας έμεινα εκεί.
Υπηρετούσα στο Χαλάνδρι.
Περνούσα πολύ καλά, μάλιστα
με κάναν και υπενωμοτάρχη,
αλλά με μετέθεσαν στην Κεφαλλονιά στο Αργοστόλι.
Με πονούσε το στομάχι μου,
πήγα στο γιατρό και γράφει
στο βιβλίον: “δεν έχει τίποτα”.

Μα εγώ πονούσα φοβερά. Πή
γα στο τμήμα, ξάπλωσα στο
κρεβάτι μου και έκανα αιμό
πτυση. Τότε με πήγαν στο νοσοκομείον και επειδή τότε δεν
υπήρχαν τα μέσα εκεί εγχειρήσεως, ένα μήνα μου ‘χαν πάγο
στην κοιλιά, ώσπου σταμάτησε
η εσωτερική αιμορραγία και με
μεταφέραν στο στρατιωτικόν
νοσοκομείον Πατρών. Με εγ
χείρισαν αλλά δεν πέτυχε, ο
πόνος συνεχίζονταν.
Πήρα ένα χρόνο άδεια. Έ 
μεινα πότε στο χωριό, πότε
στο Αγρίνιον στην αδελφή μου
Χρυσούλα. Μου κάναν προξε
νιά την Δέσποινα αλλά τότε
δεν επιτρέπονταν να πα
ντρευόμαστε (οι νέοι χωροφύ
λακες), και παντρεύτηκα κρυ
φά, χωρίς να γνωρίζει η υπη
ρεσία μου.
Με μετέθεσαν και με στείλαν
στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, ένα
ωραίο μέρος παραθαλάσσιο. Η
γυναίκα μου έμεινε στην μάνα
της στο Αγρίνιον, μακριά ο έ
νας από τον άλλον. Μια μέρα
λαβαίνω ένα τηλεγράφημα: Δέ
σποινα έτεκεν άρρεν... Πέταξα
από τη χαρά μου μα δεν μπο
ρούσα να το πω πουθενά, φερό
μουν γραμμένος άγαμος.
Άδεια δεν δίναν εκείνα τα
χρόνια, το στομάχι μου συνέχι
ζε τους πόνους, πήγα στο νο
σοκομείον και μου δώσαν ένα
μήνα άδεια. Πήγα στο σπίτι
μας, είδα για πρώτη φορά τον
πρωτότοκον υιόν μου Κώστα.
Εκεί που κουβεντιάζαμε με
την πεθερά μου, μου λέγει:
“Στην Μακεδονία έχω αδέλφια
Τότε το σκέφτηκα, τόσο και
ρό δεν γνώρισα κανέναν συγ
γενή της στο Αγρίνιον, και μου
λέγει: “Εμείς καταγόμαστε από
την Κερασούντα. Φεύγοντας α
πό εκεί πήγαμε στη Ρωσία. Εκεί
παντρεύτηκα και μας στείλαν ε
δώ. Τ ’αδέρφια μου πήγαν στην
Μακεδονία”. Αυτή γράμματα
δεν ήξερε και δεν είχαν αλλη
λογραφίαν, ούτε που ακριβώς
μένουν. Πήρα στοιχεία, επώνυμον κ.λ.π.
Όταν πήγα στο Σταυρό που
υπηρετούσα, εκεί ήτο όλο πρό
σφυγες και ρωτούσα για τους
θείους μου, που μπορούν να
βρίσκονται. Τότε μου λέγει ο
πρόεδρος ότι οι περισσότεροι

από την Κερασούντα εγκατεστάθηκαν στα Σέρρας, “έλ α ”,
μου λέγει, “να βάλω τον γραμ
ματέα να κάνει ένα έγγραφο
στην νομαρχία Σερρών ”, και έ
τσι έγινε. Σε λίγες μέρες λάβα
με απάντηση: Πολύχρονης και
Ευθύμιος Ευθυμιάδης βρίσκο
νται στα Θερμά Νιγρίτης.
Ήταν Καλοκαίρι. Βλέπω μια
ημέρα τρία λεωφορεία να έρ
χονται στην παραλία και γράφαν: Σέρραι - ήρθαν για μπά
νια διότι δεν είχαν θάλασσα.
Τους πλησίασα και ρώτηξα τον
οδηγό αν είναι μακριά τα Θερ
μά Νιγρίτης. Μου λέγει σχετικώς πού και πώς θα πάω, “το
βράδυ θα ‘σαι εκεί". Με πήρε
στο αυτοκίνητό του. Πήγαμε
στα Σέρρας, μου ‘δείξε το αυ
τοκίνητου Νιγρίτης, μπήκα μέ
σα και, κατεβαίνοντας στην
Νιγρίτα, έφευγε εκείνη τη
στιγμή αυτοκίνητου που έγρα
φε: Θερμά. Μπήκα μέσα και έφθασα στο χωριό.
Κατέβηκα. Ρωτάω κάποιον
που μένει ο Ευθυμιάδης και
μου ‘δείξε το σπίτι του. Πλησί
ασα. Στην αυλή καθόνταν γυ
ναίκες, παιδιά, καθώς γύρω σ’
όλες τις σκάλες άλλα. Χαιρέτη
σα και απευθύνθηκα στον μεγα
λύτερου. “Ο κύριος Ευθυμιά
δης;". “Ναι", μου λέγει, και
τους έβλεπα με ένα βλέμμα φο
βίας και πλησιάζαν γύρωθεν
πολλοί -ο γιος του θείου μου
τον είχαν πάρει με το στρατοπαίδευμα και ευρίσκετο στη
Ρωσία και φοβούνταν τους α
στυνομικούς διότι παρακολου
θούντο εδώ. Του λέγω: “Μη
φοβάστε, εγώ εδώ ήρθα για κα
λό ”, του λέγω. “Έχειςμια αδερ
φή Μ αρία”, του λέγω. Μια
κραυγή απ’ όλους: “Πού είναι η
Μαρία;". “Στο Αγρίνιον", τους
λέγω, “εγώ έχω παντρευτεί την
κόρη της, την λένε Δέσποινα”.
Άστα τι έγινε ώσπου να καταπραϋνομε από χαράς, κλάματα.
Κάθισα το βράδυ εκεί, και το
πρωί έφυγα δια την υπηρεσία
μου, διότι δεν είχα άδεια.
Με παρακάλεσαν να τους
πάω την πεθερά μου και (την)
γυναίκα μου να τους δουν.
Τους έγραψα και ήρθαν εκεί
που υπηρετούσα. Ήταν το Πά
σχα (1952). Καλά περάσαμε.
Ένα μόνον που ήμουν παράνο

μα παντρεμένος και φοβόμουν
μη το μάθει η υπηρεσία και με
απολύσουν.
Την άλλη μέρα κατεβήκαμε
στη Θεσσαλονίκη, πήραμε το
αυτοκίνητον Νιγρίτης, κάθισα
εγώ με τη γυναίκα μου, και στα
μπροστινά καθίσματα η πεθε
ρά μου με μια άγνωστη γυναί
κα που ομοίαζαν. Λέγει η πεθε
ρά μου: “Είναι μακριά η Νιγρί
τα ;”. κ.λπ. “Από πού είσαι;”,
της λέγει η άγνωστη. Της είπε
σχετικώς τον προορισμόν της
και ποια είναι. Βλέπω να αγκα
λιάζονται και να λέει: “Εσύ εί
σαι Μαρία"; πρώτες εξαδελφάδες ήταν και μία ηλικία, παίζαν μαζί στην πατρίδα τους.
Φτάσαμε στα Θερμά. Το τι
έγινε, άλλο πράμα. Όλο το χω
ριό συγγενείς. Το βράδυ ξημερώσαν διηγώντας τις περιπέ
τειες καθενός.
Ο Βαγγέλης Ιωακείμ με τις αδελφές του
Ξάπλωσα, αλλά ο πόνος του
και τη γυναίκα τον Δέσποινα
στομαχιού όλο και πιο δυνα
τός. Το πρωί έφυγα. Τους άφη
σα εκεί και ότι θα πήγαινα να
τους πάρω. Πηγαίνοντας στο ποιο μέσον και ήρθα στην Πά κες στη σχολή, ήρθε η απόλυσή
Σταυρό δεν μπορούσα, υπέφε τρα, και από εκεί στην Ζάκυν σου - για παράνομο νύμφευσις".
ρα από τους πόνους. Με μετα- θο, χωριστά από οικογένεια.
Δεν ήξερα που ήμουν. Στεφέραν στη Θεσσαλονίκη (στο) Πήγα στην σχολή υπαξιωματι- νοχωρέθηκα πολύ. Την επομέ
στρατιωτικόν νοσοκομείον. κών για μετεκπαίδευση, δια να νη μου λέγει ο Διοικητής: "7ο/Μου κάναν εγχείρηση από ώρα είμαι πιο μελετημένος στα κα- μασε τα πράγματά σου να πας
09.00 έως 09.00 βράδυ, 12 ώ θήκοντά μου. Για εξ μήνους στην Πάτρα να παραδώσεις, α
ρες -βρήκαν στο στομάχι μου χωρίς να πάρω ούτε μια ημέρα πολύεσαι ”. “Μ α ", του λέγω,
σάπιες γάζες από την πρώτη άδεια να δω τη γυναίκα μου “η εφημερίδα γράφει ότι ανα
εγχείρηση στην Πάτρα. Με ξε- και το παιδί μου.
γνωρίζονται οι γάμοι ”. “Δεν έ
γράψαν. Μου ‘βαζαν αίμα και
Βγαίνοντας από τη σχολή, χει μα και ξεμά, αύριο φεύ
ειδοποίησαν την υπηρεσία μου κατέβηκα στο Αγρίνιον για λί γεις".
ότι "<5εν πρόκειται να ξυπνή γο, διότι την επομένη έπρεπε
Συλλογιζόμουν τι να κάνω.
σει ”.
να είμαι στην Ζάκυνθον. Μό Παίρνω τηλέφωνο τον αδελφό
Το πρωί άνοιξα τα μάτια μου λις βγήκα στην πλατεία συνά μου Αποστόλη -υπηρετούσε
και είδα αξιωματικούς, για ντησα έναν γείτονα και μου στο Αρχηγείον (χωροφυλα
τρούς κ.λπ. που αναρωτιόνταν φωνάζει: “Βαγγέλη να σου ζή- κής). Την επομένη πήρα Φύλ
πώς ζω. Ειδοποίησα και τη γυ σ ει”. "Τι;”, του λέγω. “Παι λο Πορείας, έμασα τα πράγμα
ναίκα μου και ήρθε με τον εξά- δ ί”, λέγει. Η γυναίκα μου γέν τά μου να φύγω το βράδυ για
δελφό της και με είδαν.
νησε και άλλο παιδί. Από μια την Πάτρα, βλέπω τον ασυρ
Όταν βγήκα, πήγαινα για τα μεριά χαρές, από την άλλη, τι ματιστή χαρούμενου και μου
Θερμά, ένα μήνα η παραμονή θα γίνει με το γάμο; ακόμα λέγει: “επέστρεψε τα πράγματά
μας, στο δρόμο σταμάτησαν κρυφός.
σου και το βράδυ ξέρεις ” -είχα
τα’ αυτοκίνητα Νιγρίτης, βλέ
Πήγα σπίτι. Είδα το μωρό, με μια ταβερνούλα με μεζέ κά
πω μέσα να ‘ναι η γυναίκα και την επομένη έφυγα. Μου θε βράδυ. “Τι μωρέ; ”, του λέ
μου. Κατέβηκα και μπήκα στο λέγει η γυναίκα μου ότι “η Α  γω. “Σ ουτ”, μου λέγει, “έχω
δικό τους, ο Κώστας 6 μηνών, σφάλεια ρωτούσε με ποιον εί σήμα από Αρχηγείον, το πάω
μόλις με είδε ξεκόλλησε από μαι παντρεμένη". Τότε τα στο Διοικητή, δεν θα απολυ
την αγκαλιά της μάνας του και χρειάστηκα. Είδα όμως ότι η ε θείς". Χαρά.
□
όρμησε επάνω μου.
φημερίδα έγραφε ότι αναγνω
Τους έφερα στο Αγρίνιον. ρίζονται οι γάμοι των αστυνο
Καθίσαμε. Είχα και εγώ τρεις μικών που είναι παράνομοι.
μήνους άδεια.
Πηγαίνοντας στη Ζάκυνθο,
Φεύγοντας για Μακεδονία, μόλις με είδαν οι συνάδελφοι,
Συνεχίζεται στο επόμενο
πέρασα από Αθήνα. Έβαλα κά “άστα Βαγγέλη, κρίμα που μπή
τεύχος
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El Greco
Από την Ανατολή στη Δΰοη
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή El Greco,
γεννήθηκε το 1541
στον Χάνδακα, το σημερινό Η
ράκλειο Κρήτης. Καταγόταν από
εύπορη αστική, ορθόδοξη οικο
γένεια, που είχε κατά πάσα πιθα
νότητα εκτοπιστεί στο Ηράκλειο
από τα Χανιά, ύστερα από την ε
ξέγερση κατά των Ενετών του
1526 - 1528. Ο Χάνδακας, πρω
τεύουσα της ενετοκρατούμενης
Κρήτης, είναι την εποχή εκείνη
πλουσιότατο και πολυσύχναστο
κοσμοπολίτικο λιμάνι της ανα
τολικής Μεσογείου με Μ 
Ι6.000 κατοίκους.
Πάνω από όλα όμως είναι ένα
ζωτικότατο πνευματικό κέντρο,
όπου διασταυρώνονται τα ρεύ
ματα της Αναγέννησης μ' έναν
ακμαίο τοπικό πολιτισμό και δη
μιουργούν το φαινόμενο της
Κρητικής Αναγέννησης. Ο Ερωτόκριτος, το λυρικό έπος του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Ερωφίλη,
η τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτζη, και άλλα γνωστά λογοτε
χνικά αριστουργήματα μαρτυ
ρούν τη ζωτικότητα της πνευμα
τικής ζωής στον Χάνδακα. Ο
Χάνδακας ήταν επίσης ένα ση
μαντικό κέντρο καλλιτεχνικής
δραστηριότητας, αφού μόνο το
16ο αιώνα έδρασαν εκεί διακό
σιοι περίπου επώνυμοι ζωγρά
φοι, οργανωμένοι σε συντεχνίες,
σύμφωνα με το ιταλικό πρότυπο.
Οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους
ζωγράφους φιλοτεχνούσαν εικό
νες στο πνεύμα της μεταβυζαντικής παράδοσης. Οι εικόνες της
Κρητικής Σχολής ήταν ξακου
στές και περιζήτητες και πέρα α
πό τα όρια του νησιού. Πολλοί
από τους ζωγράφους της Κρήτης
ήταν “δίγλωσσοι”, αφού μπο
ρούσαν να ζωγραφίζουν και alia
greca, σύμφωνα με το βυζαντινό
ιδίωμα, και alia latina, σύμφωνα
δηλαδή με τη δυτική τεχνοτροπί
α. Κάποτε μάλιστα, οι δύο τε-

Ο
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Η Ταφή τον Κόμητος Οργχάθ, 1586 - 1588
ελαιογραφία σε πανί, 460 X 360 εκ., Ναός τον Αγιον Θωμά, Τολέδο.

χνοτροπίες συνυπάρχουν πλάι
πλάι στην ίδια εικόνα. Οι Κρητι
κοί ζωγράφοι είχαν την ευκαιρία
να έρθουν σ' επαφή με την τέχνη
της Αναγέννησης μέσα από έργα
Ιταλών αλλά και Φλαμανδών
καλλιτεχνών, που κοσμούσαν τις
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καθολικές εκκλησίες του Χάνδα
κα ή ανήκαν σε ιδιωτικές συλλο
γές πλούσιων Βενετών και Ελ
λήνων.
Σ’ αυτό το περιβάλλον δια
μορφώθηκε η πνευματική και
καλλιτεχνική προσωπικότητα

του Θεοτοκόπουλου. Πλάι στη
ζωγραφική, ο νεαρός Δομήνιος
πρέπει να σπούδασε και τα κλα
σικά γράμματα, αρχαία ελληνικά
και λατινικά, όπως έμελλε να α
ποδείξει αργότερα η πλούσια βι
βλιοθήκη που κατέλιπε πεθαίνο-

νιας στο Τολέδο. Στον Χάνδακα,
παρατηρεί ο Ν. Παναγιωτάκης
“υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις
για ν ’ αποκτήσει ένας ιδιοφυής
νεαρός, όπως ο Θεοτοκόπονλος,
μια σιέρεη ανθρωπιστική παι
δεία, όπως την είχαν αποκτήσει
την ίδια εποχή πολυάριθμοι
Κρητικοί που σταδιοδρόμησαν
έπειτα στην Ιταλία και στην Ευ
ρώπη".
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η Ανάληψη της Θεοτόκου εμπνέεται από την ανάλογη σύν
θεση του Τισιανού στην εκκλησί
α των Φράρι στη Βενετία. Ο χο
ρός των μαθητών, η δραματικότητα στις στάσεις και τις χειρο
νομίες, που οδηγούν το βλέμμα
του θεατή προς την Παναγία, εί
ναι παράλληλα και στα δύο έργα.
Και εδώ το φως του θαύματος
διαδραματίζει ανάλογο λειτουρ
γικό ρόλο: ελαφρώνει τη σύνθε
ση και έλκει τη μορφή της Πανα
γίας προς τον ουρανό. Οι αναλο
γίες ωστόσο σταματούν εδώ.
Στον Γκρέκο ο χώρος είναι αβαθής, τείνει να ταυτιστεί με τη
ζωγραφική επιφάνεια, όπως το
απαιτούσε η μανιεριστική αι
σθητική και η βυζαντινή προπαι
δεία του ζωγράφου. Οι μορφές
των Αποστόλων συμπιέζονται
στο πρώτο επίπεδο και έχουν α
μεσότερη επαφή με το θεατή. Ο
Lomazzo έγραφε στην πραγμα
τεία του: “'Οταν η φιγούρα μοιά
ζει να κινείται από μόνη της,
διαθέτει τη μεγαλύτερη χάρη
και ζωντάνια. Οι ζωγράφοι αποκαλούν αυτό το χαρακτηρι
στικό furia (ιβυχή, θεία τρέλα)
της μορφής, και δεν υπάρχει πιο
κατάλληλο σχήμα που να αποδί
δει αυτή την κίνηση από τη φλό
γα της φωτιάς”.
Το άλλο αριστούργημα του
συνόλου του Αγίου Δομηνίκου
είναι Η Αγία Τριάδα (Πράδο,
Μαδρίτη). Ένας χορός στροβιλιζόμενων αγγέλων περιβάλλει το
κεντρικό σύμπλεγμα του αιώ
νιου πατέρα, που υποβαστάζει
το πελιδνό λείψανο ενός Χρι
στού - Απόλλωνα. Απόλλωνα
στην αδιάφθορη μιχαηλαγγελική
ομορφιά του. Ο Θεοτοκόπουλος
εδώ συναντά το χριστιανικό πα
γανισμό του μεγάλου αντιτέχνου
του. Το σώμα του Χριστού ακο

λουθεί άλλωστε τη σερπαντινοειδή καταρρέουσα μορφή του
νεκρού Σωτήρα από το γλυπτικό
σύνταγμα της Καθεδρικής της
Φλωρεντίας. Το γυμνό κορμί δί
νει την ψευδαίσθηση ότι πλά
στηκε με το σκιοφωτισμό (κιαροσκούρο), στην πραγματικότη
τα όμως είναι “υφασμένο” χρω
ματικά με λεπτές πινελιές από ώ
χρες και ιώδη, όπως το απαιτού
σε η βενετική θητεία του ζωγρά
φου. Το εράσιμο σώμα του Χρι
στού, η τελειότερη ανατομικά
μορφή του Γκρέκο, αποτελεί μια
αληθινή ζωγραφική διακήρυξη
των αρχών της Ιταλικής Αναγέν
νησης, που ο ζωγράφος έμελλε
έκτοτε να εγκαταλείψει για να
βυθιστεί στον ίλιγγο των προσω
πικών του αναζητήσεων.
Το Εσπόλιο ή Ο Διαμερισμός
των Ιματίων του Χριστού ζω
γραφίζεται τον ίδιο καιρό για το
Σκευοφυλάκιο της Καθεδρικής
του Τολέδο (1577 - 1579). Μαζί
με την Ταφή του Κόμητος Οργκάθ χαιρετίστηκαν από την
πρώτη στιγμή ως αριστουργήμα
τα και διατήρησαν αμείωτο το
θαυμασμό πιστών και φιλοτέ
χνων δια μέσου των αιώνων, α
κόμη και όταν η τέχνη του δη
μιουργού τους είχε περιπέσει
στην αφάνεια ή την περιφρόνη
ση. Παρ’ όλ’ αυτά ο ζωγράφος
συνάντησε δυσκολίες στην εκτί
μηση και την πληρωμή του έρ
γου και αναγκάστηκε να προσφύγει στο δικαστήριο για να
βρει το δίκιο του, όπως θα κάμει
αρκετές φορές και στο μέλλον.
Οι καινοτομίες του τόσο στην ει
κονογραφία - οι τρεις Μαρίες
δεν παρίστανται στη σκηνή,
σύμφωνα με τα Ευαγγέλια - όσο
και στη μορφολογία - “τοποθέ
τησε τους βασανιστές του πάνω
από την ιερή μορφή τον Χρι
στού”- έδωσαν ερείσματα σ’ αυ
τούς που αρνιόνταν να καταβά
λουν το τίμημα. Τελικά, παρόλο
που η τιμή μειώθηκε, η αξία του
έργου αναγνωρίστηκε και ευτυ
χώς, παρά τη ρητή υπόσχεση του
ζωγράφου, η σύνθεση δεν τρο
ποποιήθηκε. Ως εικονογραφική
πηγή του Εσπόλιο προτείνονται
οι Στοχασμοί πάνω στο Θείο Πά
θος του Αγίου Μποναβεντούρα,
όπου οι τρεις Μαρίες παρίστανται στη σκηνή του διαμερισμού
των ιματίων.
Η σύνθεση της Ταφής του Κό-

Ο Διαμερισμός των Ιματίων τον Χριστού (Εσπόλιο)

μητος Οργκάθ έχει συνδεθεί με
τη βυζαντινή εικονογραφία της
Κοίμησης του Θεοτόκου. Τα πα
ραδείγματα που είχαν χρησιμο
ποιηθεί για να στηρίξουν αυτή
την άποψη έχουν πολύ στενή
σχέση με την εικόνα της Κοίμη
σης του Θεοτοκόπουλου που α
νακαλύφθηκε το 1983 στην ομώ
νυμη εκκλησία της Σύρου. Θεω
ρώ ότι ο συνθετικός συνειρμός
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλ
λωστε ο Γκρέκο, ως γνήσιος Βυ
ζαντινός ζωγράφος, δούλευε σ’
όλη τη ζωή του με ρεπερτόριο
συνθετικών σχημάτων και μοτίβων που δεν δίσταζε να χρησιμο
ποιεί κατά βούλησιν, ανάλογα με
τις αφηγηματικές και εκφραστι
κές απαιτήσεις της τέχνης του.
Η Ταφή του Κόμητος Ορ
γκάθ, κορυφαίο έργο του Γκρέκο και αδιαμφισβήτητο αρι

στούργημα της παγκόσμιας ι
στορίας της τέχνης, αποτελεί
σταθμό στη δημιουργία του. Ο
Θεοτοκόπουλος καταθέτει εδώ
συμπυκνωμένη όλη τη σοφία της
τέχνης του, τις γνώσεις του, τη
μαστοριά του, τη συνθετική του
φαντασία, την εκφραστική του
δύναμη. Είναι η ζωντανή εγκυ
κλοπαίδεια της τέχνης του, χωρίς
να παύει να είναι ένα αριστούρ
γημα με οργανική συνοχή και ε
ντελέχεια.
Με το έργο αυτό κλείνει η
πρώτη δημιουργική δεκαετία
του Γκρέκο στο Τολέδο, που οροθετείται από έργα σπάνιας ο
μορφιάς. Μ’ αυτά ο Γκρέκο προ
σπάθησε και πέτυχε να επιβλη
θεί στις συνειδήσεις ως ο αδιαμ
φισβήτητος μονάρχης της ζω
γραφικής στην παλιά αυτοκρατορική πόλη.
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Η ΤΕΧΝΗ
TOY EL GRECO

Δύο είναι οι κόσμοι της ζω
γραφικής: η Φλωρεντία κι η Βε
νετία. Η μια βλέπει τον κόσμο
σε περιγράμματα, η άλλη σε
χρωματισμένες επιφάνειες. Ο
Γκρέκο ανήκει στο δεύτερο κό
σμο. Αν δεν υπήρχε, θα τον έ
φτιανε.
Θα ήταν λάθος να τον κρίνου
με με τα μέτρα που εφαρμόζουμε
σε όσους οραματίστηκαν και
σχέδιασαν κατευθείαν με τη
γραμμή, στους μεγάλους διανοη
τικούς της Φλωρεντίας και της
Ρώμης.
Το πνεύμα του τον εβίαζε να
διαλύσει τις μορφές της Φλωρε
ντίας και της Ρώμης, ακόμη και
τις χρωματικές αξίες των δασκά
λων του Βενετσιάνων και να πα
ρουσιάσει κι αυτήν ακόμα τη ζω
γραφική του Τιτσιάνο, σαν κάτι
σταματημένο, δημιουργώντας α
πέναντι της το γίγνεσθαι της ζω
γραφικής του, τη δυναμική και
θερμή τέχνη.
Ο Γκρέκο ανήκει κατ’ εξοχήν
στην κατηγορία των ζωγράφων
που σχεδιάζουν με το χρώμα, ε
πειδή η όρασή τους προσλαμβά
νει πρώτα αυτό, πριν ιδεί το σχέ
διο. Την ομολογία του κολορίστα την έκαμε απαντώντας στην
ερώτηση του Παχέκο, αν το κύ
ριο στη ζωγραφική είναι το χρώ
μα ή το σχέδιο! “Το κύριο είναι
το χρώμα”, απάντησε.

Ο Γκρέκο είναι παροξυστής.
Ανήκει στην κατηγορία των καλ
λιτεχνών που δεν ενεργούν παρά
μόνο στον πυρετό και δεν δη
μιουργούν παρά μόνο αν χαλά
σουν.
Έλληνας στην Αναγέννηση με
μεσαιωνική ψυχολογία έσπασε
την κλασική παράδοση που συ
νταυτίζει την ηρεμία με το ωραί
ο. Χωρίς την κίνηση, χωρίς τη
δύναμη που μετατοπίζει, που κα
ταστρέφει και πλάττει, το ωραίο
γι’ αυτό είναι ανύπαρκτο. Ωραίο
θεωρεί το γίγνεσθαι.
Το θείο για το Γκρέκο είναι
δράμα σχημάτων και χρωμάτων.
Οι ουρανοί του είναι συννεφια
σμένοι. Οι άγγελοί του παίρνουν
γωνιώδεις και συστροφικές κι
νήσεις. Τα φτερά και τα φορέματά τους δέρνουν τον αιθέρα και
τον αγέρα. Τα σύννεφά του δεν
ταξιδεύουν. Στέκουν. Χάνουν
την ευτυχία τους στο διάστημα,
τη συγγένειά τους με τον αχνό
και τον καπνό.
Ο Γκρέκο δεν τα ανέχεται πα
ρά στερεοποιημένα σε κάτι σαν
ύφασμα και σαν μέταλλο, ό
γκους που κρύβουν το γαλάζιο
αιθέρα ή απότομα σχίζονται, για
ν’ αφήσουν διέξοδο σε ουράνια
πρόσωπα.
Και το σχήμα του έργου ακο
Την αρχή του τη βλέπουμε
λουθεί κι αυτό την όραση του
πράγματι
στα έργα του. Για να
ζωγράφου. Η όρθια στενόμακρη
ζωγραφίσει
το “Διεμερίσαντο τα
οθόνη είναι εκείνη που προτίμη
ιμάτιά
μου”
στο Εσπόλιο του Το
σε ο μυστικιστής, για ν’ αναπτύ
ξει τη σύνθεσή του σύμφωνα με λέδο, συνέλαβαν αμέσως το θέ
την κάθετο, την αγαπητή του μα σε χρώμα, στη μεγάλη κηλίδα
γραμμή, και με το θρησκευτικό της βύσσινης πορφύρας του Χρι
στού. Σ’ αυτή τη χρωματιστή ι
της νόημα.
Η Πεντηκοστή, η Σταύρω δέα οραματίστηκε το “Μαρτύ
ση, το Βάπτισμα, η Ανάσταση ριο” και σα συνέπειές της σχέδι
του Μουσείου του Πράντο, η ασε τις μορφές.
Μα κι όταν βρεθούμε μπρο
Ανάληψη του Τολέδο, και τα
πέντε αυτά έργα του, συνθεμένα στά στην “Ταφή του κόμητος
στο όρθιο σχήμα, έγιναν στο νό του Οργκάζ”, που είναι καθαυτό
ημα της καθέτου. Ανεβαίνουν, ένας άθλος της γραμμής, πάλι το
Στην Ανάσταση η κάθετος γίνε χρώμα είν’ εκείνο που μας κρα
ται πραγματικά όργανο του τεί πρώτα απ’ όλα προσηλωμέ
νους.
θριάμβου.
Το αριστούργημα τούτο μας
Να τον που ανεβαίνει στον α
έρα ο θριαμβευτής με το γυμνό εμφανίζεται αμέσως με τους ε
του υψωμένο σε άψογη κατακό- ξαίσιους τεφρούς τόνους της εν
ρυφο, ενώ από κάτω άλλη αντί δυμασίας του καλόγερου αριστε
θετη γραμμή γκρεμίζει στην ά ρά και του εφημέριου δεξιά, σα
βυσσο το αναποδογυρισμένο δυο γερούς χρωματιστούς στύ
λους, που στηρίζουν τη σύνθεση
σώμα του Ρωμαίου φρουρού.
Οι ίδιες θρησκευτικές ιδέες δε ολόκληρη. Είναι οι τεφροί τόνοι
θα μπορούσαν να εκφρασθούν του Γκρέκο. Κανένας δεν τους έ
από τον Τιτσιάνο παρά στη διά φτασε. Βγήκαν ακηλίδωτοι από
τη μυστηριώδη παλέτα του και
σταση του πλάτους.
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Η Ανάληψη της Θεοτόκον

λάμπουν σαν τον ολάργυρον αφρό της στάχτης που κάθεται
στο κάρβουνο, όταν δεν τον τά
ραξε κανένα φύσημα και ακινητεί ώρα πολλή απάνω από τη
σβησμένη φωτιά.
Το γνήσια ζωγραφικό που κυ
ριαρχεί στη μεγάλη συμφωνία
του Οργκάζ είναι, εκτός από τα
λαμπρότατα και πρωτόφαντα
μαύρα της ενδυμασίας των Τολεδάνων, οι μελωδίες των τε
φρών τόνων. Ξεκινούν από τις
δυο μορφές των ιερωμένων κι
ανεβαίνουν στα σύννεφα τα
κρεμάμενα απάνω από τις εικοσιτέσσερες κεφαλές των εκστα
τικών ιδαλγών, ώσπου γίνονται
χιόνι, μόλις φτάσουν ψηλά στο
κορυφαίο σημείο της γκλόριας,
στο Χριστό, στην πηγή του φω
τός.

Μ’ αυτά τα λόγια προσπαθώ
να δώσω μια ιδέα της συμφωνί
ας της “Ταφής του Οργκάζ” και
να δείξω πώς το έργο, το δίκαια
ξακουσμένο για τα σχήματά του
είναι κυρίως μια μεγάλη συμ
φωνία των φαιών, των αργυροκύανων τόνων του Γκρέκο. Ως
τη στιγμή εκείνη κανένας απ’
του δασκάλους του Βενετσάνους δεν είχε βγάλει απ’ το
στοιχείο του χρώματος τέτοιες
δυνατότητες.
□

Πρακτικά
Ακαδημίας Αθηνών, 1938
Ζαχαρίας Παπαντωνίον

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ!

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΛΣΟΝ ■ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΑΙΟΡΘΠΕΕΙΕ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΠΈΛΜΑΤ1ΕΣ
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Χ Ο Μ Π ΙΣ Τ Ε Σ
ΤΩ Ν Χ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΝ Ω Ν ΣΠ Ο Ρ
Τα γάντια με
κομμένα δάχτυλα
διαθέτουν ειδική
καλύτττρα, για να
σκεπάζουν το
χέρι, όποτε
χρειάζεται.
Τα γάντια με
ολόκληρα
δάκτυλα έχουν
στο δείκτη ειδική
σχισμή, ιδιαίτερα
πρακτική για
τους κυνηγούς.

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε
το παλώ αγαπημένο σας μπουφάν
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Τα μαγικά,
πρωτοποριακά,
θερμικά
μαξιλαράκια
τοποθετούνται
στην ειδική
υποδοχή
των πάτων και
των γαντιών.
Σταδιακά
απελευθερώνουν
θερμότητα που
φτάνει έως 38°C
και διαρκεί για
τουλάχιστον
τρεις ώρες.

Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς
ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53.730
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Για περισσότερες πληροφορίες
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας
κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037
οικ. 60 10 199
κιν.094 562489 fax: 6016 459

ΜΟΝΤΕΛΟ
Θερμικοί πάτοι έως No 47
Θερμικοί πάτοι έως No 41
Θερμικά μαξιλαράκια για πάτους
Γάντια με ολόκληρα δάκτυλα
Γάντια με κομμένα δάκτυλα
Θερμικά μαξιλαράκια για γάντια (3 ζεύγη)
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1.990
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Συμπληρώστε το δελτίο παραγγελίας και στείλτε το στη διεύθυνση: KENDAL Ε.Π.Ε. -ι
SWAT ΑΧΙΟΝ Δημητσάνας 16, 115 22 Αθήνα ή τηλεφωνήστε: 6470010 και 8218502.
Υπολογίστε επιπλέον έξοδα αποστολής 1500 δρχ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:................................................................ ΤΚ...............................................
ΠΟΛΗ............................................ ΤΗΛ............................................................................
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με αντικαταβολή όλο το ποσό
Με κάρτα VISA*
ΑΡΙΘΜΟΣ VISA............................................. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ...................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ......................................................................
'Για αγορές με κάρτα VISA παρακαλούμε να στείλετε φωτοτυπία διπλής όψεως
της ταυτότητά σας και της κάρτας σας.

J Ο Αστυνομικός
στην υπηρεσία του Πολίτη
πως είναι καθολικά παραδε■
■ κτό, η Αστυνομία αποτελεί
\ ^ β κοινωνικό θεσμό άρρηκτα
r
a r ιι
ενσωματωμένο στη πολιτεία. Η ενσωμάτωση αυτή δεν είναι προϊόν της νεότερης εποχής, αλλά πολύ αρχαίο δεδομένο στην ιστορία των συγκροτημένων
κοινωνιών.
Οι Αστυνομικές Αρχές και το πρόσωπικό τους, σε όλη την επικράτεια από
της πρωτεύουσας του Κράτους και τα
μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι και τις εσχατιες της χωράς, όπου η μοναδική
κρατική παρουσία είναι η Αστυνομική,
με αυστηρή προσήλωση στο σύνταγμα
και τους νόμους της πολιτείας, πραγματοποιουν έργο πολύμορφο και προσφέ,
,
Λ1
ρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό.
Λεν μπορεί να αποτηιηθεί με αριθμούς, γιατί δεν πρόκειται για έργο σύνηθες, αλλά για την προστασία των εννόμων αγαθών των πολιτών και την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας
τάξης και ασφάλειας της Χώρας μας.
Με την διαρκή ετοιμότητά της, η Αστυνομία προσφέρει νυχθημερόν έργο
,
1
σημαντικότατο.
Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της
κοινωνίας αυξάνουν συνεχώς. Οι πολίτες επικαλούμενοι τα δικαιώματα τους,
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θ ε λ ε ΐ (1
Π ο λ ίτ η ς ;
*ΜΛττητν
ANAT Κγ£2ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Να με αχούς,

θέλω

υπηρεσίες.

Δώσε μου σωστές πληροφορίες,

Μη με πηγαίνεις από τον ένα στον άλλο,

ΧΤ
.
Να ξέρεις καλά τη δουλειά σου,
να με βο,,θάς, χαι όταν υπάρχει ανάγκη
δώστε μου προτάσεις.
\
Χρειάζομαι συνεπείς υπηρεσίες,

Περιμένω ευγενείς υπηρεσίες,

π
,
,
Ιίεριμενω ενέργειες,

Προσοχή - Να με καταλάβεις Να με ακούσεις προσεκτικά.
Πρέπει να ξέρω ότι θα
ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου.
Μη μαντεύεις για τη σωστή
απάντηση - Αν δεν ξέρεις μη μου δίνεις
λάθος πληροφορίες.
- --►
Φέρε με σ’ επαφή από την αρχή
με τον κατάλληλο άνθρωπο.
Μη με ξεφορτώνεσαι,
Δεν θέλω να περιμένω πολύ.
Εξαρτώμαι από τις γνώσεις σου.
Παρακαλώ δώσε μου προτάσεις
ή συμβούλευσέ με.
Να είσαι αξιόπιστος.
Δώσε μου το σεβασμό που πρέπει
να έχω ως προσωπικότητα.
Πες μου ότι εκτιμάς την αξία μου
ως πρόσωπο, όποια στιγμή
κι αν έρθω σε επαφή μαζί σου.
Μη με κάνεις να περιμένω χωρίς λόγο.
Γνωρίζω ότι δεν μπορείς πάντα να
ανταποκρίνεσαι στα θέλω μου, αλλά
ας είσαι όσο πιο αποτελεσματικός μπορείς.

που η ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να
τους παρέχει, αξιώνουν διαρκώς και καλύ
τερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρε
σιών.
Η Αστυνομία οφείλει να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες, με μεθοδικότητα,
ταχύτητα, αποτελεσματικότητα.
Οι ακατάλυτες ηθικές και κοινωνικές α
ξίες διακυβεύονται. Οι σύγχρονες κοινω
νίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά
μιας μεταβατικής κατάστασης, που φαίνε
ται ότι θα καταλήξει στην υιοθέτηση νέων
αξιών, νέων υποδειγμάτων ανθρώπινης
δράσης και επικοινωνίας. Το καλύτερο ή
το χειρότερο επαφίεται στην κρίση του
καθενός.
Ο ρόλος, όμως, της Αστυνομίας στην α
ποκατάσταση μιας ισορροπίας θα είναι
πάντοτε καθοριστικής σημασίας. Γι’ αυτό
και μόνο το σκοπό, προβάλλει επιτακτική
και επείγουσα η ανάγκη να συνειδητοποι
ήσει το χρέος της και να προετοιμαστεί
κατάλληλα. Δεν υπάρχει ιερότερη αποστο
λή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά
στην κοινωνία των πολιτών. Πώς, όμως,
θα το επιτύχει;
Με τον αδιάκοπο αγώνα των Αστυνομι
κών για το καλό, το ηθικό, και το δίκαιο.
Την πατρίδα, την κοινωνία και τον άνθρω
πο.
Επομένως, πρέπει να εκπαιδεύονται και
προετοιμάζονται, καταλλήλως, και εφαρ
μόζουν στην πράξη τις νομικές και ηθικές
αρχές, που διέπουν την ιερή αποστολή
τους.
Οι Αστυνομικοί στη σύγχρονη εποχή θα
μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εκκλη
σιαστικής ρήσης κατά την οποία επιβάλ
λεται να έχουν: “Γρήγορο νου, σώφρονα
λογισμό και καρδία νήφουσα”.
Πολλές φορές προκειμένου οι Αστυνο
μικοί να εκπληρώνουν την αποστολή τους,
επιτυχώς, δεν χρειάζονται πολύπλοκοι
συνδυασμοί και “ανακαλύψεις”, αλλά επί
γνωση της απλής αλήθειας. Η άδολη προ
θυμία για προσφορά και η επίγνωση και ε
φαρμογή απλών μέτρων, πρακτικών και
εύχρηστων, αλλά καθοριστικής σημασίας
διαμορφώνουν το πλαίσιο των επιθυμητών
σχέσεων Αστυνομίας - Πολιτών και οδη
γούν στην επίτευξη του επιδιωκομένου α
ποτελέσματος.
Ορισμένα από τα μέτρα αυτά ενδεικτικά
και κωδικοποιημένα διατυπώνονται ενη
μερωτικά στους πίνακες που σας
παραθέτουμε.
□

Χρήστος Κ. Μακρη'ς
Αστυνόμος Α ’

Ο Α στυνομ ικ ός π ρ έπ ει
Να μτγν απουσιάζει από τις διάφορες κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδΐ|λώσεις.
Να εκπροσωπεί σ' αυτές επάξια το Σώμα και την Πολιτεία διότι έτσι:
Φ » Γίνεται αγαπητός,
Φ ~ έχει αμέριστη την υποστήριξή της κοινωνίας,
φ » η αποστολή μας εκπληρώνεται ευχερέστερα.
I Να συμπεριφέρεται με λεπτότητα και ευγένεια διότι:
Φ » Η ευγένεια υποχρεώνει, επιβάλλει, δίνει δύναμη, είναι ικανότητα.
I Να σέβεται τα τοπικά ήθη και έθιμα, εφόσον δεν αντίκεινται στην ηθική,
την δημόσια τάξη και ασφάλεια, διότι:
Φ » Αυτό προδιαθέτει ευμενώς τους κατοίκους,
Φ * συντελεί στην απόσπαση της εκτίμησης και αγάπης,
Φ * κατακτά την ψυχή των ανθρώπων.
I Να σέβεται παντού και πάντοτε τα δικαιώματά του πολίτη.
I Να συμπεριφέρεται με στοργή τους σεβομένους την κοινωνική Τάξη διότι:
Φ * Η στοργή βρίσκει ανταπόδοση.
I Να είναι καταδεκτικός και όχι υπέρμετρα σοβαρός
Φ-* Η καταδεκτικότητα, προσήνεια, μειλιχιότητα μας κάνουν αξιαγάπητους.
I Να μην εκτρέπεται κοινωνικά, γιατί:
Φ » Αποτελεί τον ηθικό άξονα της κοινωνίας και η εκτροπή
σχολιάζεται, δεν συγχωρεΐται.
Φ ·* Ο βίος του, οι πράξεις, οι λόγοι του, οι κινήσεις του,
τα πάντα παρακολουθούνται, σχολιάζονται, ελέγχονται με αυστηρή κριτική.
Φ-* Προβάλλεται σαν παράδειγμα η άψογη και ανεπίληπτη ζωή του.
Όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν εκτιμούν τους εναρέτους, ενώ καταδικάζουν
και αποστρέφσνται τους ανήθικους.
I Λόγοι σκοπιμότητας επιβάλλουν να μην εμφανίζει
τις θλίψεις και στενοχώριες που προέρχονται από:
Φ · Τους περιορισμούς της εξουσίας,
Φ -* τους κοινωνικούς φραγμούς,
Φ -* το βάρος των ευθυνών,
· —» τις αποτυχίες.
Εμφανίζεται εφησυχασμένος και ήρεμος αν και ανήσυχος, ψύχραιμος και αισιόδοξος
καίτοι ευρισκόμενος σε δύσκολη θέση.

Η κοινωνία πρέπει να μας αγαπά και όχι να μας φοβάται.
Η ιιγάπη επιτυγχάνεται όταν οι πολίτες πιστεύουν πως ο αστυνομικός όιακρίνετσι από πνεύμα.
Φ-* συνεργασίας
» κατανόησης
Φ » φιλαλληλίας
φ

ΣΟΒΑΡΟ

ΣΕΜΝΟ

Η ηθική κοινωνία επιθυμεί τον αστυνομικό
φ*

πλησίον της
Φ » Βοηθό της
Φ » συμπαραστάτη
συναντιλήπτορα
Φ · συνεργάτη της
Φ -» ικανό να διατηρήσει ασάλευτο το κράτος των ηθικών αξιών και παραδόσεων
που στηρίζεται η ζωή και η ευημερία της ανθρώπινης κοινωνίας.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
0 Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ευρισκόμενος στη
Ρώμη, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης
που πραγματοποιήθηκε στις 10-1-2000
συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερι
κών της Ιταλίας κ. Enzo Bianco. Τον Υ 
πουργό συνόδεψαν ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Πρέσβης
της Ελλάδας στα Τίρανα κ. Αλέξανδρος
Μαλλιάς και ο Διευθυντής της Δ/νσης
Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος. Κατά τη
συνάντησή τους υπογράφηκε Συμφωνία
Αστυνομικής Συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών.
Με την υπογραφή της Συμφωνίας αυ
τής ενισχύεται η συνεργασία των δύο
χωρών στην καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας και ιδιαίτερα των οργανω
μένων μορφών της.
Ιδιαίτερα, λήφθηκε μέριμνα όσον α
φορά την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης, της διακίνησης κλεμμέ
νων οχημάτων, του λαθρεμπορίου ό
πλων, πυρηνικών ραδιενεργών και άλ
λων υλικών, του οικονομικού εγκλήμα
τος.
Στη Ρώμη επίσης, πραγματοποιήθηκε

Τριμερής Συνάντηση, στην οποία συμ
μετείχαν εκτός από τον Έλληνα Υπουρ
γό Δημοσίας Τάξεως, ο Αλβανός ομόλο
γός του κ. Spartak Poci και ο Υπουργός
Εσωτερικών της Ιταλίας. Κατά τη διάρ
κεια της συνάντησης αυτής συζητήθηκε
αναλυτικά η αντιμετώπιση των προβλη
μάτων που δημιουργούνται από την ε
γκληματική δραστηριότητα των Αλβα
νών κακοποιών που δρουν στην Ελλάδα
και την Ιταλία.
Με το τέλος της συνάντησης με τον
Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών ο Έ λλη 
νας Υ πουργός προέβη στις εξής δηλώ
σεις: “Με τη Συμφωνία που υπογρά 
ψαμε σήμερα, πιστεύω ότι βάλαμε τα
θεμέλια για μια κοινή συνεργασία ύ 
στερα α πό τη Σύνοδο Κορυφής του
Tampere και μετά την κοινή πρόταση
των πρωθυπουργών κ.κ. Σημίτη - D ’
Alem a για τη διαμόρφωση μιας κοινής
πολιτικής για θέματα ασφάλειας, τά
ξεως και αντιμετώπισης της εγκλημα
τικότητας.
Ο περισσότερος χρόνος των συζητή
σεων που είχαμε σήμερα με την ιταλική
πλευρά καταναλώθηκε ακριβώς στον
αλβανικό παράγοντα και τον τρόπο α 
ντιμετώπισης της εγκληματικότητας και
σταθεροποίησης της περιοχής.
Με ποιο τρόπο δηλαδή, οι δύο χώρες
μπορούν να συνεργασθούν για να ανορ
θώσουμε τη γειτονική χώρα, ούτως ώστε
να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και
σταθερότητα. Πρέπει να ομολογήσω ότι
ήταν μια πολύ χρήσιμη και αποδοτική
συζήτηση και πιστεύω ότι στην προσεχή
Τριμερή Σύσκεψη που προτείναμε να
γίνει στην Κέρκυρα στις 18 Φεβρουάρι
ου θα έχουμε μια πιο εξειδικευμένη συ
ζήτηση πλέον για τον τρόπο με τον ο
ποίο θα αντιμετωπίσουμε τα πιο συγκε
κριμένα προβλήματα.
Η Συμφωνία που υπογράψαμε σήμε
ρα περιγράφει τις γενικές αρχές της συ
νεργασίας και θέτει το θεσμικό πλαίσιο
για να εξειδικεύσουμε μια σειρά από
κοινές ενέργειες που πρέπει να γίνουν,
για να αντιμετωπίσουμε τα κοινού εν
διαφέροντος προβλήματα στις περιοχές
που υπάρχει αυξημένη εγκληματικότη
τα, διακίνηση λαθρομεταναστών και
ναρκωτικών.
Τι ’ αυτό ακριβώς, πέραν του σημερι
νού πρώτου βήματος, το επόμενο ου
σιαστικό βήμα, είναι μια τριμερής συνά
ντηση στην Κέρκυρα, προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε από κοινού με συγκε
κριμένες αποφάσεις και ενέργειες, τα υ
φιστάμενα προβλήματα”.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΡΑΤΩΝ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1999 πραγ
ματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας,
συνάντηση των Αρχηγών Αστυνομίας
των πέριξ της Αδριατικής Θάλασσας και
του Ιονίου Πελάγους κρατών.
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α 
ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο
ο οποίος συνοδευόταν από τον Διευθυ
ντή της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Τασιόπουλο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
συνάντησης εκ μέρους των επικεφαλής
των αντιπροσωπειών υπήρξε παρουσία
ση της κατάστασης σε κάθε χώρα, ανα
φορικά με τη λαθρομετανάστευση και
τη διακίνηση ναρκωτικών.
Αποτέλεσμα των εργασιών της συνά
ντησης αυτής υπήρξε η αποδοχή της
Κοινής Διακήρυξης για την καταπολέ
μηση της εγκληματικότητας στην περιο
χή της Αδριατικής Θάλασσας και του
Ιονίου Πελάγους.
Από την εν λόγω Διακήρυξη επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Η βούληση συνεργασίας στους το
μείς της διακίνησης ναρκωτικών, εμπο
ρίας προσώπων, κλεμμένων οχημάτων,
όπλων, λαθρεμπορίου και άλλων οικο
νομικών εγκλημάτων.
2. Η πραγματοποίηση συναντήσεων
των Αρχηγών κατ’ έτος.
3. Η πρωτοβουλία της Ιταλίας και της
Ελλάδας στα πλαίσια του Κοινοτικού
προγράμματος Intereg III για την εξέτα
ση δυνατότητας κατάρτισης προγραμ
μάτων.
4. Η δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής
Συνδέσμω ν η οποία θα αποτελείται α
πό Α νώτερους Αξιωματούχους, σκο
πός της οποίας θα είναι η εξασφάλιση
της συνεργασίας και η διευκόλυνση
της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών
και στοιχείω ν με τις αρμόδιες Υ πηρε
σίες.
Η ίδια Επιτροπή θα οργανώνει και θα
προετοιμάζει τις συνεδριάσεις των Αρ
χηγών της Αστυνομίας, καθώς και άλλες
τεχνικές σύσκεψης.
Η Π ροεδρία της Τεχνικής Επιτρο
πής Σ υνδέσμω ν για το έτος 2000 αναλήφθηκε από την ιταλική αντιπροσω 
πεία.

Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗ
ΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε
πρόσφατα ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως της Αλβανίας κ. Spartac Poci στην
Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμο
νής του στην Ελλάδα είχε διαδοχικές ε
παφές με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Διοι
κητή της Ε.Υ.Π. Πρέσβη κ. Αποστολίδη, επισκέφθηκε το Μέγαρο Αστυνομί
ας Αθηνών, τη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, τη Δ/νση Άμεσης Δράσης
και παρακολούθησε επίδειξη από τα
Ε.Κ.Α.Μ . στις εγκαταστάσεις της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Κακαβιά
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χ ρυσοχοϊδης και ο Γενικός
Γραμματέας Υ πουργείου Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης επισκέφθηκαν την 14-12-1999 και επιθεώ
ρησαν το Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς
Ιωαννίνων.

Χαλκιδική
Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης κ. Δημ. Ευσταθιάδης
την 12-12-1999 πραγματοποίησε υπηρε
σιακή επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Χαλκιδικής.

Φλώρινα
Υπηρεσιακή επίσκεψη πραγματοποίη
σαν ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευστα
θιάδης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης
Γεωργακόπουλος στο νομό Φλώρινας
και τίμησαν με την παρουσία τους την
τελετή βράβευσης των πολιτών που συ
νέβαλαν αποφασιστικά την 14/7/99
στην Παλαίστρα Φλώρινας στην ασφα
λή απελευθέρωση των ομήρων - επιβα

τών λεωφορείου.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη
Λέσχη Αξιωματικών Στρατού της Φλώ
ρινας. Βραβευθέντες είναι οι Νέστορας
Κόκαλης, Αναστάσιος Καραγιάννης, Ανδρέας Παράσχος και Αντώνιος Γιαπιτζόγλου στους οποίους απονεμήθηκε το
Μ ετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού
και το χρηματικό ποσόν των 2.500.000
δραχμών στον καθένα γιατί με τις πρά
ξεις τους συνέδραμαν αποφασιστικά και

με αυτοθυσία τις αστυνομικές δυνάμεις
με αποτέλεσμα την ασφαλή απελευθέ
ρωση των ομήρων.
Η απονομή του μεταλλίου πραγματο
ποιήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα.
Μετά τη λήξη της τελετής βράβευσης
ο Γ ενικός Γ ραμματέας μαζί με τον Αρ
χηγό του Σώματος επισκέφθηκαν και ε
πιθεώρησαν τους χώρους του Τμήματος
Συνοριακής Φ ύλαξης Κρυσταλλοπη-

γής·
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ Υ.Α.Τ.
ΚΑΙ ΤΗ Γ.Α.Α.Α.
Εορταστική ατμόσφαιρα δημιούργησε
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως και της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αττικής η μεικτή μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος που παιάνισε
τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς στην πολιτική και φυσι
κή ηγεσία του Σώματος και στο προσω
πικό των Υπηρεσιών.
Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπλή
ρωσαν με την παρουσία τους τα παιδιά
του προσωπικού του Υπουργείου που
τραγούδησαν με τη σειρά του τα κάλα
ντα στους παρευρισκομένους.

ΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Με τους Διοικητές Τροχαίας όλης της
χώρας συναντήθηκε πριν το εορταστικό
δωδεκαήμερο στο αμφιθέατρο της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ο
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης
Χρυσοχοϊδης. Στη σύσκεψη που ακο
λούθησε συζητήθηκαν εκτενώς τα ου
σιαστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν με
στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας
αλλά και την παροχή καλύτερων υπηρε
σιών στους οδηγούς. Στη σύσκεψη συμ
μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Υ.Δ.Τ.
κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης ο Αρχηγός
και οι δύο Υπαρχηγοί του Σώματος.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Το κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττι
κής στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λ. Α
λεξάνδρας επισκέφθηκαν λίγη ώρα πριν
την αλλαγή του χρόνου ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργείου κ. Δημήτριος
Ευσταθιάδης με τη φυσική ηγεσία του
Σώματος και μέσω ασυρμάτου ευχήθη
καν “Χρόνια Πολλά” και “Καλή Χρο
νιά” σε όλα τα πληρώματα των περιπο
λικών που εκτελούσαν νυκτερινή υπη
ρεσία.
Στη συνέχεια ο κ. Γενικός έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα και αντάλλαξε
ευχές με τους άνδρες και τις γυναίκες
του κέντρου της Άμεσης Δράσης που ε
κτελούσαν υπηρεσία. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν ο Γενικός Αστυνομικός

Διευθυντής ΓΑΔΑ Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Σκαλτσάς και ο Διοικητής της Α-

3 6 - Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιανουάριος 2000

μέσης Δράσης Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων
Τουντόπουλος.

ΔΩΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως και η ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας προσέφεραν εθιμοτυπικά
δώρα σε τροχονόμους που εκτελούσαν
υπηρεσία σε διάφορα σημεία της Αθή
νας και του Πειραιά.
Τα δώρα προσέφεραν στους τροχονό
μους που εκτελούσαν υπηρεσία στην
πλατεία Κοραή στον Πειραιά, στο Αιγά
λεω στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού
και ©ηβών, στην πλατεία Ομονοίας και
στον Φάρο Ψυχικού ο Γενικός Γ ραμματέας του Υπουργείου κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης
Γεωργακόπουλος και οι δύο Υπαρχηγοί
του Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Γεώρ
γιος Πλάκας και Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’
Στη Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Ε
πιμόρφωσης Ν. Φιλαδέλφειας πραγ
ματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης 82
Αστυνόμων Β ’. Στην τελετή παρέστη
σαν ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος ο ο
ποίος απέδωσε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες, ο Α Ύ παρχηγός του Σώματος
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο
Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Δ/της της Σχο
λής Αξιωματικών Αστυν. Διευθυντής κ.
Δημ. Χασιώτης, ο Δ/τής της Σχολής Α
στυν. Δ/ντής κ. Χρ. Ρήγας, ο Δ/της της
Σχολής Αστυφυλάκων Αστυν. Δ/ντής κ.
Βασ. Τασιόπουλος, ο Δ/της της Σχολής
Εθνικής Ασφάλειας Αστυν. Δ/ντής κ.
Δημ. Χρονόπουλος καθηγητές της Σχο
λής και συγγενείς των αποφοίτων.
Στη Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Ε 
πιμόρφωσης Θεσσαλονίκης πραγματο
ποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των Α 
στυνόμων Β ’. Στην τελετή παρέστησαν
ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσ/νίκης Υπο
στράτηγος κ. Κων. Οικονόμου ο οποίος
παρέδωσε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες, ο Α’ ΓΕΑ Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Στεφάνου, ο Δ/ντής Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης Ταξίαρχος κ. Ιωάν. Παναγόπουλος, ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κε
ντρικής Μ ακεδονίας Ταξίαρχος κ. Χρ.
Λίβανος, καθηγητές της Σχολής, και
πολλοί αξιωματικοί και συγγενείς των
αποφοίτων.
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2η ΕΚΘΕΣΗ “POLIS ‘99”
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε
στην 2η Έκθεση “ Polis ‘99” που διοργανώθηκε από την ΔΕΘ Α.Ε. και την
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης και φιλοξενήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έ κθε
σης Θεσσαλονίκης.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από
την Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Β. Παπανδρέου.
Σε ειδική εκδήλωση η κ. Υπουργός
βράβευσε τον εθελοντισμό στο πρόσω
πο του Αστυφύλακα Χρήστου Κετεντζίδη που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας
Αιγάλεω στα πλαίσια της εθελοντικής
συμμετοχής του στο θεσμό του σχολι
κού τροχονόμου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ 2000
Από την ηγεσία του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως αποφασίσθηκε ότι το
πρώτο παιδί που θα γεννηθεί στην Αθή
να και τη Θεσσαλονίκη με την είσοδο
του νέου έτους να προσφερθεί από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Τροχαίας ένα παι
δικό κάθισμα αυτοκινήτου.
Η πρωτοβουλία είναι συμβολική και
έχει σκοπό να δείξει σε όλους τους γο
νείς - οδηγούς τη σημασία που έχει η
ζώνη ασφαλείας και το ειδικό παιδικό
κάθισμα στη μείωση των θυμάτων από
τα τροχαία ατυχήματα.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
Σεμινάριο με θέμα το θεσμό του σχο
λικού τροχονόμου σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση του νομού
διοργάνωσε η Τροχαία Ηγουμενίτσας.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν νέοι και νέ
ες από τις περιοχές Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Φιλιατών, Παραποτάμου και
Συβοτών οι οποίοι από τούδε και στο ε
ξής θα εκτελούν χρέη σχολικού τροχο
νόμου.
Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας
Ηγουμενίτσας Αστυνόμος Β ’ Σπυρίδων
Μ αρτίνης κατέβαλε και συνεχίζει να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επιτυχία του θεσμού χωρίς να
κρύβει την αισιοδοξία του για την
ευαισθητοποίηση τω ν τοπικών κοινω
νιών.
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Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ
Με μεγάλη συγκίνηση υποδέχθηκαν
την Τίμια Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτό
κου στο νομό Αργολίδας η οποία μετα
φέρθηκε για 3ημερο προσκύνημα.
Ως μεγάλη τιμή και ευλογία χαρακτη
ρίσθηκε για την Α.Δ. Αργολίδας η μετα
φορά της Αγίας Ζώνης στο οίκημα της
Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου την υπο
δέχθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής κ.
Αριστείδης Δαβίλλας με το προσωπικό
της Διεύθυνσης.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ
Γ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειδική τιμητική εκδήλωση για το προ
σωπικό της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το Υπουργείο Μ ακεδονίας Θράκης και τιμήθηκαν έξη στελέχη (α
στυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι) της
Γ.Α.Δ.Θ. που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο
στην εκτέλεση των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων.
Ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης
συνεχάρη τον Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και
επέδωσε τιμητικές πλακέτες στους:
ΠΟΥ/ΙΊΕ Δόμνα Λεωτόν, Υπαστυνόμο
Β ’ Σάββα Ασλανίδη, Αρχιφύλακα Θεο
δώρα Μ ποζατζούδη, Ανθυπαστυνόμο
Θεμιστοκλή Παπούκνα, Αρχιφύλακα Α
πόστολο Αποστολίδη και τον Αστυφύ
λακα Ιωάννη Τανατζή.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
“ΠΟΣΕΙΑΩΝ”
Σεμινάριο με την επωνυμία “Ποσειδών” που αφορά την επιτήρηση των
θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώ
πιση της λαθρομετανάστευσης διοργάνωσε το ΥΔΤ σε κεντρικό ξενοδοχείο
τω ν Α θηνώ ν υπό την αιγίδα της
Δ.Δ.Α.Σ.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η αμοι
βαία ανταλλαγή πληροφοριών και η με
τάδοση εμπειριών από την εφαρμογή
μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά
την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερι
κών συνόρων και τον έλεγχο των διαφό
ρων μορφών θαλάσσιας κυκλοφορίας
ώστε να αντιμετωπισθεί η παράνομη με
τανάστευση, τα οργανωμένα κυκλώμα
τα λαθροδιακίνησης και η διασυνοριακή
εγκλη ματικότητα.

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εκπρό
σωποι όλων των κρατών- μελών της
Ε.Ε., της Αλβανίας, Βουλγαρίας., Κύ

πρου, Λιβάνου, Τουρκίας, Ουκρανίας,
Ρουμανίας και Ρωσίας.
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Από την εκδήλωσι] που πραγματοποιήθη
κε την 19-12-1999 στην αίθουσα εκδηλώσε
ων της Αστυνομικής Ακαδημίας κατά την ο
ποία μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά των Δο
κίμων και των εργαζομένων συναδέλφων
στη Σχολή παρουσία του Α ’ Υπαρχηγοΰ του
Σώματος Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Πλά
κα, του Δ ιευθυντού της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Ταξιάρχου κ. Σπυρίδωνος Δράκου και
του Διοικητον της Σχολής Αξιωματικών Αστνν. Δ/ντοΰ κ. Δημητριού Χασιώτη.

Η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης από κοινού με την
τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ενώσεως Α
στυνομικών πραγματοποίησαν χριστουγεν
νιάτικο χορό για τα παιδιά των αστυνομικών
Υπηρεσιών της πόλης. Στην εκδήλωση παρέ
στησαν ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Παναγόπουλος και ο πρόεδρος της τοπικής Διοί
κησης της Δ.ΕΑ.

Η ΑΑ. Πιερίας διοργάνωσε επιτυχημένη
εκδήλωση για τα παιδιά των αστυνομικών
της Διεύθυνσης στα οποία προσφέρθηκαν
γλυκά και δώρα ενώ ο Αστυν. Διευθυντής
Πιερίας κ. Νικόλαος Μπέτοιος ευχήθηκε
στους παρευρισκομένους τα “Χρόνια Πολ
λά ”. Με την ευκαιρία των εορτών σε έτερη
εκδήλωση προσφέρθηκε οικονομική βοήθεια
στις χήρες και τα παιδιά των Αστυνομικών
που έχασαν τη ζωή τους εν υπηρεσία.
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Στιγμιότυπο από την πρωτοχρονιάτικη
εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΑΑ. Ροδό
πης για τα παιδιά του προσωπικού της Διεύ
θυνσης παρουσία του Αστυν. Διευθυντού κ.
Γεωργίου Κόκκινη. Τα κάλαντα και τους
χριστουγεννιάτικους ύμνους παιάνισε η παι
δική χορωδία του θρακικού Ωδείου Κομοτη
νής και το μουσικό πρόγραμμα κάλυψε η
Στρατιωτική Ορχήστρα της Λέσχης Αξιωμα
τικών Φρουράς Κομοτηνής.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την 22-12-1999 τα μέλη της Τοπικής
Διοίκησης Σάμου της Διεθνής Ένωσης
Αστυνομικών προσέφεραν εθελοντικά
αίμα για τις ανάγκες του Γενικού Ν ο
μαρχιακού Νοσοκομείου Σάμου. Με τη
συμβολική αυτή πράξη της εθελοντικής
αιμοδοσίας στέλνουν ένα μήνυμα αστυ
νομικής αγάπης σ ’ όλους τους Έλληνες
πολίτες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ Δ. Α. ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Δ/νση Αστυν. Πειραιά σε συνεργα
σία με τον Σύλλογο “Το Χαμόγελο του
Παιδιού” την προπαραμονή των Χρι
στουγέννων πραγματοποίησε εκδήλωση
για τα παιδιά στο Δημοτικό Θέατρο Πει
ραιά.
Στον χαιρετισμό που απηύθηνε ο
Διευθυντής της Δ/νσης Αστυν. Πειραιά
Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τσάκος αναφέρ
θηκε στο σημαντικό έργο του Συλλόγου
“που δημιούργησε μια φωλιά για τα κα
τατρεγμένα, ορφανά και κακοποιημένα
παιδιά” και διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράσταση της Αστυν. Διεύθυν
σης.
Ο Εφέτης Πειραιά κ. Γ. Τζαννετής ε
ξήρε της προσπάθειες της Αστυνομίας
αλλά και του Συλλόγου για τις φιλότιμες
προσπάθειες που καταβάλουν ώστε τα
παιδιά να διατηρήσουν το χαμόγελό
τους.
Μήνυμα έστειλε και ο Α’ Υπαρχηγός
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Πλάκας ο οποίος λόγω υπηρεσια
κών υποχρεώσεων δεν κατάφερε να πα
ραβρεθεί στην εκδήλωση.
Στην όμορφη αυτή εκδήλωση η ορχή
στρα της Ελλην. Αστυνομίας παιάνισε

τα κάλαντα ενώ τα χορευτικά τμήματα
της Δ.Α. Πειραιά και του Συλλόγου “Το
Χαμόγελο του Παιδιού” χόρεψαν παρα

δοσιακούς χορούς. Με το πέρας της εκ
δήλωσης μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα
παιδιά.

Από την θεατρική' εκδήλωση που παρατέ
θηκε σε γνωστό κέντρο των Αθηνών με πρω
τοβουλία της ΑΙναης Δημοσίων Σχέσεων του
Υπουργείου μας για τα παιδιά, των αστυνομι
κών και των πολιτικών υπαλλήλων της πε
ριοχής του νομού Αττικής.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ
Η θεατρική ομάδα του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξης, με τη συμπλήρωση εί
κοσι χρόνων από το θάνατο του Δημήτρη Ψαθά, την 27η Δεκεμβρίου στο Δη
μοτικό Α μφιθέατρο Ταύρου ανέβασε
την κλασική κωμωδία του μεγάλου συγ
γραφέα “Ζητείται Ψεύτης”.
Το έργο αποφασίσθηκε να παρουσια
στεί στις σεισμόπληκτες περιοχές για να
ψυχαγωγήσει τους πληγέντες συναν
θρώπους μας. Την παράσταση προλόγι
σαν η κόρη του συγγραφέα, και εκδότρια των απάντων του, Μαρία Ψαθά κα
θώς και ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας ο
οποίος μιλώντας για τους αστυνομικούς
- ηθοποιούς με ιδιαίτερη θέρμη τόνισε:
“Θα δείξουμε σήμερα στον πολίτη ένα
διαφορετικό πρόσωπο. Το αληθινό πρό
σωπο του Έλληνα αστυνομικού με ευαι
σθησίες ανθρώπινες και καλλιτεχνικές. Η
κύρια αποστολή της Αστυνομίας είναι η

προστασία της ζωής, της περιουσίας και
των δικαιωμάτων του πολίτη. Στόχος μας
είναι να κάνουμε τον πολίτη να μα ς αι
σθάνεται δίπλα του. Να μα ς εμπιστεύεται.
Να μας βλέπει ως συμπαραστάτες και φί

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ ΔΗ Μ Ο Σ ΙΑ Σ Τ Α Ξ Η Σ i g j
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Θεατρική Ομάδα

του Δημήτρη ψαθά

Π α ίζ ο υ ν :

Γεράσιμος Κορδάτος
Θανάσης Σταυρόπουλος
Μάϊνα Αριστέα
Μαρία Πετράκη
Παναγιώτης Δρόσος
Κατερίνα Νικηφοράκη
Αριστείδης Κόμης
Μιχάλης Μττάστας

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
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λους του. Σ ’ αυτήν την προσπάθεια, που
πιστεύω έχει αρχίσει να αποδίδει αποτε
λέσματα, η θεατρική ομάδα των αστυνο
μικώ ν μα ς συμβάλλει θετικά, δείχνοντας
το αληθινό, το κοινωνικό πρόσωπο του
αστυνομικού, γ ι ’αυτό και θα επεκτείνου
μ ε τις δραστηριότητές μ α ς και σε εκτός
της Αττικής μέρη. Μετά από μια σειρά
παραστάσεων που προσέφερε η θεατρική
μα ς ομάδα, συγχαίρω όλους όσους συνέ
βαλαν στην επιτυχία τους. Οφείλω να
σταθώ στον ταλαντούχο σκηνοθέτη μας,
τον Αντώνη Διαμαντή, να τον ευχαριστή
σω και να τον συγχαρώ για τη δουλειά
του. Να συγχαρώ τους ηθοποιούς μας
που μα ς έδειξαν με τις προηγούμενες πα
ραστάσεις τους τις ικανότητες τους στην
τέχνη. Θα σταθώ τέλος σε δύο θρύλους
της νεότερης πολιτιστικής μα ς ιστορίας,
τον μεγάλο συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά
που έγραψε το έργο και τον μεγάλο ηθο
ποιό Ντίνο Ηλιόπουλο που πρωτόπαιξε
το έργο. Εμείς ως Ελληνική Αστυνομία,
τιμώντας το έργο και τη συμβολή τους στα
πολιτιστικά δρώμενα, θα απονείμουμε ει
δική πλακέτα στην κυρία Ψαθά, κόρη του
μεγάλου μας χρονογράφου. Δυστυχώς ο
Ντίνος Ηλιόπουλος για λόγους υγείας δεν
βρίσκεται ανάμεσά μας και τη διάκριση
θα παραλάβει εκπρόσωπός του ”.
Για την πρωτοβουλία αυτή της θεατρι
κής ομάδας της Αστυνομίας μίλησε και
ο Υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και
πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Κ. Γείτονας ο οποίος παρακολούθησε
την παράσταση και χειροκρότησε τους
αστυνομικούς - ηθοποιούς.
Για την ιστορία πρέπει να πούμε ότι το
έργο “Ζητείται Ψεύτης” ανεβάστηκε για
πρώτη φορά το 1953, στο θερινό θέατρο
“Σαμαρτζή” από τον θίασο Κοτοπούλη,

με πρωταγωνιστές τον Ντίνο Ηλιόπουλο
και την Άννα Συνοδινού. Είναι το μονα
δικό έργο του Δημήτρη Ψαθά που μετα
φράστηκε και παίχτηκε με μεγάλη επι
τυχία στις περισσότερες πόλεις της Σο
βιετικής Ένωσης. Μεταφράστηκε επί
σης και παίχτηκε στη Ρουμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Τουρκία.
Το έργο “Ζητείται Ψεύτης” είναι ένα
παράδειγμα προς αποφυγή, ένα μάθημα
για την ανάγκη πραγματικού πολιτικού
ήθους. Μια υπενθύμιση των δικαιωμά
των και υποχρεώσεων της κοινωνίας
μας. Μια αφύπνιση απέναντι στις κάλπι
κες και ανούσιες συμπεριφορές που ο
δηγούν την κοινωνία στη φθορά και στη
διαφθορά. Η παράσταση κινήθηκε με
κύριο άξονα το “Bell Epoch” και την
commedia dell’ arte που ανέδειξαν σ ’ ό
λο του το μεγαλείο το σπαρταριστό και
καυστικό πνεύμα του Δ. Ψαθά.
Η όμορφη βραδιά στο Δημοτικό Αμ
φιθέατρο Ταύρου έκλεισε με την έκθεση
και παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Ψα
θά “Στο καρφί και στο πέταλο” στον εκ
θεσιακό χώρο του Αμφιθεάτρου.
Η κωμωδία “Ζητείται Ψεύτης” ανεβάστηκε σε σκηνοθεσία Αντώνη Διαμαντή
ενώ τους ρόλους του έργου ερμήνευσαν
ο Αστ/κας Γεράσμιος Κορδάτος (Ψευτοθόδωρος) του Α.Τ. Αμπελοκήπων, ο Α 
στ/κας Θανάσης Σταυρόπουλος (Βου
λευτής Φερέκης) που υπηρετεί στην Iντερπόλ, η Π.Υ. Αριστέα Μάινα (Τζένη
Φερέκη) που υπηρετεί στο Υ.Δ.Τ., η Αρχ/κας Μαρία Πετράκη (Ζωζώ-Μια Γυ
ναίκα) που υπηρετεί στην Ιντερπόλ, ο
Αρχ/κας Παναγιώτης Δρόσος (Βρασί
δας) που υπηρετεί στη Δ/νση Υγειονομικού/ΥΔΤ, η Αστ/κας Κατερίνα Νικηφοράκη (Πιπίτσα - Πίτσα Κίτσα) που υπη
ρετεί στην Ιντερπόλ, ο Αστυφύλακας Α
ριστείδης Κόμης (Άγις) που υπηρετεί
στην Υ.Φ.Α.Α. και ο Αστ/κας Μιχάλης
Μπάστας (Πατατιάς - Παναγής) που υ
πηρετεί στη Σχολή Αξιωματικών.
Η θεατρική ομάδα του Υπουργείου έ
δωσε ακόμη δύο παραστάσεις με το ίδιο
έργο. Μια παράσταση στο Δημοτικό Θέ
ατρο Ιλίου και μια στο Ειδικό Κατάστη
μα κράτησης ανηλίκων στην Αυλώνα,
στην οποία παρέστη και ο Γεν.

Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. Δημήτριος
Ευσταθιάδης, ο οποίος εκιρράσθη με τα
κολακευτικότερα
λόγια για την
παράσταση.Στον προγραμματισμό της
θεατρικής ομάδας έχουν ενταχθεί και
άλλα μέρη της Ελλάδας στα οποία θα
δοθούν παραστάσεις επ’ ευκαιρία τοπι
κών εορτών.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών
Ελλάδος πραγματοποίησε πρόσφατα
σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών
την κλήρωση του Ζ ’ Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρε
σιών. 1999-2000. Με την ευκαιρία της
κλήρωσης έγινε και η βράβευση των
συναδέλφων που πρωταγωνίστησαν
κατά την περίοδο 1998-1999. Συγκε
κριμένα βραβεύθηκαν: ο Υπαστυνόμος
ΕΓ Διονύσιος Γεωργακόπουλος ο οποί
ος νίκησε νίκη Β ’ στους πρόσφατους
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Σκοποβολής
στο πιστόλι (50μ.), πρωταθλήτρια πο
δοσφαίρου αναδείχθηκε η ομάδα του
Α.Τ. Ομονοίας, κυπελλούχος ποδοσφαίρου αναδείχθηκε η ομάδα της Δ. Α. Δυτικής Αττικής, πρωταθλήτρια μπάσκετ αναδείχθη
κε η ομάδα της Σχολής Αστυφυλάκων και πρώτος διαιτητής ποδοσφαίρου ο Ανθυπαστυνόμος Μάλαμας Τεβεκέλης. Στην εκ
δήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, οι δύο Υπαρχηγοί του
Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Πλάκας και Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, πολλοί αξιωματικοί και μέλη της Αθλητι
κής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας.
Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων
της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Αστυνο
μικών διεξη'χθη πρόσφατα στην Κηφισιά πο
δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων των
Αστυνομιών Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Α ’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος
κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Α/ντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Ταξίαρχοςκ. Σπυρίδων Δρά
κος, ο Δ/της της Σχολής Αστυφυλάκων Αστνν. Διευθυντής κ. Βασίλειος Τασιόπουλος,
ο προπονητής του ΠΑΟΚ κ. Ντοϋσαν Μπάγεβιτς, πολλοί αξιωματικοί και Δόκιμοι των
Σχολών του Σώματος.

450 σκοπευτές από 30 χώρες, μεταξύ των
οποίων και πολλοί Ολυμπιονίκες και Πα
γκόσμιοι Πρωταθλητές συμμετείχαν στο
12ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Σκοποβολής Αστυνομικών. Παρ’όλα αυ
τά το αγωνιστικό φρόνημα και η ευθυβολία
του Έλληνα αθλητή, Υπαστυνόμου Β ’Διο
νυσίου Γεωργακόπουλου που εκτελεί καθή
κοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στο Α.Τ. Α
μπελοκήπων τον έφεραν στην 2η θέση στο ε
λεύθερο πιστόλι με 650,4 βαθμούς.
Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Ρώσος Συ
νταγματάρχης και Παγκόσμιος Πρωταθλη
τής Pijanov Serguei με 657,3 βαθμούς.
Πολύ καλή θέση κατέλαβε στους Πανευ
ρωπαϊκούς και η Ανθυπαστυνόμος Ζαχαρούλα Μπίρη η οποία κατέλαβε την 10η θέ
ση ανάμεσα σε 38 αθλήτριες, στο τυφέκιο α
πό 50μ. πρηνηδόν με 582 βαθμούς και πρώ
τη την Ολυμπιονίκη Βουλγάρα Letceva Vessela με 593 βαθμούς.
Π
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

υικοΛογικες γούνες γυναικείες - παιδικές
Τσάντες - Γάντια - Ζώνες
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων
Επιδιορθώσεις - Βαφαί
& συναδελφικές τιμές

ejjjjS Δηιυμρ 'jjw ύλυυ

Δύυ/ίΐ lipwaujuxj]
20% έκπτωση στους συναδέλφους

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ32 &Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, Τηλ. 34.25.783

Γ, Α

ΓΠ

ΥΓχ Ο 7

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
t MONROEF
αμορτισέρ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ILYIS
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

Ε ΥΘ ΥΓΡ Α Μ Μ ΙΣΕΙΣ · Ζ Υ ΓΟ ΣΤΑ Θ Μ ΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

bach
για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Κ α ρ α θεο δ ω ρ ή 31 & Γ Β λάχου - Ν Ψ υ χ ικ ό
τ η λ .: 6 7 .4 6 .3 0 0 · 6 7 .2 2 .2 3 6

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ
ΟΛΑ ΤΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α Σ Ε Τ ΙΜ Ε Σ Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η Σ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Κ Α Ι Δ Υ Ν Α ΤΟ Τ Η Τ Α Δ ΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΟΗΝΑ
ΤΗΛ.: 6 7 .4 5 .2 7 1 ,6 7 .4 7 .8 2 8 FAX.: 67.4 4.8 7 4

ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τον π..Κωνσταντίνου Στρατηγόπονλον

Κ οινω νικ ός μ ο ντερ νισ μ ό ς:
λέξη είναι πολύ αφηρημένη για να
λέει κάτι σε κάποιον. Μπορεί βέ
βαια να ηχεί ως μοντέρνα και οι εραστές
των μοντέρνων κοινωνικών αναζητήσεων
να δίνουν βαρύτητα σ’ αυτήν όσον αφορά
τις μελλοντικές προοπτικές του κόσμου.
Όπως και να ‘χουν τα πράγματα η λέξη
παγκοσμιοποίηση από μόνη της δεν φαίνε
ται να δίνει λύση στα προβλήματα του κό
σμου παρ’ όλο που μερικοί προσδίνουν σ ’
αυτήν ιδιότητες ουσιαστικής θεραπευτι
κής για τα αρρωστήματα της διεθνούς κοι
νότητας. Για να προσδιορίσουμε σε βάθος
τις απαιτήσεις που έχει η παγκοσμιοποίη
ση πρέπει να προβούμε σε δύο ουσιαστι
κές παρατηρήσεις που διαφοροποιούν την
παγκοσμιοποίηση από τη λειτουργία άλ
λων παγκοσμίων ή μεγάλων μεγεθών.

Η

Π ρώ τη π α ρ α τή ρ η σ η :
Αυτοκρατορίες και παγκοσμιοποίηση
όρος παγκοσμιοποίηση μπορούμε
να υποστηρίξουμε άφοβα πώς, ε

Ο

κτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ανήκει στα
δεδομένα του εικοστού αιώνος. Και θέ
λουμε να διαφοροποιήσουμε την παγκο
σμιοποίηση από πολλές μορφές κρατικών
τεράστιων μεγεθών όπως οι αυτοκρατορί
ες: Οι αυτοκρατορίες της ιστορικής πορεί
ας των λαών του κόσμου είχαν κατ’ εξοχήν
χαρακτήρα εδαφικών επεκτάσεων και δεν
απαιτούσαν την διάδοση μιας ιδεολογίας.
Μπορεί βέβαια η ιδεολογία του κυριάρ
χου φορέως να διαδιδόταν στους λαούς οι
οποίοι υπετάσσοντο, χωρίς όμως αυτός να
είναι ο στόχος της συγκροτήσεως της αυ
τοκρατορίας. Απλά παραδείγματα αυτού
του φαινομένου από την αρχαιότητα είναι
οι μεγάλες εδαφικές ενότητες των Βαβυ
λωνίων και Ασσυριών και ακόμη περισσό
τερο της μεγάλης Περσικής αυτοκρατορί
ας του Δαρείου και του Κύρου.
Σπουδαίο παράδειγμα ακόμη είναι και η
μεγάλη εδαφική ενότητα που δημιούργησε
ο Μέγας Αλέξανδρος χωρίς όμως απαιτή
σεις βίαιας διαδόσεως της ελληνικής ιδεο
λογίας στους υποτελείς λαούς. Η αξιοποί
ηση του πολιτισμού του κυρίαρχου κρά
τους ήταν υπόθεση ελευθερίας βουλήσεως
των εντασσομένων στη μεγάλη κρατική ε
νότητα. Και στη διαφοροποίηση αυτή ο
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φείλεται ο βαθύτατος σεβασμός που τρέ
φουν μέχρι σήμερα πολλοί λαοί της Μέ
σης Ανατολής στον ελληνισμό. Μην αγνο
ήσουμε και το σεβασμό που τρέφουν οι Ιν
δοί στην ιστορική μνήμη του Αλέξανδρου.
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, παρ’ όλη την
ισχυρή νομική και στρατιωτική δομή της
παρέμεινε ενότητα επεκτατικών βλέψεων
και όχι ιδεολογικών διεργασιών πάνω
στους υποτελείς. Η εξουσία του Άννα, του
Καϊάφα και η ουδετερότητα του νίπτοντος
τας χείρας. Πιλάτου επιβεβαιώνει και βι
βλικά το χαρακτήρα αυτό της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας.
Η σκληρή για μας Οθωμανική αυτοκρα
τορία ανήκει στο χώρο αυτών των επεκτα
τικών κρατικών ενοτήτων με παράδειγμα
το γνωστό σύστημα της ιδεολογικής ελευ
θερίας των “μιλλέτ” που έπρεπε να υπο
τάσσονται κρατικά και φορολογικά, αλλά
όχι ιδεολογικά. Αυτό το “κενό” αξιοποίησε η γνωστή “Φαναριώτικη πολιτική” για
να κρατήσει άσβεστη τη λαμπάδα του ρωμηού.
Ή , τέλος, τι σχέση είχε με την παγκο
σμιοποίηση, η μεγάλη ναπολεόντειος ιδέα
για μια ενωμένη Ευρώπη; Καμία τολμού
με να πούμε, αναμετρώντας την έλλειψη

καθ’ υποχρέωση ιδεολογίας από το σύστη
μα του γόνου της Κορσικής γης. Ακόμη
και η κραταιά Βρετανική αυτοκρατορία,
παρ’ όλο που εκάλυπτε πέντε θάλασσες
και πέντε ηπείρους, δεν μπορούμε να υπο
στηρίξουμε πώς είχε κάποια σχέση με την
έννοια της παγκοσμιοποιήσεως.
Μπορεί οι Ινδοί και οι Κενυάτες και οι
ιθαγενείς της Νέας Ζηλανδίας να ‘μαθαν
να παίζουν χόκεϋ επί χόρτου και να καπνί
ζουν πούρα, αλλά δεν απέκτησαν κάποια
κοινή αγγλική ιδεολογία που να τους συν
δέει. Θα ‘ταν ελεύθεροι αν ήθελαν ν ’ απο
κτήσουν ιδεολογικά στοιχεία του αγγλικού
τρόπου σκέψεως, αλλ’ εφ’ όσον αυτό δεν
τους επεβλήθη κανείς δεν θα μπορούσε να
ομιλήσει για παγκοσμιοποίηση.
Οι αυτοκρατορίες διακρίνονται από την
παγκοσμιοποίηση σ ’ αυτό ακριβώς το ση
μείο: στην υποχρεωτική επιβολή μιας νέας
τάξεως πραγμάτων στο χώρο των ιδεολο
γικών ισορροπιών.

Δεύτερη παρατήρηση:
Καθολικότης και παγκοσμιοποίηση
την Ορθόδοξη Θεολογία χρησιμο
ποιείται ο όρος καθολικότης που ο
ρίζει το άνοιγμα της Εκκλησίας σ ’ όλους
τους λαούς της γης χωρίς καμιά διάκριση.
Όλοι ανήκουν σ’ ένα Σώμα κοινό που ενώ
νεται μυστικά μέσα στη Χάρη του Αγίου
Πνεύματος.
Οι κατά τόπους Εκκλησίες ζουν όλη την
αλήθεια, χωρίς να χρειάζεται η ολοκλήρω
σή τους να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα
κέντρο που δίνει σ ’ όλους γενικές κατευ
θύνσεις. Η καθολικότητα αντιτίθεται σε
μια διοικητική κεφαλή που δίκην πυραμίδος καταλήγει σε μία μοναδική κορυφή.
Στην Ορθοδοξία ακόμη και τα κατά τό
πους πατριαρχεία εκφράζουν σε ευρύτερες
τοπικές γεωγραφικές ενότητες αυτή την ί
δια αλήθεια. Ούτε ο πρώτος τη τάξει πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν έχει το
ρόλο της κορυφής της πυραμίδος. Δεν υ
πάρχει μοναδικό ορατό και αλάθητο κα
τευθυντήριο ορίγανο.
Η αλήθεια εκφράζεται με τις οικουμενι
κές και τοπικές συνόδους. Αν η Ορθοδοξί
α είχε κορυφαίο κατευθυντήριο, θα έπαυε
να εκφράζει την καθολικότητα και θα έ
παιζε το παιχνίδι της παγκοσμιοποιήσεως.
Το Βατικανό ως παγκόσμιο κατευθυντήριο
είναι μπλεγμένο στη ροή της παγκοσμιοποιήσεως και ως διοικητική δομή και ως ε
γκόσμιο κράτος.
Η έννοια βέβαια της καθολικότητας δεν
διαταράσσει την ενότητα. Οι κατά τόπους
εκφράσεις της Εκκλησίας, οι τοπικές Εκ
κλησίες, ενώνονται στο πρόσωπο του οι
κείου επισκόπου στον οποίο κάνουν υπα-

Σ

κοή όλοι οι υπηρέτες του έργου της τοπι
κής Εκκλησίας. Αν δεν υπήρχε αυτό το ση
μείο τότε στον αντίποδα του κινδύνου της
ιδεολογικής παγκοσμιοποιήσεως θα υπήρ
χε μια ασυνάρτητη και χαώδης αποκέ
ντρωση που θα οδηγούσε στη διάσπαση
της εκκλησιαστικής ενότητας (το τελευ
ταίο αυτό σημείο αφορά εκείνους που επι
θυμούν πολλαπλά σωματειακά κέντρα που
θα λειτουργούν κατά βούληση).

Η παγκοσμιοποίηση φαινόμενο
του 20ού αιώνος
Υ " \ π ω ς γίνεται κατανοητό από τις δύν / ο προηγούμενες παρατηρήσεις η
έννοια της σύγχρονης παγκοσμιοποιήσεως δεν έχει ερείσματα στην ιστορία, αλλά
και ούτε μπορεί να συσχετισθεί με την κα
θολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας.
Οι παλαιές αυτοκρατορίες έστιαζαν το
ενδιαφέρον τους στην ύπαρξη μεγάλων
κρατικών μεγεθών χωρίς να επιβάλλουν ι
δεολογικούς όρους. Ακόμη και η κραταιά
Ανατολική Αυτοκρατορία, γνωστή ως Βυ
ζάντιο, που χαρακτηρίστηκε από τα ορθό
δοξα μεγέθη, δεν παγκοσμιοποίησε την
Ορθοδοξία, αλλά την προσέφερε ως όρο
ζωής στους “δυναμένους χωρείν”.
Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση δεν νοιά
ζεται να υποτάξει κρατικές ενότητες σε
μια αυτοκρατορία. Αυτό μπορεί να γίνει
μετά. Εκείνο που προέχει είναι η ενότης
“εν τη ιδεολογία”. Το σύστημα της ναζιστικής αυτοκρατορίας θα στηριζόταν στον
ιδεολογικό καθορισμό της Αρείας φυλής.
Ήταν προσπάθεια προς παγκοσμιοποίηση
που απέτυχε λόγω του σαθρού ιδεολογι
κού υποβάθρου της.
Η μετέπειτα διαμάχη των δύο κόσμων.
Ανατολής και Δύσεως, ήταν ουσιαστικά η
διαμάχη δύο ανταγωνιστικών τάσεων για
παγκοσμιοποίηση. Και οι δύο τάσεις είχαν
συλλάβει την ανάγκη ιδεολογικού υποβά
θρου για να επιτύχουν στους στόχους
τους. Η ανατολική τάση απέτυχε γιατί έ
κανε ένα λάθος. Η ιδεολογία της είχε ευρύ
φάσμα και περιέκλειε κοινωνικές, φιλοσο
φικές και θρησκευτικές δομές.
Παρ’ όλο που ο κομμουνισμός είχε ισχυ
ρά οικονομικά ερείσματα δεν ήταν μόνο
αυτό. Είχε κι όλα τα προαναφερθέντα. Κι
εκεί απέτυχε: στην ιδεολογική του πολλα
πλότητα. Πράγμα που δεν το είχε η δυτική
τάση για παγκοσμιοποίηση. Εκεί υπήρχε
μόνο μια ιδεολογία: Το οικονομικό συμφέ
ρον. Κι αυτό απετέλεσε την επιτυχημένη ι
δεολογία για δημιουργία παγκόσμιας κοι
νότητας.
Τώρα μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό
που είπαμε στην αρχή, πως η παγκοσμιο

ποίηση δηλαδή είναι φαινόμενο του 20ού
αιώνος εκτός από εξαιρέσεις.
Αυτές οι εξαιρέσεις είναι οι πρόδρομοι
των σύγχρονων πολυεθνικών. Το δρόμο
των πολυεθνικών αυτών ακολούθησε και
η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενότητα: “Μια
ιδεολογία, πολλά κράτη”.
Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για μεγάλες
ενότητες δεν ενδιαφέρεται για την κατάρ
γηση των τοπικών εθνικών δομών. Αυτό
μπορεί να γίνει στο απώτερο μέλλον, όταν
θα έχουν αποσυντεθεί οι εθνικές συνειδή
σεις στο χορό του γενικότερου οικονομι
κού συμφέροντος.
Έτσι μπορεί να ερμηνευθεί ο λόγος για
τον οποίο σπουδαίοι κοινωνικοί παράγο
ντες όπως η ανεργία αποκτούν δευτερεύουσα σημασία. Ένα προέχει: Να μη φορτι
στεί ο ιδεολογικός στόχος με άλλες ιδεο
λογίες όπως συνέβη στο ανατολικό μπλοκ.

Παραμύθι χωρίς όνομα
άπως έτσι έχουν τα πράγματα για
το σήμερα της διεθνούς κοινότη
τας. Η λεγάμενη Νέα Τάξις πραγμάτων α
πό την απλή και κυνική ιδεολογία του
συμφέροντος οδηγείται. Υπάρχουν ήδη
τάσεις, όπως στην Αφρική, να δημιουργηθούν παρόμοιοι πυρήνες που θα διευκολύ
νουν την εξάπλωση της κοινής ιδεολογίας
του συμφέροντος.
Ο ασιατικός χώρος εμποδίζεται για πα
ρόμοιες ζυμώσεις λόγω της ιδιότυπης στά
σεως του γίγαντα που λέγεται Κίνα.
Είναι όμως βέβαιο πώς μέσα από μα
κροχρόνιες ζυμώσεις κάπου εκεί θα ο
δηγηθεί ο ασιατικός χώρος. Δεν χρειά
ζεται να μιλήσουμε για το χώρο της Λα
τινικής Αμερικής, που ήδη είναι υποτεταγμένος στις αμερικανικές προδιαγρα
φές των κοινών παναμερικάνικων συμ
φερόντων.
Παλαιά στα παραμύθια που μας έλεγαν
υπήρχε πάντοτε κάποιος κεντρικός ήρωας
που τον θαυμάζαμε και τον αγαπούσαμε.
Ήταν ένα πρόσωπο κι ας ήταν βγαλμένο
από τα παραμύθια. Είχε όνομα. Τα σύγ
χρονα παραμύθια έχουν ήρωες χωρίς όνο
μα μιας και η λέξη οικονομικό συμφέρον
είναι τόσο ψυχρή για να συγκινήσει την
καρδιά ενός μικρού παιδιού.
Απ’ ό,τι φαίνεται η παγκοσμιοποίηση
δεν θα μπορέσει να ισχύσει για τον κόσμο
των παιδιών που θέλουν όνομα για τους ή
ρωες των παραμυθιών τους. Κι αυτό είναι
μια ελπίδα. Αρκεί να υπάρξουν πολλά παι
διά στο μέλλον. Πιο πολλά από τον παιδι
κό πληθυσμό όλης της γης.
□

Κ
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t περισσότεροι άν
θρωποι, που έχουν
επαφή με comput
er, πιστεύουν ότι internet ση
μαίνει International Net
work.
Αυτό τελικά είναι σήμερα
αλλά στη πραγματικότητα η
φράση προκύπτει από το Inter
connected Network δηλαδή
ενδοδικτυακή διασύνδεση.
Αυτή ήταν η αρχική του α
πόδοση και αυτό γιατί το Inter
net ξεκίνησε από ένα άλλο με
γάλο στρατιωτικό δίκτυο, το
Arparnet. Το δίκτυο αυτό σιγά
- σιγά άρχισαν να το χρησιμο
ποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα των Η.Π.Α. και όταν αρ
γότερα ο αμερικάνικος στρα
τός το εγκατέλειψε (χάριν του
σημερινού Milnet) άρχισαν να
το εκμεταλλεύονται και ιδιωτι
κού χαρακτήρα κερδοσκοπικοί
οργανισμοί.
Έτσι γεννήθηκε το Internet
το οποίο δεν είναι ένα απλό δί
κτυο. Είναι ένα δίκτυο δικτύ
ων, δηλαδή η σύνδεση πολλών
δικτύων μαζί. Αποτέλεσμα λοι
πόν είναι να έχει απεριόριστες
δυνατότητες.
Σήμερα πολλοί είναι εκείνοι
που ισχυρίζονται ότι ο όγκος
των πληροφοριών είναι τόσο
μεγάλος που πρακτικά είναι α
νεκμετάλλευτος!

O

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ;

Πρακτικά μπορεί να φαντα
στεί κανείς ότι πολλά δίκτυα
κατανεμημένα στις διάφορες
χώρες και οργανισμούς ενώθη
καν μεταξύ τους σε ένα.
Οπότε η δεύτερη έκπληξη
που δοκιμάζει κανείς είναι το
γεγονός ότι αυτό το διεθνές
πια δίκτυο δεν το ελέγχει κα
νείς!
Κανένας δεν το επιδοτεί και
κανένας δεν το εξουσιάζει, για
τί πολύ απλά απαρτίζεται από
ανεξάρτητους φορείς.
Ο μόνος διεθνής οργανισμός
που υπάρχει σχετικά είναι ο
InterN IC IN TER N ATIO NAL NETWORK INFORMA
TION CENTER και είναι υ
πεύθυνος για την απόδοση (και
τάξη) των διευθύνσεων του δι
κτύου.
Το διαδίκτυο αποτελείται α
πό κεντρικούς υπολογιστές,
τους κόμβους (hosts), όπου εί
ναι συνδεδεμένοι μέσο του το
πικού τηλεφωνικού δικτύου οι
χρήστες, άτομα και φορείς δη
λαδή, με πολυποίκιλα ενδιαφέ
ροντα.
Κάθε κόμβος (host) διαθέτει
μια και μοναδική διεύθυνση δι
κτύου σε ολόκληρο τον κόσμο,
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την IR Address που συνθέ
τουν 4 byte.
Όταν ένας host παρέχει μία
(ή και περισσότερες) υπηρεσί
ες καλείται Server.
Για παράδειγμα Web server,
FTP server κλπ, οπότε κάθε ε
ταιρεία ή οργανισμός που δια
θέτει κάποιο server ονομάζεται
site και αποτελεί μέλος του
κόσμου του internet.
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες του
δικτύου στους χρήστες καλύ
πτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα
με θέματα που κυμαίνονται α
πό απλά μετεωρολογικά στοι
χεία, μουσική, λογοτεχνία, ε
νημέρωση διασκέδαση, αστρο
νομία, παραγγελία pizza(!) και
όποια θέμα περάσει από το
μυαλό του χρήστη.
Πώς μπορούμε όμως να έρ
θουμε σε επαφή με κάποιον
(φορέα ή χρήστη) μέσα από το
Internet;
Κάθε Host όπως είδαμε έχει
ένα IP address το οποίο όμως
οι χρήστες το βλέπουν με κά
ποιο όνομα που του αντιστοι
χεί.
Πχ το Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ έχει
Hostname=delta-iek και όνομα
περιοχής (domain name) το gr.
Συνολικά η διεύθυνση του
χρήστη john στο Ι.Ε.Κ.
ΔΕΛΤΑ είναι: john deltaiek.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
INTERNET
(o' E-mail (Electronic mail).

Αποτελεί την πιο συχνά χρη
σιμοποιούμενη υπηρεσία ειδι
κά σε επίπεδο φορέων και εται
ριών, παρέχοντας την δυνατό
τητα ανταλλαγής αλληλογρα
φίας ή αρχείων, εικόνων κλπ,
σε ταχύτατο χρόνο με κόστος
το απλό αστικό τηλεφώνημα!
Έτσι αν για παράδειγμα θέ
λουμε να στείλουμε ένα τετρα
σέλιδο FAX στην Αμερική θα
πληρώσουμε μερικές χιλιάδες
δραχμές. Αν το ίδιο έγγραφο το
στείλουμε μέσω e-mail θα μας
κοστίσει ένα αστικό τηλεφώ
νημα!
Για σκεφτείτε πόσα Fax μπο
ρεί να στέλνει μια εταιρεία την
ημέρα;
g WWWx World Wide Web).
Είναι η πιο δημοφιλής υπη
ρεσία για την παροχή ενημε
ρωτικών και διαφημιστικών
σελίδων (Web pages) του
Internet.
Έχει την δυνατότητα Inter
active (διαλογικής) επικοινωνί
ας με τον χρήστη, αλλά και
Links από site σε site.

Για παράδειγμα πληκτρολο διευθύνσεων και θεμάτων στο
γώντας
την
διεύθυνση διαδίκτυο. Έτσι αν για παρά
www.CNN. Com θα δείτε σε δειγμα δεν γνωρίζετε την ακρι
μορφή τηλεπεριοδικού όλες τις βή ηλεκτρονική διεύθυνση μιας
πληροφορίες που μεταδίδει το εταιρείας μπορείτε να “μπείτε”
κανάλι και μάλιστα μπορείτε σε αυτό το site και να κάνετε α
να εστιάσετε επιλεκτικά το εν ναζήτηση (searching) σε όλα τα
διαφέρον σας σε κάποια σημεί site με αυτό το όνομα ή και ι
α της ειδησεογραφίας της ημέ διαίτερα χαρακτηριστικά. Π. χ.
ρας. Ο αριθμός των Web Serv Αν πληκτρολογήσετε “med
er που υπάρχει σήμερα είναι ical” θα σας εμφανισθούν εκα
τόσο μεγάλος που δεν μπορεί τοντάδες εταιρείες ιατρικών
εύκολα να προσδιοριστεί και προϊόντων και κάποια θα είναι
καλύπτει κάθε πιθανό ενδιαφέ αυτή που αναζητάτε.
ρον.
Για παράδειγμα αν θέλετε να (a FTR (File Transfer Protocol)
μάθετε λεπτομέρειες για το νέ
Παρέχει τη δυνατότητα με
ο μοντέλο της Opel δεν έχετε
παρά να “μπείτε” στο site της ταφοράς αρχείων μεταξύ
Hosts. Με την υπηρεσία αυτή
Opel και να το βρείτε.
Κάθε εταιρεία, φορέας, ορ μπορούμε να “μπούμε” (login)
γανισμός, αλλά και ιδιώτης σε κάποιο FTP Server και να
μπορεί να έχει, σήμερα, το δι πάρουμε πχ. μία τελευταία επι
κά του site με τη δική του στημονική δημοσίευση που
(URL) διεύθυνση και με αυτόν μας ενδιαφέρει από το ξένο πα
τον τρόπο μπορεί κανείς από ο- νεπιστήμιο.
ποιοδήποτε σημείο του πλανή
τη, να αγοράσει, να κρατήσει TELNET
μια θέση σε ξενοδοχείο κλπ.
Η υπηρεσία αυτή μας παρέ
Τα Web Site έχουν τη δυνα
τότητα, σήμερα, να παρέχουν χει την δυνατότητα να κάνουμε
ηχητικά δεδομένα αλλά ακόμη απ’ ευθείας login σε κάποιο
και κινούμενη εικόνα, δίνοντας host που έχουμε δικαίωμα πρό
έτσι μια Multimedia διάσταση σβασης σα να ήμασταν εκεί.
στην επικοινωνία και πληρο
USENET
φόρηση.
Έ τσι πχ στην διεύθυνση
Σημαντικότατη υπηρεσία για
www.galaxy 92.gr μπορείτε να
απολαύσετε το ραδιοφωνικό την δημόσια ανταλλαγή από
πρόγραμμα του γνωστού σταθ ψεων σε χιλιάδες θέματα.
μού, οπουδήποτε στον κόσμο, Μπορούμε να δούμε σε κάποιο
μέσω του Internet. Για να απο Newsgroup που μας ενδιαφέ
λαύσετε αυτή την υπηρεσία θα ρει τις απόψεις και τα ερωτή
χρειαστείτε ένα ειδικό πρό ματα χιλιάδων άλλων ανθρώ
γραμμα (εύκολα το βρίσκει κα πων με όμοια ενδιαφέροντα ή
νείς) που θα σας δώσει τη δυ και κάνουμε εμείς post κάποια
νατότητα να ξεδιπλώσετε τον απάντηση ή και ερώτηση.
Πρόκειται για ένα global πί
“παγκόσμιο ιστό”.
Τα προγράμματα αυτά κα νακα ανακοινώσεων και α
λούνται Web Browsers με δη νταλλαγής απόψεων. Βρίσκει
μοφιλέστερα το Microsoft κανείς τα πάντα!
Internet Explorer και το
IRC (Internet Relay Chat)
Netscape Navigator.
Όπως είπαμε όμως και παρα
πάνω οι διαθέσιμες πληροφορί
Όπως φαίνεται και από το τί
ες στο Internet είναι τόσο πολ τλο με την υπηρεσία αυτή μπο
λές που δύσκολα μπορεί κανείς ρούμε να μιλήσουμε (πληκτρο
να εντοπίσει ένα site αν δεν λογώντας προς το παρόν) μέσω
γνωρίζει την ακριβή του διεύ ειδικών καναλιών, ζωντανά με
θυνση.
εκατοντάδες άλλους ανθρώ
Γι’ αυτό το σκοπό υπάρχουν πους από οποιοδήποτε μέρος
ειδικά Web Sites που προσφέ του πλανήτη.
ρουν μια μηχανή αναζήτησης
Δεν χρησιμοποιείται για σο

βαρούς επαγγελματικούς σκο
πούς, αλλά κυρίως για διασκέ
δαση.
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι κόμβοι αποτελούνται από
Η/Υ που διαθέτουν κάποιο λει
τουργικό (π. χ UNIX,NT) και
μπορούν να λειτουργούν είτε
όλοι μαζί είτε με την απώλεια
μερικών.
Η δομή του δικτύου διαθέτει
ελαστικότητα (μέθοδος μετα
γωγής πακέτων) στην επικοι
νωνία μεταξύ των κόμβων δη
λαδή οι πληροφορίες μπορούν
να ακολουθήσουν διαφορετικό
δρόμο κάθε φορά αν κάτι συμ
βεί σε κάποιον από αυτούς.
Η σύνδεση δύο διαφορετι
κών κόμβων και δύο διαφορε
τικών υπολογιστών αντίστοιχα
επιτυγχάνεται μέσω της χρή
σης κάποιου κοινού πρωτοκόλ
λου επικοινωνίας, ενός πρότυ
που δηλαδή κοινών τρόπων
λειτουργίας, το οποίο επιτρέπει
σε δύο, ενδεχομένως, πολύ
διαφορετικά συστήματα (όπως
αυτά που τρέχουν DOS ή Win
dows με αυτά που τρέχουν
UNIX) να επικοινωνήσουν με
ταξύ τους. Το πρωτόκολλο αυ
τό για το Internet είναι το
TCP/IP.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΔΟ Ή ΚΑΚΟ;
To Internet αποτελεί σήμερα
την αποθέωση της ελευθερίας
διακίνησης ιδεών και πληρο
φοριών. Αυτό γιατί το κάνει
γρήγορα και με την αμεσότητα
της εικόνας. Δεν έχει σκοπό να
ελέγξει τις μάζες γιατί ξεκίνη
σε κατά κάποιο τρόπο τυχαία

και εξέφρασε την ανάγκη του
σημερινού ανθρώπου για επι
κοινωνία.
Δίκαια χαρακτηρίζεται ως
Cyberspace ή κυβερνοχώρος,
ονομασία που προέρχεται από
νουβέλες επιστημονικής φα
ντασίας.
Δεν είναι ούτε καλό ούτε κα
κό. Εξαρτάται από την χρήση
του. Αποτελεί εργαλείο για ε
κατομμύρια επαγγελματίες ή ι
διώτες αλλά και αιτία πολ
λών... “κακών”.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;
Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν
είναι δύσκολο να μπείτε στον
Κόσμο του Internet. Θα πρέπει
να διαθέτετε ένα Η/Υ, για να
βλέπετε και δουλεύετε και ένα
Modem για να επικοινωνείτε.
Η πρόσβαση στο Internet γί
νεται (ακόμη!) μέσω του τηλε
φωνικού δικτύου.
Το επόμενο βήμα είναι να
γραφτείτε (συνδρομητικά) σε
κάποια εταιρεία παροχής Inter
net, τους λεγάμενους Internet
Service Providers ή ISP.
Ο ΟΤΕ διαθέτοντας το τηλε
φωνικό δίκτυο και την ανάλο
γη τεχνική υποδομή δημιούρ
γησε την θυγατρική εταιρεία
ΟΤΕΝΕΤ, που έχει τη δυνατό
τητα να προσφέρει στους συν
δρομητές σύνδεση με υψηλή
ταχύτητα μετάδοσης και χαμη
λό κόστος. Μετά είστε έτοιμοι
για Net Surfing!!!
□
Από το περιοδικό Σ.Α.Ρ.Ε.
τ. Οκτ. - Δεκ. 1999
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ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ AlHATOt
ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΠΙί
Μία

ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ή ε ξ έ τ α σ η κ α ι μ ια ρ ε υ μ α τ ικ ή ν ό σ ο ς π ο υ σ υ χ ν ά π α ρ ε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι

Τον Αατνν. Δ/ντή (ΥΓ) Κων/νον Δ. Αντωνάχη,
Ρενματολόγον - Παθολόγον

ρώτος ο Ιπποκρά
της τον 5ο π.Χ.
αιώνα περιέγραψε
την ουρική αρθρίτιδα (ποδά
γρα). Τον 18ο αι. ανακαλύφθη
κε ότι το ουρικό οξύ ήταν το
σημαντικότερο συστατικό από
ένα νεφρικό λίθο, βρέθηκαν δε
ουρικά άλατα στους τάφους α
σθενών που έπασχαν από πο
δάγρα και αυξημένο επίπεδο
ουρικού οξέος στο αίμα τους.
Τον 19ο αι. υποστηρίχθηκε ότι
η κρίση της ουρικής αρθρίτι
δας προέρχονταν από καθίζηση
μικροκρυσταλλικών αλάτων
ουρικού οξέος από τις αρθρώ
σεις και τους γειτονικούς μα
λακούς ιστούς και μόλις το
1962 αυτό επιβεβαιώθηκε και
πειραματικά.
Θεωρείται νόσος των πλου
σίων και των καλοφαγάδων,
είναι σπάνια σε ηλικία κάτω
των 40 ετών και προσβάλλει
κατά 90% άνδρες.
Η υπερουριχαιμία ορίζεται
απλώς σαν η αύξηση του ουρικού οξέος στο αίμα. Υπάρχει
στενή σχέση ανάμεσα στην υπερουριχαιμία και στην ποδά
γρα, αλλά η ύπαρξη υπερουριχαιμίας δεν σημαίνει απα
ραίτητα και ουρική αρθρίτι
δα. Οι πάσχοντες από ουρική
αρθρίτιδα παρουσιάζουν μια α
νωμαλία σε (ορισμένες χημικές

Π

ουσίες (πουρίνες) του οργανι
σμού που έχει σαν αποτέλεσμα
την συσσώρευση του ουρικού
οξέος στο σώμα1. Αυτή η τάση
υπερβολικής παραγωγής ουρικού οξέος μεταβιβάζεται συνή
θως κληρονομικά από τους γο
νείς ή τους προγόνους. Έτσι οι
κυριώτερες αιτίες υπερουριχαιμίας είναι:
1) Αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέος,
2) Ελαττωμένη αποβολή από
το νεφρό. Σε αρκετές περιπτώ
σεις καθορίζεται η αιτία, σε
άλλες όμως δεν είναι δυνατόν
να καθορισθεί. Οι καταστάσεις
που συνοδεύονται από υπερουριχαιμία είναι πολλές. Ενδει
κτικά αναφέρονται: πρωτοπα
θής ποδάγρα (νόσος κληρονο
μική), παθήσεις αίματος, ψω
ρίαση, σαρκοείδωση, νεφρική
ανεπάρκεια, φάρμακα (χαμηλή
δόση σαλικυλικών, ασπιρίνης
δηλαδή - διουρητικά κ.α.), πα
χυσαρκία, παθήσεις ενδοκρι
νών αδένων.
Πρακτικά είναι δυνατόν να
προσδιορίσουμε αν ένας υπερουριχαιμικός ασθενής παρου
σιάζει αυξημένη παραγωγή ουρικών αλάτων ή μειωμένη απο
βολή ουρικού οξέος από τους
νεφρούς.
Ειδικές ισοτοπικές μελέτες
που έγιναν σε Ρευματολογικά
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Κέντρα έδειξαν ότι υπερουριχαιμικοί ασθενείς με δίαιτα ε
λεύθερη πουρινών που απο
βάλλουν περισσότερο από 600
mg ουρικού οξέος το 24ωρο,
παρουσιάζουν αυξημένη παρα
γωγή ουρικών αλάτων. Ασθε
νείς που αποβάλλουν λιγότερο
από 600 mg το 24ωρο, η υπερουριχαιμία οφείλεται σε
μειωμένη αποβολή από τους
νεφρούς ουρικού οξέος. Στους
100 υπερουριχαιμικούς ασθε
νείς οι 80 περίπου παρουσιά
ζουν μειωμένη αποβολή ουρικού οξέος από τους νεφρούς.
Όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω στον ορισμό της υπερουριχαιμίας, αυτή είναι μια βιο
χημική διάγνωση, μια διά
γνωση του εργαστηρίου και
υπάρχουν διαφορές στον καθο
ρισμό του ύψους της ανωτέρας
φυσιολογικής τιμής ανάλογα
με τη χρησιμοποιούμενη μέθο
δο. Έτσι, η χρωματο μετρική
(φωτομετρική) είναι μεν εύ
χρηστος, αλλά όχι ακρίβειας.
Αντίθετα η ενζυμική φασματομετρική (μέθοδος ουρικάσης)
είναι μεν ακρίβειας, αλλά όχι
εφαρμόσιμος στην καθ ημέρα
πράξη και έχει καθορισθεί από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ
γείας η ανωτέρα τιμή, για μεν
τους άνδρες 7 mg %, για δε τις
γυναίκες 6 mg %.

Η ουρική αρθρίτις είναι μια
κλινική νόσος που εκδηλώνε
ται σαν μια οξεία φλεγμονή
μιας αρθρώσεως και οφείλε
ται στη συσσώρευση μικροκρυσταλλικών νατριούχων α
λάτων ουρικού οξέος μέσα
στην άρθρωση και γύρω
απ'αυτή. Η τυπική ουρική αρ
θρική προσβολή αφορά τη ρίζα
του μεγάλου δακτύλου του πο
διού (ποδάγρα) και στο 70%
των περιπτώσεων είναι το
πρώτο σημείο εντόπισης, αρχί
ζει δε ξαφνικά χωρίς εμφανή
αίτια συνήθως μέσα στη νύ
χτα. Ο πόνος είναι τόσο έντο
νος που θυμίζει πόνο από με
σαιωνικό όργανο βασανισμού.
Τα σημεία της τοπικής φλεγμο
νής είναι εξίσου αξιοσημείωτα.
Το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού
είναι έντονα κόκκινο ή ιώδες
και διογκωμένο και τα σημεία
αυτά μπορεί να επεκταθούν
και να περιλάβουν το σύνολο
του ποδιού. Ο ασθενής διστά
ζει να βάλει το πόδι του στο έ
δαφος και δεν μπορεί να ανε
χθεί ούτε το βάρος των κλινο
σκεπασμάτων και φυσικά ούτε
να ακούσει να φορέσει παπού
τσι. Η οξεία φλεγμονή ανα
πτύσσεται πολύ γρήγορα μέσα
σε λίγες ώρες από την αρχή της
φλεγμονής και μόνο η σηψαιμική αρθρίτιδα ή ψευδοποδά-

γρα και η οξεία κυτταρίτιδα
μπορεί να έχουν την ίδια έντα
ση. Η επώδυνη αρθρική προ
σβολή μπορεί να διαρκέσει α
πό 3 ως 10 το πολύ μέρες χωρίς
θεραπεία, με νυκτερινές - πρω
ινές εξάρσεις, φεύγει δε ξαφ
νικά όπως και ήρθε. Μάλιστα
ο άρρωστος αναρρωτιέται αν
ήταν αυτός που υπέφερε τόσο
πολύ ή κάποιος άλλος, αλλά η
οδυνηρή αυτή εμπειρία θα τον
ακολουθεί σ'όλη του τη ζωή
και προσπαθεί να βρει την αιτί
α για τον πόνο του, μπορεί να
πει ότι πιθανόν οφείλεται σε
κάποια μόλυνση, όπως σ'ένα
δοθιήνα κοντά στην άρθρωση
ή και σε κάποιο απαρατήρητο
χτύπημα. Το κλασσικό ανα
μνηστικό (αν και στο ιστορικό
των ασθενών υπάρχουν συχνά
ελαφρότερες κρίσεις που περ
νούν απαρατήρητες), η εξέτα
ση αίματος, αλλά κυρίως η ε
ξέταση του αρθρικού υγρού
που δείχνει τους χαρακτηριστι
κούς κρυστάλλους επιβεβαιώ
νει, σφραγίζει τη διάγνωση.
Στις χρόνιες μορφές (επα
νειλημμένες κρίσεις) που είναι
σπάνιες, υπάρχουν οι χαρα
κτηριστικοί τάφοι στους οποί
ους ανευρίσκονται με εξέταση
οι κρύσταλλοι. Το ουρικό οξύ
στο αίμα είναι μεγαλύτερο από
7 mg %, αν και υπάρχουν κρί
σεις με φυσιολογικές τιμές για
τί δίνονται φάρμακα που αυξά
νουν την αποβολή του ουρικού
οξέος (σαλικυλικά - φαινυλοβουτανόζη, κορτιζόνη κ.λπ.).
Η ουρική αρθρίτιδα προ
σβάλλει μερικές φορές και άλ
λες αρθρώσεις (ποδοκνημικές,
γόνατα, αγκώνες, καρπούς, δά
κτυλα χεριών, αλλά σπανιότε
ρα. Οι πρώτες οξείες κρίσεις
είναι συνήθως μονοαρθρικές,
οι επακόλουθες είναι συχνά
πολυαρθρικές.
Ο υπερουριχαιμικός ασυμπτωματικός ασθενής (α
πλώς αυξημένο ουρικό οξύ
στο αίμα) θα πρέπει να κάνει
κάποια θεραπεία; Ο παχύσαρ
κος ασθενής διατρέχει κίνδυνο,
γιατί είναι γνωστό ότι η παχυ
σαρκία συνοδεύει την ουρική
αρθρίτιδα και πρέπει οπωσδή
ποτε να χάσει σημαντικό βά
ρος (δίαιτα ολιγοθερμική). Ο
λεπτόσωμος υπερουριχαιμικός

ασθενής, στη μοντέρνα θερα
πευτική δεν χρειάζεται δίαιτα
ειδική δηλ. ελεύθερη από πουρίνες, παρά μόνο για ερευνητι
κούς σκοπούς. Χαρακτηριστι
κά θα τονισθεί ότι η διαφορά
ανάμεσα στο κοινό διαιτολόγιο
και στο εστερημμένο πουρινών
είναι η ελάττωση το πολύ κατά
1 mg/% της συγκεντρώσεως
των ουρικών αλάτων. Για να
πραγματοποιηθεί το μικρό αυ
τό θεραπευτικό αποτέλεσμα ο
ασθενής πρέπει να υποβάλλε
ται σε μια δίαιτα που του είναι
αρκετά δυσάρεστος. Γενικά
συνίσταται να αποφεύγονται: η
κατανάλωση νεαρών σφαγεί
ων, κυνηγίου και “εντοσθίων”.
Το περίεργο είναι πως σε μια
πολύ αυστηρή δίαιτα όπως π.χ.
αυστηρή δίαιτα για μείωση βά
ρους ή σε λιμό, μπορεί να προκληθεί κρίση οξείας ουρικής
αρθρίτιδας. Από την άλλη
πλευρά όπως τονίσθηκε, αν
κανείς είναι παχύσαρκος θα
πρέπει να προσπαθήσει να χά
σει βάρος. Θα πρέπει όμως να
έχει υπ'όψη του τις αιτίες που
μπορούν να προκαλέσουν ή να
συντελέσουν στην εμφάνιση
της κρίσης της ουρικής αρθρί
τιδας, όπως:
α) διαιτητικές παρεκτροπές κατανάλωση οινοπνεύματος καθιστική ζωή,
β) υπερκόπωση,
γ) τραυματισμοί και μικροτραυματισμοί,
δ) συγκινήσεις,
ε) λοιμώξεις,
στ) χειρουργικές επεμβά
σεις,
ζ) φάρμακα (διουρητικά),
η) οτιδήποτε διαταράσσει
τον οργανισμό,
θ) χωρίς φανερή αιτία (συ
χνά). Κανένα από τα αίτια αυ
τά δεν αποτελεί την αιτία της
ουρικής αρθρίτιδας. Ατομα
που δεν έχουν κληρονομήσει
αυτήν την τάση δεν θα πάθουν
ουρική αρθρίτιδα όσες κατα
χρήσεις και αν κάνουν παρ'όλο
που συχνά παθαίνουν κάποια
άλλη αρρώστεια2. Οι πρώτες
προσβολές οξείας ουρικής αρ
θρίτιδας δεν προκαλούν μόνι
μη βλάβη στην άρθρωση και
θα πρέπει ο ασθενής να περιμέ
νει την πλήρη αποκατάσταση
και θα έχει μια απόλυτα φυσιο

λογική άρθρωση. Όταν μια άρ
θρωση προσβληθεί κατ'επανάληψη από οξεία ουρική αρθρί
τιδα, και μόνον τότε γίνεται ε
πανειλημμένη εναπόθεση ουρικού οξέος και προκαλούνται
βλάβες στην άρθρωση που ο
δηγούν σε χρόνια ουρική αρ
θρίτιδα. Συχνά, στις ήπιες πε
ριπτώσεις, οι οξείες κρίσεις
είναι τόσο σπάνιες, με μεσο
διαστήματα ηρεμίας, πολλών
ετών, ώστε είναι απίθανο να
προκληθεί ποτέ μόνιμη βλάβη.
Η εκλογή της κατάλληλης θε
ραπευτικής αγωγής είναι ένα
πολύ σημαντικό σημείο και
στο ερώτημα αν θα πάρει
φάρμακο ο ασυμπτωματικός
υπερουριχαιμικός ασθενής, ο
ειδικός ιατρός (ρευματολόγος)
θα δώσει την απάντηση. Στις
περιπτώσεις που θα επιλέξει να
δώσει φάρμακο, μεγάλη σημα
σία έχει το είδος του φαρμάκου
που θα χορηγήσει, δηλ. φάρμα
κο που αυξάνει την αποβολή
του ουρικού οξέος από τους
νεφρούς ή που αναστέλλει την
παραγωγή του. Θα πρέπει ό
μως προσεκτικά να σταθμίσει
από τη μια πλευρά τους κινδύ
νους από την ισόβια χορήγηση
φαρμάκων και την ψυχολογία
του ανθρώπου που δεν υποφέ
ρει και πρέπει να παίρνει ισό
βια φάρμακα και από την άλλη
τους κινδύνους για την ανά
πτυξη τόφων και χρόνιας ουρι
κής αρθροπάθειας.

Κ ινδυνεύει πράγματι
ο ασυμπτω ματικός υπερουριχαιμικός ασθενής;
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα
στο οποίο μπορεί να απαντήσει
κανείς πάλι .... με μια ερώτη
ση: σε ποιό λόγο οφείλεται το
γεγονός ότι από τους δύο υπερουριχαιμικούς αδελφούς ο
ένας είναι ασυμπτωματικός και
ο άλλος έχει βαρειά ποδάγρα
με τάφους; Έχει βρεθεί με ποιό
τρόπο τα μικροκρύσταλλα των
αλάτων του ουρικού οξέος εί
ναι ικανά να προκαλέσουν ο
ξεία κρίση ουρικής αρθρίτιδας.
Πολυάριθμες εργασίες ερευ
νούν τους παράγοντες εκείνους
που ευθύνονται για την καθί
ζηση των κρυστάλλων αλάτων

του ουρικού οξέος. Η κατανόη
ση των μηχανισμών αυτών θα
βοηθήσει από τη μια πλευρά τη
σκέψη σε ότι αφορά την ανά
πτυξη της ποδάγρας σε διαφο
ρετικούς πληθυσμούς και από
την άλλη στην εκτίμηση του
κινδύνου που διατρέχουν οι ασυμπτωματικοί ασθενείς.
Προς το παρόν δεν υπάρχει
αιτιολογική βάση στη θερα
πεία των ασυμπτωματικών
υπερουριχαιμικών ασθενών,
αφού δεν έχει προσδιορισθεί
ότι η υπερουριχαιμία είναι ο
πωσδήποτε παθογόνος και
φυσικά δεν πάσχουν από ου
ρική αρθρίτιδα! Η ουρική αρ
θρίτιδα είναι η πρώτη από τις
διάφορες μορφές ρευματοπαθειών για την οποία σήμερα η
σύγχρονη θεραπεία είναι πράγ
ματι αξιόλογη και αποτελε
σματική. Οι οξείες κρίσεις
μπορεί να ελέγχονται γρήγορα
και η αρθρίτιδα να προλαμβά
νεται αν εφαρμόζεται έγκαιρα
η σωστή θεραπεία και ακολου
θούνται πιστά οι ιατρικές οδη
γίες.
□

Σημειώσεις:
1. Πιο συγκεκριμένα στον άνθρω
πο το ένζυμο ουρικάση, που είναι υ
πεύθυνο για τη διάσπαση του ουρικού οξέος σε αλλαντοϊνη και διοξεί
διο του άνθρακα, ελλατώνεται κατά
την εξέλιξη και έτσι το ουρικό οξύ α
ποτελεί το τελικό προϊόν του μετα
βολισμού των πουρινών. Ε φόσον
δεν υπάρχει σταθερός τρόπος περαι
τέρω διάσπασης του ουρικού οξέος,
το επιπλέον που σχηματίζεται πρέπει
να αποβάλλεται από το νεφρό ή τελι
κά να συσσωρεύεται στο αίμα.
2. Σχεδόν πάντα παχυσαρκία και
συχνά υπέρταση, σακχαρώδης δια
βήτης, υπερχοληστεριναμία ή συν
δυασμός όλων των ανωτέρω.
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• Με διάφορα Π.Δ. και Αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία:
• Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι Γεώργιος Νικηφορίδης και Δημήτριος Σωτηρόπουλος.
• Με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή ο Χαράλαμπος Ουρλάκης.
• Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Γεώργιος Δαβίλλας.
• Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ ο Δημήτριος Γιαννακίδης.
• Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Κωνσταντίνος Γκούτζιας, Δημήτριος Παρασχάκης, Αντώνιος Ασημακόπουλος, Ηλίας Σπυρόπουλος, Νικόλαος Αγγελόπουλος, Αχιλλέας
Λιάμπας, Νικόλαος Βάλλας, Μιχαήλ Στεφανίδης, Βασίλειος Ντέκας και Ζώης Γκάμπρας.
• Με το βαθμό του Αρχιφύλακα ο Μηνάς Κλέιδης.
ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Σχέδιο πιλοτικής τροχονομικής αστυνόμευσης εφαρμόζεται από τις 10-1-2000 στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της εφαρμογής του σχεδί
ου αυτού είναι η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου, με προοπτική οριστικοποίησης και ε
πέκτασής του.
Η κατεύθυνση της αστυνόμευσης για τη διασφάλιση της κυκλοφοριακής τάξης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών, κινείται κυ
ρίως στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή για τη δραστική αντιμετώπιση των παραβάσεων εκείνων που αποτελούν αιτίες μείωσης της
κυκλοφοριακής ικανότητας των αρτηριών ή των βασικών συνδετικών δρόμων, στις οποίες υπάρχουν πινακίδες απαγορευτικές της στάσης
και στάθμευσης οχημάτων, σε συνδυασμό με την πληροφοριακή μεταφορά οχήματος με γερανό καθώς και στην αποτροπή παρεμπόδισης
της γενικότερης κυκλοφορίας ή αισθητής παρακώλυσης αυτής (σταθμεύσεις σε γωνίες οδών, διπλή σειρά, στάσεις συγκοινωνιακών μέσων,
εσοχές τροφοδοσίας, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες).
Το προσωπικό που επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό, εργάζεται βάσει συγκεκριμένων εντολών και οδηγιών, σε καθορισμένα οδικά τμήμα
τα, τα οποία έχουν ενταχθεί σε τομείς, με επικεφαλής Αστυνόμους και Υπαστυνόμους. Ο συντονιστής και οι τομεάρχες, καθημερινά θα υ
ποβάλλουν αναφορά στη Δ/νση Τροχαίας με τις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, τα στοιχεία των οποίων θα εξετάζονται στο τέ
λος κάθε εβδομάδας έτσι ώστε να γίνονται οι αναγκαίες βελτιωτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις.
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
• Ο Αρχιφύλακας Απόστολος Πανούσης που υπηρετεί στο A. Τ. Τήνου επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης ή τη Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0977916095, 028322255.
• Ο Αρχιφύλακας Αθανάσιος Κατρανιάς που υπηρετεί στον Α. Σ. Σελέρου Ξάνθης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Χαλκιδικής, τηλ. 054131188, 0977541887.
• Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Μανιάτης που υπηρετεί στην Α.Δ. Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 038545809, 0944297455.
• Ο Αρχιφύλακας Αντώνιος Καραφουλίδης που υπηρετεί στην Α.Δ. Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θ., τηλ. 038545809, 0945928391.
• Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας Λουρίας που υπηρετεί στο Α.Τ. Λεωνιδίου Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. ή της Α.Δ. Κορινθίας, τηλ. 0932789246, 075722222.
• Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0937881002.
• Η Αστυφύλακας Αίνα Αλμπαντοπούλου που υπηρετεί στο Αστυν. Τμήμα Σαπών Ροδόπης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών ή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 0977236129, 053222100.
• Ο Αστυφύλακας Νέστωρ Τζουκάνης που υπηρετεί στο Α.Τ. Γενισαίας Ξάνθης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 054181222, 0945403457, 039454440.
• Ο Αστυφύλακας Βασ. Χριστόπουλος που υπηρετεί στον Αστυν. Σταθμό Αβδήρων Ξάνθης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης ή των Α.Δ. Χαλκιδικής και Κιλκίς, τηλ. 054151222, 0944101846, 031214192.
• Ο Αστυφύλακας Σπυρίδων Αναστασόπουλος που υπηρετεί στο Γ’ Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχαϊας, τηλ. 031625032, 0944177408.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ
Στο τεύχος Νοεμβρίου 1999 αναφερθήκαμε στην προώθηση απόφασης που αφορούσε σε βελτιωτικές ρυθμίσεις των στολών του αστυ
νομικού προσωπικού προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αισθητικής και της πρακτικής.
Σε συνέχεια των ανωτέρω “γνωρίζεται ότι μεταξύ των ρυθμίσεων που διαλαμβάνονται στην προωθούμενη προς έκδοση απόφαση και στα
πλαίσια των βελτιωτικών αλλαγών των στολών του αστυνομικού προσωπικού, προβλέπεται και η αντικατάσταση του πηλικίου, κλασικού
τύπου, των στολών υπηρεσίας (υπ’ αριθμ. 8β μπαντλ-ντρες και 8γ), με μπερέ γαλλικού τύπου, η κατασκευή του οποίου πραγματοποιείται
από τσόχα αρίστης ποιότητας, χρώματος βαθυκύανου και στη μετωπίδα αυτού φέρει μεταλλικό εθνόσημο.
Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για καθολική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής από όλο το αστυνομικό προσωπικό, στη
φάση αυτή, το εν λόγω είδος θα φέρεται από 15-2-2000 από το προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής, το οποίο θα διατίθε
ται σε υπηρεσίες πεζής περιπολίας και κατά τη διάρκεια αυτής. Η χορήγηση του εν λόγω είδους θα επεκταθεί σταδιακά και στο προσωπι
κό των λοιπών περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών που θα διατίθεται σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
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Π.ΕΝ.Α.Α.
Την 13-1-2000 συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων του ΥΔΤ το Δ.Σ. της Π.ΕΝ.Α.Α. και συζήτησε τα γενικότερα προβλήματα αστυνόμευσης
της χώρας και την πορεία των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων της Ομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο κ. Υ
πουργός στον οποίο τέθηκαν τα ως άνω θέματα.
Επ’ αυτών περιληπτικά ο κ. Υπουργός γνώρισε:
1. Για το σχέδιο νόμου ‘Ίδρυση Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ ...” ότι κατατέθηκε την ίδια ημέρα στη Βουλή προς ψήφιση και τις προσεχείς ημέρες
θα ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην οποία η Ομοσπονδία θα ζητήσει να παραστεί για να εκφραστούν
οι απόψεις της δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου παρουσιάζουν μέγιστο ενδιαφέρον για το αστυνομικό προσωπικό αλλά και τη
λειτουργία του Αστυνομικού Σώματος.
2. Για τις μισθολογικές προαγωγές των αξιωματικών, ότι αυτές θα αποτελέσουν οριστικά περιεχόμενο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οι
κονομικών επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων (νομοσχέδιο “σκούπα”), το οποίο θα προωθηθεί προς ψήφιση εντός του επομένου μηνός
και ότι στο νομοσχέδιο αυτό θα συμπεριληφθεί και η διάταξη που αφορά στη μισθολογική προαγωγή των Αστυνομικών Υποδ/ντών στο
βαθμό του Ταξιάρχου, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, που αποστρατεύθηκαν ήδη το έτος 1999 και η οποία διάταξη, ως οικονομικού - συνταξιοδοτικού περιεχομένου, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί τελικά στο νομοσχέδιο για το Αρχηγείο.
3. Για τις πεζές περιπολίες ότι το μέτρο αυτό το οποίο υποδεικνύεται αποτελεσματικό στον τομέα της πρόληψης, τυγχάνει ευρύτερης απο
δοχής, θα ισχύει εκτός της περιοχής της Αττικής και στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας και θα επεκταθεί επί 24ώρου βάσεως. Δεν ελήφθη για λόγους εντυπωσιασμού αλλά για να καταστήσει ισχυρή και εμφανή την παρουσία της Αστυνομίας και να τονώσει το αίσθημα α
σφάλειας των πολιτών.
(Η Ομοσπονδία αν και συμφωνεί με το μέτρο της αποκλειστικής απασχόλησης μέρους του προσωπικού στον τομέα των πεζών περιπολιών,
θεωρεί ωστόσο ότι για λόγους λειτουργικούς και αποτελεσματικότητας του έργου του, θα πρέπει τούτο να υπάγεται διοικητικά στα κατά
τόπους Αστυνομικά Τμήματα ώστε με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί, τόσο η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, όσο και η αποδυνάμωση του
βασικού κυττάρου της Αστυνομίας).
4. Τέλος, για την αστυνόμευση του Μετρό, ότι η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβει πλήρως σε πρώτη φάση τη φύλαξη των σταθμών ενώ
αργότερα θα αναλάβει ειδικό Σώμα υπό την ευθύνη της εταιρίας που το εκμεταλλεύεται. Ειδικότερα επεσήμανε ότι αρχικά στους σταθμούς
της Ομόνοιας, του Συντάγματος και της Πλατείας Αττικής και σε ειδικά διαμορφωμένα κτίρια από την εργολήπτρια εταιρία θα υπάρχουν
κλιμάκια αστυνομικών ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται πεζές περιπολίες στους υπόγειους χώρους αλλά και στους χώρους πέριξ των σταθμών.
Για το ξεχωριστού ενδιαφέροντος αυτό θέμα η άποψη της Ομοσπονδίας είναι ότι η ασφάλεια του Μετρό πρέπει παρά τις ενστάσεις να α
νατεθεί μόνιμα σε Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία, με αρμοδιότητα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, που θα περιορίζεται όμως μόνον στην
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΟΝΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ/Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΑΣΤ. Β· ε.α.

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ ΕΠΙΤ. Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.

ΤΑΞΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΣΟΛΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΟΛΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ/ΣΧΟΛΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΑΓΟΝΗΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΖΑΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ/ΥΠΕΑ

ΠΑΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ/ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ/ΔΙΤΕΝΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΓΟΓΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΚΡΙΤΣΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΡΙΤΣΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ/Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΑΕΑ

ΡΟΖΑΚΕΑ ΑΝΝΑ

ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΑΕΑ

ΜΙΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΑΣΤ. Β’ΔΙΤΕΝΕ.

ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ./ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΑΝΘ/ΜΟΣ/ΔΔΑΣ.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Επίτιμος Υπαρχηγός τ. Χωροφυλακής Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Μπεθάνης. Γεννήθηκε το
έτος 1901 στο Ακραίφνιο Θηβών Βοιωτίας. Κατετάγη στο Σώμα της Χωροφυλακής το 1920 και υ
πηρέτησε στα τότε μεταβατικά αποσπάσματα για την καταπολέμηση των Ληστών και άλλων παρα
νόμων. Για τη δράση του αυτή προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστού επ’ ανδραγαθία. Ο πόλεμος
του ‘40 τον βρήκε Μοίραρχο Υπασπιστή του Συντάγματος Μακρυγιάννη. Με την είσοδο των κατακτητών τέθηκε σε διαθεσιμότητα ως μη συνεργαζόμενος, προφυλακίσθηκε και τέλος αποτάχθηκε.
Κατά την περίοδο της κατοχής συμμετείχε σε αντιστασιακές οργανώσεις. Με το τέλος της κατοχής
προήχθη στον βαθμό του Ταγματάρχη. Για την ηρωική του δράση τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας. Το 1954 ως Συνταγματάρχης ανέλαβε Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Α. Μακεδο
νίας. Όταν προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού Χωροφυλακής
και αργότερα Γενικού Διευθυντού στο Υ.Δ.Τ. θέση την οποία διατήρησε μέχρι την αποστράτευσή
του. Τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα. Απεβίωσε την 1-1-2000 και κηδεύτηκε στην ιδιαί
τερη πατρίδα του.

+ Ταξίαρχος Χαράλαμπος Μπαντουράκης. Γεννήθηκε το έτος 1951 στη Δραπανιά Κισάμου Χανι
ών. Κατετάγη την 31-8-1970 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Δωδεκανήσου, Ηρα
κλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και τελευταία ως Φρούραρχος στη Βουλή των Ελλήνων. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο κοριτσιών. Απεβίωσε την 5-11-1999.

+ Υπαστυνόμος Α’ Λάμπρος
Κανής. Γεννήθηκε το έτος
1961 στο Αθαμάνιο Αρτας.
Κατετάγη την 31-10-1981 και
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Αττικής. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων
(ενός αγοριού και μιας κόρης).
Απεβίωσε η ν 22-11-1999.

+ Αρχιφύλακας Ιερόθεος Γιαμουρίδης. Γεννήθηκε το έτος
1957 στην Καλαμιά Κοζάνης.
Κατετάγη η ν 14-9-1976 και υπηρέησε σε διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Κυκλάδων, Εύ
βοιας και Αττικής. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων
(ενός αγοριού και μιας κόρης).
Απεβίωσε η ν 10-12-1999.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Γεωργαντζής. Γεννήθηκε το έτος
1946 σ η ν Γκιώνα Αβδήρων
Ξάνθης. Κατετάγη η ν 17-81968 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες των Α.Δ. Φλώ
ρινας, Καβάλας και Αλεξαν
δρούπολης. Υπήρξε έγγαμος
και πατέρας δύο αγοριών. Απε
βίωσε η ν 26-11-1999.

+ Π.Υ. Ασπασία Σταυροπιερράκου. Γεννήθηκε το έτος
1960 σ η Σπάρη. Προσλήφθηκε το έτος 1981 και υπηρέη σ ε σε διάφορες υπηρεσίες
του Υ.Δ.Τ. Τελευταία υπηρε
τούσε σ η Δ/νση Διαχείρισης
Χρηματικού. Υπήρξε έγγαμος
και μητέρα δύο τέκνων ( η ς
Σταματούλας 11 ετών και του
Κωνσταντίνου 8 ετών). Απεβί
ωσε η ν 14-12-1999από παθο
λογικά αίτια.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Από η ν 10η Ιανουάριου 2000 τέθηκε σε λειτουργία και σ η χώρα μας η Υπηρεσία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεως Έκτακτης Α
νάγκης (112).
Σκοπός η ς σχετικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ η ς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ΎΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Ο.Τ.Ε. είναι
η ηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με τον αριθμό 112 των χρηστών, ιδίως των αλλοδαπών, με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς παρο
χής υπηρεσιών έκτακης ανάγκης (Ελλην. Αστυνομία, Π.Σ., ΕΚΑΒ, Λ.Σ.).
Η ανταπόκριση των κλήσεων 112 από τον Ο.Τ.Ε. θα γίνεται στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΣΥΖΟΥΣΕ
ΜΕ ΜΙΑ ΙΕΡΟΔΟΥΛΟ

ΤΩ Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν Μ Α Σ

Ο ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
συνέλαβαν τον δικηγόρο Ιωάννη Λάλια κατηγορούμενο για παραβάσεις του νόμου
“Περί όπλων” και “Πλαστογραφία”.
Στην κατοχή του Λάλια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός όπλων,
τα οποία προόριζε για εμπορία καθώς και δύο πλαστά αλβανικά διαβατήρια με
φωτογραφίες του. Στην ανωτέρω υπηρεσία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη
δράση του Λάλια ως λαθρέμπορου όπλων. Ο Λάλιας ήταν γνωστός στην Υποδ/νση
Δίωξης Ναρκωτικών γιατί αναλάμβανε την υπεράσπιση πολλών Αλβανών εμπό
ρων ναρκωτικών, οι οποίοι συλλαμβάνονταν και επί πλέον μιλούσε την αλβανική.
Αφού οι πληροφορίες διασταυρώθηκαν τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση
προκειμένου να διαπιστωθούν οι ύποπτες επαφές του αν και αυτό παρουσίαζε δυ
σκολίες γιατί εκινείτο με πολλές προφυλάξεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα.
Κατά τη στιγμή που αστυνομικοί επιτηρούσαν την οικία του ο Λάλιας τοποθέ
τησε με προφυλάξεις στο αυτοκίνητό του ένα μεγάλο και βαρύ σάκο. Τότε αποφασίσθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος που συνεχίσθηκε στην οικία και το γραφείο του
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα υποπολυβόλο με δύο γεμιστήρες, τρία πι
στόλια, 43 χειροβομβίδες, 54 πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβίδων, δύο σιγα
στήρες πυροβόλων όπλων, 12 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων, 581 φυσίγγια πυρο
βόλων όπλων, διαφόρων διαμετρημάτων, 10 κάνες πυροβόλων όπλων διαφόρων
διαμετρημάτων και σημαντικό αριθμό εξαρτημάτων και ανταλλακτικών πυροβό
λων όπλων.
Από τη μέχρι στιγμής αντιπαραβολή διαπιστώθηκε ότι ένα από τα όπλα είχε κα
τασχεθεί στην υπόθεση Κορινθίας (7-2-1999) και το χρησιμοποιούσε ο θανών Θε
οχάρης Τεμπερεκίδης, ενώ δύο από τα πιστόλια είχαν κατασχεθεί στην κατοχή των
συλληφθέντων για συμμετοχή στη ληστεία της 11-1-1999 στου Ζωγράφου Φώτη
Τσολάκη και Σπυρίδωνα Χριστοδούλου. Ο Λάλιας ισχυρίσθηκε ότι τα όπλα και τα
διαβατήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του, του τα είχε παραδώσει προ ημερών ο
συλληφθείς για κατοχή ναρκωτικών Αλβανός υπήκοος, Λίλα Λόρεντζ.

Άνδρες της Υ ποδ/νσης Δίωξης
Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας
Αττικής συνέλαβαν τον Τούρκο έμπο
ρο ναρκωτικών Μεχμέτ Καρίσμα ο ο
ποίος εισήγαγε μέσω συμπατριωτών
του και διακινούσε στην περιοχή της
Αττικής σημαντικές ποσότητες ηρωί
νης. Οι πληροφορίες που υπήρχαν α
φορούσαν όντως κάποιον Τούρκο που
συζεί με ιερόδουλο στο κέντρο των Α
θηνών που εισάγει και διακινεί σε μι
κρέμπορους ηρωίνη. Μετά από κατάλ
ληλη αξιολόγηση και εκμετάλλευση
των πληροφοριών ο Τούρκος εντοπί
σθηκε στην πλατεία Βάθης, ο οποίος ελάμβανε ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά
τις επαφές του με διάφορα άτομα γ ι’
αυτό και η παρακολούθησή του υπήρ
ξε δυσχερής. Ύστερα από πολυήμερη
παρακολούθηση διαπιστώθηκε ότι διέ
μενε με ιερόδουλο και είχαν αποκτήσει
μαζί ένα επτάχρονο κοριτσάκι. Αφού
διαπιστώθηκε ότι την ηρωίνη την έ
κρυβε στην οικία του, μετά από συντο
νισμένη αστυνομική επιχείρηση επι
τεύχθηκε η σύλληψη του Τούρκου και
η κατάσχεση περίπου δύο κιλών ηρωί
νης με μια ζυγαριά.

ΑΝΤΙΖΗΛΙΕΣ
Εξιχνιάσθηκε από άνδρες του Τμή
ματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής η ανθρω
ποκτονία του Μενέλαου Τζελίνη που
διαπράχθηκε την 20-9-1999 στο Μο
ναστηράκι Αττικής. Δράστης είναι ο
Ιωάννης Τσομπάνογλου ο οποίος προσήχθη στην ανωτέρω υπηρεσία και ε
ξεταζόμενος ομολόγησε ότι γνώρισε
το θύμα προ έτους όπου το θύμα προέβαινε σε άγρα πελατών και συνήψε ε
ρωτικές σχέσεις μαζί του. Τις πρωινές
ώρες της 20-9-99 ο Τσομπάνογλου συ
νάντησε το θύμα στην περιοχή του
Μοναστηρακίου και ήρθαν σε ερωτική
επαφή. Στη συνέχεια το θύμα εξύβρισε
και προσέβαλε τον δράστη ο οποίος αντιδρώντας τον τραυμάτισε θανάσιμα
με μαχαίρι. Μετά την πράξη του ο
δράστης τράπηκε σε φυγή και το μα
χαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων
στην περιοχή της Ομόνοιας.
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ΑΠΛΗΣΤΗ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν την Ασημίνα Ασημακπούλου, τον Βασίλειο Στυλογιάννη, την Φραντζέσκα Πέτρας και τον Αργύριο Σαλιαρέλλη κατηγορούμενους κυρίως για απάτη
και συνέργια σε απάτη. Προ διμήνου υπήρξαν πληροφορίες σχετικά με τις οποίες η Ασημακοπούλου προφασιζόμενη ότι σε
κλειστούς λογαριασμούς που διατηρεί στην Ελβετία έχει πολλά δισεκατομμύρια δραχμές, έπειθε κάποιες γυναίκες από τις ο
ποίες αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά για να αντιμετωπίσει κάποιες οικονομικές της δυσκολίες με την υπόσχεση ότι θα
τους δώσει πολλά χρήματα όταν ανοιχτούν οι λογαριασμοί της...επίσης ότι η Ασημακοπούλου διατηρεί και διαμένει σε δύο
σουίτες πολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο των Αθηνών και ξοδεύει αρκετά εκατομμύρια σε πανάκριβα ρούχα.
Μια από τις παθούσες, η οποία εργαζόταν σε γνωστή ασφαλιστική εταιρία και τα χρήματα που συγκέντρωνε από πελάτες
της για αγορά μετοχών ή επένδυση σε αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια με μεγάλη απόδοση, τα παρέδιδε στην Ασημακοπούλου,
την οποία γνώρισε μέσω γνωστή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ασημακοπούλου απέσπασε περίπου 350.000.000 δραχμές από
την ασφαλίστρια, στην οποία είχε πει ότι σε κλειστούς λογαριασμούς στην Ελβετία έχει 43 δισεκατομμύρια δραχμές και εφό
σον τη βοηθούσε θα της έδινε αρκετά δισεκατομμύρια όταν κατόρθωνε να τους ανοίξει. Επίσης της είπε ότι ο πατέρας της ή
ταν σοβαρά ασθενής και χρειαζόταν πολλά χρήματα για τη θεραπεία του.
Η παθούσα αφού αντιλήφθηκε την απάτη και ότι δεν είχε ελπίδες να επανακτήσει τα χρήματά της προσήλθε στο Τμήμα Οι
κονομικών Εγκλημάτων, κατήγγειλε τις ανωτέρω πράξεις και παράλληλα προσημειώθηκαν χρήματα ύψους 50.000.000 δραχ
μών και στη συνέχεια μετέβη σε συνάντηση που είχε ορισθεί με την Ασημακοπούλου. Η Ασημακοπούλου προσήλθε στη συ
νάντηση με τον Στυλογιάννη που είναι οδηγός του Σαλιαρέλλη που παρείχε αυτοκίνητο και οδηγό με τη μεσολάβηση της Πέ
τρας.
Το χρηματικό ποσόν το μέτρησε ο Στυλογιάννης και μετά από την υπογραφή και παράδοση εκ μέρους της Ασημακοπούλου
υπεύθυνης δήλωσης στην παθούσα ότι της όφειλε 350.000.000 επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν την Ασημακοπού
λου και τον οδηγό. Κατά την έρευνα που έγινε στις σουίτες που διέμενε η Ασημακοπούλου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πα
νάκριβα κοσμήματα που είχε αγοράσει από γνωστό κοσμηματοπωλείο, καθώς και καταθετήρια χρημάτων, τιμολόγια αγοράς
εμπορευμάτων και παραστατικά συναλλαγών.
Η Ασημακοπούλου εξαπάτησε και απέσπασε 80.000.000 δραχμές και από τη γυναίκα που της γνώρισε την παθούσα. Τα
χρήματα που αποσπούσε τα χρησιμοποιούσε για αγορές κοσμημάτων και πανάκριβων ρούχων, στη διαμονή σε δύο σουίτες
και σε δώρα σε φιλικό της πρόσωπο, το οποίο μεταξύ άλλων αγόρασε ένα αυτοκίνητο το οποίο κατασχέθηκε. Ο Στυλογιάννης κατά τη στιγμή της σύλληψης έφερε ένα πιστόλι κρότου - αερίου που είχε μετατρέψει σε πιστόλι των 6,36mm, το οποίο
κατασχέθηκε μαζί με μια γεμιστήρα με 8 φυσίγγια.

ΑΒΡΑΑΜ ΛΕΣΠΕΡΟΓΛΟΥ
Συνελήφθη από άνδρες της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής στην αίθουσα αφίξεων του Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών ο επί
έτη καταζητούμενος Αβραάμ Λεσπέρογλου. Έ φερε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας και εκλογικό βιβλιάριο με ψευδή στοιχεί
α. Σε έρευνα που έγινε στις αποσκευές του βρέθηκαν τέσσερις μήτρες σφραγίδων του Α.Τ. Κυψέλης και της Δ.Ο.Υ. Αθηνών
και διάφορα μικροαντικείμενα. Ο συλληφθείς αφίχθη προερχόμενος αεροπορικώς από το Άμστερνταμ Ολλανδίας μέσω Παρισίων και καταζητείται από το 1982 με Έ νταλμα Σύλληψης του Ανακριτή του 5ου Ειδικού Τμήματος Αθηνών για σύσταση
και συμμορία, απόπειρα κλοπής, απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, οπλοφορία (υπόθεση α
πόπειρας ανθρωποκτονίας του τότε Αρχιφύλακα Γεωργίου Ψαρουδάκη). Επίσης εκκρεμεί από το 1986 Έ νταλμα Σύλληψης
του 1ου Τμήματος Διαρκούς Στρατοδικείου Ιωαννίνωνγια ανυποταξία και από το 1987 Έ νταλμα Σύλληψης Ανακριτή του 9ου
Τακτικού Τμήματος Αθηνών για συνέργια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απλή συνέργια σε ανθρωποκτονία, κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, οπλοφορία, σύσταση και συμμορία (υπόθεση δολοφονίας του Εισαγ
γελέα Θεοφανόπουλου, Γ. Πανταζόπουλου και Μ. Τσιμπούρη και υπόθεση συμπλοκής - ανθρωποκτονίας κατά των αστυνο
μικών Γ. Δουγένη, Β. Μπούρα και Γ. Γεωργίου.

ΕΝ ΑΟΑΛΒ ΑΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ
Εξιχνιάσθηκε από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής η ανθρωποκτονία του
Αλβανού Petro Koyro που έγινε την 3-1-2000 στα Νέα Σεπόλια Περιστεριού. Δράστες του εγκλήματος είναι οι συμπατριώ
τες του Φούγκα Έλβις, Άλμπαν Σούλα και Φάτζον Πρίφτι. Μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε η σύλληψη του Φούγκα Έ λβις ο οποί
ος εντοπίσθηκε στη Χαλκίδα, μετά από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας και στη συνέχεια προσήχθη στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής. Ο συλληφθείς διατηρεί καφενείο στο Περιστέρι Αττικής μαζί με Έλληνα συνεταίρο,
στο οποίο είχε μεσολαβήσει συμπλοκή μεταξύ των δραστών και των αδελφών του θύματος που αποτέλεσε και την αφορμή
για τη δολοφονία του θύματος που πυροβολήθηκε και τραυματίσθηκε θανάσιμα από τον Φούγκα.
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ΜΕ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΑ CD’s
Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν οι, Πανα
γιώτης Ιωάννου και Σταύρος Βαγγέλης κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου “Περί πνευματικής ιδιοκτησίας” και πλα
στογραφία. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών εντοπίσθηκε στην Αγία Βαρβάρα Αττικής παράνομο εργαστήριο
αναπαραγωγής κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων.
Μετά από συγχρονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν οι Ιωάννου και Βαγγέλης τη στιγμή που ήταν εν πλήρη
λειτουργία το παράνομο εργαστήρι τους.
Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 μονάδες πολλαπλής δυνατότητας εγγραφής και αναπαραγω
γής, 760 κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι, 850 άγραφοι, 560 κενές θήκες, ένα ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο περιγράφεται η δια
δικασία χειρισμού και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με την αναπαραγωγή ψηφιακών δίσκων, χειρό
γραφες καταστάσεις με ονόματα τραγουδιστών και τίτλους τραγουδιών, τεράστιος αριθμός πλαστών επιγραφών που επικολλούνται στους ψηφιακούς δίσκους.
Κατά την εκτίμηση των εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων που ήταν παρόντες κατά την έ
ρευνα, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο παράνομο εργαστήριο, ίσως από τα καλύτερα που λειτουργούν στη χώρα μας και έ
χουν εντοπισθεί μέχρι σήμερα με δυνατότητα αναπαραγωγής 100 ψηφιακών δίσκων την ώρα.

Ο ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΠ ’ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ
Συνελήφθη από άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας του Α.Τ. Ζωγράφου Αττικής ο Γεώργιος Σωτηριάδης κατηγορούμενος
για κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος πολλών δεκάδων ατόμων.
Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Γραφείο Ασφαλείας και περαιώθηκε από Υποδ/νση Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής προέκυψε ότι:
1. Από το 1996 (έτος αποφυλάκισής του) μέχρι τη σύλληψή του, διέπραττε απάτες και κλοπές κατ’ εξακολούθηση, δρώντας
σε όλη την περιοχή της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. Παρουσιαζόταν σε ηλικιωμένα άτομα ως μακρινός συγγενής και άλλο
τε πείθοντάς τους αποσπούσε διάφορα χρηματικά ποσά, άλλοτε αποσπώντας τους την προσοχή τους αφαιρούσε χρήματα.
2. Σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης και όπως προέκυψε είχαν σχηματισθεί σε βάρος του από τις Υπη
ρεσίες της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής τουλάχιστον εξήντα δικογραφίες για ομοειδείς περιπτώσεις.
Μαζί του συνελήφθη για ψευδή ανωμοτί κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης ο οποίος του
παρείχε στέγη παρόλο που γνώριζε τις παράνομες δράστηριότητές του.
Οι αστυνομικοί που επελήφθησαν της υποθέσεως και συνέλαβαν τον Σωτηριάδη είχαν προσωπικές επαφές με πολλούς α
πό τους παθόντες για να καταφέρουν να σχεδιάσουν τον τύπο συμπεριφοράς και δράσης του. Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν ερευνούσαν για είκοσι περίπου ημέρες τα κέντρα διασκέδασης στα οποία σύχναζε διασκεδάζοντας με γνωστούς καλ
λιτέχνες και ηθοποιούς, παρουσιαζόμενος σ ’ αυτούς ως γνωστός ποδοσφαιριστής ή ως επιχειρηματίας από το εξωτερικό.
Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του παρά τα πρωτοφανή μέτρα προστασίας που λάμβανε
όπως, συχνές αλλαγές διευθύνσεων, αριθμών κινητών τηλεφώνων, ψευδών στοιχείων ταυτότητας κ.α.

ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ... ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ
Από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν στο Καμποχώρι Ημα
θίας οι Σάββας Δημητριάδης και Σωτήριος Τσάκαλος διότι κατελήφθησαν να κατέχουν παρανόμως αρχαία αντικείμενα και
διαπραγματεύονταν την πώλησή τους σε αστυνομικό που τους παρουσιάσθηκε ως αγοραστής, αντί του χρηματικού ποσού των
32.000.000 δραχμών.
Τα εν λόγω αρχαία αντικείμενα (τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με ανάγλυφη παράσταση ρωμαϊκής εποχής, ένας
μαρμάρινος νιπτήρας και ένα κεφάλι αγνώστου ανδρός από πωρόλιθο) κατασχέθηκαν και εστάλησαν στην αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν στους συλληφθέντες από τον Κωνσταντίνο Ν ά
νο με σκοπό την πώλησή τους. Ο Νάνος συνελήφθη και σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
επτά πλαστά διαβατήρια, μια αλβανική ταυτότητα, 17 εκκλησιαστικά βιβλία του 19ου αιώνα, δύο μεταλλικοί σταυροί, έξη τυ
πογραφικές πλάκες και έξη νομίσματα παλαιοχριστιανικής εποχής.
Επίσης συνελήφθη και η σύζυγός του ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άννα, καθόσον μέσα στο σπίτι βρέθηκαν τα παραπάνω διαβατήρια για
τα οποία ο ΝΑΝΟΣ δήλωσε άγνοια.
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ΑΠΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ

“ΚΑΜΠΑΝΑ”
ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.
Ανδρες του Αστυν. Τμήματος Μο
σχάτου συνέλαβαν τον Σταμάτιο Μαχειμάρη και τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο κατηγορούμενους για απάτη,
πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων
σύσταση και συμμορία, αποδοχή και
διάθεση προϊόντων εγκλήματος και του
νόμου “Περί ποινικών κυρώσεων στη
φορολογία”.
Συγκεκριμένα είχε καταγγελθεί από
τον Κωνσταντίνο Μπούρα στο Α.Τ. Μο
σχάτου ο οποίος είχε χάσει προ πενταε
τίας το δελτίο της αστυνομικής του ταυ
τότητας ότι στην περιοχή λειτουργεί ε
πιχείρηση με τα δικά του στοιχεία ταυ
τότητας. Μετά από διακριτική παρακο
λούθηση και κατόπιν υποδείξεων φίλος
του καταγγέλλοντα τηλεφώνησε στην
εν λόγω επιχείρηση που είχε εκτροπή σε
κινητό και προφασίσθηκε τον έμπορο
που ήθελε να τον προμηθεύσουν με τι
μολόγια πληρώνοντας το μισό ή μέρος
του ΦΠΑ. Ο συνομιλητής που απάντη
σε στο κινητό εμφανίσθηκε ως Μπούρας, συμφώνησε και κανονίσθηκε συ
νάντηση. Οι κατηγορούμενοι υπήρξαν
συνεπείς στη συνάντηση και στα συμφωνηθέντα από τηλεφώνου. Τότε ακρι
βώς επενέβησαν οι άνδρες του Α.Τ. Μο
σχάτου και τους οδήγησαν στο Τμήμα.
Από την διενεργηθείσα προανάκριση
προέκυψε ότι ο Μαχειμάρης με τον Αποστολόπουλο είχαν από το πενταετίας
(χρονολογία απώλειας της ταυτότητας
του Κ.Μπούρα) συστήσει ανύπαρκτη ε
πιχείρηση που δεν ασκούσε δραστηριό
τητα αλλά απλώς πουλούσε τιμολόγια
σε άλλες επιχειρήσεις και εισέπραττε
μέρος του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι δρά
στες είχαν συστήσει και άλλες παρό
μοιες επιχειρήσεις σε άλλα σημεία των
Αθηνών. Από νομότυπες έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία, στην
οικία του πρώτου και στο αυτοκίνητο
του δεύτερου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν μεγάλος αριθμός βιβλιαρίων κατα
θέσεων σε Τράπεζες, τραπεζικές επιτα
γές πολλών εκατομμυρίων δραχμών,
μπλοκ επιταγών, σφραγίδες, φωτοτυπί
ες δελτίων αστυνομικής ταυτότητας,
δελτία αποστολής και άλλο υλικό που
σχετίζεται με την παράνομη δραστηριότητά τους. Από την μέχρι τώρα καταμέ
τρηση των στελεχών των τιμολογίων
προκύπτει ότι το Δημόσιο έχει απολέσει
περισσότερα των 800.000.000 δραχμών
από εισφορές ΦΠΑ.

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συ
νέλαβαν τους Αλβανούς υπηκόους, Μπιλμπίλ Αλιάζ, Φάτος Αμετάι, Φλορί Σεχάτ
και Γιάννη Βιέζι, κατηγορούμενους για αρπαγή ανηλίκου κατά συναυτουργία, σύ
σταση και συμμορία και αντίσταση. Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω με τη βοήθεια άλλων τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται
μετέβησαν στη Δραπετσώνα στο σπίτι συμπατριώτη τους, την ώρα που απούσια
ζε, έδειραν τη γυναίκα και απήγαγαν τον μικρό τους γιο, τον οποίο έκρυβαν σε
παράγκα στην Παλαιά Πεντέλη. Την ίδια ημέρα οι δράστες επικοινώνησαν με τους
γονείς του παιδιού και ζήτησαν την καταβολή του χρηματικού ποσού των
4.000.000 διαφορετικά θα σκότωναν τον γιο τους. Οι γονείς αμέσως απευθύνθη
καν στο Αστυν. Τμήμα Δραπετσώνας και στη συνέχεια ανέλαβε την περίπτωση η
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής. Μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις του πατέ
ρα με τους απαγωγείς συμφωνήθηκε ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των χρημά
των και η απελευθέρωση του ανηλίκου. Υπό την επιτήρηση των αστυνομικών ο
πατέρας και μετά από πολλές αλλαγές του προσυμφωνηθέντος σημείου με τους
δράστες, επιτεύχθηκε η σύλληψη των δραστών και η απελευθέρωση του ανηλίκου.

ΑΔΕΣΠΟΤΗ
ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ
Συνελήφθη από άνδρες του Τμήμα
τος Ασφάλειας Χανίων ο Νεκτάριος
Μαλεκάκης και αναζητούνται οι Παύ
λος και Ελευθέριος Σαριδάκης για πα
ραβάσεις των νόμων “Περί ναρκωτι
κών” και “Περί όπλων”. Συγκεκριμέ
να, μετά από πληροφορίες και σε έρευ
νες σε συνεργασία με άνδρες του
ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων στην αγροτι
κή τοποθεσία Καρβουνόλακκος της
πρώην Κοινότητας Ν. Ρουμάτων Κυ
δωνιάς, βρέθηκαν σε δύσβατη περιοχή
350 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης τα
οποία υδρεύονταν με αυτόματο σύστη
μα από κοντινή πηγή. Τα δενδρύλλια ε
κριζώθηκαν μετά από πολυήμερη πα
ρακολούθηση της τοποθεσίας μιας κα
νείς δεν είχε προσέλθει για να τα περιποιηθεί. Μετά από προανάκριση και α
ξιολόγηση πληροφοριών προέκυψε ότι
τα δενδρύλλια καλλιεργούσαν οι τρεις
προαναφερόμενοι. Σε έρευνες που α
κολούθησαν στις οικίες και των τριών
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οι
κία του πρώτου μικροποσότητα ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης, στην οι
κία των άλλων δύο, ποσότητα 2,5 κι
λών ινδικής κάνναβης, 12 δενδρύλλια
από τα οποία είχαν αφαιρεθεί κλώνοι,
βλαστοί και φύλλα, δύο αποξηραμένα
δενδρύλλια, 159 φυσίγγια πιστολιού
και 97 φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων.
Ό λα τα πειστήρια κατασχέθηκαν και
σχηματίσθηκε η ανάλογη δικογραφία
που απεστάλη στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα Χανίων.
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Ο ΨΕΥΤΟΠΑΠΑΣ
Μ ετά από αξιοποίηση σχετικών
πληροφοριών και συντονισμένες ενέρ
γειες συνελήφθη από άνδρες του Α
στυν. Τμήματος Σαλαμίνας ο Ιωάν
νης Σαρρής, ιερέας Γ.Ο.Χ. κατηγορού
μενος για παράβαση του νόμου “Περί
ναρκωτικών”. Ο Σαρρής εντοπίσθηκε
έξω από τον I. Ν. Αγίου Ανδρέα τη
στιγμή που προσπαθούσε να πουλήσει
ναρκωτικές ουσίες σε δύο ναρκομα
νείς (Ευάγγελο Ασημινά και Απόστο
λο Παπανικολάου). Ο Σαρρής προσπά
θησε να διαφύγει τη σύλληψη αλλά
μετά από καταδίωξη επιτεύχθηκε η
σύλληψή του. Από έρευνα που έγινε
στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 80
γραμμάτια ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης και επτά φιξάκια ηρωίνης. Μετά
από λίγες ώρες επετεύχθη και η σύλλη
ψη του Ασημινά ενώ ο Παπανικολάου
κατάφερε να διαφύγει. Σε βάρος του
Σαρρή εκκρεμεί καταδικαστική από
φαση του Τριμελούς Πλημ/δικείου Α 
θηνών για κλοπές ενώ παλαιότερα είχε
καταδικασθεί για άσεμνες πράξεις. Οι
υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι έχουν
καταδικασθεί για παραβάσεις του νό
μου “Περί ναρκωτικών” .

Επιμέλεια:
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ρόσφατα, σε τέσσεI ρις Ιρανικές μεγαλουπόλεις, συμπερι
λαμβανομένους της πρωτεύου
σας Τεχεράνης λειτουργούν α
στυνομικά τμήματα μόνο με γυ
ναίκες και με αρμοδιότητα μό
νο γυναίκες. Οι Ιρανές αστυνομικίνες θα φοράνε το μαύρο
τσαντόρ, που όμως θα φέρει ως
διακριτικό μια πράσινη κορδέ
λα, σήμα του ισλάμ. Θα έχουν
την επίβλεψη των εξετάσεων
για την απόκτηση άδειας οδήγη
σης, τη σωματική έρευνα γυναι
κών, την έκδοση διαβατηρίων
σε γυναίκες, τη διοίκηση γυναι
κείων φυλακών και την πάταξη
των εγκλημάτων ηθικής. Φυσι
κά στα καθήκοντά τους θα περι
λαμβάνεται και η πιστή εφαρ
μογή του γυναικείου ενδυματολογικού κώδικα για ένα χρόνο,
αλλά με προοπτική να “ πιάσει”
και να, εδραιωθεί. Οι γυναίκες
είναι να μην πιάσουν πόστο, ά
παξ και τα καταφέρουν μετά δεν
τις μετακινείς με τίποτα.. Ολο
και θα προελαύνουν.....
να εννιάχρονο αγοράκι παρακίνησε
Β Λ και συμμετείχε στο
βιασμό της οκτάχρονης αδελ
φής του μαζί με επτά ακόμη α
γόρια ηλικίας από έξι έως δεκα
τριών χρόνων, στην πολιτεία
της Μινεσότα. Το αγόρι λέγεται
ότι έπεισε την αδελφή του να
μπει σε ένα ακατοίκητο σπίτι,
όπου μαζί με άλλα τέσσερα
τουλάχιστον αγόρια της παρέας
ασέλγησαν πάνω στο μικρό κο
ρίτσι και στη συνέχεια την έπει
σε να μην πει τίποτα στη μητέ
ρα τους. Η μικρή όμως φαίνε
ται ότι τελικώς άνοιξε το στόμα

60

της και η μητέρα κατήγγειλε το
γεγονός στην αστυνομία. Οι α
στυνομικοί εντόπισαν και ανέκριναν όλα τα αγόρια, ενώ ο α
δελφός της μικρής παραδέχθη
κε ότι τη βίασε. Και το ερώτημα
που τίθεται τώρα, επί της ουσί
ας πια, είναι πως τιμωρείς αυτά
τα παιδιά. Ως ανώριμα παιδιά,
που δεν ξέρουν τι κάνουν, ή ως
άτομα που έχουν πλήρη γνώση
των πράξεων τους. Και πως ε
ξασφαλίζεις ότι δεν θα υποτρο
πιάσουν; Δύσκολες πράγματι οι
απαντήσεις.
— πλισμένοι με τερά
στια θέληση, έντεκα
τυφλοί αναρριχητές
υπερπήδησαν το άγχος του ύ
ψους και του ψύχους και επιχεί
ρησαν να κατακτήσουν την κο
ρυφή του όρους Κιλιμάντζαρο
του υψηλότερου της Αφρικής.
Παρόλο που οι καιρικές συνθή
κες δεν τους επέτρεψαν να
πραγματοποιήσουν το όνειρο
τους, λίγο πριν φτάσουν στην
κορυφή, οι νεαροί (πέντε Βρε
τανοί και έξι Αφρικανοί, ηλικίας
14 έως 24 χρόνων) πανηγύρισαν
επειδή απέδειξαν σ ολόκληρο
τον κόσμο ότι όταν υπάρχει η
βούληση όλα είναι δυνατά.

Ο

ντάξιος του ονόμα
τος του, ένας μαύρος
κεραμιδόγατος που
έφερε το όνομα του Βρετανού
εξερευνητή Ράνολφ Φάινς ταξί
δεψε 500 ολόκληρα χιλιόμετρα
και πέτυχε να ξαναγυρίσει στο
σπίτι του, στο Αρτσιστάουν της
Σκοτίας. Οι ιδιοκτήτες του τον
είχαν εμπιστευθεί σε οικογε
νειακό τους φίλο στη βόρεια
Αγγλία, επειδή δεν μπορούσαν
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λόγω φόρτου εργασίας να τον
φροντίζουν. Εκείνος, όμως, δεν
άντεξε τον χωρισμό και το και
νούργιο περιβάλλον του και με
τά 18 μήνες ξαναγύρισε στα α
φεντικά του, μόλις μία εβδομά
δα πριν αυτά μετακομίσουν .
το “παρά τρίχα ” τη
γλίτωσε μια εγκυμο
νούσα από το Σικάγο,
όταν επιστρέφοντας από τον
γιατρό της έπεσε στο αυτοκίνη
το της η ρόδα ενός αεροπλάνου.
Η 23χρονη κοπέλα είδε, όπως,
λέει, τη ρόδα να πέφτει και να
χτυπάει ένα φράχτη, αλλά δεν
σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή
ότι θα της “ερχόταν στο κεφά
λι”. Πιθανότατα δεν πρόφθασε
καν να συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για ρόδα αεροπλάνου.
Το τζετ είχε μόλις απογειωθεί α
πό το αεροδρόμιο της πόλης, με
90 επιβάτες, όταν αποκολλήθη
κε για άγνωστους λόγους η ρό
δα του κι έπεσε.... αιωρούμενη
στο διερχόμενο αυτοκίνητο της
γυναίκας. Το “ωραίο” είναι ότι
το αεροσκάφος πραγματοποίη
σε κανονικά την πτήση του,
προσγειώθηκε κανονικά και τώ
ρα εξετάζονται τα αίτια της....α
ποκόλλησης. Η αποκόλληση
του εμβρύου πάντως, απεφεύχθη και η κοπέλα επέστρεψε
σώα και αβλαβής στο σπίτι της.
1

ριανταπεντάχρονος
πατέρας άφησε το 18
μηνών κοριτσάκι του
στο αστυνομικό τμήμα της πε
ριοχής του Λίντς της Βρετανίας
κι έφυγε για διακοπές με την οι
κογένεια του. Το μικρό ήταν
καρπός του έρωτα του από άλλη
σχέση και δεν είχε θέση στην
καινούργια του οικογένεια. Έ 
τσι, το άφησε στο αστυνομικό
τμήμα, αφού προηγουμένως ε
νημέρωσε τους αστυνομικούς
ότι δεν μπορεί να το κρατήσει,
επειδή φεύγει διακοπές, χωρίς
βεβαίως να δηλώσει ότι είναι
πατέρας του. Άφησε, όμως, κα
λού-κακού και το τηλέφωνο της
γιαγιάς του παιδιού, η οποία το
παρέλαβε ωσάν να επρόκειτο
για απολεσθέν αντικείμενο. Ό
σο για τον....στοργικό πατέρα,
με την επιστροφή του,τον περίμενε η δίωξη για εγκατάλειψη
ανηλίκου.

Τ

διαρρήκτης
ή
ταν...γυμνός, ή έ
μεινε γυμνός όταν η
γυναίκα που τον αντελήφθη να
κλέβει το πατρικό της τον άφη
σε τσίτσιδη με αποτέλεσμα να
παραδοθεί
ντροπιασμένος
στους αστυνομικούς. Ο δράστης
είχε μπει σε έπαυλη της Καλιφόρνιας για να κλέψει, αλλά για
κακή του τύχη τον γνώρισε η
νύφη του ιδιοκτήτη κι άρχισε
την καταδίωξη. Πάνω στο κυνη
γητό, του τράβηξε το πουκάμι
σο, αλλά της ξέφυγε. Εκείνη δεν
το έβαλε κάτω και συνέχισε την
καταδίωξη, πιάνοντας τον αυτή
τη φορά από το παντελόνι. Μό
νο που τραβώντας του το παντε
λόνι, βγήκε μαζί και το εσώρου
χο. Γυμνός ο κλέφτης πήδηξε
πάνω σ ένα ποδήλατο και γλί
τωσε από τα...νύχια της γυναί
κας. Οχι όμως και από τους α
στυνομικούς, που τον εντόπισαν
λίγο αργότερα.

Ο

ποφασιστικό πλήγμα
δέχθηκε ο “θεσμός”
της πεθεράς από την
ιταλική νομοθεσία, η οποία έ
δωσε το “πράσινο φως” στους
“πεθερόπληκτους” να εγκατα
λείπουν το σπίτι και το γάμο
τους, χωρίς συνέπειες γι αυ
τούς. Αρκεί η πεθερά να παρεμ
βαίνει ενεργά στα “του οίκου”
διεκδικώντας γι αυτήν τον τε
λευταίο λόγο. Εν ολίγοις, δηλα
δή, η “παρεμβατική πεθερά ή,
επί το λαϊκότερον, η “μέγαιρα”
αποτελεί λόγο διαζυγίου. Την
αφορμή για την....ιστορική, αυ
τή ετυμηγορία έδωσε μια
26χρονη ιταλίδα από τη Σικελί
α, η οποία μην αντέχοντας άλλο
τις παρεμβάσεις της πεθεράς
της, πήρε τα δύο παιδιά της κι
έφυγε από το σπίτι. Ο σύζυγος
κατέφυγε στο δικαστήριο, κα
τηγορώντας τη για εγκατάλειψη
συζυγικής στέγης. Η νεαρή γυ
ναίκα κρίθηκε ένοχη πρωτοδίκως, αλλά σε δεύτερο βαθμό α
θωώθηκε πανηγυρικά από το
ανώτατο δικαστήριο της χώρας,
το οποίο δικαίωσε αυτήν και
κατ επέκτασιν όλου του κόσμου
τους πεθερόπλκηκτους.

Α
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Ένα πολύτιμο αγαθό της Ελληνικής γης

Του Αρχ/κα Παναγιώτη Δικόπονλον

Κρόκος - Σαφράν.
Ένα από τα πιο πολύτι
μα αγαθά της ελληνικής
γης. Ένα αγαθό ελάχιστα
δημοφιλές στην ελληνική
κοινωνία,
τόσο παλιό όμως όσο
και η ιστορία.
Στη χώρα μας η περιο
χή του νομού Κοζάνης εί
ναι αυτή που δικαιωματι
κά κατέχει τον τίτλο της
μοναδικής κροκοκαλλιεργούμενης περιοχής
της πατρίδας μας.

κρόκος είναι φυτό
ιθαγενές της Ελλά
δος και της Εγγύς
Ανατολής. Πρωτοεμφανίστηκε
μάλλον στην Ασία και η περιο
χή που διατηρεί την ιθαγένειά
του είναι η Αρχαία Μεσοποτα
μία. Σήμερα εκτός από την Ελ
λάδα καλλιεργείται στο Ιράν,

το Κασμίρ, την Ισπανία και το
Μαρόκο. Από τα οροπέδια του
Κασμίρ ως την Ιωνία υπήρχε
κρόκος. Επίσης στην Αίγυπτο,
τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Η πρώτη αναφορά σε καλ
λιέργεια κρόκου χρονολογείται
γύρω στο 2.300 π.Χ. Το σα
φράν είναι πανάρχαιο. Η αρ
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χαία ελληνική λέξη κρόκος έλ
κει την προέλευσή της από τη
μυθολογία. Ο Θεός Ερμής παί
ζοντας με τον φίλο του τον
Κρόκο, τον τραυμάτισε θανά
σιμα στο κεφάλι. Τρεις σταγό
νες από το αίμα του νεαρού έ
πεσαν πάνω στο λουλούδι και
έγιναν τα στίγματα του φυτού

που, έκτοτε, πήρε το όνομά
του.
Ο κρόκος αναφέρεται πάντα
σαν κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο
και αυτό δεν σχετίζεται απο
κλειστικά και μόνο με την τιμή
του, αλλά και με τη γοητεία
που ασκεί η μυθολογία του. Ο
Όμηρος στην Ιλιάδα λέει ότι,

όταν ο Δίας αγκάλιαζε την Ή 
ρα, η γη άπλωνε κάτω από το
ζευγάρι σαφράνια και άλλα άν
θη για να μην ακουμπήσουν
στο χώμα. Ο Νέρωνας Δε, α
ρωμάτιζε το μπάνιο του με σαφράν και οι Ρωμαίοι έραιναν
με σαφράνια την νυφική καμά
ρα.
Στις ανώτερες τάξεις της Ιν
δίας η ποσότητα του σαφράν
που καταναλώνεται στα γαμή
λια γεύματα προσδίδει κοινω
νικό γόητρο. Οι Αρχαίοι Αιγύ
πτιοι, Έλληνες και Ρωμαίοι έ
καιγαν σαφράν ως θυμίαμα
στους Θεούς.
Ο τελετουργικά υφασμένος
πέπλος που αφιέρωναν οι Αθη
ναίοι στη Θεά Αθηνά, στα Παναθήναια, ήταν κροκωτός ό
πως και το χαρακτηριστικό
ρούχο της Θεάς Αρτέμιδος. Η
βασιλοπούλα Ιφιγένεια φορού
σε κροκωτό φόρεμα όταν οδη
γήθηκε στη θυσία. Αλλά και σε
όλες τις τελετουργίες ήταν ενδεδειγμένα τα κροκωτά ενδύ
ματα.
Από τον Ιπποκράτη ως και
σήμερα ο κρόκος θεωρείται
μοναδικό αφέψημα κατάλληλο
για το στομάχι, ανακουφιστικό
για το συκώτι, θρομβολυτικό
και επίσης πιστεύεται ότι βοη
θάει στην ανανέωση του εγκε
φάλου και καθυστερεί τα συ
μπτώματα του γήρατος. Άλλω
στε δεν είναι τυχαίο ότι ως και
σήμερα οι σοφοί κάθε πρωί δί
νουν στο Δαλάι Αάμα έγχυμα
κρόκου.
Εκτός από αυτά ρυθμίζει τον
κύκλο των έμμηνων στις γυ
ναίκες και προστατεύει από
τον καρκίνο.
Ο κρόκος είναι ένα από τα ε
ξήντα αρώματα που χρησιμο
ποιούνται για την πααρασκευή
του Αγίου Μύρου. Ακόμα δεν
ήταν λίγοι οι ζωγράφοι και οι
αλχημιστές που προτιμούσαν
να χρησιμοποιούν τον κρόκο
λόγω του χρυσοκίτρινου χρώ
ματός του.
Ο κρόκος είναι το πλέον α
κριβό καρύκευμα στον κόσμο
και η τιμή του πολλές φορές α
νταγωνιζόταν γραμμάριο με
γραμμάριο το κόστος του χρυ
σού. Σήμερα ένα γραμμάριο
στη λιανική κοστίζει περισσό
τερο από 1.000 δρχ. Τιμή κα

θόλου υψηλή, αν κάποιος αναλογιστεί ότι ακόμα και σήμερα
καλλιεργείται και περισυλλέγεται με τα χέρια όπως αιώνες
πριν. Είναι καλλιέργεια χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν έχει
ανάγκη μεγάλων εκτάσεων και
δεν αποτελεί πλεονάζουσα πα
ραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Απασχολεί περίπου 1.500 α
γροτικές οικογένειες στο νομό
Κοζάνης και αποδίδει ετήσιο
οικογενειακό
εισόδημα
150.000 δρχ. ανά στρέμμα ά
γονης γης.
Ο κρόκος φυτεύεται το κα
λοκαίρι και ανθίζει το φθινό
πωρο. Για τη φυτεία ενός
στρέμματος χρειάζονται 250 350 κιλά βολβοί. Η φυτεία επιβλέπεται τακτικά ώστε να είναι
δυνατή η προστασία της από
τους αρουραίους οι οποίοι α
ποτελούν και το βασικότερο ε
χθρό του φυτού.
Κάθε φθινόπωρο, όταν ο
κρόκος ανθίζει, οι ξεραμένες ε
κτάσεις μεταβάλλονται σε μία
θάλασσα από χρώματα, από
πορτοκαλί σε βιολετί και λεβά
ντα. Τα λουλούδια μαζεύονται
από γυναικείες κατά κανόνα
συντροφιές και μεταφέρονται
στα σπίτια σε κοφίνια.
Η εργασία αυτή, ιδιαίτερα
κοπιαστική, που απαιτεί και
κάποια δεξιότητα, αρχίζει από
την ανατολή ως τη δύση και
διαρκεί 20 - 25 ημέρες. Όλες
αυτές τις ημέρες η δουλειά,
που γίνεται συλλογικά, αφήνει
στο περιθώριο όλες τις άλλες
υποχρεώσεις και αποτελεί τη
μοναδική προτεραιότητα των
ανθρώπων που καλλιεργούν το
φυτό. Αυτό γίνεται γιατί, η συ
γκομιδή και η διαλογή του
κρόκου πρέπει να γίνει γρήγο
ρα πριν αρχίσουν να μαραίνο
νται τα άνθη.
Μετά τη συγκομιδή τα λου
λούδια μεταφέρονται στο σπίτι
και τοποθετούνται λίγα λίγα ε
πάνω σε τραπέζι όπου με τη
δημιουργία αέρα ξεχωρίζονται
τα πέταλα από τους στήμονες
και τα στίγματα.
Σε άλλο χώρο γυναίκες ανοί
γουν τα βιολετί πέταλα και α
ποσπούν από το κάθε λουλούδι
όσα στίγματα απέμειναν από
την προηγούμενη διαδικασία
και τα ρίχνουν σε μικρά πιάτα.

Τα τρία λεπτά κόκκινα νηματίδια του άνθους είναι το μόνο
μέρος του φυτού που χρησιμο
ποιείται. Οι χρήσεις του ποικί
λες. Στη μαγειρική θεωρείται
ξεχωριστό άρτυμα. Μέσα
στους αιώνες το συναντήσαμε
να έχει χρησιμοποιηθεί στη
βαφική, τη φαρμακευτική και
την αρωματοποιία.
Σε πολλές γωνιές της Ευρώ
πης έχουν γίνει προσπάθειες να
καλλιεργηθεί ο κρόκος, όμως
δεν ήταν επιτυχημένες. Παρ’ ό
λα αυτά είναι εξαιρετικά δημο
φιλής σε όλα τα σημεία του
πλανήτη.
Στη Σουηδία δε, όπου ο
κρόκος δε φύεται, στις 13 Δε
κεμβρίου γιορτάζεται η Αγία
Λουτσία όπου σε κάθε σπίτι
αυτή την ημέρα ψήνουν και
προσφέρουν ψωμάκια με σα
φράν. Με αυτό τον τρόπο οι
άνθρωποι, στην καρδιά της
πολικής νύχτας, παρακαλούν

για την επιστροφή του φωτός
στη γη.
Σαράντα χωριά στα νοτιοδυ
τικά της Κοζάνης, με κέντρο το
χωριό Κρόκος, καλλιεργούν το
φυτό. Για κάθε κιλό καθαρού
κόκκινου κρόκου χρειάζεται
να μαζευτούν 150.000 170.000 λουλούδια, ανάλογα
με το μέγεθος της ίνας και τη
χρονιά.
Οι άνθρωποι εκεί, απλοί κα
θημερινοί άνθρωποι, καλλιερ
γητές αγρότες στην πλειοψηφία τους, προστατεύουν και δια
τηρούν έναν από τους αρχαιό
τερους και πολυτιμότερους
καρπούς αυτού του πλανήτη
και μια βασική πηγή εσόδων
για τον τόπο μας αν αναλογιστεί κανείς ότι η καλλιέργεια
και συγκομιδή του κρόκου αποφέρει στο Νομό Κοζάνης
και στην εθνική μας οικονομία
κοντά στο 1,5 δις ετησίως σε
συνάλλαγμα.
□
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η ικανότητα να κάνεις κάποιον να σε πιστέψει. 2. Παραβάτης
του όρκου του - Νεανική μουσική (ξ.λ.). 3. Βρίσκονται μαζί στο
...μαζί - Η “ψυχή” αρχαίας θρησκείας - Τόπος υποδοχής και ....απο
χωρισμού. 4. Δεικτική αρχαία αντωνυμία - Λεγόταν ο διάσημος Κούπερ - Σουρβιά (αρχ.). 5. Επακόλουθο της μιζέριας (μ.γρ.) - Είδη του
ζώου αυτού είναι η νυφίτσα και το κουνάβι (καθ.). 6. Σαλατικό που
...γνέθει - Πλήρη ή γινωμένα. 7. Λατινικό ρήμα αγάπης - Τραγοπό
δαρος θεός (καθ.) - Έχει και η υπομονή τα δικά της. 8. Βαυαρός νο
μικός που ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον Όθωνα - Την τάζουν στον
άγιο Φανούριο. 9. Πανάρχαιο άροτρο - Παιδική λεξούλα. 10. Εκφρά
σεις γνωμών - Μετοχή αρχαίου ρήματος. 11. Στίβος ταυρομαχιών Ξύλινο κρόταλο σε σχήμα μύλου. 12. Απαντά στο ...πόσο - Οι αναφερόμενες ή προερχόμενες από μεγάλο κράτος της Ευρώπης. 13. Δεί
χνει συγκατάβαση - Λόφος της Ιερουσαλήμ - Ποδοσφαιριστής τη
...δίνει.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αποτελούν ένα λογοτεχνικό είδος. 2. Εχθρικές επιθέσεις - Θα
λάσσιος βραχίονας του νότιου Ειρηνικού. 3. Όμοια γράμματα - Δεν
είναι πραγματικός. 4. Αποτέλεσμα ισχυρού φόβου (ξ.λ.) - Διακριτικά
του σιρόκου - Μηχανουργικό εργαλείο. 5. Υποκοριστικό μυρηκαστικού ζώου. Πεδιάδες, κάμποι. 6. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Τις σχη
ματίζουν τα γεφύρια - Νησάκι στα Δωδεκάνησα. 7. Ρωσική χερσόνη
σος - Παλιά πρόθεση - Όνομα τυράννων των Συρακουσών. 8. Τον
λάτρεψαν Αιγύπτιοι (καθ.) - Ερωτηματική αντωνυμία. 9. Αριθμοί
που αποτελούνται από ακέραιο και κλασματικό μέρος (μ.γρ.) - Μάρ
κα απορρυπαντικού. 10. Μεγάλη χώρα (αρχικά) - Είδος γλυκίσματος
- Φυλή του Κονγκό. 11. Ήταν κάποτε στη Γραμματική τρεις - Προοδευμένος ασιατικός λαός. 12. Ασύλληπτα ή αμεταχείριστα - Στιγμιαί
α ξεκούραση (μτφ.).
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Μαυρίστε 19 τετράγωνα
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η μεγάλη κλοπή του απόρρητου σχεδίου των κομπιούτερ
Το πορτοκαλί τηλέφωνο χτύπησε ρυθμικά και ο μικρός ντέτεκτιβ
κατάλαβε αμέσως για τι πράγμα επρόκειτο. Ντύθηκε και έφυγε αμέ
σως για το Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί δεν χασομέρησαν καθόλου. Ε
πιβιβάστηκαν σ’ ένα περιπολικό και ξεκίνησαν για την εταιρία πλη
ροφορικής “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.”.
Ζούμε στον αιώνα της Πληροφορικής”, σκέφτηκε ο Αλέξης Γαλα
νός, που όλοι στην Αστυνομία αποκαλούσαν μικρό ντέτεκτιβ.
“Όλος ο κόσμος σήμερα εζαρτάται από τους ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές. Αυτοί μεταδίδουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε όλο τον
κόσμο. Χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίνουμε στο Φεγγάρι, ούτε τα διαστη
μόπλοια θα μετάδιδαν όλες αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες των πλα
νητών. Του Δία, του Άρη, του Κρόνου. Αλλά και στην Ιατρική, στην Οι
κονομία, στη Φυσική, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός χωρίς τη πλη
ροφορική... ".
Τις σκέψεις του σταμάτησε απότομα το φρενάρισμα του αυτοκινή
του. Μπαίνοντας στο κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών ο Αλέξης έ
νιωσε ρίγη ενθουσιασμού. Οι οθόνες των κομπιούτερ αναβόσβηναν
μεταδίδοντας πληροφορίες. Πέρασαν απέραντους διαδρόμους με ε
κατοντάδες τεχνικούς να πηγαινοέρχονται στις διάφορες αίθουσες.
“Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, έναν νεαρό μαθηματικό,
που ήταν βάρδια χτες τη νύχτα. Εκείνος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συ
νέβη ”, είπε ο Αστυνόμος Βασιλείου, που συνόδευε τον μικρό ντέτεκτιβ.
Όταν τον συνάντησαν σε μια ειδική αίθουσα ο Γιώργος Αθανασί
ου, άρχισε να διηγείται την ιστορία του:
"Δουλεύω αρκετό καιρό στην εταιρία. Είμαι ειδικευμένος στον προ
γραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γι ’αυτό μου ανέθε
σαν ένα απόρρητο σχέδιο που έχει ξεσηκώσει τη ζήλια των ανταγωνι
στών της εταιρίας. Είναι ένα σχέδιο που θα προκαλέσει πραγματική ε
πανάσταση στην Εθνική μας Οικονομία. Η βιομηχανική παραγωγή θα
ανέβει κατακόρυφα.
Ήμουν βάρδια χτες τη νύχτα όταν ξαφνικά έσβησαν τα φώτα. Οταν
πήγα στον πίνακα ελέγχου να δω τη συμβαίνει, διαπίστωσα ότι κά
ποιος είχε κόψει τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης και είχε θέ
σει τον συναγερμό εκτός λειτουργίας. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω και
δύο άγνωστοι κουκουλοφόροι μπήκανε στο γραφείο απειλώντας με έ
να πιστόλι. Ο ένας με κρατούσε ακίνητο, ενώ ο άλλος, αντέγραφε το
πρόγραμμα του κομπιούτερ που ήταν μυστικό. Το είδε στην οθόνη για
να σιγουρευτεί ότι ήταν αυτό, και μετά προγραμμάτισε τον εκτυπωτή
και το τύπωσε. Με χτύπησαν και έφυγαν ανενόχλητοι. Είμαι πολύ στε
νοχωρημένος, γιατί εξαιτίας μου η εταιρία μου θα υποστεί ζημιά ανυ
πολόγιστης αξίας...
“Ομολόγησέ μας Αθανασίου, πόσα λεφτά σου έδωσαν για να προδώσεις την εταιρία σου και ποιος. Μας είπες ψέματα ”, είπε κατηγορη
ματικά ο μικρός ντέτεκτιβ.
ΑΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΥ
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Για τους μικ. μο ύς \ \ (,ιr ψIjj ο υ
Μπορεί να υπάρξει φωτιά χωρίς αέρα;

J

ΑΥΤΟ ΤΟ Ξ Ε ΡΕ ΤΕ ;

Όταν καίει μια φωτιά, καταναλώνει οξυγόνο. Δεν μπορεί να υπάρ
ξει φωτιά χωρίς οξυγόνο. Γι’ αυτό οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν το
νερό και άλλες ουσίες για να σβήσουν μια φωτιά - προσπαθούν να ε
μποδίσουν το οξυγόνο της ατμόσφαιρας να φτάσει στις φλόγες. Αν η
φωτιά δεν μπορεί να πάρει αρκετό οξυγόνο, σβήνει.

Πόσα τα χρώματα στο ουράνιο τόξο;
Αν και οι περισσότεροι άν
θρωποι μπορούν να δουν επτά
χρώματα σ’ ένα ουράνιο τόξο ΚΟΚΚΙΝΟ
κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο,
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
πράσινο, μπλε, λουλακί και ιώ
ΚΙΤΡΙΝΟ
δες - στην πραγματικότητα υ
πάρχουν περισσότερες από 100
ΠΡΑΣΙΝΟ
αποχρώσεις!
m rn
... μ π λ ε
Το ουράνιο τόξο σχηματίζε
Κ
ΛΟΥΛΑΚΙ
ται, όταν το φως του ήλιου
ΩΔΕΣ
περνάει μέσα από σταγόνες νε
ρού. Το ηλιακό φως φαίνεται
άχρωμο και λέγεται λευκό
φως, στην πραγματικότητα ό
μως αποτελείται απ’ όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Οι σταγό
νες του νερού διαχωρίζουν το λευκό φως στα διάφορα χρώματά του.
Τα επτά κύρια χρώματα του ουράνιου τόξου αποτελούν το φάσμα.
Μια ηλιόλουστη μέρα, οι σταγόνες του νερού που πέφτουν απ’ το
λάστιχο του ποτίσματος, μπορούν συχνά να σχηματίσουν ένα ουρά
νιο τόξο. Μπορείτε επίσης μερικές φορές να δείτε τα χρώματα του
ουράνιου τόξου σε σαπουνόφουσκες και σε λεπτά στρώματα λαδιού
σ’ έναν υγρό δρόμο.
μ

Πώς λειτουργούν τα τηλεσκόπια;
Ένα απλό τηλεσκόπιο χρησιμοποιεί δυο φακούς, για να κάνει τα α
ντικείμενα να φαίνονται κοντινότερα απ’ ό,τι είναι στην πραγματικό
τητα. Ένας μεγάλος φακός συλλέγει και εστιάζει τις φωτεινές ακτί
νες, που έρχονται από ένα μακρινό αντικείμενο. Στη συνέχεια, ένας
μικρός φακός μεγεθύνει την εικόνα, μέχρι να μπορεί αυτός που χρη
σιμοποιεί το τηλεσκόπιο, να δει καθαρά. Τα κιάλια λειτουργούν σαν
δυο μικρά τηλεσκόπια, ένα για κάθε μάτι.
Το άτομο, που χρησιμοποιεί το τηλεσκόπιο, εστιάζει στην εικόνα
μέσα από ένα μικρό φακό, που λέγεται προσοφθάλμιος.
Μ Η Ν Κ Ο ΙΤ Α Π Ε Π Ο Τ Ε ΤΟ Ν Η Λ ΙΟ !

Το πρώτο τηλεσκόπιο κατασκευάστηκε απ’ τον Χάνς Λίππερσυ
(Hans Lirrershey), έναν Ολλανδό που έφτιαχνε ματογυάλια. Το 1608
ανακάλυψε ότι, αν χρησιμοποιούσε δυο φακούς, έβλεπε το καμπανα
ριό της εκκλησίας μεγαλύτερο και πιο κοντά. Το 1609 ο Ιταλός επι
στήμονας Γαλιλέο Γαλιλέϊ (Galileo Galilei) έφτιαξε το πρώτο τηλε
σκόπιο, που ήταν αρκετά ισχυρό, ώστε να χρησιμοποιείται για τη με
λέτη των αστέρων και των πλανητών.

Πώς λειτουργούν οι “μαγικοί” καθρέφτες;
Οι “μαγικοί” καθρέφτες (αυ
τοί που βρίσκονται στα λούνα πάρκ) συμπιέζουν ή και μα
κραίνουν τα είδωλα των αν
θρώπων σε αστεία σχήματα και
μεγέθη κάθε είδους. Αυτό γίνε
ται, επειδή στην κατασκευή
τους ανακατεύτηκαν διαφορε
τικοί τύπου καθρέφτη. Κάποια
μέρη είναι κυρτά και κάνουν τα
πράγματα να φαίνονται μικρό
τερα, κάποια άλλα είναι κοίλα
και κάνουν τα πράγματα να φίνονται μεγαλύτερα. Τα κυρτά μέρη συμπιέζουν τα είδωλα, ενώ τα
κοίλα τα μακραίνουν!
Τα μάτια της γάτας φαίνονται να λάμπουν στο σκοτάδι, επειδή στο
πίσω μέρος τους, εσωτερικά, υπάρχει μια ειδική χρωστική στιβάδα.
Ονομάζεται “ταπήτιο του χοριοειδούς” και επειδή ιριδίζει, αντανα
κλά το φως.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Π οιόν α ιώ να έζησε ο τρα γικ ός π οιη τή ς π οιη τή ς Ε υριπίδης;

α) 6ο π.Χ., β) 5ο π.Χ., 4ο π.Χ.
Σ ε π οια πόλη βα σ ίλευε ο Δ ιομήδης;

α) Άργος, β) Πύλος, γ) Μυκήνες
Π ού βρ ίσκεται η ιστορική πόλη Σ α λαμ άνκα

α) Πορτογαλία, β) Μαρόκο, γ) Ισπανία
Τι ήτα ν ο Α νδρέας Μ ουστοξίδης;

α) Φιλόλογος, β) Στρατηγός, γ) Δικαστικός.

Μην κοιτάτε ποτέ κατευθείαν τον ήλιο, ειδικά με τηλεσκόπιο. Οι
ισχυρές ακτίνες του θα βλάψουν τα μάτια σας.

(Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις σωστές απαντή
σεις του κουιζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Θερμά συγχαρητήρια στους: Μιχάλη Κεσίδη, Γεωργία Νανούση,
Μαριάννα Μπλίκα, Ηλία Μπλίκα, Χρήστο Μπίρμπα, Θεοδώρα
Χατζηαθανασιάδη, Βικτωρία Νικολάου, Κων/νο Αλεξίο και Χριστίνα
Αλεξίου, για τις σωστές απαντήσεις στα κουίζ προηγουμένων τευ
χών. Το βιβλία σας θα αποσταλούν σύντομα.

Κ οσ μ ή μ α τα μ υθώ δ ου ς α ξία ς

Ο μόνος που θα μπορούσε να σηκώσει μια μαρμάρινη πλάκα 100 κι
λών ήταν ο εγγονός της Κατακουζηνού Περικλής, 50 χρόνων. Οι άλλοι
ήσαν πολύ γέροι. Το ίδιο και ο κηπουρός που αφού δούλευε εκεί για πε
νήντα πέντε χρόνια θα έπρεπε και αυτός να ήταν πολύ γέρος.

Ε πιμέλεια:
Α νθ/μος Κ ω ν/νος Κ α τσ ινούλα ς
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Η αλληλογραφία μας

3 Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας
κ. Zoran Milic σε ευχαριστήρια επιστολή
του προς τον Α ’ Υ π α ρ χ η γ ό τ η ς Ε λ λ η ν ι
κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο κ. Γ εώ ρ -

αναφέρει: “ Εκ μέρους του Υ
πουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας
της Σερβίας, για μια ακόμη φορά, ο Πρόε
δρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομι
κών, κ. Radomir Marcovic και εμείς προ
σωπικά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε
για τη ζεστή σας φιλοξενία, φιλία και τέλεια
διοργάνωση. Ελπίζοντας να σας δούμε σύ
ντομα επ'ευκαιρία του επόμενου πρωτα
θλήματος, δεχθείτε τους καλύτερους αθλη
τικούς χαιρετισμούς μου. ”

γ ιο Π λ ά κ α ,

13 Ο Δήμαρχος Χαιρωνείας κ. Νίκος Παπαγγέλης εκφράζει τα θερμά του συγχαρη
τήρια προς το προσωπικό της Α σ τ υ ν .
Α /νσ η ς Β ο ιω τ ία ς και ιδιαίτερα προς τους
δύο αστυνομικούς του Τ.Τ. Α ιβ α δ ε ιά ς
για τη σύλληψη του κακοποιού Βασίλη
Παλαιοκώστα.
3 Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας κ. Αθανά
σιος Χειμάρας εκφράζει τα συγχαρητρήριά του προς τους Διοικητές των
Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Τ μ η μ ά τ ω ν Α α μ ία ς κ α ι

αλλά και σε όλο το προσωπικό
της Αστυν. Διεύθυνσης Φθιώτιδας, για τις
συντονισμένες ενέργειες και την επιτυχή
τους κατάληξη, που είχε σαν αποτέλεσμα
τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη
της πρόσφατης ανθρωποκτονίας στο Α
χλάδι Φθιώτιδας.
Σ τ υ λ ίδ α ς,

3 Οι κ.κ. Παππάς Γεώργιος και Βάθης
Σωτήριος κάτοικοι Βαθίου Αυλίδας Ν.
Εύβοιας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
προς το Διοικητή του Α σ τ υ ν . Τ μ ή μ α τ ο ς
Μ ά ν δ ρ α ς Υπαστυν. Α' Μίχα Σταύρο κα
θώς και προς τους αστυνομικούς υπαλλή
λους του ιδίου Τμήματος Ανθ/μο Γκρέμο
Νικόλαο και Αστυφύλακες Τασόπουλο
Ευστάθιο και Βάσση Περικλή, για την α
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ναζήτηση και εντοπισμό του κλεμμένου
Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

λογητικά, παρέλαβαν πιστωτικές κάρτες
από την Τράπεζα Πίστεως.

0 Ο κ . Γκιζίνος Ανάργυρος κάτοικος Θή
βας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
προς το Διοικητή και όλο το Προσωπικό
του Τ μ ή μ α τ ο ς Α σ φ α λ ε ία ς Θ η β ώ ν για τον
εντοπισμό, σύλληψη και παραπομπή στη
Δικαιοσύνη του δράστη που είχε διαρρήξει πριν λίγες μέρες την κατοικία του αφαιρώντας το ποσό των τριών περίπου ε
κατομμυρίων δραχμών, ποσό το οποίο και
του επεστράφη.

3 Ο Δ/ντής Λειτουργίας της “Αττικό Μέ
τρο Α.Ε”. κ. Αλεξ. Σταυρόπουλος εκφράζει
τις ευχαριστίες και την βαθύτατη ικανο
ποίησή του για την άμεση κινητοποίηση
και τον τρόπο ανταπόκρισης της υπηρεσί
ας του Τ .Ε .Ε .Μ . κατά τη διάρκεια άσκη
σης που έγινε πρόσφατα στο σταθμό “Πα
νεπιστήμιο” με σενάριο την ύπαρξη εκρη
κτικού μηχανισμού στην αποβάθρα του
σταθμού. Η άσκηση έλαβε χώρα με πραγ
ματικούς χρόνους και συνθήκες, χωρίς οι
ανταποκρινόμενοι αστυνομική ομάδα να
γνωρίζει ότι επρόκειτο περί άσκησης.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ ενικού
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας
αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά σε
αίμα των Δ ο κ ίμ ω ν Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν τ η ς
Σ χ ο λ ή ς Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν Κ α ρ δ ίτ σ α ς αι
σθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν
θερμά το διοικητή, το προσωπικό και ό
λους τους Δόκιμους Αστυφύλακες της
Σχολής για την ανθρωπιστική τους αυτή
χειρονομία.
0 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Βοιωτίας κ. Σπυρίδων
Κίτσος εκ μέρους του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Ένωσης σε συγχαρητήρια ε
πιστολή τους προς το σύνολο των υπηρετούντων στην Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Δ ιε ύ θ υ ν σ η
Β ο ιω τ ία ς και ιδιαίτερα προς τους δύο συ
ναδέλφους οι οποίοι με αυτοθυσία και αποτελεσματικότητα συνετέλεσαν στην ά
μεση σύλληψη του πλέον επικίνδυνου κα
ταζητούμενου κακοποιού Παλαιοκώστα,
μεταξύ άλλων αναφέρουν. ' ’ Η ενέργειά
σας αυτή αποτελεί δείγμα επιβεβαίωσης ότι
οι Έλληνες Αστυνομικοί διαθέτουν την πεί
ρα, την ικανότητα, το θάρρος αλλά και το
φιλότιμο ώστε να διασφαλίζουν την προ
στασία και την ασφάλεια του κάθε πολίτη
στη χώρα μας ” και προσθέτουν, ‘ ’Η σύλ
ληψη του παραπάνω κακοποιού και η πα
ράδοσή του στην Ελληνική Δικαιοσύνη δεν
ήταν τυχαίο γεγονός αλλά αποτέλεσμα των
συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων
που γίνονται νυχθημερόν σ ’ ολόκληρο το
Νομό Βοιωτίας, για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας.
13 Από το Τμήμα Πιστωτικών Καρτών
της Τράπεζας Πίστεως οι Υπάλληλοι I.
Καλκούνης και Α. Μαλαφέκας εκφράζουν
τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Τμήμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της
Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής και ειδικό
τερα προς τους : Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο κ . Π .
Ρ ο ύ μ π η , Α σ τ υ ν . Δ ιευ θ υ ν τ ή κ. Ν . Τ σ ιρ ά κ η , Α σ τ υ ν . Υ π ο δ /ν τ ή

κ. Ν . Δ α β ίλ α και

για τη συν
δρομή τους στη σύλληψη ατόμων, τα ο
ποία έχοντας προσκομίσει πλαστά δικαιοΑ σ τ υ ν . Β ’ κ. Ε . Σ φ α κ ια ν ά κ η ,
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3 Ο κ. Ακζώτης Γεώργιος Πρόεδρος και
Δ/νων Σύμβουλος Ανώνυμης εταιρείας
με έδρα την Αθήνα εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς το Ι ο Τ μ ή μ α τ η ς
Υ π ο δ /ν σ η ς Δ ίω ξ η ς Ο ικ ο ν . Ε γ κ λ η μ ά τ ω ν
& Ε γ κ λ η μ . Α ρ χ α ιο κ . κ α ι

Η θ ώ ν Α τ τ ι

και ιδιαίτερα προς τους: Προϊστάμενο
του Τμήματος Αστυν. Υποδ/ντή κ. Νίκο
Δαβίλλα, τον Αστυν. Β ’ κ. Καλλιανιώτη
Αριστοτέλη , τον Αρχ/κα Π.Σ. κ. Μαυροθαλασσίτη Παρασκευά , τον Αρχ/κα
Μ.Π.Σ. κ. Μπρούμα Χαράλαμπο και Α
στυφύλακες κ.κ. Αγγελή Ιωάννη και Γραμματικόπουλο Ευστάθιο, για την άψογη ορ
γάνωση επιχείρησης που είχε σαν αποτέ
λεσμα την εξάρθρωση πειρατείας σχετικά
με δικαιώματα των Ελλήνων ποδοσφαιρι
στών.
κής

3 Τα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Παρα
γωγών Ηχογραφημάτων με αφορμή τις
δύο μεγάλες πρόσφατες επιχειρήσεις στο
Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσ/νίκης που εί
χαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 21 ατό
μων και την κατάσχεση πάνω από 10.000
πειρατικών CD, εκφράζουν τις θερμές
τους ευχαριστίες προς τον Προϊστάμενο,
το Δ/ντή και όλο το Προσωπικό του Τ μ ή 
μ α τ ο ς Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν

Ε γκλη μ άτω ν της

για τη με
γάλη ευαισθησία που επιδεικνύουν στο
μείζον θέμα της καταπολέμησης της πει
ρατείας που ζημιώνει σοβαρά το κράτος,
τους δημιουργούς και τους παραγωγούς.
Δ /ν σ η ς Α σ φ α λ ε ία ς Θ ε σ /ν ίκ η ς ,

3 Ο Αρχ/κας Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Διοικητής του Α.Σ. Γαυρίου-Άνδρου, ευ
χαριστεί θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Δ.Σ. της Έ ν ω σ η ς Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Υ 
π α λ λ ή λ ω ν Κ υ κ λ ά δ ω ν , για την αμέριστη
συμπαράσταση και συναδελφική αλληλεγ
γύη που του επέδειξαν.
□
Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Η Λ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε Ω Ν Σ Τ Ο ΙΙΕ Ρ ΙΟ Α ΙΚ Ο Μ Α Σ
Το περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" εκδΐδεται κάθε μήνα σε 52.000 αντίτυπα, τα οποία προορίζονται
για 42.000 αστυνομικούς και πολίτικους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας και για 10.000 ιδιώτες συνδρομητές.
Εκτυπώνεται σε σχήμα 30 X 20.5 cm και έχει 64 σελίδες πλέον του εξωφύλλου. Το περιοδικό εκπυπώνεται εξ
ολοκλήρου τετράχρωμο. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 26,5 X 18.4 cm
(1/2 σελίδας 18,4 X 13,2 cm και 1/4 σελίδας 13,2 X 9,2 cm).
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα δύο (2) εσώφυλλα του εξωφύλλου και έξι (6) σελίδες του εσωφύλλου.
Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
Θ έ σ η /Σ χ ή μ α

Τ ετρά χρω μ η

1ο ε ο ώ φ υ λ λ ο εξ ω φ ύ λ λ ο υ

2 0 0 .0 0 0

2ο εσώ φ υλλο εξω φ ύλλου

1 8 0 .0 0 0

Α σπρόμαυρη

Ο λ ο σ έλ ιδ η

1 5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1/2 σ ε λ ί δ α ς
1 /4 σ ε λ ί δ α ς

8 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0

50.0(H)
3 0 .0 0 0

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

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

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ ν<ι με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Ιίεριοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι),
για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Έστειλα ή εσωκλείω την απ’ αριθμόν .......................................... ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΗ: 2.500 δραχμές (οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος του μηνός ......................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................................................................................................................
ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.................................................. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:..............................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.........../..... /.......
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