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ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Αποστολή τοο Τμήματος Εκπαίδευσης της Γ.Α.Α.Α. είναι η συνεχής εκπαίδευση των αστυνομικών,

με στόχο την επιβίωσή τους στο δρόμο.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται σε θέματα 

αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας και οπλοτεχνικής - αμυντικής σκοποβολής, 

τρία αντικείμενα ξεχωριστά μεν αλλά αλληλενδετα μεταξύ τους, 

που αλληλοσυμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τον επιδιωκόμενο στόχο.

Η “Α.Ε.” επισκέφθηκε τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Α.Μ.Α. 

και συζήτησε με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αστυνόμο Α' Ανδρέα Καραβαλάκη.

“Α.Ε.”: Κύριε Αστυνόμε, 
πότε ξεκίνησε αυτή η 
προσπάθεια;

Απάντηση: Είναι μία προ
σπάθεια που ξεκινήσαμε το 
1994 μία μικρή ομάδα αξιωμα
τικών. Η πρωτοβουλία αυτή 
βρήκε πρόσφορο έδαφος και 
αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη 
την Ελλάδα υπάρχει οργασμός 
στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 7001/2/844-γ 
από 2-6-1995 απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης δη- 
μιουργήθηκαν Τμήματα Εκπαί
δευσης στις Γενικές Αστυνομι
κές Δ/νσεις (Αττικής και 
Θεσ/κης) και Γραφεία Εκπαί

δευσης στις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις της Χώρας.

Αυτή τη στιγμή στη 
Γ.Α.Δ.Α. λειτουργούν πέντε 
Σχολεία Εκπαίδευσης: 

α) Δ/νσης Ασφαλείας Αττι
κής με έδρα το Α.Μ.Α.

β) Δ/νσης Αστυνομίας Αθη
νών με έδρα το Ο.Α.Κ.Α.

γ) Δ/νσης Αστυνομίας Ανα
τολικής Αττικής με έδρα το 
Ο.Α.Κ.Α .

δ) Δ/νσεων Αστυνομίας Πει
ραιά - Δυτικής Αττικής και 
Τροχαίας Αττικής με έδρα το 
Σ.ΕΙ.Φ.

ε) Δ/νσης Αμεσης Δράσης 
Αττικής με έδρα το Σ.ΕΙ.Φ.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης 
σε όλα τα ανωτέρω σχολεία εί

ναι δώδεκα ημέρες, με επτά ώ
ρες ημερησίως .

“Α.Ε.”: Ποιος είναι ο σκο
πός της εκπαίδευσης;

Απάντηση: Σκοπός της εκ
παίδευσης είναι να εμφυτεύσει 
στον αστυνομικό συνήθειες 
που χρειάζεται στο δρόμο, για 
να παραμείνει ζωντανός και ε
λεύθερος, αποδίδοντας συγ
χρόνως έργο. Η εκπαίδευση 
μέσα από τη θεωρία και την 
πράξη γυμνάζει το μυαλό του 
αστυνομικού, ώστε να μην 
χρειαστεί να σκεφτεί τι πρέπει 
να κάνει σε μία κρίσιμη στιγ
μή. Για να αντιδρά ο Αστυνο
μικός στο δρόμο όπως ακριβώς

έχει εκπαιδευτεί, θα πρέπει το 
σώμα και το μυαλό του να γί
νουν ένα. Χωρίς το μυαλό όλες 
οι σωματικές δυνάμεις και οι 
τακτικές είναι άχρηστες.

Η εκπαίδευση για να είναι α
ποτελεσματική πρέπει να είναι 
ρεαλιστική, απαλλαγμένη από 
τα λάθη του παρελθόντος και 
προσαρμοσμένη σε συνθήκες 
πραγματικής συμπλοκής, ώστε 
να καθιστά τον αστυνομικό α
ξιόμαχο αντίπαλο του κακο
ποιού. Το τρίπτυχο: ψυχολογία 
- ακρίβεια - ταχύτητα, τόσο α
πό πλευράς τακτικής, όσο και 
από πλευράς τεχνικής είναι κα
θοριστικός για την επιβίωση 
του αστυνομικού σε δύσκολες 
καταστάσεις .
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Με τη μελέτη των πραγματι
κών περιστατικών και την πα
ρακολούθηση διεθνών τακτι
κών, γίνεται προσπάθεια να α- 
ξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπει
ρία των αστυνομικών και να 
δοθεί νέα γνώση, που να υπο
δεικνύει τρόπους ασφαλών 
προσεγγίσεων, μεθόδους - τα
κτικές ελέγχων, συλλήψεων, 
βελτιώνοντας έτσι την ατομική 
τους ετοιμότητα, αλλά κυρίως, 
το πνεύμα ομάδας, για να ανα
πτυχθεί η δυνατότητα επικοι
νωνίας, συνεργασίας και συλ
λογικής επιχειρησιακής δρά- 
σης.

“Ά.Ε.”: Από πρακτικής 
πλευράς η εκπαίδευση έχει 
δώσει αποτελέσματα;

Απάντηση; Πολλά πραγμα
τικά περιστατικά που διηγού
νται οι αστυνομικοί τονίζουν 
τον τρόπο που λειτούργησε η 
εκπαίδευσή τους και είχαν επι
τυχή κατάληξη με συλλήψεις 
κακοποιών, χωρίς αυτά να 
προλάβουν να επεκταθούν και 
να δουν τα φώτα της δημοσιό
τητας. Σε άλλα πάλι οι αστυνο
μικοί αναφέρουν ότι λειτούρ
γησαν ανακλαστικά (βιωμένη 
εκπαίδευση) σύμφωνα με αυτά 
που είχαν διδαχθεί π.χ. άλλα
ξαν θέση, επίπεδο ή κύλησαν 
με βαρελάκια και πυροβόλη
σαν αποφεύγοντας τα χειρότε
ρα αποτελέσματα. Τα αποτελέ
σματα της εκπαίδευσης μείω
σαν τους θανατηφόρους τραυ
ματισμούς των Αστυνομικών, 
που ήταν σε έξαρση στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990.

“Α.Ε.”: Σε ποιο επίπεδο 
βρίσκεται σήμερα η εκπαί
δευση;

Απάντηση: Η εκπαίδευση 
βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο 
και σε υψηλό επίπεδο και μπο
ρεί να δώσει απαντήσεις στα 
περισσότερα θέματα αυτοπρο
στασίας του αστυνομικού. Μέ
σα από τις διάφορες τακτικές 
αυτοπροστασίας που προτεί
νει, βοηθά τον αστυνομικό να 
κάνει την εκάστοτε σωστή επι
λογή του. Οι τακτικές των α
στυνομικών στο δρόμο, πρέπει 
να είναι κατάλληλες, ώστε να

μπορούν να εφαρμοστούν και 
να μη δημιουργούν επιπρόσθε
τα προβλήματα από τη μη συ- 
νεργάσιμη συμπεριφορά των 
πολιτών. Η συσχέτιση που έ
χουν οι τρόποι δράσης με τον 
κανόνα που λέει ότι “όσο α
σφαλέστερη είναι μία πρακτι
κή γι’ αυτόν που την ενεργεί , 
τόσο πιο επίπονη είναι γι’ αυ
τόν που τη δέχεται”, δημιουρ
γεί λεπτές ισορροπίες μεταξύ 
της ασφάλειας του αστυνομι
κού και του σεβασμού του πο
λίτη.

Η εκπαίδευση δεν είναι εύ
κολη υπόθεση. Η σωστή κρίση 
και επιλογή, που πρέπει να έχει 
ο αστυνομικός σε κάθε περί
πτωση, έρχεται μέσα από την 
συνεχή εκπαίδευση ώστε να 
μπορεί να δει όλα τα περιστα
τικά που πιθανόν να αντιμετω
πίσει, πριν του παρουσιασθούν 
στο δρόμο.

“Α.Ε”: Ποια αντικείμενα 
διδάσκονται στα σχολεία εκ
παίδευσης της Γ.Α.Δ.Α. ;

Απάντηση: Τα αντικείμενα 
που διδάσκονται είναι οι τρεις 
παράγοντες που επηρεάζουν τη 
ζωή του αστυνομικού στο δρό
μο: Η αστυνομική αυτοάμυνα, 
οι τακτικές επιβίωσης και η ο- 
πλοτεχνική - αμυντική σκοπο
βολή .

Στην αστυνομική αυτοάμυ
να καταφέραμε και ξεφύγαμε 
από κάποιες αντιλήψεις που ή

θελαν τον αστυνομικό γνώστη 
πολεμικών τεχνών . Δεν ασχο
λούμαστε εξειδικευμένα με 
κάποια συγκεκριμένη πολεμι
κή τέχνη. Βέβαια καλό θα ήταν 
όλοι οι αστυνομικοί να ήταν 
πυγμάχοι ή γνώστες πολεμι
κών τεχνών, αυτό όμως κατα
λαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει. 
Έτσι στο πρόγραμμα της α
στυνομικής αυτοάμυνας συ- 
μπεριλάβαμε κάποιες απλές τε
χνικές που να μπορούν να ε- 
φαρμοσθούν από οποιοδήποτε 
αστυνομικό.

Τεχνικές που έχουν να κά
νουν με την ακινητοποίηση και 
σύλληψη ατόμων, τη σωστή 
και γρήγορη σωματική έρευνα 
και τη σωστή χειροπέδη ση ε
φόσον επιβάλλεται. Η πρώτη 
φάση βέβαια, αυτή της ακινη- 
τοποίησης και σύλληψης είναι 
και η πιο δύσκολη. Προσπα
θούμε να περάσουμε στον α
στυνομικό το μήνυμα ότι εκεί
νο που κατά πρώτον πρέπει να 
κάνει είναι να αποκλιμακώσει 
την βία με μία σειρά ενερ
γειών, όπως η επιβλητική του 
παρουσία, ο ευπρεπής διάλο
γος κ.λπ. Αν παρόλα αυτά το 
περιστατικό τον οδηγήσει στη 
χρήση βίας, τότε πρέπει να εί
ναι έτοιμος να κάνει χρήση αυ
τής, είτε με τα χέρια του είτε 
με την αστυνομική ράβδο ή με 
το πυροβόλο όπλο. Εδώ είναι η 
καινοτομία που παρουσιάζει η 
εκπαίδευση στο αντικείμενο 
αυτό.

Συγκεκριμένα είναι η εκπαί
δευση στη σωστή χρήση της α
στυνομικής ράβδου. Ένα δρα
στικό όπλο που ουδέποτε χρη
σιμοποιήθηκε γιατί απλούστα- 
τα ποτέ δεν εκπαιδεύτηκε ο α
στυνομικός. Αποτέλεσμα αυ
τού είναι να καταφεύγει με πε
ρισσή ευκολία στο πυροβόλο 
όπλο.

Στο μάθημα της αυτοπρο
στασίας διδάσκονται όλες οι 
τακτικές για το σωστό έλεγχο 
ατόμων, οχημάτων αγνώστου 
και υψηλού κινδύνου, τη σω
στή έρευνα κλειστών χώρων, 
φρούρησης στόχων, χρηματα
ποστολές, οχυρώσεις, ομηρίες. 
Επίσης, αναλύονται περιστατι
κά και επιση μαίνονται τα τυ
χόν λάθη και χειρισμοί που έ
χουν γίνει.

Στο μάθημα της οπλοτεχνι- 
κής - αμυντικής σκοποβολής
διδάσκεται θεωρητικά κάθε τι 
που έχει σχέση με όπλα και πυ- 
ρομαχικά, καθώς και τη βαλλι
στική τους αναχαιτιστική ικα
νότητα.

Στη συνέχεια ακολουθεί η 
ξηρά προπόνηση και η πρα
κτική εξάσκηση στο πεδίο βο
λής με το όπλο που κατέχει κά
θε αστυνομικός καθώς και με 
το υποπολυβόλο ΜΡ5. Με κά
θε όπλο ο αστυνομικός ρίχνει 
πενήντα φυσίγγια. Και εδώ 
καινοτομούμε διότι ο τρόπος 
που γίνεται το πεδίο βολής ξε
φεύγει κατά πολύ από παλιά 
πρότυπα. Συγκεκριμένα, στο

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος 2000 -  141



πεδίο βολής γίνεται προσωπι
κή εκπαίδευση αφού αντιστοι
χεί ένας εκπαιδευτής για κάθε 
εκπαιδευόμενο. Η εκπαίδευση 
δεν γίνεται στατικά αλλά κάτω 
από ένταση (τροχάδην, κάμ
ψεις κ.λπ. με τεχνητή ψυχοσω
ματική πίεση), δηλαδή αυτή 
που ο αστυνομικός θα αντιμε
τωπίσει στο δρόμο.

Σκοπός της εκπαίδευσης αυ
τής δεν είναι να συγκεντρώσει 
ο αστυνομικός τις βολές του 
στο άψυχο χαρτί, αλλά να λει
τουργήσει το όπλο του με τα
κτική σκέψη και ανάλογα με 
τις εντολές - οδηγίες του εκ
παιδευτή. Να δώσει "εντο
λές" στο στόχο, να αναγνωρί
σει την απειλή, να πυροβολή
σει το στόχο προσαρμόζοντας 
κατάλληλα το σώμα του στις 
καλύψεις που υπάρχουν.

“Α.Ε”: Θα θέλαμε να μας 
μιλήσετε για τον περίφημο Ε- 
ξομοιωτή Διαχείρισης Κρίσι
μων Αστυνομικών Καταστά
σεων.

Απάντηση: Εκτός από τα 
σχολεία που προανέφθηκαν, υ
πάρχει και το σχολείο εκπαί
δευσης στο πρώτο υπόγειο του 
Α.Μ.Α. όπου εκπαιδεύονται ό
λοι οι αστυνομικοί των διευ
θύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. στον Ε- 
ςομοιωτή Διαχείρισης Κρίσι
μων Αστυνομικών Καταστά
σεων. Το Σεπτέμβριο του 
1995, τοποθετήθηκε στις εγκα
ταστάσεις του Α.Μ.Α. ένα Σύ
στημα Εκπαίδευσης με ακτίνες 
LASER. Μέχρι το τέλος του ί
διου έτους, το Σύστημα αυτό 
λειτούργησε πειραματικά με 
Αστυνομικούς της Δ/νσης Άμε
σης Δράσης Αττικής. 
Μέχρι σήμερα στο σύστημα 
αυτό έχουν εκπαιδευτεί πάνω 
από 15.000 αστυνομικοί.

Η υπηρεσία μας εφοδιάστη
κε πρόσφατα μ’ έναν νέο Εξο- 
μοιωτή σύγχρονης τεχνολογίας 
ο οποίος λειτουργεί με λογι
σμικά προγράμματα στην εξο- 
μοίωση μάχης εναντίον κινη
τών και ακίνητων στόχων με 
κατάλληλα διασκευασμένα ό
πλα και υλικά. Ο εξομοιωτής 
αυτός είναι ικανός να παρέχει 
εκπαίδευση προσαρμοσμένη 
τόσο στις σημερινές, όσο και

στις μελλοντικές ανάγκες της 
υπηρεσίας. Στην παρούσα φά
ση μπορούν να εκπαιδεύονται 
δύο αστυνομικοί ταυτόχρονα, 
ένας με πιστόλι και ένας με υ- 
ποπολυβόλο ΜΡ5. Υπάρχει ό
μως η δυνατότητα να εκπαι
δεύονται μέχρι και τέσσερις Α
στυνομικοί συγχρόνως.

Ο Εξομοιωτής αποτελείται από:
1. Μία κεντρική μονάδα η ο

ποία περιλαμβάνει ένα μόνι
τορ, έναν εκτυπωτή και ένα 
χειριστήριο.

2. Ένα σύστημα για την ταυ
τόχρονη εκπαίδευση τεσσάρων 
ατόμων με συνδεδεμένα ελεγ
χόμενα από το σύστημα τροπο
ποιημένα όπλα .

3. Ένα πιστόλι 9mm Η.Κ 
ΜΡ5 με ανάκρουση, ελεγχό
μενη από το σύστημα.

4. Ένα υποπολυβόλο Η.Κ. 
ΜΡ5 με ανάκρουση, ελεγχόμε
νη από το σύστημα.

5. Μία οθόνη προβολής δια
στάσεων 2μ. χ 2μ.

6. Ένα μηχάνημα προβολής .
7. Ένα ολοκληρωμένο σύ

στημα δημιουργίας σεναρίων.

“Α.Ε”: Τι δυνατότητες έχει 
αυτό το σύστημα εκπαίδευ
σης:

Απάντηση: Έχει τη δυνατό
τητα να εξομοιώνει τις πραγ
ματικές καταστάσεις συμπερι-

λαμβανομένης της απόφασης , 
αντίδρασης και ακρίβειας της 
βολής με τα χαρακτηριστικά 
της οπισθοδρόμησης του κλεί
στρου, θορύβου, εμπλοκής και 
πραγματικού βάρους όπλου 
και πίεσης σκανδάλης. Βασικό 
πλεονέκτημα του νέου εξο- 
μοιωτή είναι ότι αποτυπώνει 
στην οθόνη και αναγνωρίζει 
τις βολές του κάθε όπλου (πι
στολιού - υποπολυβόλου) ξε
χωριστά, έστω και αν αυτές έ
χουν ριχτεί στον ίδιο στόχο.

Τα όπλα λειτουργούν με την 
βοήθεια διοξειδίου του άνθρα
κα και αποτυπώνουν τα ίχνη 
των βολών στην οθόνη με α
κτίνες LASER.

Τις δυνατότητες του νέου συ
στήματος εκπαίδευσης, τις έ
χουμε κατατάξει σε δύο φάσεις: 

α. Στην πρώτη φάση οι εκ
παιδευόμενοι αστυνομικοί μα
θαίνουν τα πρώτα βήματα, ό
σον αφορά την τεχνική χρήσης 
των όπλων. Μαθαίνει δηλαδή 
το σωστό τρόπο χρήσης των ό
πλων σε σκοπευμένες και κυρί
ως κατευθυνόμενες βολές, στις 
οποίες και δίνεται ιδιαίτερη βα
ρύτητα. Στη φάση αυτή υπάρ
χουν διάφορα στάδια δυσκολί
ες. Οι στόχοι που εμφανίζονται 
στην οθόνη μπορεί να είναι μι
κροί ή μεγάλοι, φιλικοί ή εχθρι
κοί. Η δυσκολία των σεναρίων 
εξαρτάται από τον χρόνο παρα

μονής των στόχων στην οθόνη, 
την ξαφνική εμφάνισή τους α
πό διαφορετικά σημεία και την 
κίνησή τους σ’ αυτή.

β. Στη δεύτερη φάση, οι εκ
παιδευόμενοι αντιμετωπίζουν 
σενάρια που προβάλλονται 
στην οθόνη. Τα σενάρια είναι 
αστυνομικής φύσεως, από αυ
τά που ο αστυνομικός αντιμε
τωπίζει καθημερινά. Μπορεί 
να είναι απλό οικογενειακό ε
πεισόδιο, ένας έλεγχος οχήμα
τος, μία ένοπλη ληστεία κ.λ.π.

Μέσα από τα σενάρια οι εκ
παιδευόμενοι “πονηρεύοντας” 
ούτως ώστε να μπορούν να α
ναγνωρίζουν τις απειλές τους, 
να τις ακινητοποιούν και να τις 
πυροβολούν άν χρειαστεί. Με 
την παρέμβαση του εκπαιδευ
τή - χειριστή το σύστημα αξιο
λογεί την κρίση των εκπαι- 
δευομένων, αν τυχόν έκαναν 
σωστή και νόμιμη χρήση του 
όπλου τους. Αξιολογείται επί
σης ο χρόνος αντίδρασή τους, 
καθώς και η ευστοχία των βο
λών τους.

Στο σημείο αυτό σκόπιμο 
είναι να τονιστεί ότι τα σενά
ρια είναι διάρκειας μερικών 
δευτερολέπτων και σταματούν 
σε πολύ μικρό χρόνο αφότου 
εκδηλώνει την επίθεσή του ο 
κακοποιός. Και είναι σκόπιμα 
έτσι φτιαγμένα ούτως ώστε οι 
Αστυνομικοί να κάνουν χρήση
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του όπλου τους πριν από την 
εκδήλωση της επίθεσης από 
τον κακοποιό. Πρέπει δηλαδή 
να πυροβολούν όχι μετά την ε
πίθεση, γιατί τότε συνήθως εί
ναι αργά, αλλά πριν από αυτήν 
και ιδίως όταν υπάρχει πρόθε
ση εκδήλωσης της και μάλιστα 
με τέτοιο μέσο που να επιτρέ
πει την άμυνα με πυροβόλο ό
πλο.

Από την μέχρι σήμερα λει
τουργία του Συστήματος Εκ
παίδευσης με ακτίνες LASER 
διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω:

α) 11 αποτελεσματικότητα 
και η ρεαλιστικότητα της εκ
παίδευσης.

β) Η μείωση του κόστους 
της εκπαίδευσης σε σχέση με 
την εκπαίδευση με πραγματικά 
πυρά.

γ) Η εκπαίδευση μεγαλύτε
ρου αριθμού Αστυνομικών.

δ) Η αύξηση του δείκτη ετοι
μότητας του Αστυνομικού, α
φού αναγκάζεται να αντιδράσει 
σε ορισμένο χρόνο , συμμετέ
χοντας σε εικονικά σενάρια τα 
οποία εγγίζουν τα πραγματικά 
περιστατικά που αντιμετωπίζει 
ο Αστυνομικός στην καθημερι
νή του επιχειρησιακή δράση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με 
διαταγή του Υ.Δ.Τ. αποφασί- 
στηκε η αγορά έξι εξομοιωτών 
με ακτίνες LASER προηγμέ
νης τεχνολογίας προκειμένου 
αυτοί να εγκατασταθούν σε Α
στυνομικές Δ/νσεις στις Σχο
λές της Ελληνικής Αστυνομίας 
και στην υπηρεσία μας.

“Α.Ε.”: Πόσοι αστυνομικοί 
της Γ.Α.Λ.Α. εκπαιδεύονται 
καθημερινά ;

Απάντηση: Καθημερινά εκ
παιδεύονται εκατόν πενήντα α
στυνομικοί, αριθμός που θεω
ρείται ικανοποιητικός αν ανα- 
λογιστούμε τις ανάγκες της υ
πηρεσίας. Ο αριθμός των εκ
παιδευόμενων συνολικά πρέ
πει να είναι τέτοιος ούτως ώ
στε να μπορεί η εκπαίδευση να 
επαναλαμβάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ό
τι στα δύο χρόνια θα έπρεπε να 
επαναλαμβάνεται. Σήμερα, με 
τους υπάρχοντες ρυθμούς και 
βαδίζοντας ήδη στον 5ο χρόνο

της εκπαίδευσης, έχουμε ολο
κληρώσει τον πρώτο κύκλο και 
ένας μεγάλος αριθμός αστυνο
μικών που εκπαιδεύτηκαν, έρ
χεται να εκπαιδευτεί για δεύτε
ρη φορά. Οι ανάγκες της υπη
ρεσίας είναι μεγάλες και εκτός 
αυτού υπάρχει το πρόβλημα 
της έλλειψης χώρων εκπαίδευ-

και εκπαιδευτών, 
χετικά με τους εκπαιδευ

τές, το έργο που επιτελούν εί
ναι επίπονο έως εξαντλητικό, 
αφού εκπαιδεύουν ανομοισγε- 
νή ακροατήρια ως προς την 
κατεχόμενη γνώση και την ηλι
κία, για πολλές ώρες ημερησί- 
ως.

“Α.Ε.”: Οι εκπαιδευτές σε 
ποιο επίπεδο βρίσκονται;

Απάντηση: Γενικά θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι το επί
πεδο των εκπαιδευτών είναι 
πολύ καλό. Πάντα όμως υπάρ
χουν περιθώρια βελτίωσης, α
φού η εκπαίδευση δεν είναι 
στατική αλλά δυναμική γνώση. 
Γι’ αυτό οι εκπαιδευτές μελε
τώντας αυτά που γίνονται τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας, όσο 
και στο εξωτερικό, βελτιώνο
νται συνεχώς.

“Α.Ε.”: Σ’ αυτό το σημείο 
εξαντλούνται οι δραστηριό
τητες του Τμήματος Εκπαί
δευσης;

Απάντηση: Η υπηρεσία μας 
πέραν της βασικής εκπαίδευ
σης , προσφέρει και ειδικές 
εκπαιδεύσεις :

1. Εκπαίδευση Αστυνομικών 
της Γ.Α.Δ.Α. (Αστυν. Τμημά
των, Διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ. κ.λπ.) 
σε θέματα πεζής περιπολίας.

2. Εκπαίδευση συνοριακών 
φυλάκων των νομών Θεσπρω
τίας, Ιωαννίνων, Φλώρινας και 
Καστοριάς, σε θέματα που 
τους αφορούν.

3. Εκπαίδευση των ειδικών 
φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. σε θέμα
τα φρούρησης ευπαθών στό
χων.

4. Εκπαίδευση Αστυνομικών 
της Δ/νσης Ασφαλείας Αττι
κής (ΥΔΕΖΙ) σε θέματα Οπλο- 
τεχνικής -Αμυντικής Σκοπο
βολής και στον εξομοιωτή 
LASER.

5. Εκπαίδευση των ειδικών 
δυνάμεων του Λιμενικού Σώ
ματος σε θέματα Αυτοάμυνας , 
Αυτοπροστασίας , Οπλοτεχνι- 
κής - Αμυντικής Σκοποβολής 
και στον Εξομοιωτή LASER .

6. Εκπαίδευση των Δοκ. Υ- 
παστυνόμων και της Φρουράς 
του Προέδρου της Δημοκρατί
ας και άλλων Αρχηγών Πολιτι
κών Κομμάτων στον Εξομοιω- 
τή.

7. Εκπαίδευση ομάδας Βα
τραχανθρώπων σε θέματα Αυ
τοπροστασίας - Αμυντικής 
Σκοποβολής και στον Εξο- 
μοιωτή.

Είναι αλήθεια η προσφορά 
μας στους Αστυνομικούς είναι 
πολύπλευρη. Γιατί δεν τους 
βλέπουμε μόνο ως επαγγελμα- 
τίες αλλά και ως ανθρώπους με 
άλλες υποχρεώσεις .

Έτσι με ευθύνη του Τμήμα
τός μας λειτουργούν :

1) Υπερσύγχρονο Γυμνα
στήριο στο 2ο όροφο του 
Α.Μ.Α. Σε αυτό μπορούν να 
γυμνάζονται όλοι οι Αστυνομι
κοί κατά τον ελεύθερο χρόνο 
τους. Το Γυμναστήριο λειτουρ
γεί (από Δευτέρα έως Παρα
σκευή ώρες 08:00 - 21:00 και 
Σάββατο ώρες 08:00 - 14:00) 
με εξειδικευμένο προσωπικό 
και με σύγχρονα όργανα .

2) Τμήματα Πολεμικών Τε
χνών για τα παιδιά του Αστυ
νομικού προσωπικού ως εξής :

(α) Τμήμα JUDO κάθε Πέ
μπτη (ώρες 19:00 - 21:00) στο 
Α.Μ.Α. και Σάββατο 12:15 - 
14:00.

(β) Τμήμα TAE KWON DO 
κάθε Τρίτη (ώρες 19:00 - 
21:00) και Σάββατο (ώρες 
10:00 - 12:15) στο Α.Μ.Α. .

3) Δύο Χορευτικά Τμήματα , 
το ένα αποτελούμενο από παι
διά Αστυνομικού και Πολιτι
κού προσωπικού και το άλλο 
από Αστυνομικούς . Διδάσκο
νται παραδοσιακοί και Ευρω
παϊκοί χοροί. Τα μαθήματα γί
νονται στο Α.Μ.Α. (κάθε Σάβ
βατο και Κυριακή ώρες 10:00
- 16:00) και στο κτίριο της 
Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά 
(κάθε Παρασκευή ώρες 17:00
- 20:30 και Σάββατο ώρες 
16:30 - 19:30 ). Τα τμήματα 
αυτά χορεύουν φορώντας πα
ραδοσιακές στολές και εκπρο

σωπούν την Ελληνική 
Αστυνομία σε όλη τη χώρα και 
το εξωτερικό.

Πέραν όμως αυτών το Τμή
μα μας λαμβάνοντας τα μηνύ
ματα του σύγχρονου Αστυνο
μικού και ζώντας τον παλμό 
προτείνει αλλαγές και τροπο
ποιήσεις στο ήδη υπάρχον νο
μικό πλαίσιο του Σώματος .

Έτσι ύστερα από πρόταση 
της Υπηρεσίας μας :

α) Τροποποιήθηκε η υπ’ α- 
ριθμ. 7/87 Κανονιστική Διατα
γή και συγκεκριμένα η παρά
γραφος που όριζε ότι η γυναί
κα Αστυνομικός έφερε το όπλο 
της στην τσάντα . Εφεξής η γυ
ναίκα θα φέρει το όπλο της 
στην ζώνη όπως και ο άνδρας 
Αστυνομικός.

β) Υποβλήθηκε αναφορά της 
Υπηρεσίας μας στο Υ.Δ.Τ. για 
αλλαγή του νομικού καθεστώ
τος σχετικά με την Αστυνομι
κή ράβδο και τη χρήση χημι
κού spray.

γ) Άλλαξε ο τρόπος μεταφο
ράς και ανάρτησης του υ- 
ποπ/λου ΜΡ-5 από Αστυνομι
κούς που εκτελούν υπηρεσία 
σε στόχους οικονομικού εν
διαφέροντος, καταστημάτων 
κ.λπ.

“ΑΕ.”: Τελειώνοντας κύριε 
Αστυνόμε θέλετε να προσθέ
σετε κάτι άλλο;

Απάντηση: Απλά να απευ
θύνω ευχαριστίες στις διοική
σεις του Σταδίου Ειρήνης και 
Φιλίας και του Ολυμπιακού Α
θλητικού Κέντρου Αθηνών 
διότι μας επιτρέπουν την χρή
ση των εγκαταστάσεων τους, 
διευκολύνοντας έτσι το έργο 
της εκπαίδευσης.

Επίσης θέλω να τονίσω την 
αμέριστη συμπαράσταση του 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυ
ντή Αττικής Υποστρατήγου κ. 
Γεωργίου Σκαλτσά για την επι
τυχή υλοποίηση όλων των πα
ραπάνω δραστηριοτήτων της 
Υπηρεσία μας. □

Επιμέλεια ■ Παρουσίαση: 
Λνθ/μος Κων/νος Κούρος
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Τον Αστυνόμον Λ ’ Ηλία Π. Λιάκου*

Π ολλές φορές θα χρειαστεί να 
ζητήσεις από οδηγούς οχημά
των, που σταμάτησες για έλεγ

χο, να βγουν από αυτά, είτε για να ερευ
νήσεις τους ίδιους και τα οχήματα είτε 
για να τους οδηγήσεις στην υπηρεσία 
σου, επειδή θέλεις να τους συλλάβεις.

Ενδεχομένως, κάποιοι από αυτούς αρ- 
νηθούν να συμμορφωθούν με αυτή σου 
την υπόδειξη και παραμείνουν στο όχη
μά τους.

Αν, λόγω των συνθηκών, κρίνεις ότι 
κάποιος οδηγός πρέπει οπωσδήποτε να 
βγει από το όχημά του, πριν καταφύγεις 
σε κάποια πιο δυναμική ενέργεια, προ
σπάθησε να τον πείσεις λεκτικά. Πρόσε
ξε μόνον το λεξιλόγιό σου, για να μην 
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, οι οποίες 
ίσως χειροτερέψουν την ήδη αρκετά τε
ταμένη κατάσταση.

Αν, παρόλα αυτά, ο οδηγός του οχήμα
τος συνεχίζει να αρνείται να βγει, μάλ
λον θα πρέπει να επανεκτιμήσεις την κα
τάσταση και να αναλογιστείς τις πιθανές 
συνέπειες που θα προκόψουν, αν προ
σπαθήσεις να τον βγάλεις με τη βία.

Πριν το κάνεις αυτό, λάβε σοβαρά υ
πόψη σου παράγοντες, όπως η σωματι
κή του διάπλαση, η μυϊκή του δύναμη, η 
συναισθηματική ένταση που πιθανόν 
τον διακατέχει, η κατασκευή και το εί
δος του οχήματος του (για παράδειγμα, 
αν προσπαθήσεις να βγάλεις με τη βία έ
ναν οδηγό φορτηγού, θα βρεθείς σε τρο
μακτικά μειονεκτική θέση), η πιθανή α

ντίδραση των συνεπιβατών, αν υπάρ
χουν (θα παραμείνουν παθητικοί παρα
τηρητές ή θα επέμβουν;) κ.λ.π. Όλα αυ
τά μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 
προσπάθειά σου και στην καλύτερη πε
ρίπτωση να αποτύχεις.

Για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσεις 
σκέψου τις εναλλακτικές λύσεις που υ
πάρχουν, όπως το να καλέσεις ενισχύ
σεις, αν κρίνεις ότι η συνδρομή του συ
νεργάτη σου δεν είναι αρκετή. Πάντως,

οι ενισχύσεις είναι απαραίτητες, αν στο 
όχημα επιβαίνουν, εκτός του οδηγού, κι 
άλλα άτομα.

Αν ο οδηγός είναι μόνος του, ο συνεργά
της σου μπορεί να σε βοηθήσει να τον 
βγάλεις από το όχημά του με δύο τρόπους:

1. Μπορεί να παραμείνει στη δεξιά 
πλευρά του οχήματος (πόρτα συνοδη- 
γού), απ’ όπου θα απασχολεί τον οδηγό 
αποσπώντας την προσοχή του και θα σε 
καλύπτει.

Πιάσε δυνατά με το αριστερό σου χέρι τον καρπό του οδηγού, πιέζοντας στο κερκιδικό 
νεύρο κάποιο σκληρό αντικείμενο, για να τον προκαλέσεις πόνο.
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τός σου στο εσωτερικό του οχήματος,
διότι υπάρχει ο κίνδυνος να ξεκινήσει 
και να σε παρασύρει μαζί του. Δυστυχώς 
πολλοί αστυνομικοί, χωρίς καν να σκε- 
φθούν παρόμοιους κινδύνους, εισέρχο
νται σχεδόν ολόκληροι στα υπό έλεγχο 
οχήματα, για να αποσπάσουν τα κλειδιά 
από το διακόπτη.

Φρόντισε, λοιπόν, να βρίσκεσαι πάντα 
έξω από το όχημα του υπόπτου και σε α
νάλογη θέση, ώστε, ακόμη κι αν αυτό 
ξεκινήσει, να μην κινδυνεύσεις να παρα
συρθείς.

4. Απόφυγε να μπεις στη θέση του 
συνοδηγού ή στα πίσω καθίσματα του 
οχήματος του υπόπτου. Υπάρχει πάντα 
η πιθανότητα να βρεθείς όμηρος σε ένα 
όχημα που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτη
τα και άγνωστο προορισμό.

Ακολούθως, τράβηξε με δύναμη το χέρι του 
προς το μέρος σου και προς τα κάτω, κ α ι...

2. Μπορεί να σταθεί ακριβώς πίσω 
σου, στην “κρίσιμη ζώνη”, για να σε βο
ηθήσει σωματικά και να σε καλύπτει, ό
σο εσύ θα επιχειρήσεις να βγάλεις τον ο
δηγό.

Βασικές αρχές προστασίας 
κατά την εξαγωγή

Αυτό που μετράει - όπως και σε κάθε 
άλλη περίπτωση - είναι η ασφάλειά σου. 
Διασφάλισέ την, λοιπόν, ακολουθώντας 
τις εξής βασικές αρχές:

1. Αναζήτησε τυχόν ενδείξεις κινδύ
νου τόσο στον ύποπτο οδηγό όσο και 
στο όχημά του. Για παράδειγμα, συναι
σθηματικούς δείκτες κινδύνου στον ο
δηγό και ύποπτα αντικείμενα στο όχη
μα. Η παρουσία ή η απουσία τέτοιων εν
δείξεων θα επηρεάσει τις αποφάσεις σου 
ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής του, 
δηλαδή αν θα επιχειρήσεις να τον βγά
λεις με τη βοήθεια του συνεργάτη σου ή 
αν θα ζητήσετε ενισχύσεις.

2. Μην επιχειρήσεις να βγάλεις τον 
οδηγό από την πόρτα του συνοδηγού 
(αν είναι μόνος του), διότι και σε μεγα
λύτερη απόσταση θα χρειαστεί να τον 
σύρεις και τα πόδια του θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εναντίον σου.

3. Απόφυγε να βάλεις το κεφάλι σου 
ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώμα-

Τεχνικές δυναμικής εξαγωγής 
υπόπτων οδηγών 

από τα οχήματά τους

Αν τελικά κρίνεις αναγκαίο να βγάλεις 
έναν ύποπτο οδηγό από το επιβατικό ό
χημά του, μπορεί να εφαρμόσεις τις ε
ξής τεχνικές:

Λαβή στον καρπό του χεριού

Ειδικά, αν ο οδηγός κρατά σφικτά με 
τα χέρια του το τιμόνι και αρνείται να 
βγει, μπορείς να αρπάξεις με το αριστε
ρό σου χέρι το δικό του αριστερό στο ύ
ψος του καρπού και να το σφίξεις δυνα
τά, παρεμβάλλοντας ανάμεσά τους κά
ποιο σκληρό ή μεταλλικό αντικείμενο 
(όπως ένα στυλό, τα κλειδιά σου, 
κ.λ.π.), με τρόπον ώστε να πιέζεται το 
κερκιδικό νεύρο που βρίσκεται μεταξύ 
της βάσης του αντίχειρα και του καρπού 
του. Αν θεωρήσεις ότι δεν είναι αναγκαί
ο να έχεις το δεξί σου χέρι ελεύθερο, 
χρησιμοποίησέ το, πιέζοντας και με αυ
τό το χέρι του υπόπτου, προκαλώντας 
του εντονότερο πόνο.

Ταυτόχρονα, τράβηξε απότομα και 
δυνατά το χέρι του προς τα κάτω και πί
σω, για να τον αναγκάσεις να “ξεκολλή
σει” από το κάθισμά του και να βγει 
σκυφτός από το όχημα.

Αν επιχειρήσει να αντισταθεί, μόλις 
τον βγάλεις από το όχημά του, τράβηξε 
το χέρι του προς την ωμοπλάτη του και 
εφάρμοσε την αντίστοιχη λαβή ακινητο- 
ποίησης προχωρώντας ακολούθως στη 
χειροπέδησή του.

Λαβή με χρήση χειροπέδων

Η προηγούμενη τεχνική μπορεί να ε
φαρμοστεί, αφού του περάσεις τις χειρο
πέδες σου στο αριστερό του χέρι. Με 
μια γρήγορη κίνηση και πριν προλάβει ο

...πιέζοντας με το άλλο σου χέρι την 
ωμοπλάτη του, οδήγησε τον έξω από το

όχημα.

Πέρασε τις χειροπέδες σου στο αριστερό 
χέρι του οδηγού και ...
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ύποπτος να αντιληφθεί τις προθέσεις 
σου, σφίξε τον έναν κρίκο γύρω από τον 
καρπό του και, τραβώντας το χέρι του 
προς τα κάτω και προς το μέρος σου, α- 
νάγκασέ τον να βγει από το όχημα. Κα
τά την έξοδό του, ο τεντωμένος βραχίο- 
νάς του θα κοντράρει στον παραστάτη 
της πόρτας και οι χειροπέδες, όπως συ
στρέφονται, θα του προκαλέσουν έντο
νο πόνο. Στη συνέχεια, με μια γρήγορη 
περιστροφική κίνηση, φέρε το δεμένο 
χέρι του προς την ωμοπλάτη του και δέ
σε και το άλλο του χέρι.

Λαβή στο κεφάλι 
με χρήση σημείων πίεσης

Άλλη μία τεχνική που μπορείς να ε
φαρμόσεις και η οποία περιλαμβάνει 
συνδυασμό κτυπημάτων και πρόκλησης 
πόνου σε σημεία πίεσης, είναι η εξής:

Ενώ στέκεσαι πίσω από το κολωνάκι 
της πόρτας του οδηγού και του μιλάς, ά
πλωσε παραπλανητικά το αριστερό σου 
χέρι και κτύπησε απαλά το δικό του αρι
στερό που κρατά το τιμόνι, παροτρύνο- 
ντάς τον παράλληλα να βγει, λέγοντάς 
του: ‘Έ λα φίλε, βγες έξω”.

Στη συνέχεια, ανέβασε γρήγορα το χέ
ρι σου και κτύπησέ τον δυνατά στη βά
ση της μύτης με την κόψη της παλάμης 
σου, από την πλευρά του δείκτη. Ταυτό
χρονα, πέρασε το δεξί σου χέρι γύρω α
πό το κεφάλι του και πίεσε με τον αντί- 
χειρά σου το “σημείο πίεσης” που βρί
σκεται κάτω ακριβώς από το αυτί του. 
Κοντράροντας με το αριστερό σου χέρι 
και πιέζοντας με τον δεξιό σου αντίχει- 
ρα, τράβηξε το κεφάλι του προς τα έξω 
και προς τα κάτω και, διατηρώντας τη 
λαβή σου, ανάγκασέ τον να βγει έξω α
πό την ανοικτή πόρτα του οχήματος του.

Σε ένα τέτοιο περιστατικό, η συνδρο
μή του συνεργάτη σου είναι περισσότε
ρο αναγκαία μετά την έξοδο του οδηγού, 
όταν θα επιχειρήσεις να του περάσεις 
χειροπέδες. Είναι απαραίτητο, οι ενέρ
γειες σας να ακολουθούν τη σωστή σει
ρά, ώστε και να μειώνεται ο κίνδυνος 
και να είστε αποτελεσματικοί.

Όσον αφορά στη νομική πλευρά του θέ
ματος, δηλαδή στο αν έχεις δικαίωμα να 
“πετάς” έναν οδηγό έξω από το όχημά 
του, εξαρτάται από τους λόγους, οι οποίοι 
σου επιβάλλουν να το κάνεις, και τους ο
ποίους πρέπει να εκτιμάς και να δικαιολο
γείς κάθε φορά σύμφωνα με τα δεδομένα 
και τις επικρατούσες συνθήκες. □

* Από το βιβλίο τον “Αστυνομική Αυτοάμυνα ”.

...τράβηξε το 
μ  ’ αυτές 

δυνατά και 
απότομα προς 

τα κάτω και 
προς το μέρος 

σου.

Πιέζοντας 
ακολούθως με 

το άλλο σου 
χέρι την 

ωμοπλάτη 
του, ανάγκασέ 

τον να βγει 
από το όχημα, 

μόνος σου ή 
με τη βοήθεια 

τον
συναδέλφου

σου.

Κτύπησε 
δυνατά και 
απότομα με 

την κόψη της 
παλάμης σου 

τον οδηγό 
στη βάση της 

μύτης τον 
και ...

... πριν 
συνελθεί από 
το κτύπημα, 

πέρασε το 
άλλο σου χέρι 

πίσω από το 
κεφάλι τον 

και πιέζοντας 
με τον 

αντίχειρά σου 
στην 

κοιλότητα 
κάτω από το 

αντί τον, 
τράβηξε' τον 

προς τα έξω.
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Τον Αστυνόμον Β Ιωσήφ Καμπανάκη

Κάθε φορά που αυτοκτονεί ένας αστυνομικός αναλογιζόμαστε για άλλη μια φορά 

τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού επαγγέλματος.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι “είναι οκτώ φορές πιο πιθανό να σκοτωθεί ο αστυνομικός με τα ίδια του τα χέρια

παρά να σκοτωθεί από άλλον σε κάποιο περιστατικό 

και τρεις φορές πιο πιθανό να σκοτωθεί με τα ίδια τον τα χέρια 

παρά να σκοτωθεί σε κάποιο ατύχημα που σχετίζεται με την υπηρεσία τον”1.

Οι μελετητές των αστυνομικών οργανισμών λένε ότι 

“ο οπλισμένος ληστής και παραδόξως ο οπλισμένος αστυνομικός 

είναι οι απειλές για τη ζωή τον αστυνομικού'’1

ο στρες των αστυνο
μικών που προέρχε
ται από τη δουλειά 

τους είναι διαφορετικού τύπου 
από αυτό των άλλων επαγγελ
μάτων. Είναι πολύ πιο επώδυ- 
νο και επικίνδυνο για την ψυ
χολογική και σωματική υγεία 
των αστυνομικών, γι’αυτό και 
το αστυνομικό επάγγελμα κα
τατάσσεται στα πιο στρεσογό- 
να επαγγέλματα’. Έρευνες στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη δείχνουν 
υψηλά ποσοστά αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς, διαζυγίων και 
αλκοολισμού, ενώ το στρες ε
πιδρά αρνητικά στην παραγω
γικότητα και στην ικανοποίη
ση που κάποιος εισπράττει ως 
εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί 
στο σύνολό τους είναι ψυχικά

υγιείς όταν εισέρχονται στο α
στυνομικό σώμα, όταν όμως 
φεύγουν η φυσική και ψυχική 
υγεία πολλών είναι άσχημη4. 
Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλο τον 
κόσμο οι αυτοκτονίες των α
στυνομικών βρίσκονται, σε 
πολλές περιπτώσεις, πάνω από 
το μέσο όρο των αυτοκτονιών 
του υπόλοιπου πληθυσμού5.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι α
στυνομικοί αποκτούν πολύ πε
ρισσότερο στρες από τον επαγ
γελματικό τους ρόλο παρά από 
τις διαπροσωπικές τους σχέ
σεις και τις άλλες δραστηριό
τητες6. Επίσης ο επαγγελματι
κός τους ρόλος τους κάνει να 
προσκολλώνται και να κλείνο- 
νται στην επαγγελματική ομά
δα και να απομονώνονται από

το ευρύτερο κοινωνικό περι
βάλλον. Αυτές οι ιδιομορφίες 
του επαγγέλματος επιβαρύ
νουν την ψυχολογική υγεία 
των αστυνομικών και διατα- 
ράσσουν την ομαλή συμπερι
φορά στην προσωπική και ε
παγγελματική τους ζωή. Η ι
διόμορφη αστυνομική υπο- 
κουλτούρα, που χαρακτηρίζε
ται από μυστικότητα, ιδιότυπη 
αλληλεγγύη, κώδικα σιωπής, 
πίστη στο δίκιο της αστυνομί
ας, κ.α. καθώς και οι δύσκολες 
συνθήκες εργασίας (επιβαρυ
μένο ωράριο, ιεραρχικές σχέ
σεις και κανονισμοί που στηρί
ζονται σ’ένα ημιστρατιωτικό 
μοντέλο οργάνωσης, αδυναμία 
αντιμετώπισης νέας μορφής ε
γκλημάτων, αντιλειτουργικό

περιβάλλον εργασίας, έλλειψη 
τεχνολογικών μέσων, χάσμα 
στις αντιλήψεις και στους σκο
πούς μεταξύ ανωτέρων-κατω- 
τέρων, κ.α) επιβαρύνουν κι άλ
λο την ψυχολογική υγεία των 
αστυνομικών. Οι αστυνομικοί 
καταλαβαίνουν πόσο σημαντι
κή είναι η ψυχολογική τους υ
γεία, γι’αυτό και οι αστυνομι
κοί όλων των αστυνομιών των 
ΗΠΑ δήλωσαν σε σχετική έ
ρευνα ότι επιθυμούν η εκπαί
δευσή τους να θέσει ως πρώτη 
προτεραιότητα την αντιμετώ
πιση του προσωπικού στρες7.

Για να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους που προέρχονται α
πό το στρες των αστυνομικών 
οι αστυνομίες προσπαθούν να 
προσλαμβάνουν άτομα που εί-
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BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00 - 8.00

IuvSeOciTC για 12 μήνε:, σ το  πάγιο τ ω ν  4.000 δρχ. 
και κερδίστε, 1000 δευτερόλεπτα συνομιλία : κάθε μήνα 
απά το ϋεκέμβριο ε ω : το Μάιο 2000

ERICSSON Τ 10  Τιμή μόνο 2.000 ύρχ.

Ειδικά σε κατόχου: VISA - DINERS - MASTERCARD 
ισχύει & η παρακάτω μεγάλη προσφορά:

ERICSSON Τ Ι 8s Τψή μονοί 1.000 ΰρχ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ "_  . το Παν στην Επικοινωνία
Ba s e  'Ο 6 Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133

ναι όσο το δυνατόν λιγότερο 
ευάλωτα στις στρεσογόνες κα
ταστάσεις του αστυνομικού 
έργου και στη συνέχεια με κα
τάλληλες μεθόδους και τακτι
κές τα εκπαιδεύουν στην αντι
μετώπιση του στρες*. Στα πλαί
σια αυτά έχει γίνει θεσμός ο 
ψυχολόγος της αστυνομίας, ο 
οποίος έχει έδρα στην αστυνο
μική διεύθυνση και στην αστυ
νομική σχολή. Ο ρόλος του δεν 
είναι μόνο θεραπευτικός αλλά 
και προληπτικός μέσω ενεργη
τικών παρεμβάσεών του μέσα 
στην αστυνομική υπηρεσία (υ
ποστήριξη αστυνομικών μέσω 
συμβουλευτικής, υποδείξεις 
για καλύτερες συνθήκες δου
λειάς, ψυχολογική προετοιμα
σία για νέες καταστάσεις, κλπ). 
Επίσης στα καθήκοντά του υ
πάγεται η μελέτη και έρευνα 
των καταστάσεων του επαγ
γέλματος που προκαλούν 
στρες στο προσωπικό και η α
νάπτυξη προγραμμάτων για 
την αντιμετώπισή τους.

Σήμερα υπάρχουν οι δικα
στικοί ή αστυνομικοί ψυχολό-

γοι (κυρίως στις ΗΠΑ) που έ
χουν ειδικευτεί σε θέματα α
στυνομικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. διαπραγματεύσεις σε κρί
σιμα περιστατικά, μαρτυρίες 
προσώπων, επιλογή και αξιο
λόγηση αστυνομικού προσωπι
κού, κ.α), οι οποίοι παρέχουν 
πάρα πολλές υπηρεσίες στην 
αστυνομία. Παρακάτω συνοψί
ζονται μερικές από τις πολλές 
που παραθέτουν οι Scrivner Ε. 
& Kurke Μ. (Ι995)9:

Ατομικές Υπηρεσίες

•  Κλινική Επίβλεψη.
•  Ατομική Συμβουλευτική.
•  Ατομική και οικογενειακή 

θεραπεία.
•  Επείγουσες επεμβάσεις 

για άτομα και οικογένειες.
•  Διαχείριση του στρες.

Ειδική/Τεχνική Υποστήριξη

•  Παρέμβαση σε καταστά
σεις κρίσεων.

•  Ανάλυση κρίσιμων περι
στατικών.

•  Συμβουλές μέσω της εκ
παίδευσης.

•  Ρύθμιση θεμάτων πειθαρ
χίας και παραπόνων.

•  Αξιολόγηση επίδοσης 
προσωπικού.

•  Συμβουλευτική στην εξέ
ταση μαρτύρων /υπόπτων.

•  Έλεγχος της ψυχικής υγείας.
•  Συμβουλευτική σε θέματα 

διοίκησης.
•  Οργάνωση και διεξαγωγή 

διαδικασιών πρόσληψης και 
προαγωγής.

•  Συμβουλευτική για την 
πολιτική της αστυνομίας.

•  Παρέμβαση σε θέματα εκ
παίδευσης (συμβουλευτική, α
ξιολόγηση, ανάπτυξη τεστ, δι
δασκαλία, ερευνητικές μελέ
τες, διαχείριση στρες).

Επιχειρησιακή Υποστήριξη

•  Δημιουργία εγκληματικού 
προφίλ.

•  Συμβουλευτική συγκεκρι
μένης περίπτωσης με συμπερι- 
φορικές τεχνικές.

•  Ανάλυση/έρευνα εγκλη
μάτων.

•  Πραγματογνωμοσύνη σε 
εγκλήματα και δίκες.

•  Συμβουλευτική σε ομηρί- 
ες/απαγωγές.

•  Συμβουλευτική σε θέματα 
θυματολογίας και σεξουαλι
κών εγκλημάτων.

•  Συμβουλευτική σε θέματα 
στρατηγικής ερευνών.

•  Παρέμβαση σε θέματα εν- 
δοοικογενειακής βίας.

Εκτός από τα παραπάνω οι 
ψυχολόγοι της αστυνομίας 
προωθούν την επιστημονική έ
ρευνα πάνω σε αστυνομικά ζη
τήματα που σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά και την προσωπι
κότητα (δημοσιεύσεις σε έγκυ
ρα επιστημονικά περιοδικά, 
παρουσιάσεις σε συνέδρια, εκ
δόσεις βιβλίων, κ.α).

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι 
οι αστυνομίες των ΗΠΑ απα
σχολούν τους ψυχολόγους στις 
διαδικασίες επιλογής προσωπι
κού (34,8% του χρόνου εργα
σίας), για συμβουλευτική και 
θεραπεία του προσωπικού
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(19,8% του χρόνου εργασίας), 
για συμβουλευτική και θερα
πεία των οικογενειών αστυνο
μικών (7,3% του χρόνου εργα
σίας), για την εκπαίδευση του 
προσωπικού (6,9% του χρόνου 
εργασίας), για συμβουλευτική 
σε διοικητικά θέματα (5,5% 
του χρόνου εργασίας). Ακόμα, 
λιγότερο τους απασχολούν για 
συμβουλευτική και θεραπεία 
των θυμάτων, για την αξιολό
γηση του προσωπικού, για τη 
δημιουργία του εγκληματικού 
προφίλ, για την έρευνα και την 
ανάπτυξη και για παροχή άμε
σων υπηρεσιών στην αστυνο
μία (ομηρίες, περιστατικά με 
πυροβολισμούς, εξετάσεις 
μαρτύρων, πραγματογνώμονες 
σε δικαστήρια, κ.α)"’.

Επίσης, οι αστυνομικοί ψυ- 
χολόγοι διενεργούν ή συμμετέ
χουν σε έρευνες που αφορούν 
την πολυπολιτισμικότητα, την 
κρίση κατά τη λήψη αποφάσε
ων, τη διαφορετικότητα, τη 
χρήση υπερβολικής βίας, τη 
συμπεριφορά και την κουλτού
ρα των αστυνομικών. Ακόμα 
συμβάλλουν στην εφαρμογή 
της νέας φιλοσοφίας της κοινο
τικής αστυνόμευσης μελετώ
ντας και εφαρμόζοντας νέες 
μεθόδους που σχετίζονται με 
την αλλαγή συμπεριφοράς α
στυνομικών και πολιτών για 
την επίτευξη της συνεργατικής 
προσέγγισης στα προβλήματα 
της κοινότητας".

Οι αστυνομικοί ψυχολόγοι 
μελετούν σε βάθος τις ιδιαιτε
ρότητες του επαγγέλματος και 
τις επιπτώσεις τους στην ψυχο
σύνθεση του προσωπικού. 
Μπορούν έτσι να εντοπίζουν 
τα βαθύτερα αίτια που προξε
νούν παρενέργειες στην συ
μπεριφορά ή ψυχοπαθολογικές 
καταστάσεις στο προσωπικό. 
Με κατάλληλες ενέργειες μέ
σω συμβουλευτικής και προ
γραμμάτων αντιμετώπισης/ε- 
λέγχου του άγχους και του 
στρες κατορθώνουν να προ
λαμβάνουν περιπτώσεις που 
θα μπορούσαν να επιβαρύνουν 
σοβαρά την ψυχοσωματική υ
γεία του προσωπικού. Επίσης 
με συγκεκριμένες μεθόδους 
μπορούν να εντοπίζουν τις πα
θολογικές περιπτώσεις και να 
εφαρμόζουν ανάλογα θεραπευ

τικά προγράμματα. Στα πλαί
σια αυτά εκπονούνται προ
γράμματα για αντιμετώπιση 
μετατραυματικού στρες ή ψυ
χολογικής υποστήριξης προ
σωπικού και των οικογενειών 
τους που αντιμετωπίζουν σο
βαρά προβλήματα (θάνατος οι
κείου, αλκοολισμό, χρήση ε- 
ξαρτησιογόνων ουσιών, κ.α).

Στην Ελλάδα, ως συνήθως, 
πρέπει να μας προλάβουν τα 
γεγονότα για να αρχίσουμε να 
προβληματιζόμαστε και να α
ναζητούμε λύσεις για προβλή
ματα που ήδη έχουν διογκωθεί. 
Έτσι είναι καιρός να προβλη
ματιστούμε για τα φαινόμενα, 
που οι αστυνομικοί χάνουν τη 
ζωή τους από τα ίδια τους τα ό
πλα και κυρίως για τις περι
πτώσεις αυτοκτονίας.

“Αν οι αστυνομικοί θεωρού
νται από τους υπεύθυνους 
100% άνθρωποι και όχι “όργα
να της τάξης”, τότε η Ψυχολο
γία μπορεί, μαζί με τις άλλες ε
πιστήμες, να συνδράμει στην 
ανάπτυξη και την εκπαίδευση 
του ανθρώπου που μεταξύ των 
άλλων είναι και αστυνομικός. 
Οι ψυχολόγοι μπορούν να είναι 
συνεργάτες μη προκατειλημ
μένων αστυνομικών. Οι αστυ
νομικοί μπορούν να είναι συ
νεργάτες μη προκατειλημμέ
νων ψυχολόγων. Αλλά το να 
στοχεύσει κάποιος στην αλόγι
στη, μονόπλευρη ψυχολογιο- 
ποίηση της Αστυνομίας αυτό 
θα βλάψει και την Αστυνομία 
και την Ψυχολογία και εκατομ
μύρια απλών πολιτών. Η γνώ
ση των συγκεκριμένων ορίων 
προσφοράς της Ψυχολογίας 
στην Αστυνομία είναι μια πρό
κληση που μόνο η σοβαρή επι
στημονική έρευνα μπορεί να α
ντιμετωπίσει12”.

Θα πρέπει, λοιπόν, να φτά
σουμε στο σημείο που ο αστυ
νομικός θα επιστρέφει στο 
τμήμα μετά από σοβαρά για 
την ακεραιότητά του περιστα
τικά (ανταλλαγή πυροβολι
σμών, επίθεση εναντίον του με 
διάφορα μέσα, απώλεια ζωής 
συναδέλφου, ατύχημα με σο
βαρό τραυματισμό ή θάνατο, 
κ.α) και αντί να συναντά τους 
συναδέλφους του, που θα επι
κροτούν ή θα απορρίπτουν τις 
ενέργειές του, ενδυναμώνο

ντας έτσι τις ενοχές, θα συνα
ντά εκπαιδευμένους αξιωματι
κούς, οι οποίοι με τη συνδρομή 
των ψυχολόγων θα αναγνωρί
ζουν τα πρώτα σημάδια ανα- 
δυόμενου ψυχικού τραύματος 
και θα φροντίζουν για ψυχολο
γική ή άλλη υποστήριξη15.

Συμπερασματικά μπορούμε 
να πούμε ότι η οι Ψυχολογία 
και οι ψυχολόγοι μπορούν να 
προσφέρουν σημαντική βοή
θεια στην αστυνομία.

Όμως, η αστυνομία δε θα 
πρέπει να εναποθέσει στην 
Ψυχολογία μεγάλες ελπίδες ή 
τη λύση όλων των σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετω
πίζει, τα οποία ξεφεύγουν από 
τα όρια και τις δυνατότητες 
της Ψυχολογίας.

Ακόμα και σε περιπτώ
σεις που η Ψυχολογία μπο
ρεί να βοηθήσει, η αστυνο
μία θα πρέπει να είναι προ
σεκτική, διότι η ιστορία έ
χει δείξει ότι δε χρησιμο
ποιήθηκε πάντοτε για “το 
κοινό καλό”14. □

1 Levin Bernard, (1997) A future 
of Criminal Justice, With a Focus on 
Policing. Summersville: West Vir
ginia Criminal Justice Education 
Association.

2 Crank J. (1998) Understanding

police culture. Cincinnati, OH: 
Anderson Publishing, p. 72.

3 Yuille J. (Eds) (1986) Police 
selection and training. The role of 
psychology. Dordrecht: Martinus 
Mijhoflf Publishers. NATO Advances 
Science Institutes Series.

4 Κουγιουμουτζάκη 1. Ο ρόλος 
της ψυχολογίας στην ανάπτυξη και 
εκπαίδευση του αστυνομικού. Πρα
κτικά Συνεδρίου “Η Εκπαίδευση των 
Αστυνομικών στη Σύγχρονη Κοινωνί
α”, Ρέθυμνο, 25-26 Σεπτεμβρίου 
1998, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλά
κων Ρεθύμνου, υπό δημοσίευση.

5 Violanti J. (1997) Suicide and 
the police role: a psychosocial 
model. Policing: An International 
Journal of Police Strategy and Man
agement, 20(4), p. 699.

6 Violanti , ο.π., p. 698.
7 Phillips R. (1988) Training pri

orities in state and local law enforce
ment. F.B.I. Law Enforcement Bul
letin, 57(8), p. 12.

8 Scrivner E. & Kurke M. (1995) 
Police psychology at the dawn of the 
21st century. In Kurke M. & Scrivn
er E. (Eds) Police psychology into 
the 21st century, pp. 10-19.

9 Στο ίδιο, p. 13.
10 Bartol C. (1996) Police psy

chology. Then, now, and beyond. 
Criminal Justice and Behavior, 
23(1), p. 80.

11 Στο ίδιο, p. 83.
12 Κουγιουμουτζάκη I., ο.π.
13 Κουγιουμουτζάκη I., ο.π.
14 Ποταμιάνου Γ. (1998) Η γενε

τική, η ψυχολογία και ο ρατσισμός. 
Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 14-4- 
1998, σσ. 24-25.
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Η Ιταλία
"απαντάει” 
ατη Μαφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τις αρχές της δεκαετίας 
του '80 η Μαφία άρχισε μία 
στρατηγική βίας, που επεδίωκε 
να προσβάλει με τα όπλα την 
καρδιά του κράτους.

Την 3 Σεπτεμβρίου 1982, 
μαζί με τη σύζυγό του, δολο
φονείται ο Στρατηγός Dal la 
Chiesa, Διοικητής της περιοχής 
του Παλέρμο. Την ίδια περίοδο 
οι εκπρόσωποι του Κράτους έ
χοντας ήδη συνείδηση της 
σπουδαιότητας του φαινομέ
νου και της ανάγκης για μία 
σαφή απάντηση στο νομοθετι
κό πεδίο, προωθούν νόμους 
που κατευθύνονται ειδικά στην 
αντιμετώπιση των οργανώσε
ων τύπου μαφίας.

Ένα νέο άρθρο το υπ' αριθ. 
416 εισήχθη στον Ιταλικό ποι
νικό Κώδικα, το οποίο ορίζει έ
να ποινικό αδίκημα που δεν ο
ρίζεται στα νομικά συστήματα 
άλλων χωρών και θεσπίζει ότι 
μία εγκληματική ομάδα μπορεί 
να ορισθεί σαν μαφιόζικη όταν 
ωφελείται από την δύναμη του 
εκφοβισμού, από το δεσμό της 
ένωσης και από την υπαγωγή 
στους κανόνες της μαφίας και 
τον επακόλουθο νόμο της σιω- 
πήςίοΓηβιΙα), έχοντας σαν σκο

πό την διάπραξη εγκλημάτων.
Ο σκοπός αυτού του είδους 

των οργανώσεων είναι εκείνος 
της απόκτησης, της διεύθυν
σης ή του ελέγχου της οικονο
μικής δραστηριότητας, των πα
ροχών (χορηγήσεων), των α
δειών, των δημόσιων συμβο
λαίων και υπηρεσιών, της 
πραγματοποίησης κερδών ή 
πλεονεκτημάτων που δεν είναι 
νόμιμα για κάποιον συγκεκρι
μένα ή για λογαριασμό άλλων 
και τέλος της απαγόρευσης ή 
της παρεμπόδισης της ελεύθε
ρης άσκησης του δικαιώματος 
του εκλέγειν.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο 
νόμος προβλέπει μεγαλύτερες 
ερευνητικές εξουσίες για τα 
όργανα της Αστυνομίας και πιο 
αυστηρές ποινές για τους υπεύ
θυνους καθώς και πιο αυστη
ρές συνθήκες φυλάκισης για 
τους δράστες.

Ωστόσο οι οργανώσεις τύπου 
μαφίας, (Mafia, Camorra, 
‘Ndrangheta, Sacra Corona 
Unita) και οι παρόμοιες με αυ
τές ομάδες ασχολούνται ακόμη 
σοβαρά με τη διαδικασία της ε
δαφικής τους επέκτασης, διεισ- 
δύοντας στον κοινωνικό και οι
κονομικό ιστό πολλών Ιταλικών 
περιοχών και ξένων Χωρών.

Οι οργανώσεις αυτές διατη
ρούν ακόμη και σήμερα εν μέ- 
ρει τα χαρακτηριστικά των μυ
στικών εταιρειών με τους δι
κούς τους κανόνες συμπεριφο
ράς, με μόνιμες διοικητικές 
δομές και λειτουργικούς κανό
νες.

Για να βελτιωθεί το νομικό 
σύστημα και κυρίως για να ε- 
φοδιασθεί η κρατική μηχανή 
με πιο αποτελεσματικές ερευ
νητικές εξουσίες, και με πιο α
ποτελεσματικό σύνδεσμο με
ταξύ των αστυνομικών δυνά
μεων με τον υπ’αριθ. 410 νόμο 
της 30 Δεκεμβρίου 1991, ιδρύ
θηκε η Δ/νση Ερευνών κατά 
της Μαφίας
(Direzione Inves
tigative Anti- 
mafia/DIA).

Στη συνέχεια με 
τον υπ αριθ. 8 Νόμο 
της 20 Ιανουάριου 
1992, ιδρύθηκε η Ε
θνική Δ/νση κατά 
της Μαφίας, στα 
πλαίσια των μέτρων 
που υιοθετήθηκαν, 
για να συντονίζει τις 
έρευνες που αφο
ρούν διώξεις για α
δικήματα Οργανω
μένου Εγκλήματος.

Ταυτόχρονα όμως, ο πυρή
νας της σικελικής μαφίας, τον 
οποίο το ερευνητικό έργο που 
είχε διευθύνει με ιδιαίτερο 
τρόπο ο δικαστής Falcone εί
χε προσδιορίσει σαν “cosa 
nostra" (δική μας υπόθεση), 
αντιδρά στην δράση του Κρά
τους, επιδεινώνοντας τους τό
νους της σύγκρουσης στην 
προσπάθεια να αποσταθερο
ποιήσει προς όφελος του το 
σύνολο των οργανωτικών θε
σμών.

Ο ίδιος ο δικαστής Falcone 
και ο δικαστής Borsellino δο
λοφονήθηκαν με βάρβαρο τρό
πο, το καλοκαίρι του 1992.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO 
PUBBUCA SICUREZZA

A l A j
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Διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της μαφίας στη Γέλα της Ιταλίας.

Η αντίδραση του Κράτους 
συγκεκριμενοποιείται μέσα α
πό μία αποφασιστική ώθηση 
στη συστηματική οργανωτική 
ολοκλήρωση των δύο νέων ε
ρευνητικών δομών.

Η Δ/νση Ερευνών κατά της 
Μαφίας είναι ένας Κεντρικός 
Οργανισμός, με μία λειτουργί
α, με σύνθεση διυπηρεσιακή 
και αρμοδιότητα σε ολόκληρη 
την επικράτεια (προληπτική 
και κατασταλτική) προσανατο
λισμένη στην καταπολέμηση 
των φαινομένων της μαφίας 
στο σύνολό τους και σαν τέ
τοιων και όχι στις μεμονωμέ
νες τους εκδηλώσεις.

ΔΟΜΗ

Η Δ/νση Ερευνών κατά της 
Μαφίας (Direzione Investigati
ve Antimafia/DIA) αποτελεί 
Τμήμα του Υπουργείου Εσω
τερικών και πιο συγκεκριμένα 
ανήκει στους κόλπους της 
Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών 
πρέπει να αναφέρει κάθε έξι 
μήνες στο Κοινοβούλιο τη 
δραστηριότητα που αναπτύ
χθηκε από την DIA και τα απο
τελέσματα αυτής της δραστη
ριότητας.

Η DIA διαθέτει μεταξύ των 
άλλων οικονομική και διοικη
τική αυτονομία και διαχειρίζε
ται απευθείας τον προϋπολογι
σμό της.

Στην κορυφή της Ιεραρχικής 
δομής βρίσκεται ο Δ/ντής, που 
ορίζεται με διάταγμα του Υ
πουργού Εσωτερικών και επι
λέγεται εκ περιτροπής μεταξύ 
των ανώτατων αξιωματούχων 
της Polizia di Stato, των Καρα- 
μπινιέρων (Arma dei Cara
binieri) και του Σώματος της 
Οικονομικής Αστυνομίας 
(Corpo della Guardia di Finan- 
za), οι οποίοι έχουν αποκτήσει 
εξειδικευμένη εμπειρία στον 
τομέα της καταπολέμησης της 
Οργανωμένης Εγκληματικότη
τας.

Για την άσκηση του έργου 
του ο Δ/ντής της DIA βοηθεί- 
ται από δύο Υποδ/ντές που έ
χουν αντίστοιχα το καθήκον 
της εποπτείας των επιχειρησια
κών και διοικητικών δραστη
ριοτήτων της Δ/νσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η DIA διαθέτει μια κεντρική 
δομή, που διαιρείται σε τρεις 
Κλάδους και διάφορα Επιτελι
κά Γραφεία και μία περιφε
ρειακή δομή που συντίθεται α
πό Επιχειρησιακά κέντρα και 
Τμήματα.

Ο I ος Κλάδος, για τις έρευ
νες πρόληψης, είναι αναμφίβο
λα το ποιοτικό στοιχείο της 
DIA. Διαρθρωμένος σε τέσσε
ρις Δ/νσεις, χειρίζεται τη συλ
λογή και ανάλυση των πληρο
φοριών και στοιχείων που α
φορούν την οργανωμένη ε
γκληματικότητα, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα δομικά χαρακτη
ριστικά των διαφόρων ομά
δων, συμπεριλαμβανομένων 
των αλλοδαπών που δρουν ήδη 
ή που ενδεχομένως ενδιαφέρο- 
νται να επεκτείνουν τις δρα- 
στηριότητές του στην Ιταλία 
και τις διασυνδέσεις τους και 
τη συνεργασία τους σε εσωτε
ρικό και διεθνές επίπεδο.

Ο 2ος Κλάδος για τις δικα
στικές έρευνες, αναπτύσσει μί
α δραστηριότητα οργάνωσης, 
διαχείρισης και επαλήθευσης 
των αποτελεσμάτων των αστυ

νομικών ερευνών, που διεξά
γονται από την DIA.

Σ' αυτό το πλαίσιο αποτελεί 
τον στυλοβάτη της Υπηρεσίας 
για τη στρατηγική-ερευνητική 
αντιμετώπιση των εγκληματι
κών οργανώσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι 2ος Κλάδος (και ό
χι οι περιφερειακές διαρθρώ
σεις του) είναι Υπηρεσία δικα
στικής αστυνομίας που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από ανα
κριτές.

Ο 3ος Κλάδος, για τις Διε
θνείς Σχέσεις για σκοπούς έ
ρευνας, προωθεί και τις δια
συνδέσεις με ανάλογους Οργα
νισμούς άλλων χωρών με σκο
πό την καλύτερη αντιμετώπιση 
των φαινομένων της οργανω
μένης εγκληματικότητας, που 
συχνά διαπλέκονται μεταξύ 
τους. Τα καθήκοντα αυτού του 
κλάδου είναι διεθνούς χαρα
κτήρα, όπως καθορίζονται από 
το νόμο, και σ' αυτό το πλαί
σιο δύο μορφές σημαντικών 
συμφωνιών επετεύχθησαν σε 
πολυμερές επίπεδο, όπως για 
παράδειγμα η G8 και σε διμε
ρές επίπεδο, που η DI Α εγκαθι
δρύει και αναπτύσσει σε κανο

νική βάση, τόσο με χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 
με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Έ
νωσης.

Η DIA διαθέτει μία περιφε
ρειακή διάρθρωση με 12 επι
χειρησιακά κέντρα και 7 επι
χειρησιακά τμήματα, που έ
χουν εγκαθιδρυθεί σε εκείνες 
τις περιοχές που χαρακτηρίζο
νται από την μεγαλύτερη πα
ρουσία της μαφιόζικης εγκλη
ματικότητας, ή εκεί όπου αυτή 
η τελευταία αναπτύσσει ή θα 
μπορούσε να αναπτύξει τα 
συμφέροντά της.

Τα Κέντρα είναι στο Τορίνο 
στο Μιλάνο, στη Γένοβα, στην 
Πάδοβα, στη Φλωρεντία, στη 
Ρώμη, στο Μπάρι, στη Νάπο- 
λη, στο Ρήγιο της Καλαβρίας 
(Reggio Calabria), στην Κατά- 
νια, στο Παλέρμο και στην 
Καλτανισέττα.

Τη Τμήματα βρίσκονται 
στην Τριέστη, στο Σαλέρνο, 
στο Λέτσε, στον Ακράγαντα 
(Agrigento), στη Μεσσήνη 
(Messina), στο Καταντζάρο 
και στο Τράπανι.

Το βασικό χαρακτηριστικό 
των Κέντρων και των Τμημά
των συνίσταται στο γεγονός ό-
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Η Ρίτα και η Σιμόνε Della Chiesa, με πορτρέτο τον στρατηγού 
πατέρα τους, που δολοφονήθηκε με τη σύζυγό τον 

στο Παλέρμο το 1982.

τι αν και βρίσκονται σε καθο
ρισμένες περιοχές, δεν είναι υ
ποχρεωμένα να δρουν σε ένα 
περιβάλλον εδαφικά προσδιο
ρισμένο. Υπήρξε η βούληση 
πράγματι να τους ανατεθεί μία 
σημαντική υπηρεσιακή και ε
πιχειρησιακή ευελιξία για να 
καταστεί αποτελεσματική η 
δραστηριότητα αντιμετώπισης 
των εγκληματικών οργανώσε
ων, που σίγουρα δεν περιορί
ζουν τις δικές τους παράνομες 
δραστηριότητες σε καθορισμέ
να εδαφικά όρια, παρέχοντας 
στο μεταξύ έναν μοναδικό και 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε 
όλες τις επεμβάσεις της 
Δ/νσης.

Η DIA όπως ειπώθηκε, είναι 
μία διυπηρεσιακή δομή με έ
ναν σύνθετο οργανισμό υπηρε
σίας, αποτελούμενη από περί
που 1.500 υπηρεσιακές μονά
δες, που κατανέμονται εξίσου 
μεταξύ των ερευνητών που 
προέρχονται από την Polizia di 
Stato, από το Όπλο των Καρα- 
μπινιέρων(Απτω dei Cara
binieri) και από το Σώμα της 
Guardia di Finanza και που υ
ποστηρίζονται από Τμήματα 
της Διεύθυνσης Πολιτικού 
Προσωπικού του Υπουργείου 
των Εσωτερικών και από Τε
χνικό προσωπικό της Polizia di 
Stato.

ΑΠΟΣΤΟΑΗ

Η αποστολή της DIA είναι η 
διαβίβαση σε επιχειρησιακό ε
πίπεδο των πληροφοριών γενι
κά και των πληροφοριών που 
αναλύονται, δραστηριότητα 
που αντιπροσωπεύει και το ι
διαίτερο χαρακτηριστικό της.

Πράγματι για πρώτη φορά, ο 
νόμος ανέθεσε μεταξύ των άλ
λων καθηκόντων σε έναν διυ- 
πηρεσιακό οργανισμό έρευνας, 
την μελέτη και ανάλυση της 
οργανωμένης εγκληματικότη
τας σε όλες της τις εκδηλώσεις.

Το “αποτέλεσμα” είναι μία 
Υπηρεσία που διεξάγει μια επι
τυχημένη, ανεξάρτητη κατα
σταλτική δράση και ένα νέο 
σύστημα διαβίβασης των πλη
ροφοριών, που η DIA επεξερ
γάζεται και αναλύει και στη 
συνέχεια επαναδιαβιβάζει στις 
Αρχές Εφαρμογής του Νόμου.

Η δράση της DIA αναπτύσ
σεται πράγματι σε στενή σύν
δεση με τα γραφεία και τις δο
μές των άλλων Αστυνομικών 
δυνάμεων. Οι άλλες Ιταλικές 
Αστυνομικές δυνάμεις οφεί
λουν να παράσχουν κάθε δυνα
τή συνεργασία στο προσωπικό 
της DIA, είτε διαβιβάζοντας 
πληροφορίες για σχετικές έ
ρευνες, είτε αναπτύσσοντας α
πό κοινού με το προαναφερό- 
μενο προσωπικό, τους ελέγ
χους και τις ερευνητικές και 
πληροφοριακές δραστηριότη
τες που απαιτούνται.

Ο νόμος αναθέτει στο Δ/ντή 
της D1A, υπογραμμίζοντας τον 
ιδιόμορφο χαρακτήρα της α
ντιμετώπισης του Οργανωμέ
νου Εγκλήματος, την εξουσία 
να ζητά από το κατά τόπον αρ
μόδιο δικαστήριο την εφαρμο
γή προληπτικών μέτρων, προ
σωπικών και περιουσιακών ως 
προς εκείνους που κατηγορού- 
νται ως μαφιόζοι. Μεταξύ των 
άλλων ο Δ/ντής της D1A, μπο
ρεί πάντοτε να διατάσσει οικο
νομικές έρευνες και να προτεί
νει την κατάσχεση περιουσια
κών αγαθών των μαφιόζων.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερ
θεί ένας αριθμός εξουσιών που 
καθιστούν την DIA άκρως δυ
ναμική και ικανή να καταπολε
μήσει αποτελεσματικά μία ορ
γανωμένη εγκληματικότητα, 
που εξελίσσεται συνεχώς και 
δίνει χαρακτηριστικά όλο και 
περισσότερο εξελισσόμενα και 
διεθνή.

Ανάμεσα σ' αυτά είναι και η 
δυνατότητα της DIA να έχει 
πρόσβαση σε τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Επίσης η δυνατότητα να πραγ
ματοποιεί επιχειρήσεις υπό κά
λυψη σε περιπτώσεις ερευνών 
για σοβαρά εγκλήματα. Τέλος 
η εξουσία να ζητά άδεια για τη
λεφωνικές υποκλοπές και πα
γιδεύσεις χώρων για σκοπούς 
πρόληψης.

Ο Δ/ντής της D1A είναι ο πα
ραλήπτης των πληροφοριών εκ 
μέρους των Υπηρεσιών Ασφά
λειας, που αφορούν δραστη
ριότητες που σχετίζονται με 
την Μαφία. Έχει την εξουσία 
να ζητά από τις Δικαστικές Αρ
χές αντίγραφα της ποινικής 
διαδικασίας και έγγραφες πλη

ροφορίες για το περιεχόμενό 
τους, που θεωρούνται απαραί
τητα για την πρόληψη σοβα
ρών εγκλημάτων.

Είναι προφανές ότι ο αγώνας 
κατά του οργανωμένου εγκλή
ματος απαιτεί, και έχει ήδη α
ποκτήσει μία ομόφωνη απά
ντηση, διαμέσου της κατάλλη
λης νομοθεσίας, η οποία μπο
ρεί να υλοποιηθεί διαμέσου μί
ας κεντρικής ενισχυμένης δρά
σης, του συντονισμού και του 
ελέγχου από μία Υπηρεσία, τη 
DIA, στην οποία ακριβώς έ
χουν ανατεθεί αυτές οι ειδικές 
εξουσίες.

Έτσι η DIA αντιπροσωπεύει 
ένα νέο “μοντέλο” Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Νόμου, που εί
ναι επιφορτισμένη με την κα
ταπολέμηση του Οργανωμένου 
Εγκλήματος.

Πράγματι, η Υπηρεσία αυτή 
είναι σε θέση να ενεργεί τόσο 
στην επικράτεια όσο και στο

οικονομικό σύστημα, πολεμώ
ντας έτσι όχι μόνο τη ληστρική 
δράση της μαφίας αλλά και την 
προσπάθεια της τελευταίας να 
διεισδύσει στο νόμιμο κοινωνι
κό και οικονομικό σύστημα.

Ο δεσμός μεταξύ των θε
σμών του Κράτους και της κοι
νωνίας των πολιτών, αποτελεί 
το πραγματικό κοινό μέτωπο 
για την αποτελεσματική κατα
πολέμηση του Οργανωμένου 
Εγκλήματος, στο πλαίσιο του 
οποίου η DIA οφείλει να εκ
πληρώνει την καθημερινή της 
αποστολή. □

Επιμέλεια - Μετάφραση από 
την Ιταλική στην Ελληνική 
γλώσσα: Αστυνόμος Α' Βασί
λειος Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ, 2ο Τμήμα Οικονομικών Ε
γκλημάτων! ΑΑΑΙΥΛ Τ, Πτνχιού- 
χος Ιταλικής γλώασας(€ΕΕΙ 4) 
τον Πανεπιστημίου της Perugia.
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Της Ζωής ΧΑΤΖΗ & 
Αριάδνης ΜΑΡΙΑΡΩΝΗ

Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων έρευνας 

που πραγματοποιήσαμε (κατά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας), με σκοπό τόσο την παρουσίαση της πορείας 

και της εξέλιξης της γυναικείας εγκληματικότητας στην Ελλάδα, 

όσο και του δημογραφικού προφίλ των γυναικών που παραβαίνουν τους νόμους, κατά τη δεκαετία 1987 - 1996. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιήσαμε, αφορούσε τη δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα 

των γυναικών και ειδικότερα όλα εκείνα τα εγκλήματα των οποίων οι δράστες 

παραπέμφθηκαν στα ποινικά δικαστήρια της χώρας 

κι έπειτα απ’ τη διαπίστωση της ενοχής τους, τους επιβλήθηκαν και οι ανάλογες ποινές.

(Για λόγους οικονομίας χώρου, θα περιοριστούμε σε μια απλή περιγραφική παρουσίαση του φαινομένου).

Ο ι περισσότεροι απ’ 
τους ερευνητές 
που ασχολήθηκαν 

μέχρι σήμερα με το θέμα της 
εγκληματικότητας, συνήθιζαν 
να προβαίνουν μεν στη διά

κριση της εγκληματικότητας 
κατά φύλο, αλλά οι όποιες α
ναφορές γίνονταν, εστιάζο
νταν κυρίως στην εγκληματι
κότητα των ανδρών κι ελάχι
στα σ’ εκείνη των γυναικών.

Είναι γεγονός ότι οι άνδρες 
καταδικασθέντες είναι εκείνοι 
που κατέχουν τα υψηλότερα 
ποσοστά συμμετοχής στη συ
νολική εγκληματικότητα. Συ
γκεκριμένα, το 1987, η ανδρι

κή εγκληματικότητα προσέγγι
ζε το 91% της συνολικής ε
γκληματικότητας και το 1996 
κατείχε το 86.2%. Απ’ την άλ
λη πλευρά, η γυναικεία εγκλη
ματικότητα διατηρούνταν ανέ-
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καθεν σε χαμηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής από εκείνα των 
ανδρών κι αυτό μπορεί να ερ- 
μηνευθεί εύκολα μέσα απ’ τη 
μελέτη των κοινωνικών και πο
λιτιστικών συνθηκών που επι
κρατούσαν σε κάθε εποχή.

Ακόμη και σήμερα, σε πολ
λές κοινωνίες, ο άνδρας έχει α- 
ναλάβει αποκλειστικά τα κα
θήκοντα του προστάτη της οι
κογένειας, επιδιώκοντας ταυ
τόχρονα την απόκτηση επαγ
γελματικού κύρους και την ε
ξεύρεση χρημάτων, ενώ η γυ
ναίκα περιορίζεται στα στενά 
πλαίσια του οικογενειακού της 
περιβάλλοντος, ως αφοσιωμέ- 
νη σύζυγος και φροντιστής της 
ανατροφής των παιδιών της.

Επιπρόσθετα, η προσδοκία 
του κοινωνικού της περίγυρου 
για συμμόρφωση προς τον πα
ραδοσιακό της ρόλο, δεν της 
επιτρέπει ή τουλάχιστον δεν 
την ενθαρρύνει να παρεκκλί
νει απ’ τα στενά όρια δράσης 
που της έχουν τεθεί. Αν λοιπόν 
μια γυναίκα διαπράξει ένα έ
γκλημα (κάτω απ’ αυτές τις 
συνθήκες), γίνεται αυτόματα η 
υπόθεση ότι απαρνιέται τη γυ
ναικεία φύση της, ενώ ο στιγ- 
ματισμός της θα είναι ιδιαίτε
ρα έντονος.

Στην Ελλάδα ωστόσο, η γυ
ναικεία εγκληματικότητα πα
ρουσιάζει σταδιακή αύξηση 
της τάξης του 1% απ’ το 1987 
έως το 1990, ενώ απ’ το 11% 
που ήταν το 1990, το 1991 αυ

ξήθηκε φτάνοντας το 15.9% 
και τέλος το 1996 (παρότι 
μειώνεται) εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, 
κατέχοντας το 13.8% της συ
νολικής εγκληματικότητας.

Η εγκληματικότητα των γυ
ναικών λοιπόν, παρουσιάζει 
μια αύξηση της τάξης του 4.7% 
κατά την ερευνόμενη δεκαετία 
(1987-1996). Ο παρακάτω πί
νακας είναι ενδεικτικός της κα
τάστασης στην Ελλάδα.

Ο Μέσος Όρος των ανδρών 
που καταδικάστηκαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δεκαετίας ήταν 
89.478, ενώ των γυναικών ή
ταν 12.104. Αριθμητικά η δια
φορά αυτή είναι βέβαια μεγά
λη. Οι αναλογίες όμως ανδρών 
και γυναικών (καταδικασθέ- 
ντων), παρατηρούμε ότι αρχί
ζουν να σημειώνουν μικρότερη 
απόσταση.

Συγκεκριμένα, ενώ το 1987 
η αναλογία γυναικών-ανδρών 
ήταν 1:11, τα δυο τελευταία έ
τη (1995-1996) έγινε 1:7 και 
1:6 αντίστοιχα, (Οποιαδήποτε 
ερμηνεία θα πρέπει να συσχε
τίζεται και με το είδος των δια- 
πραχθέντων αδικημάτων).

ΕΙΔΟΣ
ΛΙΑΠΡΑΓΤΟΜΕΝΩΝ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Τα αδικήματα που διαπράτ- 
τουν οι γυναίκες στην Ελλάδα, 
δε χαρακτηρίζονται από βιαιό

τητα, αλλά έχουν μια οικονομι
κή βάση. Όπως και στην ανδρι
κή εγκληματικότητα, έτσι και 
στη γυναικεία, η μεγαλύτερη 
συμμετοχή καταδικασθέντων 
αφορά τους ειδικούς ποινικούς 
νόμους, τα κοινώς επικίνδυνα 
εγκλήματα, τις σωματικές βλά
βες, τα εγκλήματα κατά της ι
διοκτησίας, κατά της προσωπι
κής ελευθερίας, κατά των πε
ριουσιακών δικαίων και τα ε
γκλήματα περί την απονομή δι
καιοσύνης.

Αναλυτικά, όσον αφορά τους 
ειδικούς ποινικούς νόμους, οι 
γυναίκες επιδίδονται πρωταρ
χικά σε παραβάσεις του αγορα- 
νομικού κώδικα, παραβάσεις 
σχετικά με τις επιταγές, την 
αυτοκινήτων νομοθεσία, τη 
δημόσια υγεία και την εργατι
κή πρόνοια. Συμπεραίνουμε 
δηλαδή ότι οι περισσότερες 
Ελληνίδες που παραβατούν, 
συμμετέχουν πλέον σε αδική
ματα που έχουν σχέση με το 
σύγχρονο τρόπο ζωής και την 
αλλαγή των κοινωνικών συν
θηκών και αντιλήψεων ως 
προς τη θέση και το ρόλο της 
γυναίκας σήμερα πια στην οι
κογένεια και την κοινωνία.

Ο παραδοσιακός ρόλος που 
είχε μέχρι πρόσφατα η γυναίκα 
στην Ελλάδα, έχει τροποποιη
θεί κατά πολύ κι αυτό είναι α
πόρροια των νέων κοινωνικών 
συνθηκών κι αναγκών που 
προέκυψαν, οι οποίες ώθησαν 
τη γυναίκα στην έξοδό της απ’

το σπίτι την απασχόλησή της 
σε διάφορα επαγγέλματα και 
την ανάμειξή της σε τομείς και 
δραστηριότητες που θεωρού
νταν ανέκαθεν ανδρικές.

Οι νέοι αυτοί ρόλοι και αρ
μοδιότητες (ενασχόληση με 
τον επιχειρησιακό κλάδο, το ε
μπόριο, πρωτοβουλία σε οικο
νομικές διαπραγματεύσεις, 
συναλλαγές κ.α.), τους έδω
σαν το έναυσμα για την υιοθέ
τηση μιας πιο σκληρής συμπε
ριφοράς κι αντίληψης απένα
ντι στους ανθρώπους και τις 
καταστάσεις, προκειμένου ν’ 
αντιμετωπίσουν τις αντιξοότη
τες και τη δυσπιστία που θα ει- 
σέπρατταν απ’ όλους εκείνους 
που θα μπορούσαν να τις αμ
φισβητήσουν. (Μάλιστα υπάρ
χουν και αδικήματα όπου ση
μειώνεται αύξηση στα ποσο
στά συμμετοχής των γυναι
κών: φορολογικές παραβά
σεις, παραβάσεις περί των επι
ταγών και αυτοκινήτων νομο
θεσίας).

Στα κοινώς επικίνδυνα ε
γκλήματα, συνηθίζονται κυρί
ως παραβάσεις των κανόνων 
οικοδομικής και εμπρησμοί 
δασών, ενώ στα εγκλήματα κα
τά της τιμής, σημειώνονται κυ
ρίως εξυβρίσεις.

Στις σωματικές βλάβες, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά που ση
μειώνονται, αφορούν κυρίως 
τις σωματικές βλάβες εξ’ αμέ
λειας δι’ αυτοκινήτου και τις α
πλές σωματικές βλάβες, ενώ οι 
επικίνδυνες, οι βαριές και οι 
θανατηφόρες, εμφανίζονται 
σπανιότερα, αποδεικνύοντας 
ότι οι γυναίκες δε συνηθίζουν 
να χρησιμοποιούν τη βία ως 
μέθοδο επίλυσης των προβλη
μάτων τους (Μ.Ο. δεκαετίας 
των γυναικών που καταδικά
στηκαν για θανατηφόρες σω
ματικές βλάβες: 2 και για βα
ριές^). Στα εγκλήματα κατά 
της ιδιοκτησίας διαπράττονται 
κυρίως κλοπές πάσης φύσεως, 
φθορές ξένης ιδιοκτησίας και 
υπεξαιρέσεις και στα εγκλήμα
τα περί την απονομή δικαιοσύ
νης, συνηθίζονται η ψευδορκία 
και οι ψευδείς καταμηνύσεις,

ΕΤΗ
Σ ύ νο δ ο

κ α τα δ / ντω ν

Σ ύ νο δ ο
α ν δ ρ ώ ν

κ α τα δ / ντω ν

Π ο σ ο σ τό
α νδ ρ ικ ή ς

εγκθημ/τα ς

Σ ύ νο δ ο
Γ υ να ικ ώ ν

κα τα δ / ντω ν

Π ο σ ο σ τό
Γυναικεία ς

εγκθημ/τα ς

Α να θ ο γία  
Α.Ε. 

προς Γ.Ε.

1987 133981 121846 90.90 12115 9.40 11:1
1988 127745 114954 89.99 12791 10.01 9:1
1989 104514 93684 89.60 10830 10.36 9:1
1990 103878 92382 88.90 11496 11.07 8:1
1991 112289 94385 84.06 17904 15.94 5:1
1992 99991 87966 87.97 12025 12.03 7:1
1993 86806 75710 87.22 11096 12.78 7:1
1994 79045 68515 86.68 10530 13.30 7:1
1995 85912 74938 87.23 10974 12.80 7:1
1996 81676 70396 86.20 11280 13.80 6:1

Μ έσος ό ρ ο ς  
ΐο ε τ ία ς

101584 89478 88.10 12104 11.92
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ενώ στα εγκλήματα κατά των 
περιουσιακών δικαίων συνηθί
ζονται η απάτη και η αποδοχή 
και διάθεση προϊόντων εγκλή
ματος.

Τέλος, στα εγκλήματα κατά 
της ζωής, η συμμετοχή είναι ε
λάχιστη κι αφορά κυρίως τις 
ανθρωποκτονίες εξ’ αμελείας 
(Μ.Ο. δεκαετίας: 12 καταδικα- 
σθείσες) και εξ’ αμελείας δι’ 
αυτοκινήτου (Μ.Ο.:9), ενώ η 
παιδοκτονία η οποία σε ορι
σμένες χώρες όπως π.χ. η Γαλ- 
λία, θεωρείται ως καθαρά γυ
ναικείο έγκλημα (σημειώνο
ντας μάλιστα και συμμετοχή), 
στην Ελλάδα τελείται τόσο α
πό άνδρες όσο κι από γυναίκες, 
αλλά τα ποσοστά είναι μηδαμι
νά (1 ή 2 παιδοκτονίες ανά έ
τος).

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ ΤΩΝ ΑΑΑΟΛΑΠΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ

Όπως φαίνεται μέσα απ’ τα 
διατιθέμενα στοιχεία, το ποσο
στά συμμετοχής των αλλοδα
πών γυναικών στη συνολική 
γυναικεία εγκληματικότητα, 
απ’ το 1987 έως το 1990 είναι 
μηδαμινά (αφού δεν ξεπερνούν 
το 0.88% επί της συνολικής 
γυναικείας εγκληματικότητας).

Απ’ το 1991 όμως κι έπειτα, 
παρατηρείται ανοδική τάση, 
το 1996 φτάνει το 4,97% επί 
της συνολικής γυναικείας ε
γκληματικότητας. Οι περισσό
τερες απ’ τις αλλοδαπές που 
καταδικάστηκαν, προέρχονται 
από ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα απ’ το 1988 έ
ως το 1990, την πρώτη θέση 
κατείχαν οι Γερμανίδες, τις ο
ποίες διαδέχονταν οι Αγγλίδες, 
οι Αυστριακές, οι Γαλλίδες και 
οι Ιταλίδες, ενώ απ’ το 1991 κι 
έπειτα, την πρώτη θέση εμφα
νίζονται να καταλαμβάνουν οι 
Βουλγάρες, τη δεύτερη οι 
Γιουγκοσλάβες και την τρίτη 
οι Γερμανίδες.

Όσον αφορά τα αδικήματα 
που διαπράττουν, αυτά αφο
ρούν πρωταρχικά τους ειδι

κούς ποινικούς νόμους, τα ε
γκλήματα κατά της ιδιοκτησί
ας και τις σωματικές βλάβες.

Η αύξηση αυτή του ποσο
στού εγκληματικότητας των 
αλλοδαπών γυναικών που κα
ταδικάστηκαν, είναι φυσικό να 
παρατηρείται, διότι στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 και 
στις αρχές του 1990, η Ελλάδα 
από χώρα αποστολής μετανα
στών, μετατράπηκε σε χώρα υ
ποδοχής κι αυτό όχι μόνο αύ
ξησε την αναλογία αλλοδαπών 
στο συνολικό ελληνικό πληθυ
σμό, αλλά οδήγησε και στην ύ
παρξη σημαντικών οικονομι
κών και κοινωνικών προβλη
μάτων των αλλοδαπών (μη α
ποδοχή απ’ την κοινότητα, ξε
νοφοβία - ρατσισμός, έλλειψη 
πιθανοτήτων εύρεσης εργασί
ας, δυσκολία κάλυψης των βιο
τικών τους αναγκών κ.α.), που 
αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυ- 
ντικούς παράγοντες για την εκ
δήλωση παραβατικής συμπερι
φοράς.

Παρακάτω, αναφέρονται τα 
ατομικά χαρακτηριστικά όλων 
των γυναικών που καταδικά
στηκαν στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της ερευνώμενης δε
καετίας (τελεσίδικα).

Α) ΗΛΙΚΙΑ:

Οι περισσότερες καταδικα- 
σθείσες ανήκουν στην ηλικια- 
κή ομάδα των 35-44 ετών 
(28% επί της συνολικής γυναι
κείας εγκληματικότητας). Α
κολουθούν οι γυναίκες των 45 
-59 ετών (24%) και στην τρίτη 
θέση βρίσκονται εκείνες των 
30-34 ετών (15%). Οι ηλικίες 
με τα μικρότερα ποσοστά 
συμμετοχής είναι οι εξής: 25- 
29 (12%), 21-24 (7%), 60 και 
άνω (7%), 18-20 (3%) και 13- 
17 (2%).

Β) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το 69% είναι έγγαμες με 
παιδιά και το 28% άγαμες. Σε 
όλα τα διαπραχθέντα αδικήμα
τα, την πρώτη θέση είχαν οι έγ

γαμες γυναίκες με παιδιά, ε
κτός απ’ τα αδικήματα της νο
μοθεσίας περί αυτοκινήτων και 
τη χρήση ναρκωτικών όπου 
την πρωτιά είχαν οι άγαμες γυ
ναίκες (γεγονός που έχει σχέση 
και με τη νεαρή ηλικία των γυ
ναικών που τελούν αυτά τα α
δικήματα).

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ:

Το 76% είχε λάβει στοιχειώ
δη εκπαίδευση, το 22% μέση 
και το 1.5% ανωτάτη, ενώ οι α
ναλφάβητες γυναίκες ήταν μό
λις το 0.8%.

Δ) ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το 42.4% ήταν άτομα άνευ 
επαγγέλματος (συνταξιούχοι, 
εισοδηματίες, ασχολούμενες 
με τα οικιακά ή σπουδά- 
στριες). Ωστόσο σημαντική 
συμμετοχή παρουσίαζαν και οι 
γυναίκες που ασχολούνταν με 
το εμπόριο και τις πωλήσεις

(24.9%), οι ασχολούμενες με 
την παροχή υπηρεσιών 
(15.8%) και οι εργάτριες 
(9.9%).

Ε) ΚΑΤΟΙΚΙΑ:

Οι περισσότερες προέρχο
νταν απ’ την πρωτεύουσα 
(35.5%). Στη δεύτερη θέση 
βρίσκονταν η Μακεδονία 
(12.7%) και στην Τρίτη η Πε- 
λοπόνησος (12.1%). Στις επό
μενες θέσεις βρισκόταν η Στε
ρεά Ελλάδα/Εύβοια (8.3%) και 
ο νομός Θεσαλονίκης (8.2%). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά συμ
μετοχής σημείωναν οι κάτοικοι 
της Κρήτης (3.3%), της Θρά
κης (2.4%), της Ηπείρου 
(1.8%) και των νησιών του 1ο- 
νίου (1.3%).

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί 
ότι σε αρκετές περιοχές, παρα- 
τηρείται μεγαλύτερη εγκλημα
τικότητα σε οικισμούς κάτω 
των 10.000 κατοίκων, απ’ ότι 
στις πόλεις της ίδιας περιοχής 
με περισσότερους από 10.000
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κατοίκους. Τέτοιες περιπτώ
σεις παρατηρούνταν στην Στε
ρεά Ελλάδα/Εύβοια, στη Μα
κεδονία, τα νησιά του Ιονίου 
και στην Κρήτη.

Απ’ τις 109.761 γυναίκες 
που καταδικάστηκαν καθόλη 
τη διάρκεια της ερευνώμενης 
δεκαετίας, οι 22.746 πήραν α
ναστολή, οι 3.437 κρατήθηκαν 
στη φυλακή και οι 5.251 εξα
γόρασαν την ποινή τους.

Αναφορικά με τις ποινές 
που εκτέθηκαν καθόλη τη δε
καετία, οι περισσότερες αφο
ρούσαν τη φυλάκιση από 1-3 
έτη, τη φυλάκιση έως 1 μήνα 
και τη φυλάκιση από 1 έως 6 
μήνες.

Οι πιο σοβαρές ποινές εμ
φανίζουν μικρότερο αριθμό 
καταδικασθέντων κι αυτό εί
ναι συνάρτηση της μικρής 
συμμετοχής των γυναικών σε 
αδικήματα που επισύρουν την 
επιβολή αυστηρών ποινών 
(π.χ.ισόβια κάθειρξη: Μ.Ο. 
δεκαετίας: 6 γυναίκες, φυλά
κιση 3 ετών και άνω: Μ.Ο. δε
καετίας^ I γυναίκες και πρό

σκαιρη κάθειρξη: Μ.Ο.:26 γυ
ναίκες).

Οι περισσότερες απ’ τις κρα
τούμενες βρισκόταν στη φυλα
κή έχοντας προβεί σε παραβά
σεις των ειδικών ποινικών νό
μων, εγκλήματα κατά της ιδιο
κτησίας, κοινώς επικίνδυνα ε
γκλήματα καθώς επίσης και ε
γκλήματα κατά των περιουσια
κών δικαίων και κατά της ζωής.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο 
στοιχείο αποτελούν και οι απο
δράσεις των καταδικασθέντων. 
Απ’ τα διατιθέμενα στοιχεία, 
παρατηρούμε ότι το φαινόμενο 
αυτό είναι καθαρά ανδρικό. 
Συγκεκριμένα, σ’ όλη τη διάρ
κεια της ερευνώμενης δεκαετί
ας απέδρασαν συνολικά 519 
άνδρες και μόνο 1 γυναίκα.

Είναι γεγονός ότι η στέρηση 
της ελευθερίας δημιουργεί σο
βαρά προβλήματα στην ψυχική 
υγεία των εγκλείστων. Όπως α
ναφέρθηκε σε προηγούμενο 
σημείο, οι περισσότερες απ’ τις 
γυναίκες που καταδικάστηκαν

ήταν έγγαμες με παιδιά κι αυτή 
η έμφυτη μέριμνα και το ενδια
φέρον τους για την φροντίδα 
των παιδιών τους, έχει ήδη πα
ρεμποδιστεί απ’ την κράτησή 
τους στη φυλακή, οπότε μια α
πόδραση (ιδιαίτερα μάλιστα αν 
αποτύχει), θα αποτελούσε ανα
σταλτικό παράγοντα για την έ
ξοδό τους απ’ τη φυλακή και 
την επανασύνδεσή τους με τα 
μέλη της οικογένειάς τους.

Εξάλλου οι βραχύχρονες ποι
νές που επιβάλλονται (1 -3 έτη), 
δεν τους δίνουν το ερέθισμα να 
διακινδυνεύσουν την έγκαιρη 
αποφυλάκισή τους.

Μια άλλη ιδιαίτερα σημα
ντική παράμετρος αναφορικά 
με το θέμα της εγκληματικότη
τας (που θα πρέπει ν’ αποτελεί 
και ξεχωριστό αντικείμενο έ
ρευνας), είναι και το φαινόμε
νο των υποτροπών που ση
μειώνουν οι καταδικασθέντες 
ανεξάρτητα απ’ το φύλο τους, 
το οποίο είναι ενδεικτικό στοι
χείο του πόσο σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η επιβαλλόμενη 
ποινή ως προς τη συμμόρφω
ση των παραβατών ή την επα
νάληψη της παράνομης πρά
ξης τους. Το 1987, το ποσοστό 
των γυναικών που υποτροπία
σαν ήταν το 3.7% της συνολι
κής γυναικείας εγκληματικό
τητας, ενώ το 1996, ήταν το 
2.8% .

Οι περισσότερες απ’ αυτές 
υποτροπίασαν I φορά (Μ.Ο. 
δεκαετίας: 1051) ή και 2 φο
ρές (Μ.Ο.:598) μέσα στα 5 
πρώτα χρόνια έπειτα απ’ την 
πρώτη τους καταδίκη.

Συχνά, οι υποτροπές που 
σημειώνονται έχουν σχέση 
και με τις ποινές που επιβάλ
λονται, καθώς διαπιστώνουμε 
ότι τις περισσότερες υποτρο
πές σημειώνουν οι γυναίκες 
με ποινή φυλάκισης έως 1 μή
να ή και φυλάκιση από 1 έως 
3 μήνες. Όσο πιο βραχύχρονη 
λοιπόν η ποινή, τόσο πιο συ
χνές οι υποτροπές.

Όσον αφορά τα ατομικά χα

ρακτηριστικά των γυναικών 
που υποτροπίασαν, οι περισσό
τερες ανήκουν σε ηλικιακές ο
μάδες με σημαντικό βαθμό ω
ριμότητας. Στην πρώτη θέση 
βρίσκονται εκείνες των 35-44 
ετών, στη δεύτερη θέση εκεί
νες των 45-59 ετών και στην 
τρίτη εκείνες των 30-34 ετών. 
Ως προς την οικογενειακή τους 
κατάσταση, οι περισσότερες 
είναι έγγαμες με παιδιά κι έ
χουν λάβει στοιχειώδη εκπαί
δευση (Μ.Ο. δεκαετίας:2.949) 
και μέση εκπαίδευση 
(Μ.Ο.:869).

Ως προς το επάγγελμά τους, 
οι περισσότερες ασχολούνται 
με το εμπόριο και τις πωλήσεις 
ή είναι άτομα άνευ επαγγέλμα
τος ή ασχολούνται με την πα
ροχή υπηρεσιών.

Τέλος, ως προς την κατοι
κία τους, διαμένουν κυρίως 
στην πρωτεύουσα κι έπειτα 
στη Μακεδονία και την Πε
λοπόννησο, ενώ οι λιγότερες 
υποτροπές σημειώνονται στα 
νησιά του Ιονίου, στη Θρά
κη, στην Ήπειρο και στην 
Κρήτη.

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι 
στα μεγάλα γεωγραφικά δια
μερίσματα της Ελλάδας, οι υ
ποτροπές είναι περισσότερες 
κι αυτό όχι μόνο εξαιτίας της 
συγκέντρωσης μεγάλου μέ
ρους πληθυσμού σ’ αυτές τις 
περιοχές, αλλά κι εξαιτίας των 
ευκαιριών που προσφέρει η α
νωνυμία των κατοίκων που 
ζουν σ’ αυτές και της ανυπαρ
ξίας ανεπίσημου κοινωνικού 
ελέγχου.

Αντίθετα, στις περιοχές με 
μικρότερο πληθυσμό (Κρήτη, 
νησιά Ιονίου, Θράκη), η ύπαρ
ξη στενότερων διαπροσωπι
κών σχέσεων αποτελεί αν όχι 
ανασταλτικό, τουλάχιστον μη 
ενθαρρυντικό παράγοντα υπο
τροπών, ενώ εξίσου σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει και ο έντο
νος στιγματισμός απ’ τους υπό
λοιπους κατοίκους της περιο
χής- σ
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DC ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Mb

Του Γεωργίου Σ. Κρουσταλάκη, καθηγητή της παιδαγωγικής 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξετάζοντας τη σεξουα
λική ανάπτυξη του νέ- 
____ I ου ανθρώπου, ερευνά

με με προσοχή και προσεγγί
ζουμε τη σεξουαλικότητά του, 
δηλαδή τη σεξουαλική του ι
διαιτερότητα, όπως είπαμε 
προηγουμένως, στις διάφορες 
ηλικιακές φάσεις. Κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία 
διαμορφώνεται σχεδόν οριστι
κά η σεξουαλική ταυτότητα 
του ανθρώπου μαζί με την όλη 
προσωπικότητά του, δηλαδή 
προγραμματίζεται, θα μπορού
σαμε να πούμε, στις φάσεις αυ
τές η μετέπειτα εξελικτική πο
ρεία της ζωής του: όλες οι εκ
φάνσεις της ζωής του ανθρώ
που, η συμπεριφορά του αλλά 
και η ικανότητά του να συνά
πτει ανθρώπινες σχέσεις επη
ρεάζονται από τη διαδικασία 
αυτή. Πρόκειται για μια ανα
πτυξιακή διαδικασία, που ε
κτυλίσσεται παράλληλα με την 
ίδια τη ζωή.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής 
του ανθρώπου, στην παιδική η
λικία, αρχίζει η σεξουαλική 
του ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή 
έχει ως αφετηρία τη στιγμή της 
γονιμοποίησης, οπότε καθορί
ζεται το φύλο του ατόμου 
(χρωματοσωματικό φύλο), και 
ολοκληρώνεται με την οριστι
κή διαφοροποίηση των φύλων 
κατά την περίοδο της εφηβείας

(γοναδικό φύλο). Κατά τη 
διάρκεια της αναπτυξιακής αυ
τής πορείας, ο νέος άνθρωπος 
παρατηρεί, μιμείται, ταυτίζε
ται, εσωτερικεύει μηνύματα, 
εικόνες, εγγράφει και αφο
μοιώνει τρόπους συμπεριφο
ράς, βιώνει τους κοινωνικούς 
ρόλους του φύλου του, όπως 
αυτοί έχουν καθιερωθεί και 
προβάλλονται μέσα στο πλαί
σιο της κοινωνικής και πολιτι
στικής ζωής του έθνους, στο ο
ποίο ανήκει (ψυχο-κοινωνικό 
φύλο). Συμπερασματικά, θα 
μπορούσαμε να πούμε πως ο 
άνθρωπος αναπτύσσεται και 
πραγματώνεται από απόψεως 
φύλου σε τρία επίπεδα:

α) Σε επίπεδο χρωματοσω- 
ματικού φύλου, το οποίο απο
τελεί την αφετηρία της σε
ξουαλικής του ανάπτυξης. Εδώ 
γίνεται ο προγραμματισμός της 
σεξουαλικής ανάπτυξης, ζωής 
και συμπεριφοράς του ανθρώ
που.

β) Σε επίπεδο γοναδικού 
φύλου. Η λειτουργική αυτή 
διάσταση του φύλου καλύπτει 
μία μακρά πορεία σεξουαλικής 
ζωής του ανθρώπου, η οποία 
ξεκινάει από το αδιαφοροποίη- 
το σεξουαλικό στάδιο της εμ
βρυϊκής περιόδου (όμοιοι αρχι
κοί κυτταρικοί σχηματισμοί) 
και ακολουθεί εξελικτικά με 
πορεία διαφοροποίησης των

φύλων, κατά την κύηση και με
τά την γέννηση στις διάφορες 
φάσεις της παιδικής ηλικίας 
μέχρι την εφηβεία. Θα λέγαμε 
πως το χρωματοσωματικό φύ
λο δίνει εντολή για την παρα
πέρα εξέλιξη του γοναδικού 
φύλου. Τούτο με τη σειρά του 
οργανώνει και ελέγχει την ενή- 
βωση, δηλαδή ενεργοποιεί και 
προσανατολίζει κατά την προ
εφηβική και εφηβική ηλικία 
τους πρωτεύοντες και δευτε- 
ρεύοντες σεξουαλικούς χαρα
κτήρες του νέου ανθρώπου. 
Με άλλα λόγια, κατευθύνει την 
οριστική διαφοροποίηση των 
φύλων.

γ) Σε επίπεδο ψυχολογικού 
- κοινωνικού φύλου. Σύμφω
να με τα κοινωνικά πολιτιστικά 
και οικογενειακά μέτρα σύ
γκρισης, αλλά και τα ψυχο-κοι- 
νωνικά και οικογενειακά πρό
τυπα βίωσης των φύλων, ο νέ
ος ολοκληρώνεται ψυχο-σε- 
ξουαλικά, αποδέχεται το φύλο 
του, προχωρεί σε αυτογνωσία, 
αυτοεκτίμηση και αυτοαντίλη
ψη και βιώνει το απορρέον από 
τις λειτουργικές εκείνες αυτο
συναίσθημα.

Η παιδική 
σεξουαλικότητα

Προχωρώντας στη σκιαγρά
φηση των χαρακτηριστικών

της παιδικής σεξουαλικότητας, 
θα κάνουμε πρώτα μια σύντο
μη αναφορά στην περί ψυχοσε- 
ξουαλικής ανάπτυξης του παι
διού θεωρία του Freud. Σύμ
φωνα με τη φροϋδική αυτή θε
ωρία, η ψυχοσεξουαλική ανά
πτυξη του παιδιού πραγματώ
νεται σε πέντε καθορισμένες 
φάσεις ή στάδια. Απ’ αυτά τα 
στάδια περνούν κατά τη διάρ
κεια της εξέλιξής τους όλοι α
νεξαιρέτως οι άνθρωποι. Το ε
πίκεντρο της γενετήσιας ζωής 
του παιδιού αποτελεί σ’ όλες 
αυτές τις φάσεις το ασυνείδητο 
κίνητρο της σεξουαλικής συ
μπεριφοράς του, που εδράζεται 
στο “Προεγώ”: η libido, δηλα
δή η γενετήσια ορμή, που το ω
θεί για να απολαύσει ηδονή μέ
σω των ερωτογόνων ζωνών. Σε 
κάθε εξελικτικό στάδιο ενερ
γοποιείται και μία διαφορετική 
ερωτογόνος ζώνη για ικανο
ποίηση της libido. Οι φράσεις 
της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυ
ξης του παιδιού είναι οι ακό
λουθες:

α) Η στοματική φάση 
(orale Phase). Κατά την περίο
δο αυτή, που περιλαμβάνει 
τους πρώτους 18 μήνες της ζω
ής, κυρίαρχος ερωτογόνος πε
ριοχή είναι το στόμα. Κύρια 
πηγή ευχαρίστησης για το παι
δί γίνεται ο θηλασμός (Abra- 
jam: στοματικός ερωτισμός,
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σαδισμός!), η μάσηση, η κατά
ποση, το πιπίλισμα. Στη φάση 
αυτή το παιδί εκδηλώνει τη με
γαλύτερη εξάρτηση από το μη
τρικό κυρίως πρόσωπο.

Ρ) Η πρωκτική φάση 
(anale Phase), που διαρκεί το 
2ο και 3ο έτος της παιδικής η
λικίας. Το στάδιο αυτό αντι
στοιχεί στην περίοδο, κατά την 
οποία γίνεται από τους γονείς 
η κατάλληλη αγωγή του παι
διού για να αποκτήσει τον έ
λεγχο των σφιγκτήρων (ενού
ρηση, εγκόπριση). Στη φάση 
αυτή ερωτογενής περιοχή είναι 
ο βλεννογόνος του απευθυσμέ- 
νου, ο πρωκτός που αποτελεί 
τώρα εστία ικανοποίησης, ψυ
χικής έντασης, αμφιθυμιών ή 
έκφρασης επιθετικών τάσεων. 
Βασικό χαρακτηριστικό της 
συμπεριφοράς του παιδιού εί
ναι ο έντονος αρνητισμός και η 
τάση για αυτονομία.

γ) Η φαλλική φάση (phal- 
lische Phase). Διαρκεί από το 
3 ο μέχρι το τέλος του 7 ου έ
τους. Για το Freud είναι η ση
μαντικότερη περίοδος της ψυ- 
χοσεξουαλικής ανάπτυξης. 
Κατ’ αυτήν το γενετήσιο ενδια
φέρον στρέφεται στα γεννητι- 
κά όργανα. Το παιδί παρατηρεί 
με περιέργεια τις ανατομικές 
διαφορές των φύλων ως προς 
τα γεννητικά όργανα, τα οποία 
στη φάση αυτή αποτελούν μια 
ευερέθιστη περιοχή. Κατά την 
περίοδο αυτή το παιδί αγαπά 
με επίγνωση τους γονείς του, η 
αγάπη του όμως αυτή σταδια
κά παύει να κατευθύνεται και 
προς τους δύο γονείς. Την ίδια 
στιγμή αρχίζει να αναπτύσσε
ται μια διάθεση στοργής και 
προσκόλλησης του παιδιού 
προς τον γονέα του αντίθετου 
φύλου (οιδιπόδειο σύμπλεγμα 
για το αγόρι, σύμπλεγμα Ηλέ- 
κτρας για το κορίτσι), ενώ συγ
χρόνως διαμορφώνονται σ’ αυ
τό επιθετικά συναισθήματα α
πέναντι στον ομόφυλο γονέα.

Σταδιακά όμως η σχέση αυ
τή αντιπαλότητας με τον ομό
φυλο γονέα περιστέλλεται, πε
ρί το τέλος δε της περιόδου αυ
τής επέρχεται η λύση του οιδι
πόδειου συμπλέγματος. Έτσι, 
το παιδί ταυτίζεται με τον γο
νέα του ιδίου φύλου, το μεν α
γόρι εσωτερικεύοντας τον αν
δρισμό του πατέρα, το δε κορί
τσι τη θηλυκότητα της μητέ

ρας. Τελικά, με τον ταυτισμό 
αυτό το παιδί εκφράζει έμμεσα 
την προσήλωσή του προς τον 
ετερόφυλο γονέα.

δ) Η φάση της λανθάνου- 
σας σεξουαλικότητας (Late- 
nzzeit, retiode de latence). 
Περιλαμβάνει το διάστημα α
πό το 7ο έως το 1 Ιο έτος. Πρό
κειται για μια περίοδο εσωτε
ρικής γαλήνης του παιδιού 
πριν από τις σφοδρές συγκρού
σεις και μεταδομήσεις της ε
φηβείας. Στη φάση αυτή οι σε
ξουαλικές ανάγκες του νέου 
ανθρώπου βρίσκονται σε λή
θαργο. Το γεγονός τούτο επη
ρεάζει σημαντικά τη συμπερι
φορά του παιδιού, το οποίο 
στρέφεται προς τα πρόσωπα 
και τις ομάδες του ευρύτερου 
περιβάλλοντος και μέσα από 
ορισμένες διαδικασίες κοινω
νικοποιείται. Κυρίως όμως με 
παιδευτικούς και ηθικοποιητι- 
κούς μηχανισμούς ενισχύει και 
οργανώνει το Υπερεγώ του.

ε) Το στάδιο της ετερόφυ
λης σεξουαλικότητας ή η κυ
ρίως γενετήσια φάση (geni- 
tale Phase). Αρχίζει με την ε- 
νήβωση και ολοκληρώνεται με 
την ενηλικίωση του ατόμου. 
Κύριο χαρακτηριστικό της πε
ριόδου αυτής είναι η αύξηση 
των σεξουαλικών αναγκών και 
πιέσεων του νέου ανθρώπου. 
Το παιδί από την προεφηβική 
(περί το 1 Ιο έτος) ή από την ε
φηβική ηλικία (περί το 13ο έ
τος), εγκαταλείποντας την τά
ση της αυτενασχόλησης και 
του ναρκισσισμού, στρέφεται 
προς αναζήτηση προσώπων 
του αντίθετου φύλου, με σκο
πό τη σύναψη διαφυλικών σχέ
σεων, την έκφραση της αγάπης 
του και τη συμμετοχή του στην 
αναπαραγωγική διαδικασία.

Η ανεπιτυχής μετάβαση από 
το ένα στο άλλο εξελικτικό 
στάδιο είναι δυνατό να δη
μιουργήσει στο νέο άνθρωπο 
ψυχολογικά προβλήματα, τα ο
ποία αντιμετωπίζει συνήθως 
αυτός ενεργοποιώντας δύο 
γνωστές λειτουργίες:

-την καθήλωση της σε
ξουαλικής ψυχικής ενέργειας 
(Bxation) σε ένα στάδιο και 
την παρεμπόδιση της ομαλής 
του εξέλιξης στα επόμενα στά
δια,

-την παλινδρόμηση ή επα
ναγωγή σε μορφές συμπερι

φοράς προηγούμενης ηλικίας 
και μάλιστα του σταδίου, όπου 
έγινε η καθήλωση (regression).

Από τις πιο πάνω φάσεις της 
ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 
του παιδιού ιδιαίτερης σημασί
ας, από απόψεως κυρίως παι
δαγωγικής, είναι η λεγάμενη 
“λανθάνουσα περίοδος” ή φά
ση της “λανθάνουσας σεξουα
λικότητας”, η οποία αντιστοι
χεί στη β'παιδική ηλικία (7ο - 
10ο έτος). Το παιδί διανύει τη 
στιγμή αυτή τη λεγάμενη προ
γεννητική περίοδο της σεξουα
λικής του ανάπτυξης, κατά την 
οποία παρατηρούνται σ’ αυτό 
τα πρώτα στοιχεία κάποιας σε
ξουαλικής συναισθηματικότη- 
τας, ενώ συγχρόνως επιση μαί
νεται, όπως είπαμε προηγουμέ
νως, άμβλυνση γενικά της σε- 
ξουαλικότητάς του.

Στα πρώτα αυτά χρόνια της 
ζωής του το παιδί ζει σε κατα
στάσεις απόλυτης εξάρτησης 
από τους γονείς, επηρεάζεται 
επίσης σημαντικά και από το 
πρόσωπο του σχολικού παιδα
γωγού. Τα πρώτα βιώματά του 
στην οικογενειακή εστία αφή
νουν βαθιά και ανεξίτηλα απο
τυπώματα στον παιδικό ψυχι
σμό. Θα πρέπει να υπογραμμί
σουμε, ότι τη στιγμή αυτή το 
παιδί διανύει την πιο πλούσια 
σε παιδευτικές δυνατότητες 
φάση της ζωής του, κατά την 
οποία η κοινωνική, η ηθική και 
η θρησκευτική διάσταση της 
προσωπικότητάς του ελέγχο
νται πλήρως και επηρεάζονται 
σε μεγάλο βαθμό από την παι
δαγωγική της οικογένειας.

Αντιμετωπίζοντας τις σε
ξουαλικές εκδηλώσεις του παι
διού της περιόδου αυτής, όπως 
είναι π.χ. ο “παιδικός αυνανι
σμός”, η ανάγκη του παιδιού 
για χάδια, η σεξουαλική πε
ριέργεια, που το ωθεί στη δια
τύπωση διαφόρων ερωτήσεων 
σχετικών με τις ανατομικές 
διαφορές των φύλων, με τη 
γέννηση ενός παιδιού κ.ά., οι 
γονείς θα πρέπει να είναι προ
σεκτικοί, ώστε με την τακτική 
τους να μη παραβλάψουν την 
ανάπτυξη της παιδικής προσω
πικότητας, που δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Έτσι, με ιδιαίτε
ρη ευαισθησία θα πρέπει να α
ντιμετωπίζουν το θέμα της σε
ξουαλικής περιέργειας του παι
διού. Δεν θα πρέπει να προ

σπαθούν να την καταπνίξουν, 
αφήνοντας αναπάντητα τα 
σχετικά ερωτήματά του. Απε
ναντίας, θα πρέπει με μεγάλη 
προσοχή και κατάλληλη προε
τοιμασία, όπως και παραπάνω 
είπαμε, μέσα σε κλίμα εμπι
στοσύνης, οικειότητας και κα
τανόησης να δίδονται οι απα
ντήσεις στα ερωτήματα αυτά. 
Με αυτό τον τρόπο συμβάλ
λουμε στη σωστή συναισθημα
τική ωρίμαση του παιδιού.

Κατά τη μεταβατική αυτή 
περίοδο, που προηγείται των ε
φηβικών ανακατατάξεων, το 
παιδί επωφελείται από την κα
τάσταση της εσωτερικής του 
ψυχικής γαλήνης και ηρεμίας, 
για να κατευθύνει τις εσωτερι
κές δημιουργικές του τάσεις 
προς τη σχολική εργασία και 
τις διάφορες μορφές ομαδικής 
δραστηριότητας, που διευρύ
νουν την κοινωνικότητά του. 
Τη χρονική αυτή περίοδο ο α
γώνας προσαρμογής του παι
διού στη σχολική ζωή αποτελεί 
σημαντικό στάδιο της προσω
πικής του ιστορίας.

Μέσα στον αγώνα αυτό για 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας, 
το παιδί δεν αναζητεί συνήθως 
ένα μοναδικό συγκεκριμένο 
φίλο, ένα άλλο ευνοούμενο 
πρόσωπο. Ο συμμαθητής ή η 
συμμαθήτρια δεν είναι ακόμη 
ο συγκεκριμένος φίλος ή η φί
λη, το μοναδικό συντροφικό 
πρόσωπο, με το οποίο αργότε
ρα, στην εφηβεία, θα συνδεθεί 
το παιδί με διαπροσωπικές 
σχέσεις φιλίας.

Οι σχέσεις που αναπτύσσο
νται τώρα είναι απρόσωποι α
κόμα δεσμοί, που συνδέουν ό
λους τους συμμαθητές για ένα 
κοινό σκοπό, το ομαδικό παι
χνίδι, το ποδόσφαιρο, το κυνη
γητό κ.λ.π. Τη στιγμή αυτή τα 
αγόρια και τα κορίτσια μέσα 
στη σχολική τάξη εκδηλώνουν 
με τρόπο συνήθως επιδεικτικό 
αμοιβαία περιφρόνηση και α
διαφορία. Πάντως, γενικά κα
τά την περίοδο αυτή η σχολική 
κοινότητα αρχίζει να ανταγω
νίζεται την οικογενειακή εστί
α.

Η προσωπικότητα του παι
διού έρχεται σε επαφή με την 
ομάδα και μέσα από νέες κοι
νωνικές διεργασίες αποκτά α
ξία και επιβεβαιώνεται.
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Η σεξουαλική
ανάπτυξη του εφήβου

Με την είσοδο στην προεφη- 
βεία και ιδιαίτερα με την έναρ
ξη της ενήβωσης (εμφάνιση 
της ήβης) επέρχεται αναζωπύ
ρωση της γενετήσιας διάθεσης 
του νέου ανθρώπου. Στη φάση 
αυτή αρχίζει να συντελείται η 
ορμονική ολοκλήρωση και η 
βιολογική - σωματική προπα- 
ρασκευή του ατόμου για την 
κυρίως γεννητική περίοδο. Πα
ρατηρούμε τώρα την επανα- 
δραστηριοποίηση του γενετή
σιου παράγοντα, ο οποίος στο 
μέλλον, κατά την εφηβεία, θα 
ενεργοποιηθεί πλήρως με τη 
βασική διφυή λειτουργία της 
σεξουαλικής ηδονής και της α
ναπαραγωγής (σπερματογένε
ση - ωοτοκία). Στην εφηβεία ο 
νέος άνθρωπος δοκιμάζει ισχυ
ρές συγκινήσεις και βιώνει 
πρωτόγνωρες συναισθηματι
κές καταστάσεις. Η σταδιακή 
σεξουαλική του αφύπνιση μπο
ρούμε με βεβαιότητα να πούμε 
πως επηρεάζει και κατευθύνει 
την όλη συναισθηματική του 
ζωή.

α) Η ήβη του κοριτσιού 
(φυσιολογία της γυναίκας). Η
ενήβωση του κοριτσιού μεταξύ 
11 και 14 κατά μέσον όρο ετών 
οδηγεί το σωματικό του οργα
νισμό σε ποικίλες μεταμορφώ
σεις, που του προξενούν φόβο 
και ανησυχία. Επίκεντρο της 
περιόδου εκείνης αποτελούν 
δύο προβλήματα:

-το πρόβλημα του σωματι
κού σχήματος,

-το θέμα της σεξουαλικής 
ωρίμανσης.

Χαρακτηριστική κατά την 
περίοδο αυτή είναι η τάση του 
κοριτσιού για προσαρμογή 
στη νέα σωματική του εικόνα. 
Πρόκειται για μια γενικότερη 
προσπάθεια της εφήβου να α
ναζητήσει την ταυτότητά της. 
Η ήβη, βιολογικό κυρίως γε
γονός, αντιστοιχεί στην εμφά
νιση της πρώτης έμμηνης ρύ- 
σης.

Πριν από την ήβη υπάρχει 
μία περίοδος σωματικής και 
ψυχικής προετοιμασίας: η προ
εφηβική φάση. Αυτή αρχίζει με 
την εμφάνιση και βαθμιαία 
διαμόρφωση των δευτερευό- 
ντων σεξουαλικών χαρακτηρι
στικών ή γνωρισμάτων της ή

βης, δηλαδή των διαφόρων 
σωματικών μεταλλαγών, της 
τριχοφυΐας, των μεταβολών 
του δέρματος (ακμή, παροδική 
δυσμορφία) κ.ά. Οι μεταμορ
φώσεις αυτές δημιουργούν στο 
κορίτσι έντονη ανησυχία και 
άγχος, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις μπορεί να δη
μιουργήσουν και συναισθήμα
τα κατωτερότητας με απρόβλε
πτες περαιτέρω συνέπειες. Οι 
μεγάλες αυτές σωματικές με- 
ταδομήσεις οφείλονται στην έ
ναρξη λειτουργίας των ωοθη
κών (έκκριση θυλακίνης, προ
γεστερόνης, παραγωγή ωαρί
ων) υπό την επίδραση των 
προτροπών της υπόφυσης (υ- 
ποφυσιακές ορμόνες).

Η εμφάνιση του καταμήνιου 
κύκλου πιστοποιεί την ωριμό
τητα των ωοθηκών, που είναι 
πια σε θέση να ελευθερώνουν 
ώριμα ωάρια και να προετοι
μάζουν τη μήτρα και τα άλλα 
όργανα αγωγιμότητας (σάλπιγ
γες) για μια ενδεχόμενη κύηση.

β) Η ήβη του αγοριού (φυ
σιολογία του άνδρα).

Από το 12ο ή το 13ο περίπου 
έτος το παιδικό σώμα υφίστα- 
ται σημαντικές μεταβολές: τα
χύτατη σωματική ανάπτυξη, ι
διαιτέρως των άκρων (αυξητι
κό τίναγμα), ανάπτυξη των 
γεννητικών οργάνων (πρωτεύ
οντες γεννητικοί χαρακτήρες), 
εμφάνιση και παγίωση των 
δευτερευόντων σεξουαλικών 
χαρακτηριστικών: μυϊκό σύ
στημα, χαρακτηριστική σωμα
τική έκφραση-στάση, τρυχο- 
φυία, αλλοιώσεις προσώπου, 
πτώση τόνου φωνής, μερικές 
φορές εκδήλωση παθολογίας 
της εφηβικής φωνής κ.ά. Το 
κυρίαρχο στοιχείο είναι η δι
πλή αδενική λειτουργία των 
όρχεων: παραγωγή - εξωτερική 
έκκριση σπερματοζωαρίων, 
εκσπερμάτωση, εσωτερική έκ- 
κριση από τα κύτταρα Leydig 
της τεστοστερόνης υπό την ε
πίδραση μιας υποφυσιακής ορ
μόνης. Η τεστοστερόνη ενερ
γοποιεί την εμφάνιση και ορι
στική ανάπτυξη των δευτε
ρευόντων σεξουαλικών χαρα
κτήρων του εφήβου. Οι προα- 
ναφερθείσες λειτουργικές αλ
λαγές στον σεξουαλικό τομέα 
προκαλούν συνήθως στον έφη
βο ακούσιες στύσεις, παρό
μοιες με εκείνες της πρώτης

παιδικής ηλικίας, που συνο
δεύονται όμως τώρα πολλές 
φορές και από αυτόματη εκρο
ή σπέρματος κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, υπό την επήρεια 
συνήθως ονειρικών φαντασιώ
σεων ηδονικού περιεχομένου 
(ονείρωξη).

Συνήθως το φαινόμενο αυτό 
προκαλεί στον έφηβο ανησυχί
α και αισθήματα ενοχής. Και 
για τον έφηβο δύο είναι τα βα
σικά προβλήματα της περιόδου 
εκείνης: το πρόβλημα του σω
ματικού σχήματος και της σε
ξουαλικής ωρίμανσης, από την 
οποία εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο και η αποδοχή του φύλου.

γ) Η σεξουαλικότητα του ε
φήβου. Τη σεξουαλική ιδιαιτε
ρότητα του εφήβου συνθέτει 
το σύνολο των εκδηλώσεων 
της σεξουαλικής του συμπερι
φοράς και ζωής. Η εφηβική σε
ξουαλικότητα είναι η συνιστα- 
μένη της ερωτικής και της επι
θετικής τάσης του εφήβου, έρ
χεται δε σε αντίθεση με τις α
παγορεύσεις του οικογενεια
κού και του ευρύτερου κοινω
νικού περιβάλλοντος, που δη
μιουργούν στον έφηβο άγχος 
και συναισθήματα ενοχής. Στη 
φάση αυτή ο νέος άνθρωπος 
στρέφεται προς το σύντροφο 
του άλλου φύλου, τον οποίο 
συνήθως κατ’ αρχήν αγνοεί και 
φοβάται.

Στον έφηβο υπάρχουν δύο 
βασικοί τρόποι έκφρασης της 
σεξουαλικότητάς του:

α) Ένας παθητικός τρόπος, 
ένας “μηχανισμός αυτοπρο
στασίας του Εγώ” (εξάγνιση 
του ενστίκτου, σεξουαλικός α
σκητισμός, ascetisme, subli
mation). Ο νέος στην περίπτω
ση αυτή, σεβόμενος την οικο
γενειακή του αγωγή και παρω
θούμενος από τις θρησκευτι
κές και ηθικές του αρχές, κα
ταπιέζει για ένα χρονικό διά
στημα τη γενετήσια επιθυμία, 
διοχετεύει και επενδύει την 
πλεονάζουσα ηδονιστική ζωτι
κότητα σε διάφορα υποκατά
στατα: ασχολείται κυρίως με 
τα μαθήματά του, μετέχει ε
νεργά σε πολιτιστικού, θρη
σκευτικού, κοινωνικού ή πολι
τικού χαρακτήρα δραστηριό
τητες, αθλείται ή ασχολείται 
με την τέχνη.

β) Ένας ενεργητικός τρό
πος πραγμάτωσης των σεξουα

λικών τάσεων, ο οποίος εκδη
λώνεται:

-με αυτοερωτικές εκδηλώ
σεις

-με ετεροφυλικές σχέσεις
-με ομοφυλοφιλική συμπε

ριφορά.

Οι αυτοερωτικές 
εκδηλώσεις (αυνανισμός)

Είναι ένας πλάγιος δρόμος, ο 
συνηθέστερος ίσως τρόπος, 
που χρησιμοποιεί ο έφηβος για 
ένα χρονικό διάστημα μικρότε
ρο ή μεγαλύτερο, για να ικανο
ποιήσει τις σεξουαλικές του 
παρορμήσεις, δίνοντας έτσι 
διέξοδο στις αφόρητες εσωτε
ρικές του πιέσεις. Συνήθως δεν 
δημιουργεί κανένα πρόβλημα, 
όταν φυσικά η συμπεριφορά 
αυτή αποτελεί μια περιορισμέ
νου χρόνου μεταβατική κατά
σταση. Στην περίπτωση αυτή ο 
αυτοερωτισμός επέχει θέση α
σφαλιστικής δικλείδας εκτό
νωσης μιας εσωτερικής παρω- 
θητικής δύναμης χαλιναγωγη
μένης από την περιρρέουσα 
κοινωνική ατμόσφαιρα. Σε α
ντίθετη περίπτωση, όταν δηλα
δή η αυτοερωτική εκδήλωση 
συνεχίζεται για ένα υπερβολι
κά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
η συμπεριφορά αυτή αποβαίνει 
ψυχολογικά επικίνδυνη. Ανα- 
λύοντάς την, επισημαίνουμε τη 
συναισθηματική ανωριμότητα 
του νέου ανθρώπου και την α
δυναμία προσαρμογής του 
στην κοινωνική πραγματικότη
τα.

Ο αυνανισμός διακρίνεται 
σε φυσικό, ο οποίος παρατη- 
ρείται στην ηλικία της ανάπτυ
ξης, και αναγκαστικό, που εί
ναι εκδήλωση κάποιας ψυχικής 
παθογένειας. Η διαφορά μετα
ξύ των δύο αυτών μορφών αυ- 
τοερωτικής έκφρασης έγκειται 
στο επίπεδο βίωσής τους. Ο α
ναγκαστικός αυνανισμός επα
ναλαμβάνεται παρά τη θέληση 
του νέου. Χαρακτηριστικό ε
πακόλουθο αυτής της μορφής 
σεξουαλικής συμπεριφοράς εί
ναι συνήθως ένα συναίσθημα 
μοναξιάς, παραγκωνισμού, α- 
φάνειας. Ο έφηβος στην περί
πτωση αυτή δεν είναι σε θέση 
να απεμπλακεί μόνος του από 
το αδιέξοδο του εθισμού, στο 
οποίο έχει οδηγηθεί με τη μα-
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κροχρόνια επανάληψη της συ
μπεριφοράς αυτής χρειάζεται 
ψυχολογική υποστήριξη και 
θεραπεία.

Το 90% περίπου των αγο
ρών αυνανίζεται, ενώ στα κο
ρίτσια το ποσοστό αυτό είναι 
περιορισμένο (25%). Ο έφηβος 
ανησυχεί για τις οργανικές και 
ψυχολογικές συνέπειες του αυ
νανισμού. Ερωτά συνεχώς, με
λετά σχετικά βιβλία, προσπα
θεί να ενημερωθεί.

Την παλαιοτέρα εποχή διά
φοροι επιστήμονες έβλεπαν 
τον αυτοερωτισμό ως αιτία ο
λέθριων βιολογικών και ψυχο
λογικών συνεπειών, π.χ. φυμα
τίωσης, οστεομυελίτιδας, υ
στερίας, άλλων ψυχικών ασθε
νειών. Η άποψη αυτή βασιζό
ταν σε θεωρίες, που ανέπτυσσε 
στα συγγράμματά του ο νευρο
λόγος Tissot. Λίγο αργότερα η 
ψυχανάλυση, φθάνοντας στο 
άλλο άκρο, εχαρακτήρισε τον 
αυνανισμό ως “ωφέλιμο”, ως 
μια απαραίτητη αντίδραση κα
τά της επιθετικότητας του αν
θρώπου και ως ένα δρόμο που 
οδηγεί στην ομαλή ανάπτυξη 
της προσωπικότητας.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της ψυχολογικής κατάστασης, 
που ακολουθεί μετά την αυτοε- 
ρωτική εκδήλωση, είναι συνή
θως ένα συναίσθημα απογοή
τευσης, μόνωσης και ενοχής, 
μερικές φορές φοβερής από
γνωσης ή ακόμη η γεύση μιας 
πικρής εμπειρίας, η αίσθηση ε
νός εσωτερικού κενού. Η 
Matielene Leist, στο βιβλίο της 
“οι νέοι και το σεξ” (σ. 116) πα
ρατηρεί σχετικά με το θέμα αυ
τό, πως “ακόμα και νεαρά άτο
μα, που δεν άκουσαν ποτέ κάτι 
το αρνητικό για τον αυνανι
σμό, υποφέρουν, όταν τον α
σκούν, και ντρέπονται”.

Με την αυτοερωτική συμπε
ριφορά το άτομο κατορθώνει 
βέβαια να εκτονωθεί από τη 
σεξουαλική ένταση της ηλικίας 
του, από έναν πλάγιο δρόμο 
φυσικά, εμπλέκεται όμως με 
αυτό τον τρόπο στη δίνη μιας 
σχέσης αποκλειστικά φαντα- 
σιωσικής. Πράγματι, ο αυνανι
σμός ωθεί το νέο άνθρωπο σε 
έναν εγωιστικό αισθησιασμό, 
στη φυγή από την πραγματικό
τητα της ζωής, στην περιφρό
νηση της σωματικής ένωσης 
και συγχρόνως καθυστερεί τη

σύναψη υγιών σχέσεων με το 
άλλο φύλο. Έτσι δημιουργού- 
νται όλες οι βιολογικές, κοινω
νικές και ψυχολογικές προϋπο
θέσεις, ώστε ο έφηβος να μεί
νει δέσμιος στο δικό του σώμα 
με τρόπο αυτοερωτικό, ναρ
κισσιστικό. Επιπλέον η αντι
κοινωνική αυτή σεξουαλική 
συμπεριφορά επηρεάζει αρνη
τικά την ανάπτυξη της προσω
πικότητας του νέου ανθρώπου, 
παρεμποδίζει την εξέλιξη του 
χαρακτήρα του, τον εγκλωβίζει 
σε ένα φανταστικό πεδίο ηδυ- 
πάθειας, τον κάνει ιδιότροπο, 
αφηρημένο, απαθή, ενδοστρε- 
φή, χωρίς ισχυρή βούληση και 
κοινωνικότητα.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε 
πως ο αυνανισμός ως μεταβα
τική - παροδική μορφή σε
ξουαλικής συμπεριφοράς, ως 
ασφαλιστική δικλείδα, δεν εί
ναι επικίνδυνος. Εάν όμως ξε- 
περασθούν τα επιτρεπόμενα ό
ρια, τότε πια μπορεί να γίνει 
μια μόνιμη κατάσταση παθο
λογίας και στις επόμενες ηλι- 
κιακές φάσεις.

Η ιδιόρρυθμη αυτή και επι
κίνδυνη συμπεριφορά απαιτεί 
μια κατάλληλη ψυχοπαιδαγω
γική αντιμετώπιση, μια συμ
βουλευτικού τύπου υποστήρι
ξη του νέου ανθρώπου, ώστε 
να αποκτήσει ισχυρή βούληση, 
αυτοπεποίθηση και να επανεύ- 
ρει το δρόμο προς την αισιόδο
ξη αποδοχή της ζωής και τις α
νώτερες εκδηλώσεις της. Κυρί
ως όμως ο νέος άνθρωπος θα 
πρέπει να επιδιώξει την συνά
ντηση με το άλλο φύλο, μια 
συνάντηση, στο πλαίσιο της ο
ποίας θα επιτύχει την ολοκλή
ρωσή του.

Οι πρώιμες
ετεροφυλόφιλες σχέσεις

Στην εποχή μας οι σχέσεις 
αυτές έχουν γίνει συχνότερες. 
Αποτελούν ένα νέο δρόμο για 
τον έφηβο, το δρόμο των ετε
ρόφυλων σχέσεων, που οδηγεί 
σταδιακά στη σεξουαλική ωρι
μότητα. Σήμερα, υπό την ισχυ
ρή επίδραση της τηλεόρασης, 
του κινηματογράφου, των δια
φόρων εντύπων έχει μεταμορ
φωθεί το ερωτικό σκηνικό. 
Μια πανσεξουαλική τάση κυ
ριαρχεί στη ζωή μας, στους λο

γισμούς και τα συναισθήματά 
μας. Οι νέοι μέσα σ’ αυτό το 
νέο ερωτικό κλίμα διεκδικούν 
σήμερα δυναμικά τη χαρά κά
ποιας προγαμιαίας εμπειρίας.

Η σεξουαλική ανάγκη είναι 
συνήθως πιο έντονη στο αγόρι. 
Δημιουργεί εσωτερική ένταση, 
που αν δε βρει ερωτική διέξοδο 
εκδηλώνεται με βία. Μπορού
με λοιπόν να παρατηρήσουμε 
στο αγόρι μια ταλάντευση με
ταξύ σεξουαλικότητας και επι
θετικότητας. Στο κορίτσι, αντί
θετα, επικρατεί το συναισθη
ματικό στοιχείο, που εκδηλώ
νεται συνήθως με έντονη ανά
γκη για τρυφερότητα.

Στην αρχή του δρόμου των 
ετεροφυλόφιλων σχέσεων υ
πάρχει κάποια χρονική στιγμή, 
κατά την οποία εκδηλώνεται ο 
φόβος του νέου ανθρώπου 
προς το αντίθετο φύλο (ετερό
φυλος φόβος), το οποίο δεν 
γνωρίζει και προς το οποίο μέ
νει κλειστός και επιφυλακτι
κός. Ο φόβος αυτός θα εξαλει- 
φθεί, καθώς ο έφηβος θα γνω
ρίζει καλύτερα και θα κατανο
εί τις ιδιαιτερότητες του αντί
θετου φύλου. Μέχρι τότε όμως 
τα αγόρια εκδηλώνουν επιδει
κτικά την περιφρόνησή τους 
προς το άλλο φύλο, ενώ συγ
χρόνως απομονώνονται και εκ
δηλώνουν κάποια τάση για σύ
ναψη ομοφυλόφιλων σχέσεων. 
Όταν ο έφηβος, όπως είπαμε, 
προσεγγίσει το άλλο φύλο, οι 
αρνητικές στάσεις μεταβάλλο
νται, ο ανταγωνισμός των φύ
λων εκμηδενίζεται, ενώ παρα- 
τηρείται μια εξελικτική μετά
σταση από την αποστροφή και 
το φόβο στο άνοιγμα προς την 
ετερόφυλη σχέση. Η μετα
στροφή αυτή κοινωνικής στά
σης του εφήβου εξαρτάται από 
τις παιδαγωγικές, τις κοινωνι
κές και τις θρησκευτικές αντι
λήψεις της οικογένειας.

Στην προσπάθειά τους οι νέ
οι να εμπεδώσουν και να διευ
ρύνουν παραπέρα τις σχέσεις 
τους χρησιμοποιούν και ένα ε
ρωτικό παιχνίδι, το φλερτ 
(flitr), που έχει καθιερωθεί ως 
νεανική συμπεριφορά κυρίως 
στις αγγλοσαξονικές κοινωνί
ες, όπου και εφαρμόζεται με 
κάποια επιτήδευση. Πρόκειται 
για έναν τρόπο συμβιβασμού 
ανάμεσα στην αρχή της μη ι
κανοποίησης (κοινωνικός έ

λεγχος, ηθικές αρχές, απαγο
ρεύσεις) και στην εκπλήρωση 
της σεξουαλικής πράξης. Το 
φλερτ είναι ένα πανάρχαιο παι
χνίδι ανάμεσα στα δύο φύλα, 
που πραγματοποιείται με το 
βλέμμα και σπανιότερα με λό
για ή με κινήσεις και δίνει τη 
δυνατότητα σε δύο νεαρά άτο
μα να αποκτήσουν κάποια ε
μπειρία της αμοιβαίας ελκτικής 
δύναμης, που νιώθουν μέσα 
τους κατά την περίοδο αυτή, 
και επικοινωνώντας μα αυτό 
τον τρόπο μεταξύ τους να βιώ- 
σουν έντονες συναισθηματικές 
καταστάσεις. Το φλερτ, όπως 
και ο αυνανισμός είναι μια δι
κλείδα ασφάλειας, που αποβλέ
πει στην συναισθηματική εκτό
νωση του εφήβου από τη φόρ
τιση που δημιουργούν σ’ αυτόν 
οι σεξουαλικές του παρορμή- 
σεις. Το φλερτ όμως διαθέτει έ
ναντι του αυνανισμού κάποια 
υπεροχή δημιουργεί αληθινά 
δεσμό με έναν ετερόφυλο σε
ξουαλικό σύντροφο, ο οποίος 
είναι υπαρκτό και όχι φαντα
στικό πρόσωπο.

Αξιολογώντας γενικά τη σε
ξουαλική συμπεριφορά του νέ
ου ανθρώπου, θα μπορούσαμε 
να συμφωνήσουμε με τις δια
πιστώσεις της κοινωνιολόγου 
Jessie Bernard και να παρατη
ρήσουμε πως τα περισσότερα 
κορίτσια 15-20 ετών δεν έχουν 
“απαιτητική” σεξουαλικότητα. 
Αναζητούν ευχάριστες και ειλι
κρινείς σχέσεις, σεξουαλικά ό
μως επιφανειακές. Αντίθετα, 
για τα αγόρια θα λέγαμε πως 
παρουσιάζουν μια πιο έντονη 
και πιο πιεστική σεξουαλική 
ωρίμαση, η οποία όμως πραγ
ματώνεται κυρίως σε επίπεδο 
βιολογικό. Έτσι, θα παρατηρή
σουμε πως ένα αγόρι ικανο
ποιείται μάλλον με την οργα- 
σμιακή ηδονή, παρά με τη συ
ναισθηματική σχέση, η οποία 
κατά συνέπεια περνά σε δεύτε
ρο πλάνο. Ο έφηβος λοιπόν, ο 
οποίος λειτουργεί σεξουαλικά 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ε
λέγχει και αυτοπεριορίζει σε 
αυστηρώς λογικά πλαίσια τη 
σεξουαλική του τάση και έκ
φραση, υποφέρει έντονα. □

* Γεωργίου Σ. Κρονοταλάχη, 
“Αιαπαιδαγιόγιοη - πορεία ζωής”, 
Αθήνα 1995, σελ. 293 - 303.
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Ο Θάνατος 
στη ζωή των παιδιών

Της ΠΕΔΗΣ ΓΑΛΙΤΗ - ΚΥΡΒΑΣΙΛΗ
Ψνχοπαιδαγωγοΰ

ταν πριν λίγους μήνες 
■  πέθανε ο πατέρας του 

συζύγου μου χρειά
στηκε να ταξιδέψουμε για την 
κηδεία στη Θεσσαλονίκη. Μα
ζί μας πήραμε και τον δεκά
χρονο γιό μας ο οποίος φέρει 
και το όνομα του παππού και ο 
οποίος εξεδήλωσε μόνος του 
την επιθυμία να έρθει.

Μπαίνοντας στο πατρικό 
σπίτι του συζύγου μου, η ατμό
σφαιρα ήταν συγκινητική και 
κατανυκτική. Πλήθος κόσμου, 
φίλων και συγγενών, είχαν έρ
θει να δώσουν τον τελευταίο α
σπασμό στο νεκρό και να συ
μπαρασταθούν στην πονεμένη 
σύζυγο. Η μυρωδιά από το λι
βάνι, η ανάγνωση των Ψαλ- 
μών, η σιωπιλή παρουσία των 
παρευρισκομένων, το ήρεμο 
πρόσωπο του νεκρού, όλα έδι
ναν μιαν άλλη διάσταση. Αυ
τομάτως μας έφεραν σκέψεις 
για την φθαρτότητά μας, την 
ματαιότητα των τόσων πραγ
μάτων που επίμονα κυνηγάμε 
σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο, και το 
πραγματικό νόημα της ύπαρ
ξής μας εδώ πάνω στη γη.

Βυθισμένη στο πένθος και 
στις σκέψεις είδα τον γιο μου 
να στέκεται σοβαρός και θλιμ
μένος μπροστά στο φέρετρο. 
Τι να σκέφτεται άραγε; Εκείνη 
τη στιγμή, κάποια με σκούντη

σε από δίπλα και μου είπε με
γαλόφωνα: “τι το έφερες μικρό 
παιδί εδώ πέρα;”. Δυστυχώς 
αυτό το ξανάκουσε αρκετές 
φορές εκείνες τις μέρες. Κι ενώ 
εγώ όλο και πιο πολύ πειθό
μουνα για την θετική εμπειρία 
που είχε αποκτήσει ο γιος μας 
και που δεν του τη στερήσαμε, 
με λύπη διαπίστωνα πόσο πα- 
ρεξηγημένο είναι το θέμα αυτό 
του θανάτου σε σχέση με τα 
παιδιά και πόσο λανθασμένη 
στάση έχουμε εμείς οι μεγάλοι 
απέναντι σ’ αυτό, που αργά ή 
γρήγορα όλοι θα αντιμετωπί
σουμε.

Αυτό λοιπόν το γεγονός μου 
έδωσε την αφορμή να σκεφτώ 
ότι θα ήταν καλό να γραφτούν 
μερικές σκέψεις και να ακου
στούν κάποιες απόψεις ειδικών 
σχετικά με αυτό το θέμα που ί
σως να βοηθούσαν όλους όσοι 
δυσκολεύονται να χειριστούν 
το λεπτό αυτό ζήτημα σε σχέ
ση με τα παιδιά.

Ζούμε σε μια κοινωνία που 
δίνει έμφαση στα νιάτα, στην 
υγεία, στην δύναμη, στην ο
μορφιά, στο δυναμισμό και 
που νιώθει πολύ άβολα όταν έ
χει να αντιμετωπίσει το θάνα
το. Δυστυχώς, ακολουθώντας 
τα δυτικά πρότυπα, διαμορφώ
νουμε σιγά-σιγά κι εμείς μια 
κουλτούρα που απωθεί και αρ-

νείται οτιδήποτε έχει σχέση με 
το θάνατο. Ο θάνατος έχει γί
νει πλέον θέμα ταμπού και για 
την ελληνική κοινωνία, ιδίως 
στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν 
το ψάξουμε βαθύτερα, διαπι
στώνουμε ότι η ενασχόληση με 
το θάνατο, οι σκέψεις και το 
διάβασμα σχετικά με αυτόν, 
μας φέρνουν αναπόφευκτα α
ντιμέτωπους με το δικό μας θά
νατο. Και κανείς δεν μπορεί να 
ξεφύγει το θάνατο. Έτσι για να 
αντιμετωπίσουμε το αρνητικό 
αυτό συναίσθημα που μας δη
μιουργεί άγχος, ενεργοποιούμε 
τους λεγάμενους στην ψυχολο
γία “μηχανισμούς άμυνας”, και 
συγκεκριμένα την άρνηση.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο τα 
παιδιά όσο και οι μεγάλοι που 
ζουν στο χωριό είναι πιο κοντά 
στο φαινόμενο του θανάτου 
απ’ ότι οι άνθρωποι της πόλης, 
γιατί ζουν πιο κοντά στη φύση. 
Το παιδί της υπαίθρου αισθά
νεται τις εναλλαγές των επο
χών, τις αλλαγές στη φύση και 
βιώνει άμεσα τη γέννηση και 
το θάνατο των ζωντανών οργα
νισμών. Το παιδί της πόλης, α
ντίθετα, δεν έχει τέτοιες εμπει
ρίες. Έτσι, όταν κάποιο άτομο 
από το οικογενειακό περιβάλ
λον φύγει, η στάση του παιδιού 
απέναντι στο πρωτόγνωρο αυ
τό γεγονός καθώς και οι αντι

δράσεις του επηρεάζονται άμε
σα και σημαντικά από τη συ
μπεριφορά των γονέων και από 
τον τρόπο που εκείνοι αντιμε
τωπίζουν το γεγονός.

Στις προηγούμενες γενιές ο 
θάνατος αντιμετωπιζόταν μέσα 
στο άμεσο οικογενειακό περι
βάλλον, όπου τα παιδιά συμμε
τείχαν όμοια με τους μεγάλους 
σε όλες τις διαδικασίες και ιε
ροτελεστίες και δεν αποκλείο
νταν ούτε από τις συζητήσεις 
ούτε από την κηδεία. Η ζωή 
και ο θάνατος ήταν ένα γεγο
νός που το βίωναν τα παιδιά ως 
φυσιολογικό. Τώρα η αντιμε
τώπιση του θανάτου σε σχέση 
με τα παιδιά έχει μεταφερθεί α
πό το οικογενειακό περιβάλλον 
στο γραφείο του ψυχολόγου. Ο 
ψυχολόγος μπορεί σίγουρα να 
δώσει πολύτιμες συμβουλές, 
το θέμα όμως είναι ότι η παι
δεία της ζωής και του θανάτου 
ξεκινά από το σπίτι.

Τα παιδιά από νωρίς κάνουν 
ερωτήσεις σχετικά με τη γέν
νηση και το θάνατο στους γο
νείς και χρειάζονται τίμιες και 
κατάλληλες απαντήσεις. Όταν 
το θέμα συζητιέται ανοιχτά και 
αντιμετωπίζεται φυσιολογικά, 
τότε και το παιδί θα το χειρι
στεί πιο ψύχραιμα και υγιώς ό
ταν συμβεί στο οικογενειακό 
του περιβάλλον.
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Για να μπορέσουμε να βοη
θήσουμε τα παιδιά αποτελε
σματικότερα, ας δούμε πως α
ντιλαμβάνονται το θάνατο, α
νάλογα με την ηλικία τους.

Πολύ σύντομα θα λέγαμε 
πως τα πολύ μικρά παιδιά πι
στεύουν ότι τα νεκρά πράγμα
τα έχουν παρόμοιες ή έστω πε
ριορισμένες δυνατότητες με τα 
ζωντανά πράγματα, δεν κατα
λαβαίνουν δηλαδή ότι όλες οι 
λειτουργίες σταματούν με το 
θάνατο. Πιστεύουν μάλιστα ό
τι κάποιοι άνθρωποι (οι γονείς, 
οι δάσκαλοι, τα ίδια), δεν θα 
πεθάνουν ποτέ ή ότι κάνοντας 
κάποιες ενέργειες μπορούν να 
μείνουν αθάνατοι. Έτσι, σύμ
φωνα με τη νοητική εξέλιξη 
του παιδιού, το νήπιο των 3-5 
ετών δεν μπορεί να αντιληφθεί 
το θάνατο ως τελικό, αναπό
φευκτο γεγονός, αλλά περισσό
τερο ως χωρισμό ή εξαφάνιση. 
Το παιδί στην ηλικία 5-7 ετών 
κατακτά σιγά-σιγά τις έννοιες 
ότι ο θάνατος είναι τελικός, α
ναπόφευκτος, ανεπίστρεπτος 
και γενικό φαινόμενο. Γύρω 
στα 10 χρόνια του παιδιού η έν
νοια του θανάτου αρχίζει να 
πλησιάζει αυτή του ενήλικα.

Σύμφωνα με την Elizabeth 
Kubler-Ross, (τη γνωστή ψυχί
ατρο που απασχολήθηκε επί 
σειρά ετών αποκλειστικά με α
σθενείς με ανίατες ασθένειες, 
μελλοθανάτους και οικογέ
νειες που πενθούν), τόσο οι ε
νήλικες, όσο και τα παιδιά δια
νύουν συνήθως τα εξής στάδια 
αντιδράσεων όταν πληροφορη- 
θούν είτε τον δικό τους επικεί
μενο θάνατο, είτε τον θάνατο 
κάποιου προσφιλούς προσώ
που: Άρνηση, θυμό, διαπραγ
μάτευση, κατάθλιψη και τελικά 
αποδοχή. Αν και θα βοηθούσε 
πολύ να αναλύσουμε αυτά τα 5 
στάδια, είναι καλύτερα να το α- 
φήσουμε για επόμενη φορά, 
μια και θα βγούμε πέρα από τα 
όρια αυτού του χώρου και θα ε
πεκταθούμε πολύ.

Ας έχουμε όμως υπ’ όψιν ότι 
για τα παιδιά συγκεκριμένα, η 
κατάθλιψη (φυσιολογική ή πα
θολογική) που ο θάνατος μπο
ρεί να φέρει, μπορεί να συνο
δεύεται και από προβλήματα 
στη μάθηση, προβλήματα συ

μπεριφοράς, βίαιες αντιδρά
σεις, θυμό κατά του νεκρού, 
θυμό κατά των άλλων κ.λ.π. 
Αλλοτε πάλι μπορεί να εμφανί
ζεται και ως απάθεια και αδια
φορία, οπότε εδώ έχουμε το 
φαινόμενο της άρνησης. Πολ
λές φορές επίσης τα παιδιά 
μπορεί να αισθάνονται ενοχές, 
ότι αυτά δηλαδή είναι υπεύθυ
να για τον θάνατο.

Πως λοιπόν θα εξηγήσουμε 
στο παιδί τον θάνατο και πως 
θα το βοηθήσουμε να τον αντι
μετωπίσει; Πρώτα απ’ όλα ας 
έχουμε υπ’ όψιν, πόσο σημα
ντικό είναι να μεγαλώσουμε τα 
παιδιά προετοιμάζοντάς τα για 
το θάνατο. Τι εννοούμε εδώ; Ο 
θάνατος είναι ένα ευαίσθητο 
θέμα που πολλές φορές δυσκο
λευόμαστε να το χειριστούμε. 
Όταν το χειριζόμαστε με άγχος 
και φόβο, το μόνο που κατα
φέρνουμε είναι να μεταδίδου
με στα παιδιά άγχος και φόβο. 
Στις ερωτήσεις που μας κά
νουν τα παιδιά πρέπει να απα
ντάμε με τις κατάλληλες λέ
ξεις, λέγοντάς τους πάντα την 
αλήθεια. Αν δεν ειπωθεί η αλή
θεια, το παιδί φτιάχνει μέσα 
στο μυαλό του τραγικές φα
ντασιώσεις, με πολύ οδυνηρές 
συνέπειες για το ίδιο. Όταν κά
ποτε ρώτησαν την Elizabeth 
Kubler-Ross, τι θα έλεγες στα 
παιδιά σου αν έπασχες από μία 
ανίατη ασθένεια και επρόκειτο 
να πεθάνεις, αυτή απάντησε: 
“θα καθόμουν με το καθένα ξε
χωριστά και θα τους έλεγα ότι 
είμαι σοβαρά άρρωστη, και ύ
στερα θα άκουγα τις ερωτήσεις 
τους και θα απαντούσα σε όλες 
ανοιχτά και ειλικρινά”.

Πολλές φορές δεν υπάρχουν 
εύκολες απαντήσεις. Τότε είναι 
καλύτερα να πούμε ότι δεν ξέ
ρουμε την απάντηση, παρά να 
φτιάξουμε μία από το μυαλό 
μας. Τα παιδιά πάντα διαισθά
νονται την αλήθεια. Καλό είναι 
να μιλάμε με απλά λόγια και 
να αποφεύγουμε τις φιλοσοφι
κές αναλύσεις που μπορούν να 
οδηγήσουν σε λάθος συμπερά
σματα και να τα μπερδέψουν.

Ο ρόλος που παίζουν οι με
γάλοι στο να βοηθήσουν το 
παιδί να αντιμετωπίσει τον θά
νατο είναι σημαντικός. Συνή

θως, την περίοδο του πένθους, 
απορροφημένοι από τον δικό 
μας πόνο, ξεχνούμε τα παιδιά, 
τα οποία με τη σειρά τους νιώ
θουν παραμελημένα. Τα παιδιά 
εκείνη την εποχή χρειάζονται 
έναν ώμο να γείρουν, έναν άν
θρωπο να μιλήσουν. Είναι ση
μαντικό να βοηθήσουμε το 
παιδί να απελευθερώσει τα συ- 
ναισθήματά του, να μιλήσει 
για το πρόσωπο που χάθηκε, 
να μοιραστεί παλιές εμπειρίες, 
να κλάψει, να εκτονωθεί. Σί
γουρα δεν βοηθούν οι εκφρά
σεις “μην κλαις”, ή “να είσαι 
γενναίος”. Το να εκδηλώνει το 
πένθος του με κλάμα είναι ό,τι 
πιο φυσικό. Ένας καλός φίλος, 
ένας συγγενής ή κάποιος πνευ
ματικός, όλοι διαθέσιμοι να α
κούσουν ή να συμπαραστα
θούν, είναι ό,τι πιο πολύτιμο 
μπορούμε να προσφέρουμε στο 
παιδί αυτήν την εποχή. Πολύ 
μπορεί επίσης να βοηθήσει το 
παιδί το να ζωγραφίσει κάτι ή 
να γράψει κάποιο ποίημα.

Πρέπει τα παιδιά να συμμε
τέχουν στην κηδεία; Κατ’ αρ
χήν ναι, ιδίως μάλιστα αν το 
ζητήσει το ίδιο το παιδί. Όπως 
όλη η οικογένεια, έτσι κι αυτό 
έχει το δικαίωμα και πρέπει να 
συμμετέχει στις χαρές και στις 
λύπες της οικογενειακής ζωής. 
Γιατί πρέπει να στερήσουμε α
πό το παιδί το βίωμα του πόνου 
και την εμπειρία του θανάτου; 
Τι πιο ανθρώπινο από το να 
συμμετέχει στον πόνο των άλ
λων; Ή μήπως νομίζουμε ότι 
θα το προφυλάξουμε από κάτι 
με το να το αποκλείσουμε από 
αυτήν την εμπειρία; Αντιθέτως 
αυτός ο αποκλεισμός μπορεί 
να του δημιουργήσει μία δια
στρεβλωμένη και μη πραγματι
κή εικόνα για τον θάνατο που 
θα διαρκεί μιαν ολόκληρη ζωή. 
Τα παιδιά πληγώνονται από το 
άγχος των μεγάλων και όχι από 
τη συμμετοχή τους στην κη
δεία. Μια ρεαλιστική και πνευ
ματική αντιμετώπιση βοηθά το 
παιδί να ωριμάσει συναισθη
ματικά. Γενικά το παιδί καλό 
είναι να συμμετέχει στην κη
δεία, δεν πρέπει όμως να πιέζε
ται. Αν δηλαδή αρνείται να πα- 
ρευρεθεί, πρέπει να το σεβα
στούμε αλλά και παράλληλα

αργότερα να ερευνήσουμε τον 
λόγο.

Σε μια εποχή που ο θάνατος 
αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα 
των κοινωνικών μας προβλη
μάτων (ναρκωτικά, AIDS, έ
γκλημα, ατυχήματα, αυτοκτο
νίες), η παιδεία του θανάτου α
ποτελεί πλέον αναγκαιότητα 
και πρέπει να πάψει να είναι 
ταμπού. Η παιδεία αρχίζει από 
το σπίτι αλλά μπορεί και να ε
πεκταθεί και στα σχολεία υπό 
μορφήν όχι μόνον εκπαίδευσης 
αλλά και πρόληψης. Τόσο οι 
γονείς όσο και οι δάσκαλοι 
πρέπει να ξεπεράσουν τους φό
βους τους και τα απωθημένα 
συναισθήματα που τυχόν έ
χουν και να συζητούν ανοιχτά 
τις απορίες των παιδιών. Υ
πάρχουν πολλές καταστάσεις 
από τη ζωή που μπορούμε να 
πάρουμε ως αφορμή για συζή
τηση με τα παιδιά, αλλά πάντα 
με λεπτότητα και διάκριση, 
στον κατάλληλο χρόνο με τον 
κατάλληλο τρόπο.

Ιδίως για μας τους χριστια
νούς η βεβαιότητα της Ανάστα
σης και η πίστη ότι ο θάνατος 
είναι η διάβαση από την πα
ρούσα, φθαρτή ζωή στη μέλ- 
λουσα, άφθαρτη και αιώνια, 
πράγμα που ιδιαίτερα τονίζει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία, μας βοη
θά να δεχθούμε με ειρήνη την 
τραγικότητα του θανάτου και 
να δώσουμε με μεγαλύτερη ευ
κολία απάντηση στις υπαρξια
κές απορίες των παιδιών μας. 
Βασική διδασκαλία των νηπτι
κών πατέρων και κεντρικός πυ
ρήνας της ορθόδοξης διδασκα
λίας είναι η “μνήμη θανάτου” 
και η μετά θάνατον ζωή. Με α
σφαλή λοιπόν οδηγό το πνεύμα 
της Εκκλησίας, και αφού εμείς 
προσεγγίσουμε υγιώς τον θά
νατο και αποκτήσουμε σωστή 
στάση ζωής και θανάτου, μπο
ρούμε να μεταδώσουμε και στα 
παιδιά μας την εξόχως ευεργε
τική “μνήμη θανάτου” και της 
Ανάστασης. Έτσι τους προσφέ
ρουμε τη μοναδική δυνατότητα 
να εκτιμήσουν το δώρο της ζω
ής, έχοντας όμως πάντα ζωντα
νή την ελπίδα της μετά θάνατον 
άφθαρτης ζωής, μακριά από 
φόβους, άγχη και προκαταλή
ψεις. Π
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Η  συμβολή του 

στην Ελληνική 

Επανάσταση

Της Θεοδώρας Αρονλια - ΙΊανονση*

Η οικογένεια Σέκερη' 
καταγόταν από την 
Τρίπολη και απέκτη

σε τρία παιδιά, τον Αθανάσιο, 
τον Παναγιώτη και το Γεώρ
γιο. Ο Αθανάσιος ανέπτυξε ε
μπορική δραστηριότητα στην 
Οδησσό της Ρωσίας. Πλούτισε 
και ήταν από τους πρώτους 
Έλληνες που μυήθηκε στα μυ
στικά της Φιλικής Εταιρείας. 
Το σπίτι του στάθηκε ανοικτό 
και φιλόξενο για τις κατατρεγ
μένες ελληνικές οικογένειες 
που ζήτησαν τη βοήθειά του. Ο 
νεότερος αδελφός Γεώργιος 
ευρισκόμενος στη Μόσχα ή
ταν ο πρώτος Έλληνας που μυ
ήθηκε στην Εταιρεία. Ζωηρός 
απόστολος, ανέπτυξε σημαντι
κή προπαγανδιστική δραστη
ριότητα στις Παραδουνάβιες 
χώρες . Ο ξεσηκωμός του Γέ
νους τον βρήκε στην Ελλάδα 
και κατά τη διάρκεια του πρώ
του έτους του επαναστατικού 
αγώνα έδωσε το παρόν με 
γενναιότητα στις μάχες μέχρι 
που η αρρώστια το 1822 του έ
φερε το θάνατο.

Ο Π. Σέκερης, ο μεσαίος α
δελφός, γεννήθηκε το 1785 
στην Τρίπολη. Διδάχθηκε τα 
πρώτα γράμματα στη Δημη- 
τσάνα και λίγο αργότερα είδε 
τον πατέρα του να φονεύεται 
από ένα Τούρκο μέσα στο ε
μπορικό τους κατάστημα.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, 
κατέφυγε στις Σπέτσες και από 
εκεί στην Κωνσταντινούπολη 
όπου τελειοποίησε τις γνώσεις 
του γύρω από το εμπόριο, δη
μιουργώντας μάλιστα ονομα
στό οίκο. Συνεργαζόμενα τα 
τρία αδέρφια άπλωσαν τις ε
μπορικές δράστη ριότητές τους 
μέχρι την Οδησσό και τη Μό
σχα. Στις 5 Μαϊου του 1818ο 
Π. Σέκερης ευρισκόμενος στην 
Κωνσταντινούπολη μυήθηκε 
στα μυστικά της Φιλικής Εται
ρείας και παράλληλα συνεισέ- 
φερε τα μέγιστα οικονομικώς 
για την ενίσχυση και ολοκλή
ρωση του σκοπού της.

Μετά το θάνατο του Σκουφά 
του προτάθηκε και αποδέχθη
κε τη θέση του συναρχηγού 
της Εταιρείας (1η Αυγούστου 
1818). Από τη θέση αυτή δια

πίστωσε ότι μια επανάσταση ε
τοιμαζόταν μόνη της, χωρίς 
αρχηγό, χωρίς χρήματα, χωρίς 
σοβαρή οργάνωση για μια τέ
τοια αποστολή.2 Αυτός ήταν ο 
λόγος που προσέφερε αφειδώς 
οικονομική ενίσχυση για την 
ολοκλήρωση του ιερού σκο
πού. Το καλοκαίρι του 1821 
κατέφυγε από την Κωνσταντι
νούπολη στην Οδησσό γιατί 
θεωρήθηκε ύποπτος από τους 
Τούρκους. Η περίοδος της με
γάλης οικονομικής ακμής του 
είχε αρχίσει να μετράει αντί
στροφα. Το 1830 επέστρεψε 
φτωχός στην Ελλάδα και μια 
θέση στο τελωνείο της Ύδρας 
ήταν η αναγνώριση της προ
σφοράς του εκ μέρους της Πα
τρίδας. Ο θάνατος τον βρήκε ε
κεί το 1846 σε ηλικία 61 ετών.

Το έτος 1834, ο I. Φιλήμων3 
γραμματέας του Δημητρίου Υ- 
ψηλάντη συνέγραψε βασιζόμε
νος κυρίως στις πληροφορίες 
που έδωσε ο
Π. Αναγνωστόπουλος, το “Αο- 
κίμιον Ιστορικόν περί της Φιλι
κής Εταιρείας". Το Αρχείο ό
μως του Π. Σέκερη4 το οποίο

δωρήθηκε στην Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία, αποτε
λεί αναμφισβήτητα την καλύ
τερη αλλά και ασφαλέστερη 
πηγή της ιστορίας της Φιλικής 
Εταιρείας, κυρίως από το Φε
βρουάριο του 1818 έως τον 
Ιούνιο του 1820 και είναι κα- 
ταχωρημένο στο Τμήμα Χειρο
γράφων -Κωδίκων υπ’αρ. 327.

Ο Κωδικός 327, περιλαμβά
νει τα αντίγραφα των επιστο
λών του Π. Σέκερη ως αρχηγού 
της Φιλικής Εταιρείας από 1 
Αυγούστου 1818 έως 12 Αυ
γούστου 1821, τους λογαρια
σμούς εσόδων και εξόδων και 
τον κατάλογο των μελών με 
αλφαβητική σειρά. Στον κατά
λογο αυτό αναφέρονται 520 
μέλη εκ των οποίων 134 ανα- 
φέρονται και στον κατάλογο 
του Ξάνθου.5 Σύμφωνα μάλι
στα με την απολογία του Ξάν
θου, ο Ν. Σκουφάς, έμπορος 
και μέλος του Φοίνικα, όταν έ
φτασε στην Οδησσό κατοίκη
σε στο σπίτι του Αθ. Σέκερη 
στην υπηρεσία του οποίου ερ
γαζόταν ως εμποροϋπάλληλος 
και ο Παναγιώτης Αναγνωστό-
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πουλος από την Ανδρίτσαινα. 
Δεν είναι βέβαιο αν ο Σέκερης 
ή ο Αναγνωστόπουλος μυήθη- 
κε πρώτος στα μυστικά της Ε
ταιρείας. Ο I. Φιλήμων αναφέ
ρει ότι ο Π. Αναγνωστόπου
λος, όπως ο ίδιος του εκμυστη
ρεύτηκε, έγινε ο κατηχητής 
του Αθ. Σέκερη .Το βέβαιο εί
ναι ότι στο σπίτι του βρήκαν 
θερμότατη υποδοχή ο Σκου
φάς και ο Αναγνωστόπουλος. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 
1814 μέχρι τις 20 Μαρτίου 
του 1816, την Εταιρεία γνώρι
ζαν ο Σκουφάς, μια πεντάδα ε
ταίρων στην Οδησσό, ο Τσα- 
κάλωφ και ο Κομιζόπουλος 
στη Μόσχα, ο Ξάνθος στην 
Κωσταντινούπολη, σύνολο εν
νέα πρόσωπα.6

Η πρόταση του Σκουφά να ι
δρυθεί κέντρο κατηχήσεων 
στην Κωνσταντινούπολη βρή
κε σύμφωνο τον Ξάνθο. Έτσι 
με τις συστάσεις του Αθανασί
ου και Γεωργίου Σέκερη στις 
5 Μαϊου του 1818 στην Κων
σταντινούπολη και στο σπίτι 
του Π. Αναγνωστόπουλου προ
σχώρησε στη μυστική Εταιρεί
α ο τριανταπεντάχρονος τότε 
Παναγιώτης Σέκερης. Το αφιε- 
ρωτικό γράμμα απηύθυνε 
στον αδελφό του Γεώργιο, ευ
ρισκόμενο τότε για σπουδές 
στο Παρίσι, προσφέροντας για 
το σκοπό της Φ. Εταιρείας το 
μυθώδες για την εποχή του 
χρηματικό ποσό των δέκα χι
λιάδων γροσίων. Ο Σκουφάς, 
παρακολουθώντας τη γενναιό
δωρη πράξη του Π. Σέκερη, 
σύμφωνα πάντοτε με το Φιλή- 
μονα, εξέφρασε την πίστη του 
στην πρόοδο και την επιτυχία 
του σκοπού της οργάνωσης, ό
χι τόσο για τη σημαντικότατη 
χρηματική ενίσχυση, όσο κυρί
ως για την επίδειξη του υψηλού 
πατριωτικού φρονήματος.7

Το Μάιο του 1818, όταν ο 
Τσακάλωφ βρισκόταν στη 
Σμύρνη, ο Σκουφάς οργάνωνε 
τους “αποστόλους” που θα α
ναλάμβαναν τη μύηση νέων 
μελών σε καθορισμένες περιο
χές, όπως έκαναν άλλοτε οι α
πόστολοι του Χριστού. Όμως 
μια σοβαρή ασθένεια που τον 
βασάνιζε από τον Απρίλιο μέ
χρι τον Ιούλιο του 1818 στάθη
κε η αιτία του θανάτου που 
τον βρήκε στην Κωνσταντι

νούπολη, με αποτέλεσμα να 
ματαιωθεί για πάντα το ταξίδι 
που προγραμμάτιζε στην Πε
λοπόννησο.

Στο μεταξύ ο Ξάνθος ανα
γνωρίζοντας τη γενναιότητα, 
τον πατριωτισμό, την πίστη και 
την τιμιότητα του Π. Σέκερη 
και σκεπτόμενος τις μελλοντι
κές ανάγκες της Εταιρείας έ
κρινε σκόπιμο να του αποκα
λυφθεί η Αρχή της και να ανα
τεθεί σ’ αυτόν η Αρχηγία. Την 
ευθύνη της αποκάλυψης ανέ
λαβε ο κατηχητής του Π. Ανα
γνωστόπουλος, ο οποίος φο
βούμενος μήπως ο Σέκερης 
μαθαίνοντας ότι τα πρόσωπα 
που αποτελούσαν την Αρχή 
δεν ήσαν όπως όλοι πίστευαν 
‘‘Υψηλά και Μεγάλα",αρνηθεί 
την Αρχηγία, τον προκάλεσε 
"αν δεν τη δεχθή δειλιών ή να 
τον σφάξη ή να τον προδώση ” . 

Ο Π. Σέκερης απάντησε, 
‘‘Φρονείς ότι θα καταδεχθώ να 
δεχθώ κατώτερός σου; Αν το 
πράγμα προξενή δειλίαν, διατί 
συ δεν φοβείσαι; Λεν είνε άρα 
τοιούτον. Πως λοιπόν φρονείς 
ότι θα φοβηθώ εγώ; Λέγε ελευ- 
θέρως φίλε και σου εγγυώμαι με 
την περιουσίαν μου και το αίμα 
μου", και αποδεχόμενος την 
πρόταση, εξεπλήρωσε στο 
μέλλον όσα υποσχέθηκε. Από 
τότε ο μεγάλος πατριώτης ξό
δευε αφειδώς για τις ανάγκες 
της Εταιρείας στη Κωνσταντι
νούπολη μέχρι την Επανάστα
ση. "Αυτή είναι η Αλήθεια, άτι
μος δε όστις γνωρίζων την πα
ραμορφώνει και την κρύπτει 8 

Τελευτούντος του 1818, οι 
ευρισκόμενοι στην Κωνσταντι
νούπολη Αθ. Τσακάλωφ, Π. 
Αναγνωστόπουλος, Π. Σέκε
ρης, και Εμμ. Ξάνθος, έλαβαν 
σοβαρές αποφάσεις για την τύ
χη της Εταιρείας προτού χωρι
στούν για την εκπλήρωση της 
αποστολής που είχαν αναλά- 
βει. Έτσι, στις 22 Σεπτεμβρίου 
του ιδίου έτους σχηματίστηκε 
η σφραγίδα της Αρχής και στα 
τέλη του ο Σέκερης συμμετεί
χε στην κατάρτιση Εφορείας 
της Φιλικής Επιτροπής προκει- 
μένου να συμβάλλει με κάθε 
τρόπο στην εξέρευση χρημά
των για την ολοκλήρωση του 
ιερού σκοπού. Μετά από αυτά, 
ο Ξάνθος και ο Αναγνωστό
πουλος αναχώρησαν για τις Η

γεμονίες, ο Τσακάλωφ και ο 
Γαλάτης για την Πελοπόννησο 
και ο Π. Σέκερης παρέμεινε 
μόνος αρχηγός της πατριωτι
κής οργάνωσης στην Κωνστα
ντινούπολη συγκεντρώνοντας 
τα “νήματα” της γενικής κίνη
σης των συναρχηγών και απο
στόλων.

Από τα όσα συνέβησαν με
τά την αναχώρηση των συναρ
χηγών αξίζει να αναφερθεί το 
πέρασμα του Τσακάλωφ από 
την Ύδρα και την Καλαμάτα 
και η συνάντησή του με το δυ- 
σαρεστημένο Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη. Ο τελευταίος 
απαιτούσε από το 1818 διαρ
κώς χρήματα από τη Φιλική Ε
ταιρεία προκειμένου να καλύ
πτει τις ανάγκες της ηγεμονίας 
του. Βρισκόταν δε σε διαφωνί
ες με τις οικογένειες του Γ ρη
γοράκη και του Τρουπάκη οι 
οποίες είχαν περιέλθει σε γνώ
ση του Π. Σέκερη. Τότε ο Π. 
Σέκερης ανέλαβε με τη βοή
θεια του Περραιβού και του Δ. 
Παπαρρηγόπουλου, (διερμηνέ
ας του Γενικού Ρωσικού Προ
ξενείου Πατρών), να παίξει 
συμφιλιωτικό ρόλο προκειμέ
νου να εκλείψει κάθε κίνδυνος 
δωροδοκίας από τους Τούρ
κους και να αποφευχθούν εμ
φύλιες ταραχές στη Μάνη. 
Προς αυτή την κατεύθυνση κι
νούμενος έπεισε τον Πα
τριάρχη Γρηγόριο Ε' να συμ
βάλλει σ’ αυτή τη συμφιλίωση.

Οι παρεμβάσεις αυτές απέ
φεραν το επιθυμητό αποτέλε
σμα όπως φαίνεται από την συ
ντεταγμένη εις τετραπλούν ε- 
νωτική συνθήκη στις Κιτριές 
την 1 Οκτωβρίου 1819, υπογε
γραμμένη και σφραγισμένη α
πό τις μέχρι πρότινος αντιμα- 
χόμενες οικογένειες, που υπο- 
σχέθηκαν εκτέλεση των διατα
γών των ανωτέρων του Γένους 
χάριν του γενικού συμφέρο
ντος της Πατρίδας αλλά και 
σεβασμό στην ηγεμονία του 
Πετρόμπεη. Οι Μανιάτες απέ- 
στειλαν το τέταρτο αντίτυπο 
της ενωτικής συνθήκης στον 
Γ1. Σέκερη και αξίωσαν απο
στολή χρημάτων το γρηγορό
τερο για την ίδρυση της σχο
λής. Το θέμα που είχε προκό
ψει με τη σύσταση των νέων 
σχολείων δεν ήταν παρά ένα 
πρόσχημα για την καλύτερη

συννενόηση των μελών της Φι
λικής Εταιρείας και για εί
σπραξη των χρημάτων που ε- 
πρόκειτο να διατεθούν στην 
προετοιμασία του Αγώνα, πρό
σχημα που γνώριζε ο Σέκερης 
αλλά και ο Γρ. Δίκαιος που στο 
μεταξύ είχε φθάσει στην Κων
σταντινούπολη.’

Ο ενθουσιώδης Π. Σέκερης, 
όπως φαίνεται από τις εγγρα
φές στη μερίδα του, στο διά
στημα από 5 Μαΐου του 1818 
μέχρι το Νοέμβριο του ιδίου έ
τους, κατέβαλε 30.460 γρόσια, 
εκ των οποίων τα 21.258 προ
έρχονταν από τις προσωπικές 
του εισφορές και μόνο 9.202 
γρόσια από εισφορές νέων με
λών. Ο Ξάνθος στα "Απομνη
μονεύματα περί της Φιλικής Ε
ταιρείας" έγραφε ότι “... απη- 
τούντο μεγάλα και συχνά έξο
δα και η χρηματική κατάστα- 
σις των Αρχηγών δεν ήθελεν ε- 
ξαρκέσει προς αναπλήρωσιν 
αυτών και όσων έμελλε να γί
νουν, εάν εις το μυστήριον της 
Αρχής δεν συμπεριελαμβάνετο 
ο γενναίος και κάλλιστος πα
τριώτης, ο Παναγιώτης Σέκε
ρης... έκτοτε προθύμως ανε- 
πλήρει τας χρηματικός ανά- 
γκας της Εταιρείας, ώστε ο άν
θρωπος είχε καταβάλλει πολλά 
σημαντικήν ποσότητα.... αλλ' 
ολίγα χρήματα τω εμβήκαν, 
διότι οι περισσότεροι εμβαίνο- 
ντες υπέσχοντο μόνον χωρίς να 
προσφέρωσι χρήματα”.

Όμως πολλά ήταν τα παρά
πονα του Π. Σέκερη για την οι
κονομική συμπεριφορά του 
Ξάνθου. Σ’ αυτά προστέθηκαν 
και οι αμείλικτες επιθέσεις του 
Π. Αναγνωστόπουλου κατά 
του Ξάνθου, ο οποίος αφού έ
λαβε 200 χιλιάδες γρόσια από 
τα χρήματα της Εταιρείας επέ- 
δειξε αδράνεια προφασιζόμε- 
νος αχρηματία.. Αργότερα ο I. 
Φιλήμων αποκήρυξε αυτές τις 
μαρτυρίες του Π. Αναγνωστό
πουλου και εξήρε την διαχειρι
στική εντιμότητα του Ξάνθου 
με το επιχείρημα ότι δεν υπήρ
χε κανένας ασφαλής διαχειρι
στικός έλεγχος επί των ει
σπράξεων της Εταιρείας καθώς 
κάθε κατηχητής παρέδιδε εις 
το διάδοχό του, μέχρις ότου οι 
εισπράξεις θα έφθαναν στην 
Αρχή. Η τακτική αυτή, έδωσε 
αφορμές για κατηγορίες και
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καταχρήσεις στο τμήμα των 
κατηχήσεων. "

Ο Ξάνθος προσπαθώντας να 
αιτιολογήσει την οικονομική 
σπατάλη για την οποία κατηγο- 
ρήθηκε, διευκρίνισε ότι τα έξο
δα έγιναν για όσα προέκυψαν 
από την ασθένεια του Σκουφά, 
για την φιλοξενία των καπετα- 
νέων που κατέφθαναν από την 
Οδησσό στην Κωνσταντινού
πολη και διέμειναν στο σπίτι 
του περισσότερο από τέσσερις 
μήνες μέχρι την κηδεία του 
Σκουφά (Ιούλιος 1818) και τέ
λος για διάφορα άλλα έξοδα, ό
πως για την αποστολή κατηχη
τών στην Ιταλία και αλλού.

Στις χρηματικές αποδείξεις 
που δημοσίευσε ο Γούδας, 
φαίνονται οι οικονομικές αφαι
μάξεις που υπέστη ο Σέκερης 
όχι μόνο από τον Ξάνθο, αλλά 
και από άλλους πρωτεργάτες 
της Εταιρείας, όπως αυτή του 
Τσακάλωφ, ο οποίος εισέπραξε 
100 ισπανικά τάληρα ευρισκό
μενος στο Λιβόρνο στις 19 Ιου
λίου 1819, απαιτώντας μάλι
στα από αυτόν πολύ περισσό
τερα. Δυσφορών ο Σέκερης 
για τις οικονομικές πιέσεις που 
δεχόταν από παντού απάντησε 
στις 13 Αυγούστου του 1819 
στον Τσακάλωφ, "κάμε του λό
γου σου κουράγιο και οικονομί
α διότι μέχρι της ώρας ταύτης 
άλλον ένα Σέκερην δεν απάντη
σα. Θυμήσου πόσα εβγήκαν α
πό εμένα και κρίνε αν είμαι εις 
κατάστασιν να ανθέξω...

Απορροφημένος διαρκώς με 
το σοβαρό πρόβλημα της πα
τρίδας είχε παραμελήσει τις ε
μπορικές δραστηριότητές του 
με αποτέλεσμα να υποστεί σο
βαρά οικονομικά πλήγματα. 
Δαπάνησε όλα τα χρήματά 
του, γράφει ο Κανδηλώρος για 
τις “εκδρομές” των αποστόλων 
από το 1818 ως το 1820. Οι ο
φειλέτες του στην Ελλάδα κα
θυστερούσαν τις πληρωμές και 
ο ίδιος ήταν διαρκώς εκτεθει
μένος στους πιστωτές του.

Σε σειρά επιστολών, οι οποί
ες σώζονται, εκθέτει τις οικο
νομικές του δυσχέρειες. Την 
οικονομική καταπίεση που 
περνούσε, ολοκλήρωσε η κα
ταγγελία των αντίζηλων του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
Κουμουνδούρου και Καλανδή, 
οι οποίοι τον κατήγγειλαν

στον Καπετάν Πασά με την κα
τηγορία ότι μαζί με τους δυο 
γιους του Πετρόμπεη ερχόταν 
σε μυστικές συνεννοήσεις με 
τους Ρώσους .Π Ο Π. Σέκερης 
συνελήφθη αλλά οι Εταίροι 
της Κωνσταντινούπολης με 
δωροδοκίες κατόρθωσαν να 
τον απαλλάξουν από τη δίωξη 
και με τη βοήθεια μάλιστα του 
διερμηνέα του Στόλου Ν. 
Μουρούζη, έπεισαν τις τουρκι
κές αρχές ότι επρόκειτο για ρα
διουργίες του Κουμουνδού
ρου, πράκτορα που λειτουρ
γούσε για λογαριασμό του Αλή 
Πασά.

Το φθινόπωρο του 1820 ο Π. 
Σέκερης αρνήθηκε να δώσει 
στο Γρ. Δικαίο που αναχώρησε 
για την Πελοπόννησο τη σφρα
γίδα της Φιλικής Εταιρείας και 
τα αφιερωτικά των Εταίρων, φο
βούμενος να μην προδοθούν και 
χαθούν τα μεγάλα μυστικά. 14 
Μαθαίνοντας από τον Περραι- 
βό τα σχέδια του Χουρσίτ για 
την Πελοπόννησο έστειλε ε
πιστολή προς τον Αλέξ. Υψη- 
λάντη που ήταν από το 1820 ο 
νέος Αρχηγός της Φ. Ε. και τον 
παρακάλεσε να μην παραιτηθεί 
της Αρχηγίας θέτοντας τον ε
αυτό του για μια ακόμα φορά 
στην υπηρεσία της ολοκλήρω
σης του ιερού σκοπού. Συνέ
στησε δε σ’ αυτόν να σκεφθεί 
και να αποφασίσει ώριμα για 
τον χρόνο ενάρξεως του αγώνα 
και να ειδοποιήσει εγκαίρως 
τις κατά τόπους εφορείες για 
να μην διαψευστούν οι προσ
δοκίες από την καθυστέρηση 
της έναρξης του αγώνα.

Αν και είχε παραιτηθεί από 
την αρχηγία και δεν ήταν ούτε 
καν έφορος, εν τούτοις δεχό
ταν τις συνεχείς επιθέσεις του 
Ξάνθου για την έλλειψη συ
χνής αλληλογραφίας. Σε απά
ντησή του ο Π. Σέκερης γρά
φει: “...εγώ κρίνω καλλιτέραν 
την σιωπήν, παρά να λέγω ό,τι 
ακούω εις τα σοκάκια και ό
σους αδέσποτους λόγους κηρύτ
τει η φήμη... ”.'5

Ο φλογερός πατριώτης Π. 
Σέκερης, αξιοπρεπής, οπλισμέ
νος με υπομονή και επιμονή, έ
μεινε σταθερά προσηλωμένος 
στον ιερό σκοπό. Διακρίθηκε 
για την αυταπάρνηση και την 
έξοχη συμπεριφορά του, γι’ αυ
τό άλλωστε έτυχε ιδιαίτερου

σεβασμού εκ μέρους των Πε- 
λοποννησίων και των Ελλήνων 
που διέμειναν στην Κωνστα
ντινούπολη και τη Ρωσία.

Ανεκτίμητη είναι η γενναιο
δωρία του τόσο με τις υλικές 
παροχές όσο και με το ήθος και 
το φρόνημα που επέδειξε μέσα 
στη μυστική οργάνωση από 
την ημέρα της μυήσεώς του 
μέχρι τότε που αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει τα πάντα και 
να φύγει πρόσφυγας στην Ο
δησσό . Αυτός που εισήλθε α
πό τους πρώτους και πλούσιος 
στην Εταιρεία έφυγε τελευταί
ος και φτωχός. Το 1830 επέ
στρεψε στην Ελλάδα και ευτύ
χησε να δει την Πατρίδα ελεύ
θερη. Το 1838 του προσφέρ- 
θηκε μια θέση στο τελωνείο 
της Ύδρας για να τον βρει εκεί 
ο θάνατος, οχτώ χρόνια αργό
τερα, σε ηλικία 61 ετών.

Ωστόσο εξίσου σημαντική 
θεωρείται και η δωρεά του Αρ
χείου εκ μέρους της οικογέ- 
νειάς του, αφ’ ενός μεν διότι α- 
πετέλεσε πρωτογενές υλικό για 
τη μελέτη της ιστορίας της Φι
λικής Εταιρείας, αφετέρου δε 
αναδεικνύεται η μετριοφροσύ
νη του μεγάλου πατριώτη, του 
οποίου οι υπηρεσίες "παρα
γνωρίσθηκαν, λησμονήθηκαν 
και έμειναν άγνωστες Φαίνε
ται πάντως ότι εκείνος που εί
χε συμβάλλει όσο λίγοι Έλ
ληνες στην προετοιμασία της 
επανάστασης δεν έτυχε ιδιαί
τερης προσοχής και δεν τιμή
θηκε όσο του άξιζε. Για το 
λόγο αυτό ο 1. Φιλήμων στον 
“Αιώνα” της 19ης Μαρτίου 
του 1839 έγραψε: “ Όπου 
προσβάλλονται καταπατούμε- 
να των ατόμων τα δίκαια και 
η υπόληψις εκεί εμφαίνονται 
συμπτώματα ασθένειας ολο
κλήρου του πολιτικού σώμα
τος... Απέναντι των μεγάλων 
θυσιών και του ανικανοποίη
του ζήλου του ο Σέκερης , με
τά πολυετή και πολυώδυνον 
δυστυχίαν, μόλις ηξιώθη την 
θέσιν του τελώνου εις Ύδραν 
... τοιαύτη αδικία δεν δύναται 
ειμή να ερεθίσει τον γογγυ
σμόν των συμπολιτών, οίτινες 
την υπολαμβάνουσιν ως ιδί
αν... ”16 □
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και των ανέκδοτων ιγγράφων της Φ. 
Ε.

5. Βαλέριος Γ. Μέξας, Οι Φιλικοί, 
Αθήνα 1937, σ.η.

6 Τ. X. Κανδηλώρος, Η Φιλική Ε
ταιρία, Αθήναι 1926, σ. 32

7 .Τ. X..Κανδηλώρος, . ό. π, σ. 179.
8. Τ.Χ.Κανδηλώρος, ό. π., σ.205
9 . Τ. X. Κανδηλώρος, ό. π., 293-302
10. I. Α. Μελετόπουλος, Η Φιλική 

Εταιρεία, Αθήνα 1967, σ. 6
11. Β.Γ. Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήνα 

1937, σ. ε ' και .Τ. X. Κανδηλώρος, ό. 
π., σ . 267 και 195.

12 .Τ. X. Κανδηλώρος, ό. π., σ. 197 
και 294.

13. Τ. X. Κανδηλώρος, ό. π., σ. 400.
14. Τ. X. Κανδηλώρος, ό. π., 404
15. Τ. X  Κανδηλώρος, ό. π., σ. 406.
16. I. Α. Μελετόπουλου, Η Φιλική 

Εταιρεία, Αθήνα 1967, σ.8

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

I. Α. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ., Η Φιλι
κή Εταιρεία, Αρχείο Παναγιώτη

Σέκερη, Εταιρεία Πελοποννησια- 
κών Σπουδών, Αθήνα 1967.

Β. Γ. ΜΕΞΑΣ., Οι φιλικοί, Αθήνα 
1937.

Τ. X. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Η Φιλική 
Εταιρία, (1814- 1819), Αθήναι 1926.

Ε. Λ. Ε., τ. 11 και τ. 12, Αθήνα 
1963,

* IIX. θεοδώρα Αρούλια Πανουση 
είναι εκπαιδευτικός, Δ/ντρια 96ου Λ. 
Σ. Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου στη “Διδακτική' της Ιστορίας 
- Πολιτιστική' Παράδοση ” του Π. Τ. 
Λ. Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΩ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ;
Όσο αυξάνεται η εγκληματικότητα οτη χώρα μας, τόσο πιο απαραίτητη γίνεται 
η χρήση του αλεξίσφαιρου από όλους τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας. 
Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να είσαι πάντα ασφαλής να παραμείνεις μάχιμος 
την πιο κρίσιμη στιγμή και βέβαια να είσαι ζωντανός.

ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ.
Το αλεξίσφαιρο προστατεύει το φέροντα με δύο τρόπους: 
α) Εμποδίζει την διείσδυση της σφαίρας, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία και 
β) Ελαχιστοποιεί το βύθισμα της σφαίρας, το οποίο δύναται από μόνο του να πληγώσει 
ζωτικά όργανα.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΤΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ;
Η επιλογή του αλεξίσφαιρου είναι κατ' αρχήν προσωπική υπόθεση. Πάντως πρέπει να έχεις υπόψιν σου ορισμένα σημεία 
απαραίτητα για να εστιάσεις την προσοχή σου και να κάνεις μια σωστή επιλογή.
α) Να επιλέξεις τον σωστό τύπο, δηλ. να φέρεται εσωτερικά ή εξωτερικά ανάλογα με την υπηρεσία σου και σωστό μέγεθος, 
ώστε να μην εμποδίζει τις κινήσεις, να μπορείς να κάθεσαι άνετα, να οδηγείς μηχανή ή αυτοκίνητο, να τραβάς και να χειρίζεσαι 
το όπλο χωρίς δυσκολία.
Στην επιλογή του σωστού μεγέθους θα σε βοηθήσει το κατάστημα από όπου θα το αγοράσεις, 
β) Προστασία από το σωστό διαμέτρημα. Δηλαδή κυρίως από τι διαμέτρημα που συναντάς στην καθημερινή υπηρεσία, 
αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα. Και ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με στατιστικές, ένας στους πέντε αστυνομικούς χτυπήθηκε 
από το ίδιο του το όπλο στην διάρκεια κάποιας συμπλοκής.
γ) Για περισσότερη εξασφάλιση του φέροντος το αλεξίσφαιρο πρέπει να διαθέτει κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ποιότητας όπως το ISO-9001 και βαλλιστικών δοκιμών όπως το NIJ (National Institute of Justice).
δ) Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο. Στη παγκόσμια αγορά κυκλοφορούν δύο είναι τα κύρια υλικά κατασκευής αλεξίσφαιρων, 
οι ίνες πολυεθυλενίου (DYNEEMA) και οι ίνες aramyde (KEVLAR κ.α.).

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ;
Και βέβαια πρέπει να είναι. Πρέπει ο σχεδιασμός να ακολουθεί τη φόρμα του γυναικείου σώματος προσφέροντας άνεση αλλά 
και ταυτόχρονα να ενισχύει εξίσου το μέρος του στέρνου, χωρίς να αφήνει κενά.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ:
Σε ένα καλό αλεξίσφαιρο κατασκευασμένο από κάποια αναγνωρισμένη εταιρεία πάντα αναγράφεται εσωτερικά το επίπεδο 
προστασίας (δηλ. από ποια διαμετρήματα σε προστατεύει), διαθέτει NIJ.ISO-9001 και τον δικό του αριθμό και ημερομηνία 
παραγωγής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ NIJ:
Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών τα οποία εκδίδει το ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (National institute of Justice) των Η.Π.Α. Ένα αλεξίσφαιρο που διαθέτει NIJ έχει κατασκευασθεί κάτω από 
αυστηρώς συγκεκριμένες προδιαγραφές και προσφέρει περισσότερη εξασφάλιση στον φέροντα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO - 9001;
Είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ποιότητας για το αλεξίσφαιρο. Το αλεξίσφαιρο που διαθέτει το ISO-9001 
έχει περάσει αυστηρό έλεγχο ποιότητας, όσον αφορά τα υλικά, τον σχεδίασμά και την κατασκευή του.

Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ:
Η κεραμική πλάκα που μπορεί να προστεθεί στο αλεξίσφαιρο ενισχύει την προστασία του φέροντος κυρίως κατά των 
διαμετρημάτων των τυφεκίων. Είναι απόλυτα στην κρίση και επιλογή σας αν θα την προμηθευτείτε.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Στο κατάστημα »ΚΛΕΙΣΤΡ0» ο κύριος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
και το έμπειρο προσωπικό σε θέματα οπλισμού και προστασίας 

είναι πάντα στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν και να οας συμβουλεύσουν.
Εκεί θα βρείτε αλεξίσφαιρα γιλέκα όλω ν τω ν τύπων και τω ν επιπέδων προστασίας,

τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά NIJ και IS0-9001.

Στο ·ΚΛΕΙΣΤΡΟ» Υμηττού 47-51. Καισαριανή (τηλ.7292192, 7295193) 
θα βρείτε ένα φιλικό περιβάλλον σε πάντα φιλικές τιμές και με αντικαταβολή

Όπλα και Συναφή



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Κοζάνη

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοϊδης την 24.2.2000 πραγμα
τοποίησε υπηρεσιακή επίσκεψη στην Κο
ζάνη όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακούς 
παράγοντες, με Προέδρους και Γραμμα
τείς πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων, με βουλευτές του νομού, τον 
Γεν. Γραμματέα της περιφέρειας, το Νο
μάρχη και Δημάρχους.

Θεσσαλονίκη

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιά- 
δης την 11.2.2000 πραγματοποίησε υπη
ρεσιακή επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη όπου 
συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγο
ντες και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοί
κησης ενώ συμμετείχε στη συνάντηση της 
Επιτροπής Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
Τομέα των σχέσεων Ελλάδας και Ευρωπα
ϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο 
Κυβερνείο της συμπρωτεύουσας.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιά- 
δης την 24.2.2000 πραγματοποίησε υπη
ρεσιακή επίσκεψη σε Αστυνομικές Διευ
θύνσεις και Υπηρεσίες της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρ
κεια της επίσκεψης συναντήθηκε με υπη
ρεσιακούς παράγοντες, συνδικαλιστικούς 
παράγοντες, τοπικούς φορείς και ξεναγή- 
θηκε σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

Ρέθυμνο

Ο Γ ενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιά- 
δης την 29.2.2000 πραγματοποίησε υπη
ρεσιακή επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Ρεθύμνου Κρήτης και συναντήθηκε 
με υπηρεσιακούς παράγοντες του νησιού.

Ιωάννινα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιά- 
δης την 9.3.2000 πραγματοποίησε υπηρε
σιακή επίσκεψη στην Α.Δ. Ιωαννίνων ό
που συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παρά
γοντες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Η
πείρου και Διοικητές των Α.Τ. της Α.Δ. Ιω
αννίνων.

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπου- 
λος την 23-24.2.2000 πραγματοποίησε υ
πηρεσιακή επίσκεψη στις έδρες των Επι
θεωρήσεων Αστυνομίας Δυτικής Ελλάδας 
και Πελοποννήσου, όπου συναντήθηκε με 
τους Αστυνομικούς Διευθυντές και Υ- 
ποδ/ντές των Διευθύνσεων καθώς και με 
Διοικητές των Τμημάτων.

Στερεά Ελλάδα

Ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπα- 
δημητρόπουλος την 25-26.2.2000 συνο- 
δευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύ
θυνσης Τροχαίας του Υ.Δ.Τ. Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή κ. Σωτήριο Τσενέ, πραγματοποίη
σε υπηρεσιακή επίσκεψη στην έδρα της Ε
πιθεώρησης Αστυνομίας Στερεάς Ελλά
δας, στη Λαμία και έλαβε μέρος σε σύσκε
ψη που συμμετείχαν ο Δ’ ΓΕΑ, ο Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας, οι Α
στυν. Διευθυντές και Υποδ/ντές της Στερε
άς Ελλάδας, καθώς και Διοικητές των Α.Τ. 
των Διευθύνσεων.

Αχαϊα

Ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπα- 
δημητρόπουλος την 12.3..2000 μετέβει 
στο Ριζόμυλο Αχα'ϊας και παρευρέθηκε ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος 
στο μνημόσυνο του Υπαστυνόμου Α’ Νι
κολάου Ασημακόπουλου, που υπήρξε θύ
μα της συντριβής του Falcon στη Ρουμα
νία την 14.9.1999.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Τη χώρα μας επισκέφθηκε πρόσφατα ο Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης και Εσω
τερικών Υποθέσεων Α. Βιτορίνο μαζί με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια 
προγραμματισμένων επισκέψεών του στις πρωτεύουσες των χωρών - μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συνατήθηκε με τον Υπουργό Δη
μοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συζήτησαν παρουσία του Δ/ντή της 
Δ/νσης Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας Ταξιάρχου κ. Νικολάου Τασιόπουλου, θέματα λα
θρομετανάστευσης και πρόληψης της εγκληματικότητας καθώς το ζήτημα της Ευρωπα
ϊκής Ακαδημίας Αστυνομικών.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Διοίκηση της Γενικής Τράπεζας της 
Ελλάδας, σε αναγνώριση των προσπα
θειών που καταβάλει η ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως, για την καταπο
λέμηση και τη μείωση των ενόπλων λη
στειών των τραπεζών, βράβευσε τους, Αρ- 
χιφύλακα Γεώργιο Τσίντζα του Α.Τ. Κηφι
σίας, Αστυφύλακα Αθανάσιο Θεοδωρό- 
πουλο της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττι
κής, Αστυφύλακα Απόστολο Κερασιώτη 
της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής, Α
στυφύλακα Νικόλαο Τυμπανάρη της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής, Αστυφύ
λακα Ευάγγελο Τρυφωνόπουλο της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής και τον ι
διώτη Διαμαντή Αναστασίου, για την αυ
τοθυσία που επέδειξαν κατά την επ’ αυτο- 
φώρω σύλληψη των δραστών της ληστεί
ας στο υποκατάστημα Μενιδίου της Γενι
κής Τράπεζας, την 5.4.1999, με ηθική και 
υλική αμοιβή.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε κε
ντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών από τον 
Πρόεδρο της Γενικής Τράπεζας κ. Γεώρ
γιο Δασκαλάκη. Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης 
Γεωργακόπουλος στο χαιρετισμό που α- 
πηύθυνε ευχαρίστησε θερμά για την ανα
γνώριση και επιβράβευση του έργου των 
βραβευομένων αστυνομικών τονίζοντας 
ότι “απέδειξαν ότι και άλλοι συνάδελφοί 
τους σε άλλες περιπτώσεις κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντος, δηλαδή ότι η Αστυ
νομία είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει 
τα έννομα αγαθά των Ελλήνων πολιτών. 
Εσείς κύριες Πρόεδρε με την έμπρακτη α
ναγνώριση του έργου της Αστυνομίας, 
συμβάλλετε αφενός μεν στην περαιτέρω 
εμψύχωση των αστυνομικών στην εκτέλε
ση της αποστολής τους και αφετέρου στην 
εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού 
στο έργο της Αστυνομίας. Με την ευκαιρί
α αυτή θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η 
Ελληνική Αστυνομία προβληματίζεται και 
εκσυγχρονίζεται σε όλους τους τομείς λει
τουργίας της και τα αποτελέσματα θα γί
νονται περισσότερο ορατά στην πορεία 
του χρόνου. Τέλος θέλω να επισημάνω ότι 
η Ελληνική Αστυνομία υπάρχει για να υ
πηρετεί τον πολίτη και ο πολίτης πρέπει να 
αντιληφθεί την αναγκαιότητα της συνδρο
μής του στο έργο της Αστυνομίας, η οποί
α είναι αναγκαία και αποτελεσματική, ό
πως άλλωστε αποδεικνύεται και με τη 
βραβευόμενη περίπτωση”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουρ
γός Εθνικής Αμύνης κ. Άκης Τσοχατζό- 
πουλος, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργεί
ου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευστα- 
θιάδης, ο Β’ Υπαρχηγός του Σώματος Α

ντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρό- 
πουλος, ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής 
ΓΑΔΑ Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Σκαλ- 
τσάς και ο Διοικητής της Αμεσης Δράσης 
Αττικής Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τουντό- 
πουλος,

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΕΣΩΣΑΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ 

ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ

Σε λιτή εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ο Γεν. Α- 
στυν. Δ/ντής Υποστράτηγος κ. Κωνσταντί
νος Οικονόμου τίμησε τους Αστυφύλακες 
Γεώργιο Καραφωτίου και Αλέξανδρο 
Κανλή, διότι επιδεικνύοντας υψηλό αί
σθημα ευθύνης, εξέθεσαν αποδεδειγμένα 
τη ζωή τους σε άμεσο και προφανή κίνδυ
νο, σώζωντας ηλικιωμένο άνδρα από βέ
βαιο πνιγμό. Συγκεκριμένα, την 7.2.2000, 
ηλικιωμένος άνδρας που βάδιζε στο πλα
κόστρωτο της παραλίας Θεσσαλονίκης

παραπάτησε και έπεσε στη θάλασσα. Για 
το συμβάν ενημερώθηκε το κέντρο Άμε
σης Δράσης και αμέσως κατέφθασαν δύο 
περιπολικά. Οι Αστυφύλακες Γεώργιος 
Καραφωτίου και Αλέξανδρος Κανλής χω
ρίς χρονοτριβή έπεσαν στα παγωμένα νε
ρά του Θερμαϊκού και ανέσυραν τον ηλι
κιωμένο άνδρα. Οι Αστυφύλακες Ιωάννης 
Μουφτίδης και Γεώργιος Βελόνης άσκη
σαν τεχνητή αναπνοή και μαλάξεις με α
ποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να συνέλθει. 
Αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο και 
τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Στην τιμητική εκδήλωση παραβρέθηκαν 
οι Δ/ντές των Αστυν. Διευθύνσεων, ο Υ- 
ποδ/ντής της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και εκ
πρόσωποι των ΜΜΕ της συμπρωτεύου
σας.

Οι ανδραγαθήσαντες αστυνομικοί βρα- 
βεύθηκαν και σε έτερη εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακε
δονίας - Θράκης από τον Υπουργό κ. Ιω
άννη Μαγκριώτη.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο ετήσιος χορός του Ομίλου Φίλων Αστυνομί
ας Γλυφάδας, στα πλαίσια των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 
του Ομίλου, με σκοπό την ηθική ενίσχυση και προβολή του έργου της Αστυνο
μίας ώστε να εκτιμηθεί από τους πολίτες η προσφορά των αστυνομικών σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Ο πρόεδρος του Ο.Φ.Α.Γ. κ. Νικόλαος Δημητρακόπουλος στην ομιλία του τό
νισε ότι: “Στην εποχή μας που οι αξίες έχουν ισοπεδωθεί έχουμε καθήκον όλοι να 
προστατεύσουμε θεσμούς, όπως της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης που τα ΜΜΕ 
έχουν βρει ως εύκολη λεία για διασυρμό και διαπόμπευση, για να υπάρξει ευοίωνη 
προοπτική και μέλλον για τα παιδιά μας”.

Οι εισπράξεις του ετήσιου χορού του Ο.Φ.Α.Γ. θα διατεθούν για βοήθεια σε οικο
γένειες Αστυνομικών που θυσιάσθηκαν ή τραυματίσθηκαν κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος, ως ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός από το Δ.Σ. του Ομίλου ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Σκαλτσάς, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Α
θηνών Ταξίαρχος Αθανάσιος Παπαβασιλείου, ο Δ/ντής Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρ- 
χος κ. Σπυρίδων Τσάκος και οι Διοικητές των Τμημάτων της περιοχής του Ομίλου.

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βράβευσε 
τον Αστυφύλακα Παναγιώτη Ζαννή του 
Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας για την 
αυτοθυσία που επέδειξε σώζωντας από 
βέβαιο θάνατο την Χρυσούλα Μυλούνη 
την 1.3.2000, όταν η παθούσα έπεσε 
στη θάλασσα, ανασύροντάς την στην 
ξηρά και παρέχοντάς της τις πρώτες βο
ήθειες.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου και στην τελετή παρέστησαν ο 
β’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο 
Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής Α
στυν. Δ/ντής κ. Θεόδωρος Κουφογιάννης 
και ο Δ/της του Τμήματος Τροχαίας Καλ
λιθέας Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Γιου-
βρής

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη επίσκεψη 
Ρώσων Αξιωματικών και Δικαστικών στην 
Ayt. Ροδόπης, όπου συναντήθηκαν με τον 

Αστυν. Δ/ντή κ. Γεώργιο Κόκκινη, 
ο οποίος τους παρέδωοε στοιχεία του α- 

νακριτικου υλικού που σχετίζονται με την 
υπόθεση του Ρώσου αρχιμαφιόζου Βλαντι- 

μίρ Ταταρένκοφ που συνελήφθη 
τον Αύγουστο του 1999 

στη Μαρώνεια Ροδόπης.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ

Σεμινάριο τριήμερης διάρκειας πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα με θέματα Διε
θνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Ενό
πλων Συρράξεων, σχετικά με τις προκλή
σεις του 21ου αιώνα στην αίθουσα του 
αμφιθεάτρου της Γ.Α.Δ.Α. Το σεμινάριο 
διοργάνωσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
του ΥΔΤ με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης - 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας 
και για τη σύνταξη του προγράμματος ε- 
λήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του Γεν. 
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Στυλιανού 
Περράκη.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέ
ρωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων 
των εκπαιδευομένων και η κατανόηση 
θεμάτων που αφορούν Διεθνείς Οργανι
σμούς, Διεθνείς Συμβάσεις, καθώς και το 
ρόλο που έχουν οι Αστυνομικές Αρχές 
στη Διεθνή Κοινότητα και ιδιαίτερα στην 
Ενωμένη Ευρώπη. Ομιλητές του σεμινα
ρίου ήταν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
κ.κ. Στυλιανός Περράκης. Μαρία Μα- 
ρούδα, Διονύσιος Γάγγας, Δημήτριος Ζα- 
φειρόπουλος, Φωτεινή Λειβαδά και οι 
διαπιστευμένοι στον ΟΗΕ G. Dosset και 
F. Ruda.

Στην τελετή λήξης παρέστησαν ο A’ Υ- 
παρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, ο Γεν. Αστυνομικός 
Διευθυντής ΓΑΔΑ Υποστράτηγος κ. Γε
ώργιος Σκαλτσάς και ο Δ/ντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρί
δων Δράκος.

Από το συνέδριο των Αποστράτων συνα
δέλφων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών στο ο
ποίο παραβρέθηκε και χαιρέτησε τις εργασί
ες ο Β ’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος.
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Ιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Ιο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου 
Δρόμου Αστυνομικών στις εγκαταστά
σεις του Γκολφ Γλυφάδας με τη συμμετο
χή 55 αστυνομικών και 45 παιδιών αστυ
νομικών απ’ όλη την Ελλάδα.

Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την 
Υπηρεσία Φυσική Αγωγής και Αθλητι
σμού με τη συμπαράσταση της Δ.Δ. Σχέ- 
σεων/ΥΔΤ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν 
ως εξής:

Ι.ΟΘΟμ. παγκορασίδων Α’: Σοφία Ξε- 
νάκη, Ελευθερία Σκροπολίθα και Γλυκερί
α Σακελλαρίου.

Ι.ΟΘΟμ. παμπαίδων Α’: Απόστολος 
Διαμαντής, Χρηστός Μάνθος και Δημή- 
τριος Καλτσάς.

Ι.ΟΘΟμ. παγκορασίδων Β’: Ζαχαρούλα 
Μαθιοπούλου, Μαρία Αρβυθά και Ασπα
σία Αυγερινού.

Ι.ΟΘΟμ. παμπαίδων Β’: ΑνδρέαςΣκρο- 
πολίθας, Σπύρος Ξανθής και Νικόλαος 
Ζέρης.

Ι.ΟΘΟμ. παγκορασίδων Γ’: Ευαγγελία 
Ντουλάκη, Μαρία Ανδρεαδάκη και Βασι
λική Αθανασοπούλου.

Ι.ΟΘΟμ. παμπαίδων Γ’: Κωνσταντίνος 
Τουλίτσης, Δημήτριος Θεοχάρης και Ευάγ
γελος Παπαδημητρίου.

3.000μ. παίδων: Παναγιώτης Καλοπή- 
τας, Σπυρίδων Γιακουμάκης και Βασί
λειος Παπουτσάκης.

3.000μ. κορασίδων: Γεωργία Κατόπη, 
Χριστίνα Δημητρακοπούλου και Ιωάννα 
Τσαβαλιά.

3.000μ. νεανίδων: Αναστασία Συριανο- 
πούλου, Νικολέτα Ξάνθου και Μαρία Μαρ- 
κοπούλου.

3.000μ. γυναικών: Χρυσάνθη Παπανι- 
κολάου, Μαρία Μαλτέζου και Κατερίνα 
Μουλίνου.

ό.ΟΟΟμ. ανδρών Ζ’: Ιωάννης Λιοδάκης, 
Γεώργιος Νιάρχος και Ιωάννης Ηλιόπου- 
λος.

ό.ΟΟΟμ. ανδρών Η’: Βασίλειος Μπού- 
μης, Ιωάννης Βασιλείου και Δημήτριος Α- 
θανασόπουλος.

ό.ΟΟΟμ. ανδρών Θ’: Παναγιώτης Λαζά- 
νας, Αγγελάκης Πανούτσος και Γεώργιος 
Μαλιαχόβας.

ό.ΟΟΟμ. ανδρών I’: Δημήτριος Ξανθής, 
Γϊώργιος Αλλοίμονος και Ιωάννης Πανα- 
γόπουλος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσί
α τους ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουρ
γείου κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης, ο Α Ύ · 
παρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής

Αττικής Υποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Σκαλτσάς, ο 
Δ/ντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Σπυρίδων Δράκος, ο 
Δ/ντής Αστυνομίας Ανα
τολικής Αττικής Ταξίαρ
χος κ. Ιωάννης Ριζάς, ο 
Δ/ντής Αστυνομίας Πει
ραιά Ταξίαρχος κ. Σπυ
ρίδων Τσάκος, ο Δ/ντής 
της Σχολής Αστυφυλά
κων Αστυν. Δ/ντής κ. 
Βασίλειος Τασιόπουλος, 
η Διευθύντρια της Δ.Δ. 
Σχέσεων/ΥΔΤ κ. Στυλια- 
νή Σκουλάκη, ο εκπρό
σωπος του ΑΣΑΕΔ Πυ- 
ραγός κ. Νικόλαος Ζα- 
χαράκης και ο Δ/ντής 
του Γκολφ Γλυφάδας κ. 
Ιωάννης Καραγιάννης.
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11ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη
κε το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α
στυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων 
Χιονοδρομίας στο Πήλιο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν 
ως εξής:

Κατηγορία Γυναικών
Γεωργία Αρβανιτίδου, Αικατερίνη Νικο- 

λαίδου και Ευστ. Σταμούλη.
Κατηγορία Ανδρών
Δημήτριος Λέφας, Γερ. Ευθυμιάδης και 

Παν. Κοτσιμπός.
Στην τελετή λήξης των αγώνων που έγι

νε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Βόλου πα
ρέστησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Διοί

κησης και Αποκέντρωσης κ. Λεωνίδας Τζα- 
νής, ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Γεν. Επι
θεωρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. 
Παύλος Δουκιατζάκης, ο Επιθεωρητής Α
στυνομίας Θεσσαλίας Ταξίαρχος κ. Κων
σταντίνος Καλαμπαλίκης, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος 
Σαρρής, πρόεδροι ορειβατικών συλλόγων 
και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε αί
θουσα του Πολεμικού μουσείου, τελετή 
βράβευσης των διακριθέντων αθλητών 
και ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας κατά το έτος 
1999 από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης 
κ. Άκη Τσοχατζόπουλο.

Από την Ελληνική Αστυνομία βραβεύ- 
θηκαν οι αθλητές, Αρχιφύλακες Γ εώργιος 
Δερμάτης και Ευάγγελος Πατερός της Υ- 
ΦΑ Α και οι Αστυφύλακες Μόρφω Δροσί- 
δου της ΥΦΑΑ και Αναστάσιος Σχίζας 
του Α.Τ. Ηλιούπολης.

Με την ευκαιρία της τελετής κόπηκε 
και η πρωτοχρονιάτικη πίτα.
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ΑΓΩΝΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθηκαν οι 
αγώνες Χιονοδρομίας Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2000 
στο Καρπενήσι. Στην τελετή έναρξης των 
αγώνων που πραγματοποιήθηκε στην κε
ντρική πλατεία της πόλης παρέστησαν ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενη
σιού κ.κ. Νικόλαος, ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιω
άννης Γεωργακόπουλος, ο Νομάρχης Ευ
ρυτανίας κ. Δ. Τσιαμάκης, ο Δήμαρχος 
της πόλης κ. I. Παπαδόπουλος.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώ
νων είχε ανατεθεί στην Ελληνική Αστυ
νομία υπό την εποπτεία του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνά
μεων. Σ’ αυτό έλαβαν μέρος τα Γενικά Ε
πιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορί
ας, η Ελληνική Αστυνομία και τα Αρχη
γεία του Λιμενικού και Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Την πρώτη ημέρα διεξήχθη το αγώνι
σμα της Γιγαντιαίας Κατάβασης και τα α
ποτελέσματα έχουν ως ακολούθως: 

Κατηγορία ανδρών
Δημητριάόης (Στρατός Ξηράς), Γιαννα- 

κόπουλος (Πολεμικό Ναυτικό) και Παύ
λος Διαμαντίδης (Ελλ. Αστυνομία). 

Κατηγορία γυναικών 
Γεωργία Αρβανιτίδου (Ελλ. Αστυνομία), 

Αικατερίνη Νικολαϊδου (Ελλ. Αστυνομία) 
και Εύη Αντωνοπούλου (Στρατός Ξηράς).

Το αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης 
που είχε προγραμματιοθεί για τη δεύτερη 
ημέρα, δεν ολοκληρώθηκε, με απόφαση 
της Ελλανοδίκου Επιτροπής.

Ομαδική Βαθμολογία 
1η θέση: Ελλην. Αστυνομία με 54 βαθμούς 
2η θέση: Στρατός Ξηράς με 30 βαθμούς 
3η θέση: Πολ. Ναυτικό με 20 βαθμούς 
4η θέση: Πυροσβεστικό Σώμα με 15 

βαθμούς
5η θέση: Πολεμική Αεροπορία με 13 

βαθμούς.
Πολυνίκης ομάδα στην κατηγορία των 

Γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Στην τελετή λήξης παρεβρέθηκαν, ο 
Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας κ. Φώτιος 
Βλάχος, Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Στε- 
ρεάς Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Πα- 
παϊωάννου, η Διευθύντρια της Δ.Δ. Σχέ- 
σεων/ΥΔΤ κ. Στυλιανή Σκουλάκη, ο Α- 
στυν. Δ/ντής Ευρυτανίας κ. Τηλέμαχος 
Κωστάκης, ο Ταξίαρχος Επαμεινώνδας 
Φούρλας, ο Πλοίαρχος Μιχαήλ Αντωνά- 
κος, οι Πύραρχοι κ.κ. Γεώργιος Γεωργιά- 
κος και Γεώργιος Κατσαβριάς, ο Αντισυ- 
νταγματάρχης κ. Ιωάννης Δρακωνάκης 
και ο Αντιπλοίαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

" ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΟΔΟΣ1ΑΣΪΥΝΕΡΓ 

_  ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ · |
ΑΙΜΟΛΗΦΙΟΝ

I
— ■> -1

jflP

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή των ανδρών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών 
στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε ο Δήμος Σαπών 

σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Σαπών.
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιή
θηκαν υπό την αιγίδα της Αθλητικής Έ
νωσης Αστυνομικών στο σκοπευτήριο Ε
λευσίνας αγώνες σκοποβολής στο αερο
βόλο πιστόλι με τη συμμετοχή αστυνομι
κών από την Ελλάδα και τη Κύπρο. Τα α
ποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: 

Α’ κατηγορία επίλεκτων ανδρών: Αν- 
θυπαστυνόμοι Παναγιώτης Φραγκουλίδης 
και Κωνσταντίνος Σολωμονίδης και ο Υ- 
παστυνόμος Α ’ΝικόλαοςΣκαρτσής.

Α’ κατηγορία επίλεκτων γυναικών: Αρχι- 
φύλακες Ιωάννα Παρισιού και Βασιλική Λου- 
ντζη και η Αστυφύλακας Δώρα Νικάνδρου.

Β’ κατηγορία ανδρών: Αστυφύλακας 
Ιωάννης Φρέσκος και οι Αρχιφύλακες Βα
σίλειος Στρατικόπουλος και Νικόλαος
Παϊκόπουλος.

Β’ κατηγορία γυναικών: Δόκιμοι Αστυφύλακες Ελένη Φουρδούνη, Ουρανία Σιμού και Φωτεινή Μηλίνη.
1η ομάδα, Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου: Εμμανουήλ Τσαπάκης, Γεώργιος Βασιλάκης και Αναστάσιος Παγκάκης.
2η ομάδα, Α.Τ. Αμπελοκήπων: Θεόφιλος Κοντούλης, Σωτήριος Μάρκου και Γκρεκιώτης Αναστάσιος.
3η ομάδα, Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου: Πέτρος Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος Τσαντούλης και Βασίλειος Τελώνης.
Στην τελετή λήξης που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών παρέστησαν ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο Δ/ντής Αστυνομικού Προσωπικού/ΥΔΤ Υποστράτηγος κ. Αλέξανδρος Ζουμπούλης, ο 
Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Δ/τής Σχολών Αστυφυλάκων Αστυν. Δ/ντής κ. Βασίλειος Τασιόπου- 
λος, ο προϊστάμενος της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών Αστυν. Δ/ντής κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού κ. 
Ιωάννης Σγουρός, ο Δ/ντής Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Σπήλιος Ζαχαρόπουλος και ο Δ/ντής του ΑΣΑΕΔ Υποστράτηγος κ. Ζαχαρί
ας Πετρομιχελάκης.

Αγιασμό τέλεσε ο Προϊστάμενος 
της θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνι

κής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης 
κ. Νεκτάριος Κιοϋλος, 

στην Α.Α. Ορεοτιάδας, κατά, την πρόσφα
τη επίσκεψή τον στο νομό Έβρον, 

παρουσία τον Αστυν. ΑΙντή κ. Κων. Αν
τρα και τον λοιπού 

προσωπικού της ΑιεύΟνναης.
Στη συνέχεια ο κ. Κιούλος 

επιακέφθηκε τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες Διδυμοτείχου 

και τα Α.Τ. Δικαίων και (Αρμενίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΚI... ......ΕΛΜ4ΝΙΙΗΜΤΥΜ*»
UIYWIWH UEYWIttH ΟΡΕΕΤΙΑΑΑΓ

Στιγμιότυπο από τον ετήσιο χορό της Έ 
νωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου ό

που τιμήθηκε ο καλλιτέχνης - γλύπτης 
και ιδρυτής τον μοναδικού 

στην Ελλάδα μουσείου 
Κέρινων Ομοιωμάτων 

Παύλος Βρέλλης.
Επιμέλεια: 

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ

Τον Υπαστ.(ΥΓ) Εμμανουήλ Κονφάκη 
Κλινικού Ψυχολόγον 

Ψυχιατρικού Τμήματος Κ.ΙΑ.

Μία από τις πιο συνηθισμένες ψυχικές νόσους είναι η κατάθλιψη.
Εμφανίζεται σε άτομα όλων των ηλικιών, περίπου το 10 % των ανδρών και το 20 % των γυναικών 

θα εμφανίσουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής τους. 
Υπολογίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα άτομα 

που πάσχουν από διαταραχές της διάθεσης ανέρχεται σε 340.000.000.
Η ηλικία έναρξης της κατάθλιψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ)

εντοπίζεται κυρίως στην ηλικία των 20 - 35 ετών.
Η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ορατή αιτία ή να ακολουθήσει μία περίοδο 

έντασης σοβαρών προβλημάτων υγείας, επαγγελματικών δυσκολιών, συναισθηματικών αδιεξόδων.
Το ανησυχητικό είναι ότι όσοι βρίσκονται σε καταθλιπτική φάση 

δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους και δεν ζητούν τη βοήθεια ειδικού 
παρά μόνο εάν τους παρακινήσει επίμονα κάποιο οικείο τους πρόσωπο.

Η κατάθλιψη είναι το κύριο αίτιο των αυτοκτονιών.
Περίπου το 10 - 15 % των καταθλιπτικών αφαιρούν τη ζωή τους και παρατηρείται ότι 

το ποσοστό αυτοκτονιών στους καταθλιπτικούς είναι 30 φορές μεγαλύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΓΗΣ ΚΑΤΑΘΑΙΨΗΣ

Συναίσθημα - Καταθλιπτική Διάθεση

Το άτομο νιώθει λύπη, θλίψη, απογοή
τευση, απελπισία, εύκολα κλάμματα.

Ανηδονία

Απώλεια της ευχαρίστησης σε δραστηριό
τητες που προηγούμενα ήταν ευχάριστες.

ΛΥ1ΡΪ

Πολλοί ασθενείς καταθλιπτικοί νιώθουν

άγχος υπό μορφή εσωτερικής δυσφορίας, 
φόβου, αισθήματος επικειμένου κινδύνου, 
ευερεθιστότητας ή ακόμη και προσβολών 
πανικού με συνοδά φυτικά συμπτώματα ό
πως ιδρώτες, ταχυκαρδία, αίσθημα παλ
μών, κ.λ.π.

Η συνύπαρξη άγχους και κατάθλιψης
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μπορεί να κάνει δύσκολη τη διάκριση 
ποιό από τα δυο αποτελεί τη βασική δια
ταραχή.

Διαταραχή του ύπνου

Δυσκολία του ατόμου να κοιμηθεί (αρ
χική αϋπνία),αφύπνιση κατά τη διάρκεια 
της νύκτας και δυσκολία να ξανακοιμηθεί 
(μέση αϋπνία) και σε αφύπνιση νωρίς το 
πρωί (τελική αϋπνία) ιδιαίτερα συχνή και 
ενοχλητική.

Διαταραχή της όρεξης

Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν ανορε
ξία που συνοδεύεται ή όχι από απώλεια 
βάρους.

Κόπωση, εξάντληση 
(απώλεια ενέργειας)

Συχνό παράπονο είναι ένα αίσθημα 
κόπωσης ή εξάντλησης, σαν όλη η ε
νέργεια που έχουν μέσα τους να έχει 
φύγει.

Ελάττωση
της σεξουαλικής διάθεσης (libido)

Συχνή είναι η ελάττωση της libido που 
ιδιαίτερα στους άντρες μπορεί να εκφρά
ζεται και με διαταραχή της στύσης, τραυ
ματίζοντας την αυτοεκτίμησή τους.

Ψυχοκινητική επιβράδυνση

Παρουσιάζεται επιβράδυνση της σκέ
ψης, του λόγου και των κινήσεων.

Ψυχοκινητική διέγερση

Παρουσιάζεται εκνευρισμός, ανησυχία, 
ένταση ή και διέγερση.

Οι ασθενείς αυτοί βηματίζουν πάνω κά
τω, στριφογυρνούν τα χέρια τους, τρα
βούν τα μαλλιά τους, το δέρμα τους, τα 
ρούχα τους, παραπονιούνται έντονα ή φω
νάζουν.

Απώλεια του ενδιαφέροντος 
στις συνηθισμένες δραστηριότητες

Εργασία, οικογενειακή ζωή, χόμπι - 
σπορ κ.λ.π. χάνουν το ενδιαφέρον τους και 
το άτομο νιώθει ότι δεν έχει την ικανότη
τα - διάθεση να εκτελέσει συνηθισμένες α
σχολίες.

Ανημποριά, έλλειψη ελπίδας, σκέψεις ή 
απόπειρες αυτοκτονίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ

Ενδογενής κατάθλιψη: Ορίζεται το 
σύνδρομο που θεωρείται ότι προέρχεται α
πό μέσα από τον άρρωστο δηλαδή είναι α
ποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων και έ
χει πορεία και εξέλιξη ανεξάρτητη από πε
ριβαλλοντικές επιδράσεις.

Αντιδραστική κατάθλιψη: Αναφέρεται 
στο σύνδρομο εκείνο που εκλύεται από 
παράγοντες στο περιβάλλον του ασθενή.

ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΑΙΨΗ
ΝΕΥΡΩΣΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Ψυχωτική κατάθλιψη χρησιμοποιεί
ται αρκετά εξειδικευμένα για τη μορφή 
της κατάθλιψης στην οποία ο ασθενής έχει 
χάσει την ικανότητα του ελέγχου της 
πραγματικότητας οπότε και παρουσιάζει 
παραληρητικές ιδέες-ψευδαισθήσεις ή βα
θιά σύγχυση.

Νευρωσική κατάθλιψη ο έλεγχος της 
πραγματικότητας παραμένει ανέπαφος η 
καθημερινή λειτουργικότητα δεν παρα- 
βλέπεται σε σημαντικό βαθμό.

ΔΙΕΓΕΡΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ 
ΕΠΙΒΡΑΔΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ

Η διεγερμένη κατάθλιψη είναι η μορφή 
της κατάθλιψης της οποίας η κλινική εικό
να περιλαμβάνει ψυχοκινητική διέγερση, 
σε υπερβολικό βαθμό, μη παραγωγική.

Επιβραδυμένη κατάθλιψη αναφέρεται 
στην κλινική εικόνα που περιλαμβάνει ψυ
χοκινητική επιβράδυνση χωρίς αυθορμητι
σμό σκέψη και δραστηριότητα.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΤΑΘΑΙΨΗ

Ο όρος πρωτοπαθή κατάθλιψη αναφέρε- 
ται στην κατάθλιψη της οποίας δεν προη
γείται και δεν συνδυάζεται με άλλη ψυχια
τρική διαταραχή-ψύχωση, νεύρωση, αλκο
ολισμό.

Δευτεροπαθής κατάθλιψη θεωρείται ό
που από το ιστορικό ή την εξέταση ανα
γνωρίζεται η ύπαρξη και άλλης ψυχιατρι
κής διαταραχής.

ΕΠΙΔΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΔΙΨΗ

Πολλές γυναίκες βιώνουν θλίψη για 
μία ημέρα ή περισσότερες μετά τον τοκε
τό εξαιτίας του πόνου, των συναισθηματι
κών αναστατώσεων, της ενόχλησης που

προκαλεί το νοσοκομειακό ενδιαφέρον 
αλλά και οι ορμονικές αλλαγές που προ- 
καλούνται κατά τον τοκετό.

Περίπου το 20% των γυναικών βιώ- 
νει μια μετρίως σοβαρή επιλόχειο κατά
θλιψη. Περίπου μια γυναίκα στις χίλιες ει
σέρχεται σε πιο σοβαρή μακράς διάρκειας 
κατάθλιψη. Γενικά, ωστόσο μια τέτοια γυ
ναίκα ήταν ήδη προδιαθετημένη στην κα
τάθλιψη και μπορεί να είχε υποφέρει από 
διάφορα καταθλιπτικά επεισόδια άσχετα 
από τη γέννηση του παιδιού.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Τα πρώτα αντικαταθλιπτικά φάρμα
κα εμφανίσθηκαν την δεκαετία του 1950 
και γρήγορα συσχετίσθηκαν με τις κατεχο- 
λαμινεργικές συνάψεις στον εγκέφαλο. Ι
διαίτερα συνέδεσαν την κατάθλιψη με 
μειωμένη διέγερση υτομαμινεργικών και 
υοραδρενεργικών συνάψεων.

Τα σημερινά αντικαταθλιπτικά φάρμα
κα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) στα τρικυκλικά και τα συγγενή τους 
κυκλικά αντικαταθλιπτικά 

β) στους αναστολείς της μονοαμινοξει- 
δάσις (ΜΑΟ)

γ) στα άτυπα αντικαταθλιπτικά.
Τα πρώτα εμποδίζουν την επαναρρόφη- 

ση των κατεχολαμινών ή της σεροτονίνης 
και παρατείνουν τη δράση τους στη συνο
πτική σχισμή.

Τα δεύτερα εμποδίζουν την αποικοδό
μηση τους στη συνοπτική σχισμή και έτσι 
παρατείνουν τη δράση τους.

Τα άτυπα αντικαταθλιπτικά (ή αντικα
ταθλιπτικά 2ης γενιάς) ασκούν πιο ειδικές 
επιδράσεις σ’ ένα μόνο νευροδιαβιβαστή.

Τα κυκλικά φάρμακα (τρικυκλικά και 
συγγενή) χρησιμοποιούνται περισσότερο 
από τους κλινικούς ως αντικαταθλιπτικά 
πρώτης εκλογής, λόγω της αποδεδειγμέ
νης αποτελεσματικότητας, της σχετικής α
σφάλειας και της ευκολίας της χορήγησης 
τους. □
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Το δημοτικό μας 
τραγούδι
Μ ια ιστορική αναδρομή j  |ί
από τις ρίζες της φυλής μας Jj

h ^ r ~ '

Του Υπαοτυνόμον ΑΊωάννη Χρηστίδη

Ο Ελληνικός λαός στο διάβα της μακραίωνης πορείας του ε'ζησε μια ε'ντονη ζωή 
και τα βιώματα του είναι πλούσια και ποικίλα. Μόχθησε και πάλεψε, χάρηκε κι ε'κλαψε, γέλασε και πόνεσε, 

αγάπησε και μίσησε μα και συμπόνεσε το συνάνθρωπο, όσο κανένας άλλος λαός πάνω στη γη.
Κι όλα αυτά τα έκανε τραγούδι. Έτσι, το δημοτικό τραγούδι, μπορούμε να πούμε, πως 
είναι δημιούργημα του ανώνυμου και απρόσωπου ποιητή, που λέγεται ελληνικός λαός 

και στους στίχους του καθρεπτίξονται συναισθήματα και ιδεώδη ολόκληρου του Έθνους μας.
Γράφει χαρακτηριστικά ο περίφημος Γάλλος Φιλόλογος C.FAURIEL, 

στην πολύτιμη συλλογή του “CHANTS RORULAIRE DE LA GRECE ΜΟΝΤΕΡΝΕ” (Τόμο Ι-ΕΤ 11, 1824-1825, PARIS) 
“Οι Έλληνες δημιούργησαν το τελειότερο εκφραστικό μέσο, μια ζωντανή' και πλούσια γλώσσα,  την ωραιότερη στον κόσμο. 

Έχει ομοιογένεια σαν τη Γερμανική, μα είναι πολύ πιο πλούσια απ' αυτή, έχει τη σαφήνεια της γαλλικής 
μα είναι εκφραστικότερη, είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και αρμονικότερη από την Ισπανική

Η Ελληνική γλώσσα έ
χει μουσικότητα, λυ
ρισμό, χρώμα, παρα

στατικότητα, ποίηση και παλ
μό κι είναι ικανή να εκφράσει 
κάθε συγκίνηση, κάθε δόνηση

ψυχικής χορδής. Είναι γλώσσα 
που πρωτοφανερώθηκε πιο πο
λύ με τραγούδια και διαλάλησε 
όλο το μεγαλείο της ελληνικής 
φυλής στα πέρατα της οικου- 
μένης.

Το δημοτικό τραγούδι είναι 
το ξέσπασμα της ψυχής του 
λαού σαν συγκλονίζεται από 
συναισθήματα, είναι το γλυκό- 
φωνο λάλημα του πουλιού πά
νω σ’ ολάνθιστο κλαράκι, είναι

η μοσχοβολιά των λουλουδιών 
που εισχωρεί αιθέριο στην αν
θρώπινη ψυχή, είναι το μύρο 
το άγιο που φτιάχνει ανθρώπι
νος νους και χέρι φθαρτό. 
Στους στίχους του η ψυχή βυ-
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
0 Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ. ε.α. 

καρδιολόγος κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
σας γνωστοποιεί, ότι εφεξής τις πρωινές ώρες 

(09.00 -13.00) θα^εργάξεται 
α) Δευτέρα ■ Τετάρτη - Παρασκευή 

στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ EUROMED 2000" 
επί της οδού Κατεχάκη αριθμ. 20, 

πλησίον της ομώνυμης στάσης του Μετρά, 
όπου διενεργείιαι, πέραν του συνήθους, 

ένας ευρύτερος γενικός εργαστηριακός έλεγχος 
(Αξονική τομογραφία, μαστογραφία 

πανοραμική ακτινογραφία οδόντων, έλεγχος 
οστεοπόρωσης, νευροφυσιολογικός έλεγχος κλπ). 

β) Τρίτη και Πέμπτη στο “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ", 
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 330 

(είσοδος από Κορδελίομ 8) έναντι νοσοκ. "ΥΓΕΙΑ" 
όπου διενεργείται, πέραν του συνήθους, 

ένας πληρέστερος εργαστηριακός καρδιολογικός έλεγχος 
(Σπινθηρογράφημμα μυοκαρδίου με γ -camera, 

διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημμα, 
holier ρυθμού και πιέσεωςκλπ.)

ΤΟ “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ" 
διαθέτει προς εξυπηρέτηση 

τω ν ασθενών του άνετο υπόγειο ιδιωτικό Parking.
Και τα δύο Κέντρα είναι συμβεβλημένα με το Δημόσιο 

και τα περοσσότερα ασφαλιστικό Ταμεία.

ΤΗΛ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ EUROMED 2000: 6746.665, 67.27.034 
"ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ": Τηλ.: 68.55.951 - 4 & 68.55.941-2 

Τηλ. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 28.22.233 (οικίας - ιατρείου)

θίζεται σε μέθη εκστατική, σε 
ουρανούς φωτόλουστους, λεύ
τερη από τα δεσμά της ύλης, 
θέλοντας να φθάσει στο άπει
ρο.

Έρχονται στιγμές που η ζωή 
φέρεται ψυχρά κι ασυγκίνητα 
στους ανθρώπους καθώς οι ά
μοιροι μάχονται αδιάκοπα ν’ α- 
ντέξουν τα βαριά της μοίρας 
χτυπήματα. Μοιάζει τότε η ζω
ή σαν το Χάροντα, που καμιά 
ανθρώπινη ικεσία, δεν φθάνει 
στ’ αυτιά του. Και καθώς απελ
πισία σφίγγει την καρδιά και 
πίκρα ξεχειλίζει απ’ την ψυχή, 
έρχεται στα χείλη και γίνεται 
τραγούδι.

Τ ραγούδια ελπίδας του 
σκλαβωμένου “ΤΑ ΚΛΕ
ΦΤΙΚΑ”, τραγούδια παρηγο
ριάς “ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ”, 
τραγούδια χαράς “ΤΑ ΓΑΜΗ
ΛΙΑ”, τραγούδια έρωτα, πό
νου, χωρισμού και προσμονής 
“ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”. Όλα αυτά 
συνθέτουν τη δημοτική μας 
ποίηση, που σε κάθε περίστα
ση χύνει στην ψυχή “το γλυκό 
της βάλσαμο”.

Αναμφίβολα, το δημοτικό 
τραγούδι κατέχει εξαίρετη θέ
ση μεταξύ των μνημείων του 
λόγου του λαού μας. Με το α
πέριττο κάλος, την πρωτοτυπί
α και την φραστική δύναμη 
και ενάργεια, ακριβέστερα κά
θε άλλου πνευματικού έργου 
φανερώνουν τον ιδιάζοντα χα
ρακτήρα του ελληνικού γέ
νους.

Η δημοτική μας ποίηση, εί
ναι η ασφαλέστερη αφετηρία 
και το ακλόνητο θεμέλιο πά- 
σης δημιουργίας ελληνικής τέ
χνης. Λέει χαρακτηριστικά ο ε
θνικός μας ποιητής Σολωμός 
“Ο θεμελιώδης ρυθμός ας στυ
λωθεί στο κέντρο της εθνικό- 
τητος και ας υψώνεται κάθετα, 
ενώ το νόημα από το οποίο πη
γάζει και υπηρετεί η ποίηση, α
πλώνει βαθμηδόν τους κύ
κλους του”.

Είναι πράγματι, το δημοτικό 
μας τραγούδι μέσον ακαταμά- 
χητον εθνικής αγωγής, διότι ε
κτρέφει, συντηρεί και ανυψώ
νει το εθνικό μας φρόνημα.

Γενικά, στο χαρακτήρα της η 
δημοτική ποίηση είναι αβία- 
στη, απλή κι αυθόρμητη, ανα- 
βλύζει από τα βάθη της λαϊκής

ψυχής, έχει παιδική αφέλεια, 
θυμίζει συχνά παραμύθια, ό
που πουλιά, δένδρα, βουνά, 
ποτάμια, ήλιοι και φεγγάρια, ό
πλα κι αστέρια, νεράιδες και 
στοιχειά παίρνουν ανθρώπινη 
μορφή.

Οι πηγές του δημοτικού μας 
τραγουδιού είναι πολλές. Από 
τα ποικίλα παιγνίδια των παι
διών, που συνδέονται με σχετι
κούς στίχους, τα χελιδονίσμα
τα, τα κάλαντα ( Χριστούγεννα 
- Πρωτοχρονιά - Φώτα - Αη 
Γιάννη - Λαζάρου ), τις ευχές, 
τα εγκώμια, τις γητείες, τα τρα
γούδια της δουλειάς κ.λ.π., που 
από στόμα σε στόμα, με μικρές 
παραλλαγές, έφθασαν διαδοχι
κά στις ημέρες μας και αποτε
λούν τη μεγάλη πνευματική 
μας κληρονομιά και απαρασά
λευτη ιερή παρακαταθήκη.

Οι λέξεις “τραγούδι” και 
“τραγούδι” έχουν τις ρίζες 
τους στην αρχαία τραγωδία, ό
που όσα χορικά της άρεσαν 
στο ευρύτερο κοινό, γινόταν 
τραγούδι στο λαό.

Τα πρώτα τραγούδια του αν
θρώπου, πιθανόν θα ήταν 
κραυγές πόνου, λύπης, χαρά ή 
ερωτικής ευτυχίας, που σιγά- 
σιγά εξελίχθησαν σε στίχους 
που ενσάρκωναν με κατάνυξη, 
εξάρσεις και συγκινήσεις της 
ψυχής, για κάτι που έκρουε πιο 
δυνατά τις χορδές της ανθρώ
πινης ευαισθησίας.

Έτσι το τραγούδι της δου
λειάς ήταν μια διέξοδος από το 
μόχθο. Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ στο α
πόσπασμα της “Υψιπύλης” α
ναφέρει για τα τραγούδια του 
αργαλειού “Κερκίδος ιστοτό- 
νου παραμυθία “και” αίλινον 
μεν επ’ ευτυχεί μολπά Φοίβος 
ιαχεί”, ο δε ΟΜΗΡΟΣ αναφέ
ρει για την ΚΙΡΚΗ, που τρα
γουδούσε υφαίνοντας και την 
άκουγαν οι σύντροφοι του Ο- 
ΔΥΣΣΕΑ” Κίρκης δ’ ένδον ά- 
κουον αειδούσης επί καλή ι
στόν εποιχομένης μέγαν”.

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ αναφέρει για 
το “επιλήνιον μέλος” (τραγού
δι στο πάτημα των σταφυ- 
λιών)” προς αυλόν άδοντες μέ
λος επιλήνιον”.

Το τραγούδι των θεριστάδων 
λεγότανε ‘Ίουλος” και η θεά 
της Γεωργίας ΔΗΜΗΤΡΑ έφε
ρε και το όνομα “Ιουλώ”.

Το τραγούδι των βοσκών α
ποκαλούνταν “βουκολισμός”, 
ενώ οι μυλωνάδες τραγουδού
σαν τον” μαίον”, όπως χαρα
κτηριστικά γράφει ο ΚΑΛΛΙ
ΜΑΧΟΣ στην “Εκάλη” - “και 
που τις ανήρ υδατηγός ιμαίον 
αείδει”.

Όπως και σήμερα, έτσι και 
στην αρχαιότητα οι ναυτικοί 
τραβούσαν κουπί με το ρυθμό- 
τραγουδιού. Ακόμα και το “έ- 
γιαμόλα, εγιαλέσα” έχει τη ρί
ζα του, όπως εξηγεί ο ΚΟΡ- 
ΑΗΣ, στο παραπλήσιον του Α
ΡΙΣΤΟΦΑΝΗ” “Ω εία, εία μά- 
λα, Ω εία, έτι μάλα.- “

Στα σημερινά γαμήλια τρα
γούδια του λαού μας θα βρού
με τα αντίστοιχα του “υμεναί
ου” και τα “επιθαλάμια”. Σχε
τικές εικόνες μας δίνει ο Ο
ΜΗΡΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ Ζ ) για τους 
γάμους, τα γλέντια και τα χα
ροκόπια, που τα συνόδευαν τα 
τραγούδια του “υμεναίου”.

“Ο Θρήνος” που αντιστοιχεί 
στο σύγχρονο “μοιρολόι” ήταν 
πανάρχαιο τραγούδι, αφού κι ο 
ΟΜΗΡΟΣ (Ιλιάδα Ω) περιγρά
φει το θρήνο, που έγινε στον

ΑΧ1ΛΛΕΑ. Μα και τα “Μα
νιάτικα μοιρολόγια” δεν είναι 
μονάχα θρήνος για τους νε
κρούς αλλά μια πλατύτερη φι
λοσοφημένη ενατένιση της ζω
ής. Το τραγούδι “ΤΗΣ ΑΡΕ
ΤΗΣ”, θρήνος και μοιρολό
ι το ίδιο, ποτέ δεν λέγεται 
στους νεκρούς, μα πάντα τρα
γουδιέται από πονεμένες υπάρ
ξεις, που έχασαν κάθε τι στη 
ζωή, σαν ψυχολογικό αντι
στάθμισμα στον πόνο τους ή κι 
από ευτυχισμένους ανθρώ
πους, σαν μια ανθρώπινη κατα
νόηση.

Και το σημερινό “νανούρι
σμα” αντιστοιχεί με τις “κατα- 
βαυκαλήσεις” και το “υπνο- 
ποιόν μέλος” των αρχαίων, που 
σε διάφορες μορφές συναντά
με στον ΑΙΣΧΥΛΟ (Προμη- 
θεύς Λεσμώτης-στ.575) - το 
ΣΟΦΟΚΛΗ (Φιλοκτήτης - 
στιχ.827) - τον ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Η- 
λέκτρα - στιχ. 194 και αλλαχού.

Μα και τα “κλέφτικα” βρί
σκουν αντιστοιχία:

α) Στα έπη του Τρωικού πο
λέμου (ΟΜΗΡΙΚΑ-ΚΥΠΡΙΑ- 
ΚΑ-ΝΟΣΤΟΙ). Γύρω από τον
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ΑΧΙΛΛΕΑ και τον ΟΔΥΣΣΕΑ 
δημιουργήθηκε ολόκληρος κύ
κλος τραγουδιών που εκφρά
ζουν την ορμή και τις ανησυχί
ες της Ελληνικής φυλής.

β) Στους “βυζαντινούς χρό
νους” όταν η “Βασιλεύουσα” 
αντιμετώπιζε στα πέρατα των 
συνόρων της Πέρσες - Αραβες 
- Τούρκους - Γότθους - Βούλ
γαρους - Σλάβους και άλλα 
βαρβαρικά στίφη και τα “ακρι- 
τικά έπη” στην κορυφαία μορ
φή “του ΑΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ”, 
εκφράζουν τα μεγαλειώδη κα
τορθώματα του ελληνισμού.

Και τα χρόνια περνούσαν, κι 
η φαντασία του λαού φούντω
σε κι ανακάτευε τα ιστορικά 
στοιχεία με το μύθο “Μάγισ
σες και βασιλόπουλα, Νεράι
δες και Δράκοι, Καλόγεροι και 
κοριτσόπουλα, κυράδες και 
φτωχόπαιδα, όλοι αντάμα χο
ρεύουν στην παραζάλη της λα
ϊκής φαντασίας και τα δημοτι
κά τραγούδια αποκτούν μια α
πέραντη ποικιλία, μια ζωντά
νια αστείρευτη και μια αλλό
κοτη γοητεία.

Αλήθεια: Ποια μάνα δε να
νούρισε με τραγούδι το παιδί 
στην κούνια; Ποια χέρια νενα- 
νικά ύφαναν στον ΑΡΓΑΛΕΙΟ, 
κέντησαν με το ΒΕΛΟΝΙ κι έ
φεραν το νερό με τη ΣΤΑ
ΜΝΑ, χωρίς τα κοριτσίστικα 
χείλια να τραγουδήσουν πό
θους, καημούς και όνειρα; 
Ποιος αδικοχαμένος συνοδεύ
τηκε στην τελευταία του κατοι
κία χωρίς ΜΟΙ ΡΟΛΟΓΙ Α, 
που στο άκουσμά τους ράγιζαν 
κι οι πέτρες Ποια προσμονή 
ξενιτεμένου, ποια αγωνία Α
ΓΑΠΗΣ, ποιος ανθρώπινος 
ΠΟΝΟΣ, ποιο γαμήλιο ΖΕΥ
ΓΑΡΩΜΑ, ποια ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
και ΛΗΣΜΟΝΙΑ, ποια ΑΥΤΑ
ΠΑΡΝΗΣΗ και ΘΥΣΙΑ, ποιο 
δάκρυ χύθηκε και δεν έγιναν 
τραγούδι δημοτικό; στα χείλη 
του λαού μας; Κι όταν χαθεί η 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στον άνθρω
πο, τότε τα μάτια βουρκωμένα 
στρέφονται στον ουρανό, τα 
χέρια τρεμάμενα σταυροκο- 
πιούνται και τα χείλη ολόγλυ- 
κα, τραγούδι ψάλλουν, τρα
γούδι ολόθερμης πίστεως στον 
Δημιουργό Θεό.

(Τάξε Μανούλα μ ’ τάματα σ ’ 
όλα τα μοναστήρια

τάξε κερί στον Άη - Λιά, 
φλουριά στην Άγια Λαύρα).

Συχνές όμως είναι και οι 
περιπτώσεις, που φέρνουν 
στην επιφάνεια, επιθυμίες του 
υποσυνείδητου, επιθυμίες που 
ξεπερνούν τα σύνορα της νο- 
μιμότητος, σπάσαν δεσμούς 
οικογενειακούς, λευτερώνο
νται από” πρέπει και όχι”, α
διαφορούν στις γονικές συμ
βουλές, στις συζυγικές παρα
κλήσεις ακόμα και στις παιδι
κές ικασίες, περιφρονούν κιν
δύνους και αψηφούν και το 
θάνατο, αρκεί να φθάσουν 
στο ποθούμενο.

Κλείνοντες, τη σύντομη αυ
τή εργασία μας, αφού χιλιάδες 
τόμοι δεν φθάνουν να χωρέ- 
σουν τη δημοτική μας παράδο
ση, παραθέτουμε τρία αντιπρο
σωπευτικά δημοτικά τραγού
δια. Το πρώτο είναι ένα πασί
γνωστο που χορεύεται και τρα
γουδιέται και σήμερα ευρύτα
τα και τ’ άλλα δυο είναι λίγο 
παλαιότερα και κάπως πιο ά
γνωστα, μα πολύ συγκλονιστι
κά και χαρακτηριστικά:

Α) Η ΠΑΠΑΔΙΑ

Μια παπαδιά περατιανή, 
πάει με τους λεβέντες 
πάει κι ο Παπάς από κο
ντά, πάει παρακαλώντας 
-Το που μ ' αφήνεις τα παι
διά, το έρημο το σπίτι 
-Φωτιά να κάψει τα παι
διά, το έρημο το σπίτι 
Κι εγώ πάω για λευτεριά, 
πάω με τους λεβέντες.

Β) Ο ΓΑΜΟΣ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΤΟΥ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΥ

Τριοημερίτικος γαμπρός, 
δέκα χρόνους στα ξένα 
ποτέ δεν ονευρεύτηκε το 
δόλιο του το σπίτι 
μια νύχτα ονευρεύεται, πα
ντρεύουν την καλή του.
Και στο ντοβλά κατέβηκε, 
το μαύρο του ρωτάει 
Δύνασαι μαύρε μ ’ δύνασαι 
σε δυο ώρες να με σώσεις; 
-Αν δέσης στο κεφάλι σου 
εννιά ωριές μαντήλι 
και πλέξεις στη μεσούλα 
σου εννιά ωριές ζωνάρι 
να μη σε φάει η βουή και 
ντραλιστής και πέσης 
μη βρω γκρεμό και δεν τον 
δω, πέφωτ και σε σκοτώ
νω.
Αινεί βιτσιά του μαύρου

του και πάει σαράντα μιλιά 
και ματαδευτερώνει του 
και πάει σαράντα πέντε 
στη στράτα όπου διάβαβινε 
, Θεόν επαρακάλει 
"Θέ μου να βρώ τον κύρη 

μου τα ’ αμπέλι να κλαδεύει 
να βρώ και τη μανούλα 
μου τον κήπο να ποτίζει ” 
Σαν χριστιανές τα έλεγε, 
σαν άγιος εισακούσθη 
“Καλώς τα κάνεις γέροντα, 
το τίνος είν ’ ταμπέλι;
Γειά σου χαρά σου βρε για
γιά, το τίνος είν’ο κήπος; ” 
“Της ερημιάς, της σκοτει
νιάς, του γιού μας του χα
μένου
Σήμερα της γυναίκας του 
της δίνουν άλλον άνδρα 
Εψές επήραν τα προικιά 
και σήμερα τη νύφη ” 
“Παρακαλώ σας άνθρω
ποι, αλήθεια να μου πείτε 
τάχα να φθάσω στη χαρά, 
θα φθάσω και στο γάμο; ” 
“Αν έχης μαύρο γρήγορο 
στο σπίτι τους προφθαίνεις 
κι αν είναι αργός ο μαύρος 
σου στην εκκλησιά τους 
βρίσκεις.-’’
-Δίνει βιτσιά του μαύρου 
του, στην εκκλησούλα φθά
νει.
- ”Γειά σας χαρά σας χω
ριανοί, καλώς τόνε τον ξέ
νο.
- ’’Θα φέρετε τη νύφη σας 
να την κεράση ο ξένος;
- ’’Θα φέρουμε τη νύφη μας 
να την κεράσης ξένε
-Το πρώτο του το κέρασμα 
ήταν το δακτυλίδι
- ”IIάψε παππά, έξω νουνέ 
και συ ψαλτάδες πάψτε 
γάμος εδώ Δε γίνεται, στα 
σπίτια σας να πάτε
και συ γαμπρέ αν ανιστα- 
θείς αμέσως σε σκοτώνω 
εμένα ήρθε ο άντρας μου, η 
πρώτη μου αγάπη.- ”

Γ) ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ 
ΠΟΥ ΕΤΙΝΕ ΝΥΦΗ

Που ήσουν, λεβέντη μ ’ ό
μορφε και πολυαγαπημένε; 
Κόρη κλειδιά αγόρασα κι α- 
ντίκλειδα σ ’αφήνω 
κλείδωσε την καρδούλα σου 
κι υπόφερε τον πόνο 
Ο Κύρης μου κι η μάνα μου 
του τοίμασαν το γάμο 
κι αν η καρδιά σου το βαστά, 
έλα να στεφανώσης.
-Πάω να το πω στη μάνα 
μου, κι ότι μου πει θα κάνω

Μάνα μου, με καλέσανε να 
πάω να στεφανώσω 
το νιό όπου καρτέραγες ά
ντρα για να τον πάρω 
-Και πως το λες παιδάκι 
μου, να πας να στεφανώσης; 
Έχεις ποδάρια να σταθείς 
και μάτια ν ’αντικρύσεις; 
Έχεις και γοργοδάκτυλα να 
αλλάξης δαχτυλίδια, να 
στεφανογυρίσεις;
-Έχω ποδάρια να σταθώ 
και μάτια ν ' αντικρύσω 
και χέρια γοργογύρισμα να 
στεφανογυρίσω.
Μάνα μου τ ’ αποφάσισα, 
κουμπάρα για να γίνω 
και θε να κάμω υπομονή, 
γερή καρδιά να δείξω.
Σύρε παιδί μου στο καλό 
και στην καλή την ώρα 
και να γιομόσει η στράτα 
σου τριαντάφυλλα και ρό
δα.
-Έκατσε και στολίστηκε 
τρεις μέρες και τρεις νύχτες 
τον ήλιο βάζει πρόσωπο 
και το φεγγάρι στήθος 
τ ’ αστέρια δένει στα μαλιά, 
τη θάλασσα στα μάτια 
Κάνει στεφάνια ολόχρυσα, 
λαμπάδιες ασημένιες 
και δαχτυλιόι διαμαντί της 
νύφης να χαρίση.
Στο δρόμο όπου πήγαινε τα 
μονοπάτια ανθούσαν 
κι ωσάν την είδε η εκκλη- 
σιά απ ' άκρη σ ' άκρη εσεί- 
σθη
Παππάς την είδε κι έσφαλε, 
διάκος κι αποξεχάσθη 
τα ψαλτικά τους έχασαν ψάλ
τες κω καλονάρχες 
κι ωσάν την είδε κι ο γαμπρός, 
λαβώθηκε η καρδιά του 
-Παππά, για ματασήμανε, 
παππά για ματαψάλε 
και γύρισε τα στέφανα και 
βόλτα στην κουμπάρα.
-Κι η νύφη απολογήθηκε με 
το καμμένο χείλη 
Σύρε να πάμε μάνα μου, τ ’ 
όνειρό μου το είδα 
χγιυσόν αητόν εβάσταγα κι 
άλλη μου τον έπηρε 
Τα ρούχα μου στην εκκλη- 
σιά, κι εγώ στο μοναστήρι 
κι όσο τον χάρηκα κι εγώ, 
να τον χαρεί κι εκείνη.
-Την ξαγναντεύει η μάνας 
της από το παραθύρι 
-Καλώς τη θυγατέρα μου τη 
φωτογεννημένη 
κουμπάρα την εστόλιζα και 
νύφη κατεβαίνει. Ο
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ΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, Αρχιφύλακα:

Λάβαμε την ποιητική σας συλλογή με τίτλο 
“Εξίτηλος χρόνος” που δημοσιεύθηκε απ’ 
τις Αχαϊκές εκδόσεις το 1999. Αποτέλεσε 
ευχάριστη έκπληξη για μας, ο συνδυασμός 
ορισμένων ποιημάτων της συλλογής με 
μουσικά θέματα υπό την έννοια ότι η ποίη
ση χαρακτηρίζεται πάντα και από μουσικό
τητα, κυρίως λόγω ρυθμού. Όσον αφορά 
τον συνδυασμό των ποιημάτων αυτών με 
μουσικά κείμενα, φανταζόμαστε ότι κατά 
την υποκειμενική σας κρίση, ως δημιουρ
γού, υφίσταται εσωτερικός σύνδεσμος θε
ματικός. Η τεχνοτροπία σας αποκλειστικά 
χαρακτηριζόμενη από ελευθεροστιχία, φθά
νει στο αποκορύφωμά της στο ποίημα 
“ΣΤΙΓΜΗ” σε σημείο που σχεδόν καταλύε- 
ται ο ρυθμός του ποιήματος, πράγμα που 
πρέπει να προσεχθεί και μελετηθεί λεπτομε
ρώς διότι κινδυνεύει να μοιάσει με ρυθμική 
πρόζα. Αυτό συμβαίνει διότι στον ελεύθερο 
στίχο βασική μονάδα ρυθμού είναι ολόκλη
ρος ο στίχος και παίρνει σχήμα με την φω
νητική παύση στο τέλος του. Επειδή το θέ
μα είναι πολύπλοκο και απασχολεί πολλούς 
θιασώτες του ελεύθερου στίχου, η σελίδα 
μας, θα αναφερθεί εκτενώς στο σημείο αυ
τό σε ειδικό αφιέρωμα.
Επανερχόμενοι στην προκειμένη συλλογή, 
παρατηρούμε επίσης ότι τα ποιήματα δια
περνά ένας εξαϋλωμένος ηδονισμός και αι
σθησιασμός όπου σε ορισμένα σημεία ε
ναλλάσσεται με την μοίρα του θανάτου, ως 
απολυτρωτικό πεπρωμένο: “....Είναι το φιλί 
σου εύσημο θανάτου...”
Γενικά παρατηρούμε ότι όλη η συλλογή κα
λύπτεται από ένα πέπλο μελαγχολίας που 
προσδίδει στην ποίησή σας μία αξιοσημείω
τη ιδιαιτερότητα. Θεωρούμε ότι _- ως ποιη
τής - έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε σε 
ικανό βαθμό προσωπική ιδιαιτερότητα τε
χνοτροπίας, την οποία, οφείλετε να εδραιώ
σετε και επεκτείνετε και σε άλλους τομείς 
του ποιητικού επιστητού.
Στην συνέχεια δημοσιεύουμε το ποίημα με 
τίτλο “Ανώνυμου μοναχού”.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Τελικά πραγματοποίησε την απειλή της 
Ένα βράδυ πέρασε τις κουρτίνες 
και πριν τα σκυλιά της λήθης ουρλιάξουν 
άφησε στο αναλόγιο 
το άρωμα μιας παλιάς αμαρτίας.

ΤΕΡΖΟΠΟΥΑΟ Βασίλειο, Αστ/κα:

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο “Ο αστυ
νομικός Καραχάλιος” και ευχαριστούμε. 

Αναφέρεται στον θάνατο συναδέλφου που 
επισυνέβη πολλά χρόνια πριν κατά την ά
σκηση του καθήκοντος. Ως ποίημα δεν εκ- 
φεύγει από την συνήθη θεματολογία και δεν 
παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερο τεχνοτροπικά 
και μορφικά, πράγμα που αποδεικνύει ότι, 
ασχολείσθε με την ποίηση περιστασιακά.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Τάσο, Αστυφύλακα:

Λάβαμε τα ποιήματα που μας αποστείλατε 
και ευχαριστούμε. Επιλέγουμε και δημο
σιεύουμε αυτό με τίτλο “ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ”. 
Περί της προσωπικής σας τεχνοτροπίας α
ναφερθήκαμε στο παρελθόν εκτενώς και 
παρατηρούμε ότι ο λόγος σας είναι λιτός και 
μεστός νοημάτων. Παρ’ όλα αυτά, συνα
στούμε να αποφεύγετε “κλισέ” θεματογρα
φίες όπως αυτή του συγκεκριμένου ποιήμα
τος, διότι, περί αυτής έχουν γραφεί εξαιρετι
κά πολλές σελίδες, κατά τρόπον ώστε όλοι 
οι συμβολισμοί να έχουν εξαντληθεί ή επα
ναλαμβανόμενοι κατά συνδυασμούς πλέον, 
να προκαλούν αισθητική δυσαρέσκεια ή α
νία στον μελετητή.

“ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ”
(“Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ”)

“Ότι βρήκες μια πατρίδα 
μία άκρη φως 
Γα να γέρνεις το κορμί σου 
που το λεν λαός!

Ότι έχεις ένας τόπος 
να ερωτευτείς 
Μοιάζει με Παραδεισένιος 
μιας μορφής νοσταλγικής!

Ότι πρωτομάθεις είν’ο λόγος 
λόγος ζωντανός 
Που αιώνες σαγηνεύει 
ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς !

Ότι βρήκα μία άκρη 
θέση των Θεών 
Της Σοφίας της Αγάπης 
μήτρα, παναθρώπινων στιγ
μών! ”

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Χρήστο, Ανθ/νόμο:

Λάβαμε ποιήματά σας, απ’ τα οποία επιλέ
γουμε και δημοσιεύουμε αυτό με τίτλο ‘Ή 
λιε μου”. Μέσα από την απλότητά του, ξε- 
πηδάνε εικόνες με αξιόλογο συμβολισμό 
και το ποίημα διαχέεται από μια αισιόδοξη 
σύνδεση των εννοιών “ήλιος = ζωή = αγά
πη”. Η επιτυχία του ποιήματος συνίσταται, 
κατά την γνώμη μας, στον χειρισμό της λέ- 
ξεως “ήλιος” όχι σαν φυσικό - καθημερινό 
φαινόμενο, αλλά σαν έννοια στην οποία α
ποδίδεται ιδεολογική διάσταση. Παράλλη
λα σας προτρέπουμε να αυξήσετε την δια- 
νοητικότητά σας και να διευρύνετε τον λεξι
λογικό σας ορίζοντα, καταβάλλοντας συγ
χρόνως προσπάθεια να απαλλαγείτε απ’ τον 
“ρυθμό της μαντινάδας” ο οποίος είναι μεν 
υποβοηθητικός της ομοιοκαταληξίας, αλλά 
εκφράζει έναν συγκεκριμένο χώρο της μου
σικής και της ποίησης.

Ήλιε μου

Ήλιε μου ροδοκόκκινε 
που πας για να δειπνήσεις 
να ξέρεις μες το διάβα σου 
πολύ θα κοκκινίσεις

Στάσου για λίγο μη βιαστείς 
τη νύχτα να μας φέρεις 
και κοίταξε τ’ άλλο πρωί 
αγάπη να προσφέρεις.

Είναι εκείνο που ποθούν 
καρδιές για ν’ απολαύσουν 
κοίταξε μη το αρνηθείς 
και τη ζωή τους χάσουν.

Γιατ’ η ζωή σα θα χαθεί 
χάνεται κι’ η αγάπη 
πούναι το φως κι’ η ομορφιά 
στ’ ανθρώπινο παλάτι

Γι’ αυτό και πάλι δέομαι 
κι’ αν μας υπολογίζεις 
στο πρωινό σου ερχομό 
αγάπη να χαρίζεις. □

Επιμέλεια:

Αστυνόμος Α', Βασίλειος Τσαγκάρης 
ΥποψΑ ιδάκτορας τον Τομέα Φιλοσοφίας 

της Φιλοσοφικής Σχ. Αθηνών.
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Του Υπαστννόμον Λ' Αλκή ΨΩΜΑ

Δημοσιεύουμε παρακάτω σύντομες θεματικές ενότητες με σκοπό να δώσουμε στον αναγνώστη μια μικρή εικό

να μιας περασμένης εποχής και ενδεχομένως κάποιες ιστορικές πληροφορίες.

Τα κείμενα είναι βγαλμένα μέσα από την σχετική νομοθεσία και τον ειδικό τύπο της εποχής.

Οι ημερομηνίες, που αναγράφονται πάνω από κάθε κείμενο, αντιστοιχούν, 

είτε στην ημερομηνία έκδοσης του σχετικού νόμου, Δ/τος, κ.λ.π., 

είτε στην ημερομηνία δημοσίευσης του θέματος στον τύπο της εποχής, που εμείς ερευνήσαμε.

Οσα κείμενα είναι μέσα σε εισαγωγικά, παρατίθενται αυτούσια.

184 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος 2000



12 Δεκεμβρίου 1833

Το ωράριο εργασίας των δη
μοσίων υπαλλήλων προέβλεπε 
8 ώρες την ημέρα και άρχιζε 
στις 8 το πρωί για τη χρονική 
περίοδο από της εορτής του Α
γίου Γεωργίου έως του Αγίου 
Δημητρίου και στις 9 το πρωί 
για τον υπόλοιπο χρόνο.

Αργίες Δημοσίων Υπηρε
σιών δεν υπήρχαν παρά μόνον 
ημιαργίες, κατά τις οποίες οι ώ
ρες εργασίας ήταν 4, για τους 
μεν μήνες του καλοκαιριού από 
τις 9-1, για τους Δε μήνες του 
Χειμώνα από τις 10-2. Οι ημέ
ρες αυτές των ημιαργιών ήταν:

1. Οι Κυριακές.
2. Το νέο έτος.
3. Τα Θεοφάνια.
4. Η 25η Ιανουάριου (6 Φε

βρουάριου με το νέο ημερολό
γιο), ως ημέρα αποβίβασης του 
Βασιλέως στο Ναύπλιο.

5. Η εορτή του Ευαγγελι
σμού.

6. Η Μεγάλη Παρασκευή 
και το Μέγα Σάββατο.

7. Η Δευτέρα του Πάσχα και 
η Δευτέρα της Πεντηκοστής.

8. Η εορτή του Αγίου Γεωρ
γίου.

9. Η εορτή της Αναλήψεως.
10. Η εορτή των Αγίων Απο

στόλων.
11. Η εορτή της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου.
12. Η εορτή του Αγίου Δη

μητρίου.
13. Οι δύο ημέρες των Χρι

στουγέννων.
Στα γενέθλια και στην ονο

μαστική εορτή του Βασιλέως 
διακοπτόταν η εργασία, μόνο 
όσο διαρκούσε η επίσημος λει
τουργία.

(Β. Διάταγμα)

28 Ιουλίου 1835

Προκειμένου να μετακινηθεί 
κάποιος από την επαρχία, όπου 
διέμενε μόνιμα, σε κάποια άλ
λη, έπρεπε απαραιτήτως να έ
χει εφοδιασθεί, προηγουμένως, 
με διαβατήριο από την οικεία 
δημοτική αρχή. Στους Δήμους, 
που υπήρχαν αστυνόμοι, το 
διαβατήριο υπογραφόταν απ’ 
αυτούς, στους δε λοιπούς από 
τον Δήμαρχο.

Στα διαβατήρια αναγράφο
νταν οι Πρωτεύουσες από τις 
οποίες θα διερχόταν ο μετακι
νούμενος, χωρίς όμως, να 
προσδιορίζεται ο χρόνος της ε
κεί αφίξεως ή παραμονής του. 
Επίσης αναγράφονταν, εκτός 
των στοιχείων ταυτότητας (ό
νομα, επώνυμα, ηλικία, κ.λπ.) 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά του κατόχου, όπως ανάστη
μα, πόδια, δάκτυλα, φρύδια, 
μάτια, μέτωπο, στόμα, μύτη, 
πιγούνι, πρόσωπο, κ.λπ.

(Β. Διάταγμα)

6 Απριλίου 1835

Για να ασκήσει κάποιος το ε
πάγγελμα του αρτοποιού έπρε
πε, προηγουμένως, να εφοδια- 
σθεί με άδεια του Δημάρχου, 
“η δε άδεια θέλει δίδεσθαι εις 
μόνους εκείνους, οίτινες δύνα- 
νται ν ’ αποδείξωσιν αποχρώ- 
ντως την καλήν των διαγωγήν 
και την ικανότητά των”. Επί
σης, οι αρτοποιοί είχαν υπο
χρέωση να έχουν αποθηκευμέ- 
νη ποσότητα αλεύρου, πρώτης 
ποιότητας, που να επαρκεί για 
διάστημα ενός μηνός.

Η μη τήρηση των δύο παρα
πάνω υποχρεώσεων, είχε ως α
ποτέλεσμα την πρόσκαιρη ή ο
ριστική στέρηση στον παραβά
τη του δικαιώματος εξάσκησης 
του επαγγέλματος του αρτο
ποιού. Δικαίωμα να κλείσει ο 
αρτοποιός το κατάστημά του ο
ριστικά δεν είχε, αν προηγουμέ
νως δεν το είχε δηλώσει στον 
Δήμαρχο, 6 μήνες γρηγορότερα.

(Β. Διάταγμα)

12 Ιανουάριου 1837

Όσοι στο δρόμο συναντού
σαν ταχυδρόμους κινούμενους 
με την ταχυδρομική άμαξα ή 
με ίππους και οι οποίοι σάλπι
ζαν “τον της υποχωρήσεως 
σαλπισμόν”, ώφειλαν να υπο
χωρούν και να πηγαίνουν προς 
τα δεξιά των ταχυδρομικών α
μαξών ή ίππων, δίνοντας προ
τεραιότητα στους ταχυδρό
μους. Την ίδια υποχρέωση είχε 
και όποια άμαξα έτρεχε μπρο
στά και την πλησίαζε το ταχυ
δρομείο, το οποίο ήθελε να την 
προσπεράσει.

Οι παραβάτες τιμωρούνταν με 
πρόστιμο πέντε δραχμών, υπέρ 
των Ταχυδρομικών Ταμείων.

(Β. Διάταγμα)

16 Φεβρουάριου 1848

Οι Αγροφύλακες είχαν το δι
καίωμα να θανατώσουν τα 
γουρούνια και τις γίδες που πε
ριπλανιόνταν αδέσποτα μέσα 
σε ξένες ιδιοκτησίες και προ- 
καλούσαν ζημιές. Το ίδιο δι
καίωμα είχαν και οι ιδιοκτήτες. 
Με τον νόμο ΑΦΚΣΤ του 1887 
το παραπάνω δικαίωμα περιο
ρίστηκε σε θανάτωση, το πολύ, 
3 γουρουνιών ή γιδιών.

Οι Χωρ/κες, Δημοτικοί κλη
τήρες, Αστυνομικοί επιτρέπο- 
νταν να θανατώνουν τα γου
ρούνια, που περιπλανώνταν α
δέσποτα στους δρόμους των 
πόλεων.

(Νόμος ΟΣΤ)

15 Ιουλίου 1856

Οι Αγροφύλακες εκλέγονταν 
από τους αρμόδιους ιδιοκτήτες 
κτημάτων και ο διορισμός τους 
γίνονταν από τον Δήμαρχο ή 
τον ειδικό Πάρεδρο για ορισμέ
νη κτηματική περιφέρεια ή θέ
ση. Για τα εθνικά κτήματα το 
δικαίωμα το είχαν αυτοί που τα 
κατείχαν και τα καλλιεργούσαν.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν είχαν 
συνέλθει για να αποφασίσουν 
σχετικά εντός της ταχθείσης 
προθεσμίας ή στην περίπτωση 
που δεν συμφωνούσαν ως προς 
την εκλογή των Αγροφυλάκων, 
τότε αυτοί διορίζονταν από τον 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμ
βούλιο. Από το 1893 τον διορι
σμό των Αγροφυλάκων αντί 
του Δημάρχου τον έκανε ο Α
στυνόμος, ο οποίος είχε και την 
πειθαρχική ευθύνη επ’ αυτών, 
τους έπαυε δε ο Νομάρχης.

(Νόμος ΤΞ)

15 Αυγούστου 1909

“ΠΟΣΑ ΔΡΑΜΙΑ 
ΕΧΕΙ Η ΟΚΑ”

“Το ζήτημα τούτο έλυσε η 
Βιομηχανική και Εμπορική Α

καδημία, η οποία απέστειλε εν 
έγγραφον προς το Ελληνικόν εν 
Κων/λει Επιμελητήριον, γνω
στού όντος ότι η εν χρήσει παρ ' 
ημίν οκά είναι Τουρκική, δια 
του οποίου εζήτησε πληροφορί
ες περί του Βάρους αυτής. Πα
ρόμοιον έγγραφον απέστειλε 
προς τον ίδιον σκοπόν και εις 
την ενταύθα Αστυνομικήν Διεύ- 
θυνσιν.

Εκ των πληροφοριών δε τας 
οποίας έλαβε συνήγαγε το συ
μπέρασμα ότι η παρ ’ ημίν εν 
χρήσει οκά έχει δράμια
399.0. .. ήτοι 1.280 γραμμάρια, 
ενώ η Τουρκική έχει σωστά 
400 δράμια ήτοι γραμμάτια
1.282.9.. .

Η διαφορά είναι προφανής 
διο το Υπουργείον των Εσωτε
ρικών δέον να φροντίση περί 
του διακανονισμού αυτής, διότι 
αφού λεγομεν ότι έχομεν Τουρ
κικήν οκά δεν πρέπει να υπολεί
πεται αυτής έστω και κατά εν 
δράμιον περίπου χάριν εμπορί
ου και της κοινωνίας ”,

(Περιοδικό ΗΧΩ ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", τ.8, 

σελ.128)

17 Μαϊου 1912

Από σχετική Αστυνομική 
Διάταξη:

"Άρθ.1 Απαγορεύεται εις τας 
γυναίκας να εισέρχονται εντός 
τροχιοδρομικών οχημάτων, σι
δηροδρομικών σταθμών, εκ
κλησιών, θεάτρων, καταστημά
των αγοραπωλησιών και εν γέ- 
νει εις μέρη συναθροίσεων, ή 
μεταβαίνωσιν εις τόπους συγκε
ντρώσεων ανθρώπων, πλατεί
ας, κ.λ.π., φέρουσαι επί των πί
λων των βελόνας (στηρίγματα) 
με επικίνδυνον ασυνήθες μή
κος, αν μη καταστήσωσι ταύτας 
ακινδύνους δια περικαλύψεως 
της αιχμής".

Από ότι φαίνεται όμως, το 
παραπάνω πρόβλημα με τα 
στηρίγματα των καπέλων των 
κυριών δεν ήταν μόνο ελληνι
κό, καθόσον διαβάζουμε ότι 
και εις Γαλλία εκδόθηκε από 
τις οικείες Αρχές σχετική απα
γορευτική εγκύκλιος.

(Περιοδική "ΗΧΩ ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", τ. 76, 
σελ.679, Αθήνα 1-7-1912)
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24 Μαΐου 1912

Ομοίως, από Αστυνομική 
Διάταξη:

“Άρθ.1 Απαγορεύομεν εις 
τας κυρίας να φέρωσιν εις τας 
πλατείας των θερινών θεάτρων 
πίλους δια των οποίων, ως εκ 
του μεγάλου κατά πλάτος και 
ύψος σχήματος ή των διακο- 
σμήσεων αυτών, καθιστώσι 
προφανώς αδύναντον ή και δύ- 
σκολον εις τους όπισθεν αυ
τών καθη μένους θεατάς την 
παρακολούθησιν δια της ορά- 
σεως των θεατρικών παραστά
σεων.

Αρθ.2. Επίσης απαγορεύο
μεν εις τους θεατάς αμφοτέρων 
των φύλλων, να φέρωσι πίλους 
εις τας πλατείας των χειμερι
νών θεάτρων.

Άρθ.3. Εκτός των φερόντων 
τους πίλους, παραβατών της 
παρούσης διατάξεως, ως παρα- 
βάται αυτής θεωρούνται και οι 
θιασάρχαι ή εργολάβοι θεά
τρων, ως και οι επιτετραμμένοι 
των εν τοις θεάτροις τήρησιν 
της τάξεως υπάλληλοι και οι 
συνοδοί των γυναικών”.

(Περιοδικό "ΗΧΩ ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" 

τ. 76, σελ.679)

5 Ιουλίου 1913

Οι οδηγοί αυτοκινήτων, που 
κινούνταν από Αθήνα προς Δε- 
κέλεια, έπρεπε να “σαλπίζωσι” 
τρεις φορές σε κάθε στροφή 
του δρόμου, όταν δε κατέρχο
νταν από Δεκέλεια προς Αθήνα 
να “σαλπίζωσι” δύο φορές, 
προκειμένου τα αντιθέτως κι
νούμενα οχήματα να γνωρί
ζουν την κατεύθυνση των άλ
λων.

Η ταχύτητα, που μπορούσαν 
να αναπτύσουν, δεν έπρεπε να 
ξεπερνά τα 12 χιλιόμετρα των 
ώρα.

(Περιοδικό "ΗΧΩ ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", 

τ.100, σελ.881)

20 Σεπτεμβρίου 1913

“Το Αρχηγείον (Χωροφυλα
κής) επρότεινεν εις το Υπουρ- 
γείον την σύστασιν ουλαμού

ποδηλατιστών Χωροφυλάκων 
και υπέβαλε τον σχετικόν κα
νονισμόν”.

(Περιοδικό ΗΧΩ ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", 

τ.105, σελ.923)

Εν Αθήναις τη 28 Μαρτίου 
1919

“Άριθ.25184/2 Εμπιστευτική
Το Αρχηγείον Χωροφυλακής
ΓΙρος τους
κ.Υπαρχηγόν, κ.κ. Επιθεω- 

ρητάς, τας Ανωτέρας Διοική
σεις Χωροφυλακής και Αστυ
νομικός Διευθύνσεις.

Μερίληψις
Περί απαγορεύσεως εις τους 

στρατιωτικούς της Χωροφυλα
κής του ξυρίζειν ή οπωσδήπο
τε παραμορφώνειν τον μύστα- 
κα.

Καίτοι δια της υπ’ α- 
ριθ.2184/27/8/18 εγκυκλίου 
Διαταγής μου εφείλκισα την 
προσοχήν των κ.κ. Επιθεωρη
τών και των Διοικητών των 
διαφόρων υπηρεσιών δια την 
ακριβή εφαρμογήν και τήρησιν 
της διατάξεως του άρθρου 515 
παρ. 2α του Νέου Κανονισμού 
περί του εν τη περιλήψει αντι
κειμένου, εν τούτοις παρετη- 
ρήθη ότι ου μόνον πλείστοι 
των οπλιτών, αλλά και ένιοι 
των κ.κ.Αξιωματικών, παρέχο- 
ντες εαυτούς υπόδειγμα εις 
τους οπλίτας, ξυρίζουσι τον 
μύστακα ή παραμορφώνουσιν 
οπωσδήποτε βραχύνοντες αυ
τόν.

Επιθυμών όπως εκλείψη η 
κακή αυτή έξις, η αντικειμένην 
εις την ανδροπρεπή παράστα- 
σιν του στρατιωτικού, παρακα
λώ και αύθις όπως επιστήσητε 
την προσοχήν υμών δια την 
αυστηράν εφαρμογήν και τή- 
ρησιν της ανωτέρω διατάξεως 
του κανονισμού.

Οι Προϊστάμενοι των διαφό
ρων υπηρεσιών, παρακαλού- 
νται, όπως εκδόσουσι τας σχε
τικός διαταγάς των.

Ο Αρχηγός της Χωρ/λακής
(υποσ.) Εμμ. Ζυμβρακάκης”
(Αντίγραφο στο Αρχείο του Γρ.

Ιστορίας/Υ.Δ.Τ.)

Σημείωση: Σύμφωνα με το 
άρθρο 515 του κανονισμού 
Χωροφυλακής του 1918 οι άν- 
δρες της Χωροφυλακής υπο-

χρεούνταν να τρέφουν μουστά
κι αλλά μπορούσαν, προαιρετι- 
κώς, να αφήνουν “υπήνη (υπο- 
γένειο) χωριστή ή ηνωμένη με
τά του μύστακος, καθ’ όλη την 
έκταση του στόματος ή του 
πώγωνος”.

6 Δεκεμβρίου 1920

Από σχόλιο του Περιοδικού 
“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ", τ.7, σελ.101.

‘Ότι οι κατατασσόμενοι εις 
την Χωροφυλακήν κατατάσ
σονται προς αποκλειστικόν 
σκοπόν να αποφύγουν τας τα
λαιπωρίας του στρατού, είναι 
κοινόν μυστικόν. Επειδή δε οι 
περισσότεροι εξ αυτών κατα
γόμενοι εκ των Επαρχιών έ
χουν ακόμη αδιάφθορον τον α
πλοϊκόν χαρακτήρα των, συμ
βαίνει να συναισθάνωνται α
νωμαλίας τινάς εις την συνεί- 
δησίν των. Χαρακτηριστικόν 
Δε της συναισθήσεως ταύτης 
είναι η προσφυεστάτη φράσις, 
εις την οποίαν εφεύρον προς 
αλληγορικήν απόδοσιν της κα- 
τατάξεώς των εις την Χωροφυ
λακήν. Ο κατατασσόμενος εις 
την Χωροφυλακήν δια να απο- 
φύγη τον στρατόν, κάμνει, λέ
γουν “Τομαρικήν πολιτικήν”!

Το ευχάριστον είναι ότι η 
φράσις δεν έχει ανάγκην εξη- 
γήσεως και η μπορεί κάλλιστα 
να πλουτίση το συντασσόμε- 
νον ιστορικόν λεξικόν της Ελ
ληνικής γλώσσης”.

22 Νοεμβρίου 1920

“Κατ’ απόφασιν του Αστυ
νομικού Διευθυντού διανυκτε- 
ρεύουν από της παρελθούσης 
εβδομάδος καθ’ εκάστην ανά 
εν των γαλακτοπωλείων της Ο
μόνοιας εκ περιτροπής. Εξαι- 
ρετικώς τας νύκτας του Σαββά
του και της Κυριακής θα παρα
μένουν ανοικτά μέχρι πρωίας 
άπαντα τα κέντρα”.

(Περιοδικό: "ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ", σελ.78)

29 Νοεμβρίου 1920

“Διατάχθησαν τα αστυνομι
κά Τμήματα, όπως προβαίνου-

σιν εις την σύλληψιν των πέ
ραν της 9ης νυκτερινής ώρας 
περιφερομένων εις τας οδούς 
και τα κέντρα της πόλεως παί- 
δων, χαμινίων ή μικροπωλη- 
τών ηλικίας κάτω των 16 ετών. 
Οι γονείς των παραβατών της 
διαταγής ταύτης θα καταδιώ- 
κωνται ποινικώς”.

(Περιοδικό "ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ", 

σελ. 93)

24 Ιανουάριου 1921

Με σχετική Αστυν. Διάταξη 
τροποποιείται η ταχύτης των 
αυτοκινήτων (για Αθήνα) ως 
εξής: “Επί της οδού Πατησί
ων από της Λεωφ. Αλεξάν
δρας μέχρι της γέφυρας του 
Ποδονύφτη και καθ’ άπασαν 
την Λεωφόρον της Αλεξάν
δρας εις 45 χιλιόμετρα.

Επί της Λεωφ. Συγγρού από 
της γέφυρας Φιξ μέχρι του 
τέρματος της Λεωφόρου 50 
χιλιόμετρα. Επί της οδού Κη
φισίας από της οδού Ρηγίλλης 
μέχρι του Γηροκομείου εις 35 
χιλιόμετρα και από της στά
σεως Θων μέχρι Κηφισίας 45 
χιλιόμετρα”.

(Περιοδικό "ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ", τ.Ι2, 

σελ. 190)

24 Ιανουάριου 1921

"Από της εσπέρας της 22 τρέ
χοντος ετέθη εν ισχύϊ, προς ε- 
παρκεστέραν και πρακτικωτέ- 
ραν φρούρησιν της πόλεως (Α
θηνών), νέον αστυνομικόν μέ- 
τρον νυκτερικών περιπολιών ε
πί ποδηλάτων ”,

(Περιοδικό "ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

τ.Ι2, σελ. 190)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Ο ειδικός τύπος, που ερευνή

σαμε και αναγράφεται κάτω α
πό τα σχετικά κείμενα, καμιά 
επίσημη σχέση δεν είχε με το 
Σώμα της Ελληνικής Χωροφυ
λακής. Πρόκειται για περιοδι
κά, που εκδίδονταν από ιδιώτες 
και ασχολούνταν με θέματα 
Χωροφυλακής. □
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Y u u p G O ' L a k u
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΑΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2525/97 η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου από 
το έτος 2000 και εφεξής. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2000 και 2001, προβλέπεται η 
εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με το παλαιό σύστημα 
των Γενικών Εξετάσεων.
Η εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών από τους υπηρετούντες αστυνομικούς θα γί
νει και με τα δύο συστήματα.
Τα ποσοστά θέσεων για τους υποψηφίους κάθε συστήματος θα προσδιοριστούν με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα κοινοποιη
θούν αμέσως μετά την απόφαση.
Πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων προσδιορίζεται περί τα 
τέλη Απριλίου αρχές Μαϊου. Για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης του Ενιαί
ου Λυκείου προσδιορίζεται να διεξαχθούν το μήνα Ιούνιο.
Αναφορικά με το νέο σύστημα εισαγωγής οι αστυνομικοί υποψήφιοι για διευκρι- 
νήσεις πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους Λύκεια της περιοχής των ή στις 
Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αστυνόμου Λ’ Νικολάου Σουπιώνη: “Προανάκριση, τρόποι ενέργειας προανακριτικών πράξεων”. Στο βιβλίο αναφέρονται 
οι τρόποι και μέθοδοι διενέργειας διαφόρων ανακριτικών πράξεων (αυτουργία, πραγματογνωμοσύνη, εξέταση μαρτύρων, υ
πόπτων, κατηγορουμένων, συλλήψεις, κατασχέσεις κ.λπ.) αλλά και τρόποι σύνταξης διαβιβαστικών. Τα αναγραφόμενα στο 
βιβλίο στοιχεία είναι πρωτότυπα. Το βιβλίο πωλείται στη τιμή των 4.000 δραχμών, τηλ. 6444005, 6444018.

Μητροπολίτου Φωκίδος Αθηναγόρα X. Ζακόπουλου: “Πλάτων και Παύλος περί του ανθρώπου”. Πρόκειται για θεολογι- 
κή, φιλοσοφική και ψυχολογική έρευνα την οποία ο συγγραφέας υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης ως διατριβή για 
τον τίτλο του διδάκτορος φιλοσοφίας. Είναι μια μελέτη που ερευνά τον άνθρωπο από ψυχολογικής απόψεως, όπως ενσωμα
τώνεται στα γραπτά του Πλάτωνος και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οι επιθυμούντες να απευθύνονται στη Μη
τρόπολη Φωκίδας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και Αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία:

•  Με το βαθμό του Υποστρατήγου ο Ηλίας Βλαχογιάννης.
•  Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι: Χρήστος Μανωλόπουλος, Νικόλαος Πανής και Ιωάννης Δελλαπόρτας.
•  Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Σωτήριος Ανδροβιτσανέας, Θωμάς Ράπτης, Εμμανουήλ Στρατάκης, Δημή- 
τριος Δελημάρης, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Δάβουλος και Βασίλειος Σαμπάνης.
•  Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή οι: Χαράλαμπος Πασχαλίδης, Γεώργιος Ξυνάς, Κωνσταντίνος Βασιλός, Κωνστα
ντίνος 1 σίγγος, Γεώργιος Τζιότζιορας,Σπυρίδων Μαστρογιάννης, Βασίλειος Τζίμας, Θωμάς Καλαμπαλίκης, Ανδρέας Παυλό- 
πουλος, Γ εράσιμος Μαυρόχης, Βασίλειος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Καραντώνης, Γ εώργιος Κρητικός, Δημήτριος Φιλιππάκος 
και Αριστείδης Γεωργίου.
•  Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ η Ιουλία Σκίτσα.
•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Νικόλαος Γραμμένος.
•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Ηλίας Λαμπρόπουλος, Αριστείδης Καρκαντζός, Παναγιώτης Λέφας, Ιωάννης Που- 
λάκος, Ιωάννης Μωραϊτης, Ελένη Καραπάνου, Ρίζος Ρίζος, Χρήστος Καλιακάτσος, Γεώργιος Ρώτας, Νικόλαος Λεμούσιας, 
Κωνσταντίνος Μαραζόπουλος, Αλέξανδρος Χήρας, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος Γλαμπεδάκης, Αθανάσιος Μιχα- 
λόπουλος, Απόστολος Φράγκος, Ελευθέριος Φραγκάκης, Νικόλαος Παπαδάκης και Βασίλειος Μπούτας.
•  Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Χαράλαμπος Λυσαρίδης, Γεώργιος Παναγόπουλος, Αθανάσιος Ζιώγος, Μιχαήλ 
Κλαμενάκος, Χαράλαμπος Παπαδάκης, Στυλιανός Ψαραδέλλης, Επαμεινώνδας Γουργουλέτη, Αργύριος Αλεξόπουλος, Δρό
σος Κουτσιμπέλης, Βασίλειος Σαρδελής, Μιλτιάδης Οικονόμου, Δημήτριος Μεϊμέτης, Δημήτριος Τσομπανάκης, Διονύσιος 
Τσουκαλάς, Αθανάσιος Παρασχάκης, Ανδρέας Καλογερόπουλος, Γεώργιος Νασιόπουλος, Χρήστος Ψαθάς, Αλεξάνδρα Πα- 
πούλα, Παναγιώτης Κουταλιανός, Νικόλαος Τσιόφυλας, Γεώργιος Τσουμάνης, Νικόλαος Αντωνάκης, Ιωάννης Ντίνας, Βασί
λειος Τσιούμας, Δημήτριος Τοπαρλάκης, Ευάγγελος Γεροθανάσης και Αναστάσιος Γιαβασόγλου.
•  Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Γεώργιος Αλεβίζος, Γεώργιος Μπιτίνης, Ιωάννης Καλαμίδας και Γεράσιμος Ζούγρης.
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Ο Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Βασιλόπουλος που υπηρετεί στο Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηλείας, τηλ. 2403324, 0932595177.
•  Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0937881002.
•  Ο Αστυφύλακας Θεολόγος Σελιάμης που υπηρετεί στο Α.Τ. Αμυνταίου Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών, τηλ. 038622222, 038623634.
•  Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Μαργαρίτης που υπηρετεί στην Υ.Α.Τ. Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κυκλάδων, τηλ. 6443380, 0977007933.
•  Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Βαμβακάς που υπηρετεί στο Α.Τ. Μοσχάτου επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ορεστιάδας, Ξάνθης ή την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 0937664616.
•  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Νικολόπουλος που υπηρετεί στο Α.Τ. Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΚΑ) επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηλείας, 9029908, 0977972494.
•  Ο Αστυφύλακας Νέστωρ Τσουκάνης που υπηρετεί στο Α.Τ. Γενισαίας Ξάνθης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ή της Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 054181222, 0945403457, 039454440.
•  Ο Αστυφύλακας Βασ. Χριστόπουλοςπου υπηρετεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αβδήρων Ξάνθης επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Χαλκιδικής και Κιλκίς, τηλ. 
054151222, 0944101846, 031214192.
•  Ο Αστυφύλακας Ανδρέας Κουνέλης που υπηρετεί στο Α.Τ. Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχαϊας, τηλ. 9810454, 061434915.
•  Ο Αστυφύλακας Αθανάσιος Τζιανετόπουλος που υπηρετεί στο Α.Τ. Σπετσών επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 9521452, 0977006928.
•  Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Πατλάκης που υπηρετεί στον Αστυν. Σταθμό Εμπορίου Κοζάνης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 039151123.
•  Ο Αστυφύλακας Σωτήριος Παντελής που υπηρετεί στο Α.Τ. Πτολεμαϊδας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 0977880221, 031859320.
•  Ο Αστυφύλακας Θωμάς Σκαλτσογιάννης που υπηρετεί στο Α.Τ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων, Αρτας, Πρέβεζας ή Αιτωλοακαρνανίας, τηλ. 079125703, 
0944149726.
•  Ο Αστυφύλακας Χαράλαμπος Στεφανίδης που υπηρετεί στο Α.Τ. Μεγαλόπολης Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Πέλλας ή τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
079122222,0944512881.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Παλλήνης Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Δωδεκανήσου ή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 0945440193, 016391266.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό ο χρόνος εργασίας του προσωπικού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1986 (Α’- l l ) .  Ειδικότερα, 
απότ ο συνδυασμό των διατάξεων της παρ.3 του άρθρουί του Π.Δ. 28/1986 και της 14867 Φ. 012. 5/57 από 27.11.1981 από
φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης “περί πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, προκύπτουν 
τα ακόλουθα:
1. Οι μέρες ανάπαυσης του αστυνομικού προσωπικού είναι το Σάββατο και η Κυριακή. Κατ’ αυτές δύναται να επιβληθεί υ
ποχρεωτική παροχή εργασίας μόνον εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση των διοικητών των οι
κείων Υπηρεσιών.
2. Η προσφορά εργασίας τη μια ημέρα ανάπαυσης (έκτη ημέρα) είτε είναι Σάββατο είτε Κυριακή θεμελιώνει δικαίωμα λή
ψης ειδικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ημέρα ανάπαυσης (έβδομη ημέρα) θεωρείται η άλλη ημέρα, Σάββατο ή Κυ
ριακή, κατά περίπτωση.
3. Για την παροχή εργασίας την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεω
τικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Είναι δε δυνατή η χορήγηση δύο συνεχόμενων ημερών 
αποζημίωσης με δύο αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης μέσα στο ίδιο δεκαπενθήμερο.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ημερήσια ανάπαυση χορηγείται εντός χρονικά περιορισμένου πλαισίου, ώστε να μην α
ναιρείται κατ’ ουσίαν η δικαιολογητική βάση και ο σκοπός θεσπίσεως των διατάξεων που αφορούν την άσκηση του δικαιώ
ματος αυτού, αλλά και να μη διαταράσσεται, παράλληλα, η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών. Κατά συνέ
πεια, το δικαίωμα δεν πρέπει να ασκείται μετά την παρέλευση και της δεύτερης εβδομάδας (15 ημερών) από τη γέννησή του.
5. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης συνιστούν, από τη φύση τους, κανόνες δη
μόσιας τάξης και επομένως, ούτε ο αστυνομικός μπορεί να παραιτηθεί της άσκησης του δικαιώματος αυτού, ούτε και η διοί
κηση μπορεί να στερεί τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, από το δικαιούχο. Συνεπώς, η διοίκηση υποχρεούται να μεριμνά ώστε 
να χορηγούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, οι ημερήσιες 
αναπαύσεις στο αστυνομικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη, όταν αυτό είναι εφικτό, και τις προτιμήσεις των δικαιούχων, 
χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται προς τούτο η εκ μέρους τους υποβολή σχετικής αίτησης.
6. Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι των αστυνομικών Υπηρεσιών ασκούν το δικαίωμα της λήψης ημερήσιας ανάπαυ
σης, κατά τα ανωτέρω, αφού αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους. Η αναφορά αυτή δεν έχει την έννοια της αίτησης, αλ
λά της γνωστοποίησης και επιβάλλεται από τη φύση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των διοικούντων στη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προϊσταμένη Υπηρεσία δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης της ημερήσιας α
νάπαυσης από το διοικούντα, μόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που αφορούν και την Υ
πηρεσία που διοικεί ο δικαιούχος. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιβάλλεται όπως ο διοικών λάβει την ημερήσια ανάπαυ
ση αμέσως μετά την αντιμετώπιση της έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και εντός του καθοριζόμενου χρονικού πλαισίου.
7. Το αστυνομικό προσωπικό που λαμβάνει ημερήσια ανάπαυση απουσιάζει νόμιμα από την Υπηρεσία του. Η αδυναμία έ
γκαιρης επιστροφή στην Υπηρεσία του, για λόγους ανωτέρας βίας, δε θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και ε
φαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 27/1986.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΑΑΗΝΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο Γεώργιος Μυλωνάς του Νικολάου, 
πέτυχε στη Σχολή Αστυφυλάκων Κο
μοτηνής. Ο πατέρας του είναι Αρχιφύ- 
λακας ε.α.

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αρχιφύλακας Νικόλαος Ψωϊνός. Γεννήθηκε το 
έτος 1957 στην Αρεόπολη Λακωνίας. Κατετάγη 
το 1976 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Απεβίωσε 
την 23.11.1999 λόγω παθολογικών αιτίων.

+ Αρχιφύλακας Βασίλειος Παππάς. Γεννήθηκε 
το έτος 1952 στη Μαγούλα Καρδίτσας. Κατετάγη 
την 11.7.1972 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Ιωαννίνων, Λευκάδας, Φθιώτιδος, 
Λάρισας και Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων, ενός αγοριού και ενός 
κοριτσιού. Απεβίωσε την 21.12.1999 λόγω παθο
λογικών αιτίων.
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ΕΥ
ΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ” στους Αστ/κες ΤΣΟ- 
ΛΙΓΚΑ Κων/νο και ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημή- 
τριο, διότι εκτελώντας διατεταγμένη υ
πηρεσία πληρώματος περιπολικού, κα- 
τάφεραν να συλλάβουν στο Κερατσίνι 
Αλβανό κακοποιό, ο οποίος, λίγα λεπτά 
πριν, είχε τραυματίσει σοβαρά με μαχαί
ρι τον Αβιδίδη Δημήτριο. Ο δράστης έ
φερε μαζί του πιστόλι, με το οποίο, προ- 
κειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, 
πυροβόλησε κατά των αστυνομικών χω
ρίς επιτυχία.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “Ε
ΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Β' ΤΡΙΑΝΟ 
Κων/νο και Αστ/κες ΚΟΥΣΤΕΝΗ 
Κων/νο και ΝΤΟΥΛΑ Αθανάσιο, διότι 
υπηρετούντες στο Α.Τ. Γλυφάδας, πέ- 
τυχαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 
επ’ αυτοφώρω δύο ανήλικες υπηκόους 
Βουλγαρίας, ανάμεσα στο πυκνό και πο
λυπληθές εκκλησίασμα του ί. Ναού Αγί
ου Κωνσταντίνου Γλυφάδας, τη στιγμή 
που μέσα από την τσάντα γυναίκας, εί
χαν αφαιρέσει το πορτοφόλι της.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “Ε
ΠΑΙΝΟΣ” στους: Αρχ/κα ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟ Κων/νο και Αστ/κες ΣΑΚΚΑΡΗ 
Δημήτριο και ΡΙΣΒΑ Αθανάσι, διότι ε
κτελώντας υπηρεσία πληρώματος περι
πολικού, κατάφεραν μετά από καταδίω
ξη να συλλάβουν δύο άτομα στην παρα
λιακή λεωφόρο Βάρκιζας, τα οποία επέ- 
βαιναν σε μοτ/τα χωρίς αριθμό κυκλο
φορίας και είχαν στην κατοχή τους ένα 
κιλό ακατέργαστη ινδική κάνναβη.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Χαλκιδικής, απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: 
Αρχ/κα ΓΚΑΛΗ Ιωάννη και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο, Αστ/κες ΓΡΑΜΜΕΝΟ Δημή- 
τριο, ΓΚΑΛΗ Χρήστο, ΖΗΛΙΟΥΔΗ Πασχάλη, ΖΕΡΒΑ Αθανάσιο, ΚΑΛΟΓΝΩΜΑ Δημή- 
τριο, ΚΟΘΡΑ Παντελή, ΚΟΥΡΙΔΗ Νικόλαο, ΠΑΑΑΗΔημήτριο, ΠΑΠΑ Βασίλειο, ΠΛΑ- 
ΣΤΑΡΑ Γεώργιο, ΠΛΑΤΑΡΑ Δημήτριο, ΤΣΙΡΑΚΜΑΝΗ Γεώργιο και ΡΟΔΟ Π ΟΥΔΟ Στέ
φανο, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Πολυγύρου, Α.Φ. Νικήτης, Α.Τ. Αγίου Νικολάου, 
Α.Σ. Συκιάς, Α.Σ.Ν. Μαρμαρά και Α.Δ.Χ/ Επιτελείο, κατάφεραν να συλλάβουν και 
να παραδώσουν στη δικαιοσύνη 32 άτομα, ηλικίας 19 έως 45 ετών, που μετείχαν σε 
RAVE PARTY, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών φαρμάκων, περί ό
πλων - εκρηκτικών και του υγειονομικού κανονισμού. Στην κατοχή των παραπάνω α
τόμων, βρέθηκαν ποσότητες ηρωίνης, χασίς, χάπια ECSTASY, και L.S.D., καθώς και 
αναισθητικά σπρέυ.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Λάρισας απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους Αστυν. 
A ' ΦΡΑΓΓΟ Χρήστο, Υπαστ. Α ΚΟΥΤΡΑ Κων/νο και ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κων/νο, Αρχ/κες ΔΗ
ΜΟΥ Αντώνιο, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟ Ευάγγελο, ΓΟΥΣΙΟ Ηλία, ΝΤΕΡΚΟ Αθανάσιο και ΚΑ- 
ΝΟΝΙΔΟΥ Πηνελόπη, Αστ/κες ZAPPA Χρήστο, ΧΑΛΚΙΑ Φίλιππο, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Αθανά
σιο, ΑΛΑ ΜΟΥΛΑ Χριστόφορο, ΠΟΛΥΖΟ Γεώργιο και ΑΙΑΚΟΥ Αφροδίτη, διότι υπηρε
τούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας κατόρθωσαν να συλλάβουν μεγα- 
λέμπορο ναρκωτικών στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26,6 κιλά 
κοκαΐνη και 6,9 κιλά ινδική κάνναβη.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Μεσσηνίας, απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Α
στυν. A ' ΑΝΥΦΑΝΤΗ Κων/νο, Αστυν. Β ' ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΠ Βασίλειο, Υπαστ. A ' ΚΟΥ- 
ΜΟΥΝΔΟΥΡΟ Ιωάννη, Ανθ/μο ΜΠΑΚΑ Γεώργιο, Αστ/κες ΓΙΑΑΛΕΛΗ Μιχαήλ, ΔΗΜΑ- 
ΚΟΓΙΑΝΝΗΔημάκη, ΜΑΔΑΠΑΝΗ Παναγιώτη και ΖΟΥΖΟΥΝΗ Αθανάσιο και Δόκ. Α
στυφύλακα ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟ - ΠΑΥΛΑΚΟ Μιχαήλ, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. 
Καλαμάτας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο άτομα στην περιοχή 
Κυδωνίτσα Μεσσήνης, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 1.350 
γραμ. χασίς, ένα πιστόλι 7,65 mm με 54 σφαίρες, και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
120 φυτά ινδικής κάνναβης ύψους 3-4 μέτρων, καθώς και 11 ίδια φυτά σε γλάστρες.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης 
Βοιωτίας, απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” 
στους: Αστυν. A ' ΑΓΟΡΗ Θεοχάρη, Υπα
στ. Α ' ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Νικόλαο, Ανθ/μο 
ΣΙΑΚΟΥΛΠ Χαράλαμπο, Αρχ/κα ΜΠΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλία, Αστ/κες ΚΩΣΤΑΚΗ Δη- 
μήτριο, ΔΑΣΚΑΔΑΚΠ Γεώργιο, ΛΑΙΟ 
Κων/νο και ΜΠΑΙΑΜΠΛΙΑ Μαρία, διότι 
υπηρετούντες στο Τ.Α. ©ηβών πέτυχαν 
μετά από πολυήμερη παρακολούθηση 
να συλλάβουν τέσσερα άτομα Ρουμανι
κής υπηκοότητας, τα οποία σε διάστημα 
ενός μηνός είχαν διαπράξει σωρεία κλο
πών και διαρρήξεων σε καταστήματα 
και σχολικά συγκροτήματα της περιο
χής·

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕ
ΣΚΕΙΑ” στους Αστυν. Υποδ/ντή ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Αστυν. Α ' ΔΡΙΒΙΛΑ Δημή- 
τριο, Αστυν. Β'ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΑνδρέα, Υπαστυν. Α ' ΠΑΝΩΡΙΟ Τριαντάφυλλο και 
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ Απόστολο, Υπαστυν. Β ' ΖΟΥΔΙΑΡΗ Απόστολο, Ανθ/μο ΚΟΤΣΙΡΗ Χαρά
λαμπο και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Αρχ/κα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Φίλιππα, Αστ/κες ΘΕΟΔΩΡΕΛΟ Γεώργιο, ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ Παντελή, ΚΑΛΟΓΕΡΗ Θεό
δωρο, ΞΥΠΟΛΙΑ Δημήτριο και ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ Κων/νο, διότι υπηρετούντες στην Υ- 
ποδ/νση Ασφάλειας Πατρών, κατόρθωσαν ύστερα από πολυήμερες έρευνες σε διά
φορες περιοχές της χώρας, να εξαρθρώσουν κύκλωμα πολυμελούς σπείρας κλοπής και 
παραποίησης αυτ/των.

Με απόφαση της Γ.Α.Δ.Α. απονεμή
θηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Υ
ποδ/ντή Ασημάκη Γκόλφη, Αστυνόμους 
Α ’ Αθανάσιο Λντωνόπουλο και Κων/νο 
Κοροβάση, Υπαστυνόμους Α ’ Ανδρέα 
Μπαμπίλη, Αθανάσιο Κάμπρα και Μιλ
τιάδη Αλεξάκη, Ανθ/μους Δημήτριο 
Μπούρα και Μιχαήλ Γουρνιεζάκη, Αρ
χ/κες Ηλία Καλλίτερη και Ευστάθιο Φω- 
τόπουλο, Αστ/κες Τρύφωνα Τσεμπελίδη 
και Αθανάσιο Ρεκουνιώτη, διότι υπηρε
τούντες στο Α.Τ. Ζωγράφου και εργα- 
σθέντες με ζήλο, προθυμία και πέραν 
των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, 
πέτυχαν τη σύλληψη του Γεωργίου Σω- 
τηριάδη ο οποίος από το έτος 1996 έως 
και τη σύλληψή του την 9-1-2000, δρώ- 
ντας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, 
διέπραττε απάτες και κλοπές, παρουσια- 
ζόμενος κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα ως 
μακρινός συγγενής τους, τους αποσπού- 
σε διάφορα χρηματικά ποσά, άλλοτε δε 
διαλανθάνοντας της προσοχής των, α- 
φαιρούσε αυτά επιπλέον των όσων του 
έδιναν με την θέλησή των.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ
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“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ”
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ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ

Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής συνελήφθησαν οι αλλοδαποί, Τακιεντίν Γιουνές, Ζμίτκο Μανταλένα και Μού
σα Γκαμάλ κατηγορούμενοι για “εκβίαση κατά συναυτουργία”, “νόμου περί αλλο
δαπών” και “απλή συνέργεια σε εκβίαση”.

Από τις έρευνες και την προανάκριση προέκυψε ότι προ διμήνου, άγνωστο άτο
μο άρχισε να τηλεφωνεί στην οικία του Αθανασίου Καργιώτη και στο κατάστημά 
του απειλώντας τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών και της συζύγου του απαιτώ
ντας εκβιαστικά την καταβολή του χρηματικού ποσού των 5.000.000 δραχμών, 
προκειμένου να μην πραγματοποιήσει τις απειλές του. Ο άγνωστος δράστης συνέ
χισε καθημερινώς τα απειλητικά τηλεφωνήματα, χωρίς να γνωρίζει στον παθόντα 
τους λόγους της απαίτησης.

Τελικά ο εκβιαστής επικοινώνησε και πάλι τηλεφωνικά με τον παθόντα λέγο- 
ντάς του ότι είναι “η τελευταία σου ημέρα, εγώ είμαι Αραβας Μουζαχεντίν και δεν 
φοβάμαι καμία αστυνομία”.

Ο παθών συμφώνησε με τον άγνωστο δράστη να του καταβάλλει το χρηματικό 
ποσόν των 2.000.000 δραχμών ζητώντας να του εξηγήσει τους λόγους που απαι
τεί τα χρήματα απ’ αυτόν. Ο άγνωστος δράστης ισχυρίσθηκε ότι πριν από ένα χρό
νο ενώ εργαζόταν στο κατάστημά του μια φίλη του δεν της φέρθηκε καλά και την 
απέλυσε.

Ο παθών αμέσως προσήλθε στην ανωτέρω Υπηρεσία, κατέθεσε σχετικά, προση
μειώθηκαν νομίσματα και μόλις ο πρώτος των δραστών παρέλαβε τα νομίσματα 
και κατευθύνθηκε προς την Μανταλένα που τον περίμενε, συνελήφθησαν. Σε κο
ντινή απόσταση συνελήφθηκε και ο τρίτος των δραστών, ο οποίος επιτηρούσε το 
χώρο.

Τη νύκτα της 11 προς 12 Απριλίου 
1990, το αρχαιολογικό μουσείο της 
Κορίνθου δέχθηκε επίθεση από σπείρα 
τουλάχιστον τεσσάρων αρχαιοκαπή- 
λων, οι οποίοι αφού τρυμάτισαν βαριά 
το νυχτοφύλακα αφαίρεσαν το χρημα
τικό ποσόν του 1.000.000 δραχμών, το 
οποίο προοριζόταν για την πληρωμή 
του προσωπικού. Στη συνέχεια εισήλ- 
θαν από τη στέγη του μουσείου στο ε
σωτερικό αίθριο, παραβίασαν τις πόρ
τες και λεηλάτησαν τις δύο αίθουσες 
με τα ελληνορωμαϊκά εκθέματα, αρπά
ζοντας συνολικά 271 έργα τεράστιας 
αρχαιολογικής αξίας.

Την 7.9.1999, κλιμάκιο ανδρών του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, σε συ
νεργασία με ειδικούς πράκτορες του 
FBI, βρήκε και κατάσχεσε στο Μα'ϊάμι 
ΗΠΑ, το σύνολο των κλαπέντων αντι
κειμένων. Από τις μέχρι σήμερα έρευ
νες του Τμήματος Αρχαιοκαληπίας ε
πιτεύχθηκε η σύλληψη του Αναστασί
ου Καραχάλιου και Ιωάννη Λιώρη. Της 
συλλήψεως διαφεύγουν μέχρι στιγμής 
οι Τρύφωνας Καραχάλιος του Λά
μπρου και Τρύφωνας Καραχάλιος του 
Τρύφωνα καθόσον βρίσκονται σε ά
γνωστη διεύθυνση στο εξωτερικό.

Εις βάρος όλων των παραπάνω έ
χουν εκδοθεί εντάλματα συλλήψεως α
πό το 2ο Τακτικό Ανακριτή Κορίνθου, 
ο οποίος διεξάγει κύρια ανάκριση για 
την υπόθεση ληστείας και κλοπής των 
αρχαίων αντικειμένων.

Σε έρευνα που διεξήχθηκε στην οικί
α του Αναστασίου Καραχάλιου βρέθη
καν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα 
κοκαΐνης, 9,6 κιλά ακατέργαστης ινδι
κής κάνναβης συσκευασμένης και έ
τοιμης για εμπορία, ένα περίστροφο, 
16 φυσίγγια, μια κυνηγετική καραμπί- 
να, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, 12 πήλινα 
αρχαία αντικείμενα, 13 διαφορετικές 
σφραγίδες, ένας γεμιστήρας υποπολυ- 
βόλου και δύο φιλμ και αριθμός φωτο
γραφιών που εικονίζουν αρχαία αντι
κείμενα.

Σε έρευνα που διεξήχθηκε στην οικί
α του Ιωάννη Λιώρη βρέθηκε τμήμα 
βραδύκαυστου φυτιλιού και φωτοτυπί
α εγγράφου στην οποία αναγράφονταν 
οι αστυνομικοί κώδικες διαβίβασης. 
Στην οικία της φίλης του Αναστασίας 
Φραγκομανωλάκη βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα υποπολυβόλο, τρεις γε
μιστήρες πλήρεις του υποπολυβόλου, 
38 φυσίγγια, ένα πιστόλι κρότου - αε
ρίου, μία κυνηγετική καραμπίνα και α
νταλλακτικά του κυνηγετικού όπλου.
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ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ

Σε ένοπλη σύγκρουση εξελίχθηκε στην πλατεία Βάθης, ο αστυνομικός έλεγχος που επίχείρησαν να πραγματοποιήσουν οι 
άνδρες δύο Σταθμών “Σ” της Αμέσου Δράσεως, σε επιβατηγό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Όταν οι αστυ
νομικοί πλησίασαν με μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να ελέγξουν τους επιβαίνοντες, δέχθηκαν πυροβολισμούς και α
πό τα τρία άγνωστα άτομα. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και στη συμπλοκή τραυματίσθηκε θανάσιμα ο Ρουμάνος 
Ίον Βασίλε ενώ οι άλλοι δύο κατόρθωσαν να διαφύγουν. Από τους αστυνομικούς τραυματίσθηκαν ο Αστυφύλακας Προκό
πιος Βλάσης με τραύματα στα πόδια και στο αριστερό χέρι, ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Πολύχρονος με τραύματα στο δεξί 
χέρι και την ωμοπλάτη και ο Αστυφύλακας Ροδόλφος Τολιάτος με τραύμα στο στήθος.

Ύστερα από συστηματική παρακολούθηση και αξιοποίηση διαφόρων πληροφοριών οι άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων 
Κατά Ζωής συνέλαβαν στην πλατεία Αμερικής τον Κωνσταντίνο Πάσσαρη, κύριο πρωταγωνιστή της συμπλοκής, καθόσον ή
ταν ο πρώτος που άρχισε να πυροβολεί κατά των αστυνομικών, με αυτόματο όπλο που παράτησε στο σημείο της ανταλλαγής 
πυροβολισμών.

Κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του ο Πάσσαρης έφερε μια χειροβομβίδα και ένα πιστόλι που επεχείρησε να χρησιμοποιή
σει ανεπιτυχώς λόγω της έγκαιρης ακινητοποίησής του. Ο συλληφθείς κατονόμασε ως σύνεργό του τον Ρουμάνο Γκορέα Νι
κόλαε ο οποίος ήταν συγκροτούμενος του στις φυλακές Κασσάνδρας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Πάσσαρης και ο Γκορέα στρατολόγησαν τον Ίον Βασίλε και έναν άλλο Ρουμάνο α
γνώστων στοιχείων ταυτότητας και αφού συνέστησαν σπείρα διέπραξαν τις εξής αξιόποινες πράξεις:

1. Την 20.2.2000 ο Πάσσαρης είχε τηλεφωνήσει σε τηλεοπτικό σταθμό και είχε απειλήσει με αντίποινα την Αστυνομία για 
το θανάσιμο τραυματισμό του Ίον Βασίλε.

2. Την 17.2.2000 ο Πάσσαρης με τον άγνωστο Ρουμάνο επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα που είχαν κλέψει, με την α
πειλή πιστολιών εισήλθαν σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ακινητοποίησαν τους δύο υπαλλήλους που ήταν στην είσοδο 
και αφαίρεσαν από το ταμείο 400.000 δραχμές.

3. Την 18.2.2000, οι ίδιοι επιβαίνοντες στην ίδια μοτοσυκλέτα μετέβησαν σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και αφού α- 
κινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού τον υπάλληλο που ήταν εκεί αφαίρεσαν το χρηματικό ποσόν των 12.669.831 δραχ
μές σε ελληνικά και ξένα χαρτονομίσματα.

4. Την 12.2.2000 ο Πάσσαρης, ο Γκορέα και ο Ίον Βασίλε μετέβησαν σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών και αφαί
ρεσαν το χρηματικό ποσόν των 300.000 δραχμών.

5. Την 31.1.2000 ο Πάσσαρης με τον Βασίλε μετέβησαν σε τουριστικό γραφείο στην περιοχή του Μεταξουργείου και α
φού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσόν των 500.000 δραχμών.

6. Την 31.1.2000 ο Πάσσαρης, ο Γ κορέα και ο Βασίλε μετέβησαν σε έκθεση αυτοκινήτων στην Καλλιθέα, παραβίασαν την 
πόρτα του καταστήματος και αφαίρεσαν τρία ακριβά επιβατηγό αυτοκίνητα.

7. Την 22.2.2000 ο Γ κορέα τραυματίσθηκε θανάσιμα από άνδρες της Αμέσου Δράσεως, στην Πετρούπολη, όταν σε έλεγ
χο που επεχείρησαν να διενεργήσουν, αποπειράθηκε να τους πυροβολήσει με αυτόματο όπλο.

Ο Πάσσαρης ομολόγησε τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος του ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλα αδικήματα.

ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ...

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Α/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν ο Ιωάννης Οικονό
μου και Θεόδωρος Δημόπουλος κατηγορούμενοι για “απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία” και “απάτη και πλαστογραφία 
κατ’ εξακολούθηση”.
Ειδικότερα, ο Οικονόμου έβαζε αγγελίες σε εφημερίδες για την πώληση οικοπέδου που βρίσκεται στη Γλυφάδα, εμφανιζόμε
νος ψευδώς ως ιδιοκτήτης. Την αγγελία αντελήφθη ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οικοπέδου ο οποίος ζει μόνιμα στο εξωτερικό 
και ανέθεσε σε εκπρόσωπό του να υποβάλλει σχετική μήνυση. Κατόπιν τούτου και σε συνεννόηση με την ανωτέρω Υπηρε
σία ο εκπρόσωπος εμφανίσθηκε ως αγοραστής ταυ οικοπέδου και συναντήθηκε με τον Οικονόμου που του συστήθηκε ως ι
διοκτήτης και τονΔημόπουλο που τον συνόδευε, σε κτηματομεσιτικό γραφείο του Ν. Φαλήρου, όπου και συνελήφθησαν. Κα
τά τη διαπραγμάτευση, ο Οικονόμου ζήτησε 850.000 δραχμές και επέδειξε αντί τίτλου κυριότητας μια απόφαση του Πολυμε
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζετο ως ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Ο ιδιοκτήτης του κτηματομεσιτικού 
γραφείου δεν συνελήφθη, διότι όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε σχέση με τις παράνομες ενέργειες των δύο δραστών.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο χαρτοφύλακα του Οικονόμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα δύο παρόμοιες αποφάσεις 
δικαστηρίων, στις οποίες πέτυχε να του αναγνωρισθεί η κυριότητα ισάριθμων μεγάλων οικοπέδων σε ακριβές περιοχές της 
Αττικής και πιθανολογείται η παραπλάνηση των δικαστηρίων που τις εξέδωσαν, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις δεν εμφανιζό
ταν ο εναγόμενος.
Οι συλληφθέντες κατά την εξέτασή τους τήρησαν αρνητική στάση και μάλιστα ο Οικονόμου αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση 
ως κατοικία του, αλλά όταν διαπιστώθηκε ότι είχε αποχωρήσει προ καιρού δεν αποκάλυψε τη σημερινή διεύθυνσή του.
Σε έρευνα στην οικία του Δημόπουλου βρέθηκε και κατασχέθηκε μια πλαστή σφραγίδα.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΤΕ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν οι, Άγγελος Τσα
κίρης, η Πολυξένη Καμάρη και ο Αντώνιος Παντελάκης, κατηγορούμενοι για “πλαστογραφία με χρήση”, “απάτη κατά συναυ
τουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα” και “σύσταση και συμμορία”.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση οι κατηγορούμενοι από τα μέσα Ιανουάριου 2000, συνέστησαν ομάδα και χρησιμο
ποιώντας φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών υπαρκτών προσώπων τα οποία προηγουμένως πλαστογραφούσαν μετέβαιναν σε 
καταστήματα που συνεργάζονται με την “Κοσμοτέ”, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις.

Συγκεκριμένα, οι Τσακίρης και Παντελάκης προμηθεύονταν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών τα οποία στη συνέχεια 
πλαστογραφούσαν και ο Τσακίρης τα κατέθετε με αίτησή του υπό ψευδή στοιχεία σε καταστήματα ειδών κινητής τηλεφωνί
ας από τα οποία παρελάμβανε κάρτες με σύνδεσητης “Κοσμοτέ” καθώς και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τις συσκευές τις 
κρατούσε για λογαριασμό του ο Τσακίρης μαζί με τη σύζυγό του, η οποία γνώριζε όλα τα παραπάνω, και στη συνέχεια τις 
διέθεταν σε κατάστημα που διατηρούσαν στη Νίκαια, ενώ τις κάρτες σύνδεσης τις παρέδιδε ο Τσακίρης στον Παντελάκη, ο 
οποίος τις πουλούσε σε αλλοδαπούς στο λιμάνι του Πειραιά.

Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής ήταν να υποστεί ζημιά η “Κοσμοτέ”, που ανέρχεται στο χρηματικό ποσόν των 
11.000.000 δραχμών τουλάχιστον, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί αποδέκτες των καρτών επικοινωνούσαν με τις χώρες τους.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΝ ΚΑΛΑΙΘΕΑ

Συνελήφθη από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ο Αλβανός Ιλίρ Ντίμο για
παραβάσεις του νόμου “Περί ναρκωτικών”.

Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω Υπηρεσία είχε περιέλθει πληροφορία για έναν Αλβανό που σύχναζε στην περιοχή της Καλ
λιθέας και διακινεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση της πληροφορίας εντοπίσθηκε ο Ι
λίρ και τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Τις επαφές του με μικρεμπόρους τις έκανε σε διάφορα σημεία τις Καλλιθέας ενώ για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε 
ταξί. Πριν από κάθε επαφή επισκεπτόταν με πολύ μεγάλες προφυλάξεις, διαμέρισμα επί της οδού Δοϊράνης το οποίο όπως 
διαπιστώθηκε αργότερα χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών (καβάντζα).

Μετά από επέμβαση των ανδρών της Δίωξης επιτεύχθηκε η σύλληψη του Αλβανού και η κατάσχεση ηρωίνης συνολικού 
βάρους 1.880 γραμμαρίων, κοκαΐνης συνολικού βάρους 545 γραμμαρίων και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών.

ΣΕ “ΛΑΘΟΣ” ΧΕΡΙΑ 
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε κύκλωμα ατόμων που δια
τηρούν σχέσεις με ομάδες εκβιαστών καταστημάτων και καταστροφών με βομβιστικές και κάθε είδους επιθέσεις εναντίον 
προσώπων και καταστημάτων διαφόρων περιοχών της Αττικής.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι, Εεώργιος Ταμπακάκης, Βασίλειος Γεωργάκαρος, Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος και η 
Μποτσίλοβα Ραντοστίνα.

Σε έλεγχο που έγινε από άνδρες της Αμέσου Δράσεως στα Πετράλωνα στο επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του Ιακώβου 
Αρπακουλάκη, θείου του πρώτου εκ των συλληφθέντων, στο οποίο επέβαινε και ο Γεωργακαράκος, βρέθηκε μια σιδερογρο- 
θιά. Στα πλαίσια της προανάκρισης και έρευνας που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις οικίες των συλληφθέ
ντων ένα πιστόλι με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων, μια πλήρη φυσιγγίων γεμιστήρα, τριάντα σφαίρες διαφόρων διαμετρημά
των, διάφορα μαχαίρια και στιλέτα, ένας πήλινος αμφορέας, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ένα περίστροφο, εκατό 
σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας, μια κλεμμένη πινακίδα μοροποδηλάτου, μια ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας, το χρηματικό ποσόν των 635.000 δραχμών και ένα βιβλιάριο καταθέσεων με 10.000.000 δραχμές.

Επίσης στο διαμέρισμα του Γεωργακαράκου που διέμενε και η Μποτσίλοβα, βρέθηκε τεμάχιο λευκού χαρτιού στο οποίο α- 
ναγράφετο “Κώστας Μαυροκορδάτος Δυναμτ” Χαμοστέρνας - Κλητομείδους 8.

Αξιοποιώντας το σημείωμα οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών σε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του Μαυροκορδάτου βρήκαν 
και κατέσχεσαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων, διάφορα μαχαίρια, στιλέτα και σιδερογροθιές και μεγάλο χρημα
τικό ποσόν.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟ ΚΑΟΠΕΣ

Από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Α/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη ο υπήκοοος Κροατίας 
Ζόραν Λιουμπίσιτς. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο συλληφθείς το 1997 μέχρι τη σύλληψή του διέ- 
πραξε περισσότερες από εκατό κλοπές, με τη μέθοδο της παραβίασης ομφαλού κλειδαριών καταστημάτων και διαμερισμά
των από περιοχές της Γλυφάδας, Φαλήρου και Ελληνικού, αφαιρώντας κοσμήματα, χρυσαφικά και ηλεκτρονικά είδη.

Συγκατοικούσε με τη φίλη του Έλενα Κάτιτς, η οποία μόλις πληροφορήθηκε τη σύλληψη του φίλου της έφυγε από το σπί
τι παραλαμβάνωντας όσα πράγματα μορούσε. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο βιντεοκάμε
ρες, πέντε φωτογραφικές μηχανές και άλλα μικροαντικείμενα ως προϊόντα κλοπών.

Ύστερα από αναζητήσεις εντοπίσθηκε η Κάτιτς σε ξενοδοχείο των Αθηνών και συνελήφθη μαζί με τους Σέρβους αδελφούς 
Μάρκοβιτς και Ντούσκο Μποζιντάρ. Στο δωμάτιο που διέμεναν και οι τρεις, βρέθηκε ένα περίστροφο, μικροποσότητα ηρω
ίνης, ένα βίντεο, μια τηλεόραση, έξη φωτογραφικές μηχανές, πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ρολόγια και κοσμήματα 
προερχόμενα από κλοπές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 21 κλοπές, ενώ συνεχίζουν να προσέρχονται στα γραφεία του Τμήματος Εγκλημάτων Ι
διοκτησίας, παθόντες, για αναγνώριση κατασχεθέντων αντικειμένων.

ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ...

Άνδρες του Α.Τ. Πειραιά, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνέλαβαν την Παναγιώτα Ζαφειροπούλου γνω
στή ως “Γιώτα, το καλύτερο μέντιουμ του Κερατσινίου”, για απάτη και παράβαση του νόμου “περί όπλων”.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε τη στιγμή που η Ζαφειροπούλου παραλάμβανε το χρηματικό ποσόν των 300.000 δραχμών, 
από γυναίκα αστυνομικό του Α.Τ. Δραπετσώνας, κατόπιν προκαθορισμένης τηλεφωνικής συνάντησης. Μέρος του ποσού προ
οριζόταν για την αγορά διαφόρων υλικών μαγείας και το υπόλοιπο θα αποτελούσε τμήμα της αμοιβής της για την επίλυση αι
σθηματικών προβλημάτων που προσποιήθηκε ότι αντιμετώπιζε η αστυνομικός.

Στην κατοχή της δράστιδος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Δώδεκα κέρινα ανθρώπινα ομοιώματα, πολλά από τα οποία ήταν τυλιγμένα σε χαρτί που έγραφε διάφορα ονόματα και υ

πήρχαν τοποθετημένες καρφίτσες επάνω σ’ αυτά,
- Έντεκα μικρά πάνινα κουκλάκια,
- Έξη τράπουλες και πολύ μεγάλος αριθμός καρτών Ταρώ με απεικονίσεις Φαραώ,
- Σακουλάκια με διάφορα βότανα,
- Ένα κουτί με καρφίτσες,
- Μία σκελετωμένη κεφαλή σαρκοφάγου πτηνού,
- Δύο μεγάλοι κατάλογοι με τηλέφωνα,
- Θυμιατά με φτερά πουλιών, πολλά πολύχρωμα κεριά,
- Δύο ξύλινα ομοιώματα από αιγυπτιακές μούμιες μεγάλου μεγέθους, κάδρα με απεικονίσεις Φαραώ, αρκετές γυάλινες 

σφαίρες,
- Ένα αεροβόλο και δύο μαχαίρια θαλάσσης,
- Ένα μικρό στιλέτο,
- Ογδόντα πέντε φωτογραφίες ατόμων και διάφορα χρηματικά ποσά σε ελληνικά και ξένα νομίσματα.
Η Ζαφειροπούλου, για να λύσει τα μάγια από κάθε πελάτη της ελάμβανε το χρηματικό ποσόν των 100.000 δραχμών για α

γορά υλικών της μαγείας και στη συνέχεια 500.000 δραχμές ως αμοιβή. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε τοποθετήσει εξωτερικά 
της οικίας της κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με σκοπό να ελέγχει την προσέλευση των πελατών της.

ΟΧΙ ΑΑΑΟ ΡΟΖ....

Από το Α.Τ. Πειραιά εξιχνιάσθηκε η υπόθεση του διογκωμένου με “ροζ τηλε
φωνήματα” λογαριασμού, του τηλεφώνου του 8ου Νηπιαγωγείου Περάματος.
Δράστες είναι οι, Ευάγγελος Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος Ασπρογίτης και Σπυρί
δων Στόικος, οι οποίοι κατά την προσαγωγή τους στο Αστυν. Τμήμα ομολόγησαν 
την πράξη τους.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω μέσα σε διάστημα δέκα οκτώ 
ημερών πραγματοποίησαν 264 τηλεφωνήματα από την τηλεφωνική συσκευή του 
8ου Νηπιαγωγείου Περάματος, σε “ροζ τηλέφωνα”, “τηλεπαρέες” και “τηλεγνω- 
ριμίες” με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να ανέλθει στις 700.000 δραχμές.

Τα τηλεφωνήματα γίνονταν, κυρίως, τις νυκτερινές ώρες όπου οι δράστες εισέρ- Επιμέλεια:
χονταν στο Σχολείο από τα ανασφάλιστα συρόμενα παράθυρα. Λνθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Σ Τ # Ν
Κ φ Σ Μ φ

^  ς.... υπόδειγμα εκ
παιδευτικού τιμή
θηκε Κινέζα δασκά

λα, η οποία χάραξε το μάγουλο 
μαθητή της με τη λέξη “κλέ
φτης” επειδή έκλεψε ποσό αντί
στοιχο του ενός δολαρίου. Ό
πως γράφει κινέζικη εφημερίδα, 
η δασκάλα, ονόματι Σούι Μιν 
χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντι
κείμενο, χάραξε στο αριστερό 
μάγουλο του 12χρονου μαθητή 
της τους 11 κινέζικους χαρα
κτήρες για τη λέξη “κλέφτης” 
κι έβαλε κόκκινο μελάνι στο 
τραύμα για να σταματήσει το 
αίμα. Κι όλα αυτά προς....πα
ραδειγματισμό των άλλων μα
θητών. Οι συνάδελφοι της έκρι
ναν ότι αυτή η τιμωρία ήταν αρ
κετή για τον μικρό μαθητή και 
δεν του επέβαλαν άλλη, αλλά 
θεωρούσαν καλό να τιμήσουν 
την υποδειγματική δασκάλα, δί
νοντας της άδεια. Ο δυστυχής 
μικρός, επιστρέφοντας στο χω
ριό του, στην επαρχία Σανξί 
στον κινεζικό βορρά, και μη 
τολμώντας να αποκαλύψει την 
αλήθεια στους γονείς του, προ
σπαθούσε να καλύψει το τραύ
μα με το γιακά του παλτού του.

ρισμένοι ηλικιωμέ
νοι που δεν τα πάνε 
και τόσο καλά με τις 

τράπεζες προτιμούν να κρύ
βουν τις οικονομίες τους, συνή
θως, κάτω από το......στρώμα
τους, ή το μαξιλάρι τους. Μια Ι
ταλίδα χήρα, όμως, δεν εμπι
στευόταν ούτε αυτόν το κρυ
ψώνα και αναζήτησε ένα ασφα
λέστερο μέρος Τι πιο σίγουρο 
λοιπόν, σκέφθηκε, από το νε
κροταφείο. Και έκρυυψε το κο
μπόδεμα της, περίπου 40 εκα- 
τομύρια σ έναν εγκαταλειμένο

τάφο. Οι κηπουροί του νεκρο
ταφείου, όμως, βρήκαν το 
κρυμμένο κομπόδεμα -και ευ
τυχώς γι αυτήν- το παρέδωσαν 
στην αστυνομία, από όπου και 
θα το παραλάβει, μόλις αποδεί
ξει ότι της ανήκει.

σοι νομίζαμε ότι πα- 
ρήλθαν ανεπιστρε
πτί εποχές που επέ

τρεπαν σε κράτη και ιδιώτες να 
διαχωρίζουν φύλα και φυλές, 
φαίνεται ότι πλανώμεθα πλά
νην οικτράν. Οι επιγρραφές 
στις οποίες αναγράφονταν φρά
σεις όπως “απαγορεύται η είσο
δος σε ξένους και σκυλιά” ή σε 
“....μαύρους και ζώα” ή “....σε 
εβραίους και....” δεν έχουν κα- 
ταργηθεί. Μια Βραζιλιάνα στο 
Τόκιο είχε την ατυχία να βιώσει 
μια τέτοια εμπειρία, όταν επι
χείρησε να μπει σε κοσμηματο
πωλείο της πόλης και ο κατα
στηματάρχης της έδειξε τη σχε
τική επιγραφή, η γυναίκα οργι
σμένη μήνυσε τον ιδιοκτήτη 
του καταστήματος, ο οποίος υ
ποχρεώθηκε να την αποζημιώ
σει καταβάλλοντας το ποσό των 
14.000 δολαρίων (περίπου 4,5 
εκατ. δραχ). Ευτυχώς γι αυτήν, 
η Ιαπωνία συνυπέγραψε τη Διε
θνή Συνθήκη για την Εξάλειψη 
των Φυλετικών Διακρίσεων μό
λις το 1995.

W "■—̂  νας Κινέζος, έμεινε 
κλεισμένος σε μια 

^  -Α τρύπα κάτω από το 
αποχωρητήριο του σπιτιού του 
επί δώδεκα ολόκληρα χρόνια, 
προκειμένου να αποφύγει τη 
σύλληψή του για κλοπή 15 δο
λαρίων! Είχε σκάψει ο ίδιος την 
τρύπα με τα χέρια του κι έβγαι

νε από αυτήν μόνο τα βράδια, 
προτιμώντας τη ζωή του....τυ
φλοπόντικα από την τιμωρία 
για το παράπτωμα του. Πόσο 
αυστηρή, όμως, μπορούσε νά- 
ναι η ποινή για ένα τόσο μικρό 
παράπτωμα, ποινή που πιθανό
τατα δεν θα αποφύγει, καθώς, 
όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα 
που έφερε στο φώς την ιστορία 
του, θα δικαστεί για την κλοπή. 
Εμμονή όμως κι αυτή των α
στυνομικών να ψάχνουν για τό
σα χρόνια!

Πολυεκατομμυριού- 
χος τραπεζίτης από 
τη Σιγκαπούρη έ- 

φθασε αισίως τα 91 και αποφά
σισε να γιορτάσει τα γενέθλια 
του μ’ έναν ιδιότυπο τρόπο. Α
ντί να δεχθεί ο ίδιος δώρα γενε
θλίων, προσέφερε στους συνο
μηλίκους του χίλια δολάρια Σι
γκαπούρης (περίπου 200.000 
δραχμές). Το δώρο δικαιούνται 
μόνο όσοι 91χρονοι παραμέ
νουν δραστήριοι, είτε στο πλαί
σιο της οικογένειας τους είτε 
στους οίκους ευγηρίας. Το δρα
στήριοι προφανώς έχει να κάνει 
με το ενδιαφέρον τους για τη 
ζωή, όπως ισχύει για τον ίδιο, ο 
οποίος δεν έχει πάψει παρά την 
ηλικία του να ενημερώνεται α
νελλιπώς για τα τεκταινόμενα 
στην πολιτική και την οικονομί
α, ενώ εξακολουθεί να επιβλέ
πει τις επιχειρήσεις του.

Αξιωματικός του
στρατού από τη Μα
λαισία, ο οποίος πή

ρε στα σοβαρά τα περί του κα
ταστροφικού ιού του 2000 έπε
σε θύμα ληστείας κι έχασε όλα 
τα υπάρχοντα του. Ο εν λόγω α
ξιωματικός απέσυρε χρήματα 
και κοσμήτα από τις τραπεζικές 
θυρίδες, όπου τα φύλασσε, φο
βούμενος ότι μπορούσε να τα 
χάσει από την εμπλοκή των 
τραπεζικών συστημάτων, όπως
προειδοποιούσαν οι.... κατα-
στροφομανείς. Τα πήρε, λοιπόν, 
ο άνθρωπος στο σπίτι του, για 
να τα σώσει κι επιπλέον έκανε 
και το λάθος να φύγει για δια
κοπές. Οταν επέστρεψε, βρήκε 
το σπίτι του άνω-κάτω, ενώ τα 
χρήματα και τα τιμαλφή που εί
χε κρύψει στην ντουλάπα του 
είχαν “κάνει φτερά”!

νας μικρούλης φω
στήρας γεννήθηκε 
και διαπρέπει σε η

λικία μόλις έξι χρόνων, στο Ρό- 
τσεστερ των ΗΠΑ. Πρόκειται 
για τον μικρό Τζάστιν Τσάπμαν, 
ο οποίος μπορούσε να γράφει 
και να διαβάζει από τα δυό του 
χρόνια, γι αυτό και βαριόταν α
φάνταστα στον παιδικό σταθμό, 
που τον έστελναν οι γονείς του. 
Ευτυχώς γι αυτόν, όμως, οι γο
νείς αντιλήφθηκαν εγκαίρως 
την αυξημένη νοημοσύνη του 
βλαστού τους και σήμερα ο 
άχρονος Τσάπμαν παρακολου
θεί μαθήματα ιστορίας στο πα
νεπιστήμιο του Ρότσεστερ. Ή
δη έχει στο ενεργητικό του δύο 
εργασίες πάνω στους βαβυλω- 
νιακούς μύθους της δημιουργί
ας και το έπος της Ιλιάδας, αλ
λά προς το παρόν δεν έχει απο
φασίσει ποιόν κλάδο θα ακο
λουθήσει. Δεν χρειάζεται άλλω
στε να βιάζεται, αφού έχει όλο 
τον καιρό μπροστά του.

ν αναγνωρίζεται σε 
κάποιους η ανα
γκαιότητα να φέ

ρουν “κινητό”, αυτοί είναι οι 
γιατροί. Οταν, όμως, βρίσκο
νται ήδη στο χειρουργείο, μάλ
λον πρέπει να τους είναι αχρεί
αστο. Σύμφωνα με την καταγ
γελία ασθενούς όμως από το 
Χονγκ Κονγκ, ο γιατρός του 
χειρουργούσε με το “κινητό” 
στο χέρι. Και όχι γιατί του ήταν 
απαραίτητες οι τηλεφωνικές 
συμβουλές συναδέλφου του, 
ενδεχομένως, για κάποια επι
πλοκή στην υπο εξέλιξη εγχεί
ρηση, οπότε θαταν έως ένα 
βαθμό δικαιολογημένη η χρήση 
του “κινητού”. Ο γιατρός μι
λούσε για κάποιο αυτοκίνητο 
που ήθελε να αγοράσει. Το μυα
λό του, δηλαδή, ήταν στις δυνα
τότητες του αυτοκινήτου και 
στο πόσο κοστίζει και όχι 
στον....ανοιγμένο ασθενή, ο ο
ποίος περίμενε να χειρσυργη- 
θεί. Ασε που υπήρχε πάντα ο 
κίνδυνος να ακουμπήσει το “κι
νητό” στην ανοιγμένη κοιλιά 
του ασθενούς.... □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνον
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ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V.), 

CAR Hi-Fi, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
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Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

3 Γράμματα: ΑΛΕ - ΕΝΩ - ΜΑΚ - ΜΟΡ - ΝΕΟ - ΟΥΚ - ΣΤΑ
- ΤΖΙ - ΤΖΑ.

4 Γράμματα: ΑΟΥΤ - ΒΑΖΟ - ΚΙΛΟ - ΜΑΜΑ - ΝΥΦΗ - 
ΡΙΑΛ.

5 Γράμματα: ΑΛΣΟΣ - ΓΑΜΟΣ - ΚΟΙΝΟ - ΛΟΓΙΑ - ΝΑΡΚΗ
- ΣΑΡΙΦ - ΣΩΡΟΣ - ΨΗΦΟΣ.

6 Γράμματα: ΓΡΙΒΑΣ - ΝΗΟΨΙΑ - ΞΙΝΙΛΑ - ΟΚΤΑΒΑ - 
ΠΑΛΕΤΑ - ΠΛΗΘΟΣ - ΡΗΜΑΔΙ - ΣΙΚΑΛΗ - ΣΠΙΡΤΑ - ΤΖΙ
ΦΟΣ.

7 Γράμματα: ΘΥΡΩΡΟΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΙΤΟΡ - ΜΠΟΥ
ΤΙΚ - ΝΤΑΛΙΚΑ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΤΡΑΒΑΚΑ.

8 Γράμματα: ΚΥΡΟΑΟΓΩ - ΛΙΦΤΙΝΓΚ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΤΡΙ
ΖΟΝΙΑ - ΦΕΡΙΜΠΟΤ.

9 Γράμματα: ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΖΩ.

10 Γράμματα: ΣΚΟΡΠΟΧΩΡΙ.

Ο μικρός ντέτεκτιβ στο γήπεδο της ιππασίας

Δεν είχαν περάσει ούτε είκοσι λεπτά από το τηλεφώνημα που 
είχε κάνει ο μεγαλοκτηματίας και ο ιδιοκτήτης της περιοχής Ευ
γένιος Μπαλής και αμέσως είχαν καταφτάσει δύο άντρες της ε- 
γκληματολογικής υπηρεσίας, ο Αστυνόμος Βασιλείου και βέβαια 
όπως πάντοτε ο Αλέξης Γαλανός. Ο θρυλικός μικρός ντέτεκτιβ.

Το πτώμα βρισκόταν στη λάσπη του βούρκου. Οι αστυνομικοί 
το ανέσυραν με δυσκολία και λασπώθηκαν μέχρι τα γόνατα για 
να τα καταφέρουν. Ο μικρός ντέτεκτιβ αγανάκτησε κι αυτός επει
δή λέρωσε τα ρούχα και τα παπούτσια του. Η περιοχή του γηπέ
δου της ιππασίας ήταν πολύ όμορφη με δέντρα και θάμνους. Αλ
λά μετά την βροχή το χώμα λάσπωνε. Λίγο πιο πέρα είδαν τον ι
διοκτήτη να έρχεται κατά το μέρος τους.

“Καλημέρα σας. Λέγομαι Ευγένιος Μπαλής και είμαι ιδιοκτήτης 
του γηπέδου της Ιππασίας. Εγώ σας τηλεφώνησα

Ο μικρός ντέτεκτιβ παρατήρησε προσεκτικά τον συνομιλητή 
του. Ήταν αριστοκρατικός τύπος και πολύ κομψός. Φορούσε ένα 
βελούδινο σακάκι και παντελόνι ιππασίας, καλογιαλισμένες μπό
τες και γυαλιστερά ασημένια σπιρούνια.

“Διηγηθείτε μας τι συνέβη κ. Μπαλή”, απάντησε ο Αστυνόμος 
Βασιλείου.

“Έκανα ιππασία στα κτήματά μου όταν ανακάλυψα στον βάλτο 
πεσμένο έναν άνθρωπο. Κατέβηκα και προσπάθησα να τον βοηθή
σω. Αλλά δυστυχώς ήταν ήδη νεκρός. Αμέσως έτρεξα και τηλεφώ
νησα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που τυχαίνει να είναι πο
λύ κοντά μου. Με συγχωρείτε για τα ρούχα που φοράω, αλλά οι συ
νάδελφοί σας που ήρθαν σε πέντε λεπτά με καθυστέρησαν με τις ε
ρωτήσεις τους και δεν πρόλαβα ν 'αλλάξω ρούχα. Το πιο πιθανό εί
ναι, ο άνθρωπος αυτός να γλίστρησε από τη σέλα του αλόγου του, 
να χτίιπησε στο κεφάλι και να πέθανε ",

“Πολύ πιθανό κ. Μπαλή, αλλά κάτι δεν με πείθει ότι μας λέτε 
την αλήθεια!", είπε ο μικρός ντέτεκτιβ, “Αστυνόμε, διατάξτε να 
μας ακολουθήσει στο Τμήμα. Θα σας εξηγήσω εκεί".

Ποια λεπτομέρεια δεν έπεισε τον μικρό ντέτεκτιβ;

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 1ΙΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο Φατούρος δήλωσε ότι πετάχτηκε αμέσως έξω από το αμάξι. 
Όμως το αυτοκίνητο ήταν δίπορτο. Για να βγει λοιπόν έξω θα έ
πρεπε να σηκώσει το ένα από τα μπροστινά καθίσματα. Και για 
να γινόταν αυτό θα έπρεπε να μετακινήσει τουλάχιστον το ένα α
πό τα δύο πτώματα. Όπως όμως παρατήρησε ο μικρός ντέτεκτιβ, 
αυτά βρισκόντουσαν στη θέση τους. Αρα κάτι άλλο είχε συμβεί 
που τους το έκρυβε ο Φατούρος.
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Πόσο θερμός είναι ο Ήλιος;

Ο Ήλιος είναι πάρα πολύ θερμός για να τον επισκεφτούμε! Το 
θερμότερο μέρος του είναι ο πυρήνας, όπου η θερμοκρασία μπο
ρεί να φθάνει τα 15 εκατομμύρια Co. Ακόμη και στο πιο δροσε
ρό μέρος του, την επιφάνειά του, η θερμοκρασία είναι 6.000 Co 
σ’ αυτήν τη θερμοκρασία το σίδερο θα μπορούσε να βράσει και 
να μετατραπεί σε σύννεφο αερίου! Όλη αυτή η θερμότητα δη- 
μιουργείται στον πυρήνα του, με μια διαδικασία κατά την οποία 
το υδρογόνο μετατρέπεται σ’ ένα άλλο αέριο, που λέγεται ήλιο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Ο Ήλιος χάνει συνέχεια βάρος! Πράγματι, οι επιστήμονες υπο
λόγισαν ότι ο Ήλιος χάνει περίπου 4 εκατομμύρια τόνους κάθε 
δευτερόλεπτο - όσο είναι το ποσόν του υδρογόνου, που μετατρέ- 
πεται σε ενέργεια κάθε δευτερόλεπτο.

Τι είναι ένας δορυφόρος;

Δορυφόρος είναι κάτι που περιφέρεται γύρω από έναν πλανή
τη. Μέχρι την αρχή της Διαστημικής Εποχής, ο μοναδικός δορυ
φόρος της Γης ήταν η Σελήνη. Τώρα έχει πολλούς τεχνητούς δο
ρυφόρους - μηχανήματα που περιφέρονται γύρω της κάνοντας 
διαφορετικές εργασίες, κάθε είδους. Μερικοί δορυφόροι αναμε
ταδίδουν σήματα τηλεφώνου και τηλεόρασης. Άλλοι μελετούν τ’ 
άστρα, άλλοι τη Γη και τον καιρό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Για να ξεφύγει ένας δορυφόρος από την έλξη της Γης και να 
μπει σε τροχιά, πρέπει να προωθηθεί από έναν πύραυλο, μέχρι να 
φτάσει την ταχύτητα των 28.000 χιλιομέτρων την ώρα. Ο πρώτος 
δορυφόρος ήταν ο Σπούτνικ 1. Εκτοξεύτηκε το 1957 και παρέμει- 
νε στο Διάστημα για 92 μέρες.

Το φως on- το* Ηλιο χρειάζεται 8 Ά λεπτό για 
να διονιίσει τα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα 
της απόστασης μέχρι τη Γη.

Γιατί ανατέλλει ο Ήλιος;

Τι είναι το ηλιακό σύστημα;

Η Γη είναι ένας από τους εννιά πλανήτες, που περιφέρονται γύ
ρω απ’ τον Ήλιο. Οι πλανήτες αυτοί, μαζί με τους δορυφόρους 
τους, αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό σύστημα πε
ριέχει επίσης χιλιάδες μικρούς πλανήτες, που λέγονται αστεροει
δείς, και αμέτρητους κομήτες. Οι πλανήτες, οι αστεροειδείς και οι 
κομήτες συγκροτούνται στις τροχιές τους από την ελκτική δύνα
μη (βαρύτητα) του Ήλιου.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Αν και δεν το αισθανόμαστε, η Γη κινείται συνέχεια. Περιφέ
ρεται γύρω απ’ τον Ήλιο, και αυτό το ταξίδι διαρκεί ένα έτος. 
Ταυτόχρονα η Γη περιστρέφεται γύρω απ’ τον εαυτό της - κάνει 
μια πλήρη περιστροφή κάθε 24 ώρες. Καθώς η Γη περιστρέφεται, 
εμφανίζεται ο Ήλιος κι εμείς νομίζουμε ότι ανατέλλει στον ουρα
νό. Η Γη περιστρέφεται από τη Δύση προς την Ανατολή - έτσι ο 
Ήλιος βρίσκεται στην Ανατολή όταν το πρωτοβλέπουμε το πρωί, 
και στη Δύση όταν δύει το απόγευμα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Αν και δεν το αισθανόμαστε, η Γη περιστρέφεται με ταχύτητα, 
που φτάνει περίπου τα 1.600 χιλιόμετρα την ώρα στον Ισημερι
νό. Η κεντρική γραμμή γύρω από την οποία κάτι περιστρέφεται 
λέγεται άξονας. Ο άξονας της Γης διέρχεται απ’ τους Πόλους.

Τι είναι τα αστέρια που πέφτουν;

Τ’ αστέρια που πέφτουν, η μετεωρίτες, είναι οι φωτεινές γραμ
μές που βλέπετε καμιά φορά τη νύχτα. Πρόκειται για κομμάτια α
πό πέτρα ή μέταλλο, στο μέγεθος μπιζελιού, που λέγονται μετεω- 
ροειδείς. Πέφτουν απ’ το Διάστημα και καίγονται στην ατμόσφαι
ρα της Γης.

1. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της ελεύθερης ελληνικής 
κυβέρνησης κατά την κατοχή (1941 - 44);

α. Τσουδερός, β. Κανελλόπουλος, γ. Ζολώτας.
2. Από πού ήταν ο ήρωας του Ελληνοϊταλικού πολέμου Κ. 

Δαβάκης;
α. Αχαΐα, β. Μεσσηνία, γ. Λακωνία.
3. Με ποιά συνθήκη αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της

Ελλάδας;
α. Σεβρών, β. Αδριανούπολης, γ. Λοζάνης.
4. Από πού ήταν ο φιλόσοφος Επίκουρος;
α. Χίο, β. Σάμο, γ. Λέσβο.
5. Από ποιό νησί είναι ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος;
α. Κέρκυρα, β. Ζάκυνθο, γ. Κεφαλλονιά.

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

Θερμά συγχαρητήρια στους Ηλία Μπλίκα, Γιώργο Σερδάρη, 
Ανδριάνα Νανοΰση, Μαρία Σαββοπούλου και Μαριάννα Μπλίκα για 
τις σωστές απαντήσεις στα κουίζ προηγουμένων τευχών. Το βιβλία 
σας θα αποσταλούν σύντομα.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΤΝ0Μ1ΚΗ ΕΠ ΙβΕΔΡΗ ΪΗ

Η αλληλογραφία μας

Ε  Ο Δημοσιογράφος και Αρχισυντά
κτης ενημέρωσης της Ελληνικής Ραδιοφω
νίας ΕΡΤ κ. Χρηστός Αξελός, σε ευχαρι
στήρια επιστολή του που απευθύνει προς το 
Διοικητή της Αμεσης Δράσης Αττικής 
Ταξίαρχο κ. Σπόρο Τουντόπουλο, μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη 
να σας απευθύνω την επιστολή μου αυτή για 
να σας ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ 
μέρους των γονιών, του 1 άχρονου μαθητή α
πό τη Χίο, ο οποίος με τη βοήθεια των αν- 
δρών της Αμεσης Δράσης μεταφέρθηκε από 
το Αεροδρόμιο του Ελληνικού στο Νοσοκο
μείο ΚΑΤ, βαρειά τραυματισμένος. Πίστευα 
ανέκαθεν και συνεχίζω να πιστεύω ακράδα
ντα -συνεχίζει επισημαίνοντας- ότι η Ελλη
νική Αστυνομία και ιδιαίτερα οι άνδρες και 
οι γυναίκες της Άμεσης Δράσης, ήταν και συ
νεχίζουν να είναι στο πλευρό του Έλληνα 
πολίτη, τον οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρε
τούν πιστά και συνειδητά».

Ε  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντ/χων Α
στυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης “ Η 
Αγία Ειρήνη” ευχαριστεί τον Αστυνομικό 
Δ/ντή Ροδόπης κ. Κόκκινη, ο οποίος συ
νεργάστηκε και βοήθησε στη δημιουργία 
του Συλλόγου αλλά και τον τίμησε δημό
σια για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν κατά 
καιρούς όλοι οι συνάδελφοι, στο λαό της 
Θράκης. "Δηλώνουμε την συμπαράσταση 
του Συλλόγου μας -τονίζουν στην ευχαρι
στήρια επιστολή τους- στο έργο των εν ε- 
νεργεία συναδέλφων και καλούμε τους συ
νταξιούχους αστυνομικούς να γίνουν όλοι 
ενεργά μέλη του Συλλόγου ώστε η φωνή 
μας να γίνει πιο δυνατή προκειμένου να ε
πιλύσουμε τα προβλήματά μας."

Ε  Ο Δήμαρχος Λευκαδίων κ. Παναγιώ
της Σκληρός εκφράζει τα θερμά του συγ
χαρητήρια, για τα μέτρα που πήρε το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης, με σκοπό την 
εδραίωση της ασφάλειας των πολιτών και 
την μείωση της εγκληματικότητας.

Ε  Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό
γου Διβαδειάς κ. Κων/νος Παπασπύρου σε 
ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει

προς τον Αστυν. Δ/ντή Βοιωτίας κ. Τσί- 
μπρη, αναφέρει: "  Ο Εμπορικός κόσμος 
της Λιβαδειάς σας ευχαριστεί θερμά και 
σας συγχαίρει για την έντονη παρουσία των 
οργάνων τάξης στους δρόμους της πόλης 
μας. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά σας αυτή 
θα συνεχιστεί και ότι οι δίδυμες αυτές περι
πολίες θα γίνονται σε 24ωρη βάση για το 
καλό όλων μας. Σας ευχαριστούμε για τη 
συνεργασία.

Ε  Ο υπήκοος Ιαπωνίας κ. Tsutomu 
Momose με επιστολή του ευχαριστεί θερ
μά το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Ομονοίας για την ευγένεια με την οποία 
τον συμπαραστάθηκαν όταν κατέφυγε 
στην υπηρεσία τους προκειμένου να κα
ταγγείλει την κλοπή της πιστωτικής του 
κάρτας.

Ε  Ο κ. Δημήτριος Σέττας εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το προσωπικό του 
Α.Τ. Ζωγράφου το οποίο σε συνεργασία 
με την Άμεση Δράση συνετέλεσαν στο να 
βρεθεί σχεδόν αμέσως η μοτοσυκλέτα του 
που είχε κλαπεί στην περιοχή Ζωγράφου.

Ε  Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Χασιώτης 
Γιάννης σε ευχαριστήρια επιστολή του 
που απευθύνει στον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη μεταξύ άλ
λων αναφέρει: "  Με ικανοποίηση, αλλά 
και χαρά, υποδεχόμαστε τη συγκρότηση και 
λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Κατα
στολής της Εγκληματικότητας, στην Έ
δρα της Αστυν. Δ/νσης του Νομού μας, κα
θώς επίσης και την εφαρμογή Ειδικού Προ
γράμματος Αστυνόμευσης, στην πόλη μας, 
με τους Αστυνομικούς Πεζών Περιπολιών. 
Πρέπει να επισημανθεί, ότι αναμένουμε α
πό τα συγκεκριμένα μέτρα, θετικά αποτελέ
σματα, με ζητούμενο πάντα την εδραίωση 
του αισθήματος της ασφάλειας στους Πολί
τες. Επίσης θετικά αποτελέσματα αναμέ
νουμε από την σύσταση Συμβουλίων Πρό
ληψης της Εγκληματικότητας στους Δήμους 
και τις Κοινότητες της χώρας προκειμένου 
να ενισχυθεί η συνεργασία Αστυνομίας και 
Πολιτών στην αντιμετώπιση της εγκληματι
κότητας. Οφείλω να σας συγχαρώ για την 
λήψη των παραπάνω μέτρων και ευελπι
στώ στην περαιτέρω συνεργασία μαζί σας, 
για την εδραίωση κι ενίσχυσή τους.

Ε  Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλά
δας κ.Γεώργιος Παπανδρέου εκφράζει τις 
ευχαριστίες του και τα συγχαρητήριά του 
προς την Ελληνική Αστυνομία, για την ά
ψογη εκτέλεση των καθηκόντων εκ μέ
ρους των υπηρεσιών και στελεχών του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης, κατά την πρό
σφατη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού 
Εξωτερικών στην Ελλάδα. ' Ή υποδειγμα
τική αποτελεσματικότητά τους -επισημαίνει

στην ευχαριστήρια επιστολή του - και η πά
ντοτε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ε
ξωτερικών συνέβαλαν ουσιαστικά στην επι
τυχία της επίσκεψης αυτής.

Ε  Ο Δήμαρχος Σαπών Ν. Ροδόπης κ. 
Ντίνος Χαριτόπουλος εκφράζει τις ευχαρι
στίες του για την ομόθυμη συμμετοχή του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών
στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγμα
τοποίησε σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών Σαπών που έγινε 
πρόσφατα στο Κέντρο Υγείας της πόλης 
τους. "Με την ενέργειά σας αυτή -επιση
μαίνει ο κ. Δήμαρχος στην ευχαριστήρια ε
πιστολή του- αναδεικνύετε έμπρακτα και 
την αποστολή του Σώματος παράλληλα με 
την κύρια αποστολή του που είναι η εμπέ
δωση του αισθήματος ασφάλειας στους πο
λίτες.

Ε  Οι Αστυφύλακες που υπηρετούν στην 
Άμεση Δράση Αττικής κ.κ. Βλάσης Προκό
πιος, Τολιάτος Ροδόλφος και Πολύχρονος 
Παναγιώτης οι οποίοι τραυματίστηκαν 
πρόσφατα κατά την εκτέλεση του καθήκο
ντος, σε ευχαριστήρια επιστολή τους που έ
στειλαν στο περιοδικό μας, αναφέρουν: 
“Θα θέλαμε μέσω του περιοδικού σας, να 
εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 
προς τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του 
Υ.Δ.Τ. , τους λοιπούς Πολιτικούς παράγο
ντες, τη Διοίκηση και όλους τους συναδέλ
φους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και 
Αστυφύλακες της Δ/νσης Άμεσης Δράσης, 
οι οποίοι από την πρώτη στιγμή του πρό
σφατου τραυματισμού μας που προκλήθηκε 
από την ένοπλη συμπλοκή μας με τρεις επι
κίνδυνους κακοποιός, στην περιοχή της 
πλατείας Βάθης, μας συμπαραστάθηκαν 
στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Επί
σης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτε
ρες ευχαριστίες μας σ ' όλο το Ιατρικό και 
Νοσηλευτικό Προσωπικό του Λαϊκού Νο
σοκομείου Αθηνών για την φροντίδα με την 
οποία μας περίθαλψαν

Ε  Ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα 
κ. Nicholas Burns εκφράζει τις προσωπι
κές του ευχαριστίες προς τους Αξιωματι
κούς του Εργαστηρίου Διερεύνησης Πλα- 
στογραφιών-Παραχαράξεων και Κιβδη
λειών της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ε
ρευνών Αττικής κ.κ. Μενεξή Νικήτα -Α
στυν. A ’- , Δεδεμάδη Γεώργιο -Υπαστυν. A '- 
και Σκαρτσή Νικόλαο -Υπαστυν. A ’-, για 
την παρασχεθείσα εκπαίδευση προς το προ
σωπικό του Προξενικού Τμήματος της Πρε
σβείας των Η.Π.Α. σε θέματα αναγνώρι
σης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1999

Έσοδα
Υ π ό λο ιπ ο  1998 27.896.719

Συνδρ. Π ροσω π. - Ιδ ιω τώ ν 89.283.870

Δ ια φ η μ ίσ ε ις 11.361.864

Αωρεες 400.000

Τ ό κ ο ι Αγροτ. Τράπεζας 9.183.571

Αιάδορα Εσοδα 4.500.000

142.626.024

'Εξοδα
Β ιβλιοδεσ ία  ■ Ε κτύπω σ η - Μ οντάζ ■ Χ αρ τί 

Ε π ικό λλη σ η  Ε τικετώ ν ■ συσκευασίας 

Τ αχυδρ ομ ικά  ■ Μ εταφ ορ ικά  

Ο ικ ο ν ο μ ικ ή  ενίσχυση 

Αρνητικε'ς - Μ ισθοδοσ ίες 

Φ .Π Α  

Μ ικροδαπάνες 

Ε ξοπλισμός 

Δαπάνες βελτίω σης · προβολής 

περ ιοδ ικού  “ Α σ τυνομ ική  Ε πιθεώ ρησ η”  

(Ε ικα σ τ ικές  Εκθέσεις)

80.818.204

953.670

7.817.584

14.184.989

1.751.130

2.143.576

875.560

3.171.985

111.716.698

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση"δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την 
Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από 
το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότη
τα- προτιμάται η αποστολή κειμένων γραμμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τη δημοσίευση της ύλης αποφασίζει η Αιοικούσα 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 Λημόσιας Τάξης. 
Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση” 

(Κηφισίας 23,151 23 Μαρούσι), για ένα χρόνο (12 τεύχη).

Έστειλα ή εσωκλείω την απ’ αριθμόν ............................................ ταχυδρομική επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 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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