
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -  APRIL 2 0 0 0

*>

-

IIUUU'WP

I6VISTA POUCIACA ΗΘ



ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων του καθηκόντων, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης απευθυνόμενος στην ηγεσία του Σώματος, σε επιτελικά στελέχη του Υπουργείου και 
δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων τόνισε:
«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα, γισ 
όλο το διάστημα εδώ και ένα χρόνο περίπου που βρίσκομαι επικεφαλής του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης. Αν δεν υπήρχε άλλωστε αυτή η καλή συνεργασία, δεν θα είχαμε και τα πολύ σημαντικά κατά τη 
γνώμη μου αποτελέσματα, τα οποία επιτευχθήκαν τον τελευταίο καιρό.
Μετά την ανανέωση τις λαϊκής εντολής ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε και πάλι την αρμοδιότητα του 
πολίτικου προϊσταμένου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για να συνεχίσουμε όλοι μαζί την 
προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Πιστεύω βαθιά ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων αποτελεί τη 
βασική «εκ των ουκ άνευ» προϋπόθεση, για την αποτελεσματική εφαρμογή του κάθε πολίτικου 
προγράμματος που έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση.
Οι εξελίξεις του τελευταίου δωδεκαμήνου δικαίωσαν το πνεύμα συνεργασίας που διακατείχε όλους 
μας. Νομίζω ότι έγιναν πολύ θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης της ασφάλειας του 
πολίτη, το πρωταρχικό πρόβλημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Μειώσαμε αισθητά την 
εγκληματικότητα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσπαθήσαμε με συγκεκριμένες πολιτικές και 
μειώσαμε τα τροχαία ατυχήματα, νομίζω ότι φέραμε πολϋ κοντά τον αστυνομικό στον πολίτη, κάναμε 
μια πρώτη προσπάθεια συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες για να δημιουργήσουμε στενούς δεσμούς 
μεταξύ πολιτών και Αστυνομία.
Με ό,τι θετικό έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα αφετηρία για 
να συνεχίσουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια. Στόχος μας είναι η ασφάλεια του πολίτη. Πρέπει να 
εργασθουμε με συνέπεια και μεθοδικότητα για να διασφαλίσουμε και να εμπεδώσουμε στη χώρα μας 
την εσωτερική ασφάλεια και αυτό αποτελεί δική μου δέσμευση προς τον ελληνικό λαό. 
Πρέπει να ιεραρχήσουμε τους στόχους μας σε ό,τι αφορά τη νέα τετραετία: έχοντας ως κύριο στόχο την 
ασφάλεια του πολίτη θα πρέπει να παλέψουμε για να καταπολεμήσουμε όλα τα προβλήματα που 
ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία. Η καταπολέμηση των ναρκωτικών -σε συνεργασία με τους άλλους 
συναρμάδιους φορείς- θα αναδειχθεί σε μεγάλο θέμα στο επίπεδο της πρόληψης. Επίσης θα συνεχιστεί 
εντατικά η προσπάθεια για να έρθουν πιο κοντά ο αστυνομικός με τον πολίτη και να εμπεδωθεί ένα 
αίσθημα εμπιστοσύνης.
II προσπάθειά μας για την υλική και ηθική ενίσχυση του προσωπικού θα συνεχισθεί. II εκπαίδευση θα 
συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται για την αρτιότερη κατάρτιση των αστυνομικών. Θα συνεχίσουμε ακόμα 
την προσπάθεια της σωστής φύλαξης των συνόρων, της αντιμετώπισης της εισαγόμενης 
εγκληματικότητας, της επίλυσης των ζητημάτων που έχουν σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες. 
'Οπως έχετε διαπιστώσει η πολιτική που ακολουθήσαμε στο Σώμα βασίζεται στην αξιοκρατία. Οι άξιοι 

προάγονται, οι πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις του καθενός με αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Με 
ενδιαφέρει μόνον η συνέπεια στη δουλειά, η αποτελεσματικότητα και η πίστη στον όρκο που έδωσε ο 
καθένας από εσάς. Και στη νέα προσπάθειά μας η αξιοκρατία θα αποτελέσει το γνώμονα της πολιτικής 
μας, γι’ αυτό ζητώ απ’ όλους σας να εργασθείτε με αυταπάρνηση και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος 
έτσι ώστε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαοϋ.
Θέλω πάλι να ευχαριστήσω όλους, τον Αρχηγό και τους δυο Υπαρχηγούς, όλους τους ανώτατους 
Αξιωματικούς εδώ στο Υπουργείο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες, όλο το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό αλλά και τους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να ευχηθώ να συνεχίσουμε με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο τη 
μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει».
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Τ Λ  V A p m iK A
σήμερα

Του Αρα ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΠΟΥΚΗ 
Ιατροδικαστή

Ό ταν αναφέρεται κανείς στο τόσο λεπτό και ευαίσθητο αυτό θέμα, 

πάντα η σκέψη πηγαίνει στις αρχές που πρέπει να διέπουν το θέμα της ενημέρωσης, να είναι δηλαδή,

σωστός, υπεύθυνος και επιστημονικά τεκμηριωμένος.

Διαβάζουμε καθημερινά στον Τύπο και ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

για  σύριγγες στα προαύλια των σχολείων ή νεαρά θύματα στο βωμό της μάστιγας. 

Παράλληλα ο γιατρός της γενικής ιατρικής, με αδιάκοπη αύξηση βομβαρδίζεται από ερωτηματικά 

“το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, τ ι να κάνω για να το σώσω”.

Απαντήσεις σε αυτά θα μπορεί να δώσει ένας με γνώση και εμπειρία στο θέμα 

ο τουλάχιστον ευαισθητοποιημένος στον τομέα αυτό, πάντα με γνώμονα όσα διέπουν την ενημέρωση.

Χ ρόνια τώρα μιλάμε για 
τοξικομανείς, ενώ η ε
πιστήμη τους έχει χα

ρακτηρίσει, πολύ σωστά, ως ε
ξαρτημένα από τα ναρκωτικά ά
τομα με βάση τον ορισμό της ψυ
χολογικής σωματικής εξάρτησης. 
Με την ψυχική ή ψυχολογική ε
ξάρτηση, που καλύπτει το 99% 
του προβλήματος των ναρκωτι
κών, εννοούμε την επιθυμία του 
νέου να παίρνει περιοδικά συ
στηματικά κάποια ναρκωτική 
ουσία, για να νοιώσει ευχαρίστη
ση, ευφορία ή να καλύψει μια δυ
σανεξία. Απλό παράδειγμα πά
ντα, ο σύγχρονος νεοέλληνας με 
το ποτήρι στο χέρι στο σαλόνι 
του ή ο άλλος με το τσιγάρο στο 
στόμα σβηστό ή αναμμένο, που 
και οι δύο με διαφορετικό τρόπο, 
προσπαθούν ν’ αποκτήσουν μια 
άνεση επαφής μια σιγουριά στην

επικοινωνία με τον συνάνθρωπό 
τους. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κα
νείς το γιατί ένας εξαρτημένος 
νέος δείχνει το κεφάλι του, λέγο- 
ντάς μας “εδώ τόχω γιατρέ μου, 
κι αν μπορείς βγάλτο”.

Σε αντίθεση με την προηγού
μενη, η σωματική ή φυσική ε
ξάρτηση, όπου το σώμα - οργα
νισμός έχει μάθει στη δράση 
μιας ουσίας και που στην έλλει
ψή της εκδηλώνει σειρά από συ
μπτώματα, τα γνωστά από την 
πείρα ή την προβολή από ανά
λογα έργα στην T.V., ιδρώτες, 
κομμάρες, αρθραλγίες, έμετοι, 
δακρύρροια, ρινόρροια κ.λ.π. 
Και εδώ ακόμη η επιστήμη σή
μερα πιστεύει ότι ο ψυχολογικός 
παράγων κυριαρχεί, γεγονός 
που αποδεικνύεται από την ε
φαρμογή των στεγνών προγραμ
μάτων τύπου ΙΘΑΚΗΣ, όπου

χωρίς υποκατάστατα, με πλήρη 
όμως συνείδηση και θέληση ο 
νέος απέχει από τις εξαρτησιο- 
γόνες ουσίες από την πρώτη κιό
λας ημέρα της εισόδου του στο 
σύστημα.

Χωρίζουμε τα ναρκωτικά σε 
πολλές κατηγορίες. Ο ορθότερος 
τρόπος είναι της Π.Ο.Υ. όπου ο
μιλούμε π.χ. για εξάρτηση τύπου 
οπιούχων ή τύπου αμφεταμινών 
κ.λ.π. Για πρακτικούς λόγους 
συνηθίζω την διαίρεση σε πέντε 
(5) κατηγορίες, όπως ακολουθεί:

Ψευδαισθησιογόνα: LSD και 
όμοια, προϊόντα χασίς (ψυχοδη- 
λωτικά).

Διεγερτικά του Κ.Ν.Σ.: Κο
καΐνη, κρακ, κρανκ, ICE και αμ
φεταμίνες.

Κατασταλτικά του Κ.Ν.Σ.:
Οινοπνευματώδη και ηρεμιστι- 
κά, αγχολυτικά, υπνωτικά κ.λ.π.

Διαλύτες, κόλλες, ατμοί:
Φρέον, κηροζίνη, βενζόλιο, ασε- 
τόνη, γκαζάκια κ.λ.π.

Παράγωγα του οπίου: Όπιο, 
μορφίνη, κωδεΐνη και συνθετικά, 
ηρωίνη.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηρί
ζονται ως ψυχότροπες ουσίες, 
δηλαδή ουσίες που στην ελάχι
στη ποσότητά τους “τρέπουν - 
αλλάζουν τον ψυχισμό του ατό
μου”. Σε ερωτήσεις λοιπόν, αν 
κινδυνεύουν τα παιδιά στην κα- 
φετέρια ή pub, να γίνουν εξαρ
τημένα από κάτι που κάποιος θα 
προσθέσει στο ποτό τους, η α
πάντηση στρέφεται όχι στον 
κίνδυνο από μια τέτοια κίνηση 
αλλά στην δυνατότητα επαφής 
με τον φίλο ή τον γονέα, στον ο
ποίο θα αναφέρει μια διαφορετι
κή αίσθηση, από ό,τι μέχρι τότε 
είχε.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Το χασισόδενδρο, εύκολο 
στην καλλιέργεια δίνει διάφορες 
ποικιλίες ανάλογα με το τμήμα 
από όπου λαμβάνεται το φύλλο, 
η κορυφή συγκεκριμένα είναι το 
εκλεκτότερο, γνωστό σαν φού
ντα, ενώ από τα υπόλοιπα μέρη 
λαμβάνονται ποικιλίες με διαφο
ρετική περιεκτικότητα σε τετρα- 
ϋδροκανναβινόλη (THC). Το 
τσιγάρο από αυτήν είναι το γνω
στό τσιγαριλίκι, που καπνίζουν 
οι μεν νέοι πασάροντάς το ο ένας 
στον άλλον, οι δε παραδοσιακοί 
χρήστες καθισμένοι σταυροπόδι 
γύρω - γύρω στον τεκέ, ολόκλη
ρη δηλαδή ιεροτελεστία, που 
βρίσκει το αποκορύφωμά της 
στη χρήση του λουλά (ναργιλέ) 
όπου με συνοδεία μπαγλαμά - 
κλαψομοίρικη μουσική - περιφέ
ρεται το όργανο από χέρι σε χέ
ρι, ενώ προσφέρονται σιροπιώδη 
γλυκά, τα γνωστά σερμπέτια. 
Σχολιάζοντας το τελευταίο, διευ
κρινίζουμε ότι καλύπτουν την 
αυξημένη ανάγκη σε ζάχαρο του 
εγκεφάλου, που λόγω των έντο
νων εντυπώσεων της χασισικής 
εμπειρίας υπερλειτουργεί και έ
τσι ξοδεύει σημαντικά από την 
αποκλειστική του αυτή τροφή.

Από κοινωνιολογική άποψη, η 
ανάγκη του νέου να καπνίσει ο
μαδικά ή του παραδοσιακού χα- 
σικλή να φτιαχτεί στον τεκέ, δεί
χνει την αναγκαιότητα της κοι
νωνικής επαφής, που στον έφηβο 
ξεκινά σαν κίνηση επικοινωνίας 
με τον φίλο στην προσπάθεια ε
πίλυσης υπαρξιακών προβλημά
των - κυκλοφορεί ότι με το χασίς 
ανεβαίνεις σε άλλα επίπεδα... συ
νείδησης, ενώ στον ώριμο χρή
στη προέρχεται απ’ την τάση α
πομόνωσης και αίσθησης του 
“κατατρεγμού της κοινωνίας”.

Χαρακτηριστικό της χρόνιας 
χρήσης, η απουσία σωματικής ε
ξάρτησης, ενώ αντίθετα αναφέ- 
ρονται χασισικές ψυχώσεις, βλά
βες του αγγειακού συστήματος 
(αγγειακά επεισόδια), του ανα
πνευστικού με κύριο νόσημα το 
εμφύσημα και τη χρόνια ανα
πνευστική ανεπάρκεια, παράλ
ληλα με χρόνια λαρυγγίτιδα που 
εκδηλώνεται με τη γνωστή χο
ντρή δυσπνοϊκή φωνή του χρή
στη. Αναφέρονται επίσης βλάβες 
του γεννητικού συστήματος, στις 
μεν γυναίκες με διαταραχές του 
κύκλου και κυρίως αυξημένη νε- 
ογνική θνησιμότητα, στους δε ά
ντρες με ελάττωση του αριθμού 
και της κινητικότητας των σπερ
ματοζωαρίων.

Στο χώρο εξάλλου της άμυνας 
του οργανισμού, παρατηρείται

πτώση της δράσης του ανοσο- 
βιολογικού συστήματος με εμ
φάνιση λοιμώξεων, ενώ βλάβες 
στον εγκέφαλο συζητούνται και 
ακόμα ερευνώνται. Αυτό όμως 
που σίγουρα έχει αποδειχθεί, εί
ναι ότι η χρόνια χρήση προκαλεί 
το λεγόμενο amotivation syn
drome - σύνδρομο ακινητοποίη- 
σης, αδράνειας, παθητικότητας, 
μη συμμετοχής. Υπό την επή
ρεια τέλος της μαριχουάνας, ποι
κιλίας του χασίς, ο νέος δεν δια
κρίνει εύκολα τα χρώματα της 
τροχαίας ή δεν μπορεί να ξεχω
ρίσει ένα φλας που αναβοσβήνει 
στην άκρη ενός δρόμου και έτσι 
όλα αυτά, μαζί με την μείωση 
της προσοχής, μπορεί να προκα- 
λέσουν κάποια στιγμή ένα τρο
χαίο ατύχημα. Στην Αμερική χο
ρηγούνται φυλλάδια για την ενη
μέρωση των παιδιών όταν απο
κτούν δίπλωμα, πάνω στους εν
δεχόμενους κινδύνους, από την 
οδήγηση υπό την επήρεια μαρι
χουάνας.

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ

Οι ουσίες αυτές που συνήθως 
κυκλοφορούν σαν χάπια κάθε 
μορφής, παλαιότερα σε σταγό
νες σε στυπόχαρτα ή ως τριπά- 
κια - από το trip = ταξίδι - προ- 
καλούν μια έντονη ψευδαισθη- 
σιακή εμπειρία με συμπυκνωμέ
νες και παραλλαγμένες εντυπώ
σεις και εικόνες, έντονα χρώμα
τα και ανάλογη μουσική που θυ
μίζουν, αν δεν είναι, τα διαφημι
στικά σποτς ή μουσικά διαλείμ
ματα στην T.V., όπου βλέπει κα
νείς τεράστιες κιθάρες, παρα
μορφωμένα πρόσωπα και άλλα 
ανάλογα.

Η αντίδραση πανικού και η α
ναδρομική εμπειρία αποτελούν 
χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της 
κατηγορίας αυτής. Η πρώτη προ
έρχεται από τον βομβαρδισμό 
των εντυπώσεων και εικόνων σε 
άπειρα άτομα, οπότε η νέα πηδά
ει από τον ουρανοξύστη όχι μό
νο για να ξεφύγει από αυτά αλλά 
και πιστεύοντας στις υπεράν
θρωπες ικανότητες που νοιώθει 
με τη χρήση τους.

Η αναδρομική εμπειρία - flash 
back - προβληματίζει αφάνταστα 
ειδικούς και κυβερνήσεις, επειδή 
νέα άτομα που προσλαμβάνο
νται σε υπηρεσίες υψηλής ασφά
λειας και στο ιστορικό τους κα
τάχρηση του LSD, μπορεί να εμ
φανίσουν “ταξίδι” και μήνες α
κόμη από την τελευταία ημέρα 
που διέκοψαν. Έτσι είναι απα
ραίτητος ο εργαστηριακός έλεγ
χος για ένα τέτοιο διάστημα, μέ
χρι ότου αναλάβουν μια υπεύθυ

νη θέση και δεν αποτελούν... δη
μόσιο κίνδυνο.

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ.

Στο χώρο της κοκαΐνης, ανα
φερόμαστε στη λευκή κρυσταλ
λική σκόνη, που βγαίνει από τα 
φύλλα του φυτού erytrhoxylon 
cocae. Η Νότια Αμερική αποτε
λεί την κύρια χώρα παραγωγής, 
με την Βολιβία και Κολομβία 
και τα διάφορα καρτέλ τους να 
ελέγχουν την παγκόσμια διακί
νησή της. Πολύ ακριβή - χόμπι 
των πλουσίων λέγεται ακόμη - 
δίνεται σε ανάλογα πάρτι στη 
δυτική Αμερική αλλά αντικατα- 
στάθηκε σε ευρεία κλίμακα με 
το διττανθρακικό νάτριο, νερό 
και κοκαΐνη, το γνωστό κρακ, 
που κατέκλυσε την αγορά λόγω 
φθήνιας, εύκολης παρασκευής 
και χρήσης.

Ο παραδοσιακός κοκαϊνομα
νής περνάει από τρία στάδια: 1) 
της ευφορίας, όπου με την χρή
ση μπορεί και εργάζεται πέραν 
του συνήθους, προσκομίζοντας 
κέρδη και συντηρώντας το χόμπι 
του, 2) της νιρβάνας, όπου απο
μακρύνεται απομονώνεται, για 
να νοιώθει μόνον τις ψευδαισθη- 
σιακές εμπειρίες, αδιαφορώντας 
για τα λοιπά και 3) της εξαθλίω
σης, όταν οικονομικό ράκος, 
διαλύει οικογένεια, παρανομεί 
και φονεύει ακόμη, προκειμένου 
να εξασφαλίσει τις τεράστιες δό
σεις που έχει πια ανάγκη.

Ο νέος όμως του κρακ είναι 
πιο τραγικός από τον πρώτο, σχε
δόν άμεσα εξαρτάται από την ου
σία, θέλοντας καθημερινά συ
χνότερα και μεγαλύτερα ποσά, ε
πειδή η δράση της είναι σύντομη. 
Η τραγικότητα επίσης έγκειται 
στην αδυναμία της επιστήμης να 
αντιμετωπίσει τα περιστατικά 
που συνεχώς πληθαίνουν και που 
αφορούν νέους με έντονη παρα- 
βατικότητα, επιθετικότητα, ε
γκληματικότητα και κλινική ει
κόνα διέγερσης και εξάρτησης, η 
οποία δεν ελέγχεται από τα 
κλασσικά μέτρα αντιμετώπισης. 
Πολλά προγράμματα έχουν ανα
πτυχθεί στις Η.Γ1.Α. αλλά και 
Ευρώπη, χωρίς ακόμη κάποια μέ
θοδος να έχει προσφέρει μια ικα
νοποιητική λύση, όπως άλλωστε 
και στο υπόλοιπο φάσμα των ε- 
ξαρτησιογόνων ουσιών.

Σχετικά με τις αμφεταμίνες, α- 
ποτέλεσαν πρόβλημα την περα
σμένη δεκαετία σαν ανασταλτικό 
της όρεξης, όταν οι γυναίκες ανέ
πτυσσαν ισχυρή εξάρτηση στο 
βωμό της εξασφάλισης... σιλουέ- 
τας. Έτσι αποσύρθηκαν από την 
κυκλοφορία, ενώ βρίσκονται

σποραδικά στο χώρο του doping 
των αθλητών.

ΚΑΤΑΣΤΑΑΤΙΚΑ 
ΤΟΥ Κ.Ν.Σ.

Ο αλκοολισμός αποτελεί ως 
γνωστόν τεράστιο κοινωνικό 
πρόβλημα. Το οινόπνευμα σύμ
φωνα με την Π.Ο.Υ. εντάσσεται 
στα ναρκωτικά, πλην όμως σπά
νια το βρίσκουμε νομοθετικά α
παγορευμένο, ενώ η κοινωνική 
ανοχή φθάνει μέχρι τη διαφήμι
ση και το γνωστό σλόγκαν του 
λαού “ένα ποτηράκι την ημέρα, 
κάνει τον γιατρό πέρα”. Οι συνέ
πειες στην υγεία είναι γνωστές 
και εκδηλώνονται ως κίρρωση, 
εγκεφαλικές βλάβες και διατα
ραχές από την ψυχική σφαίρα, 
με κύριο εκπρόσωπο το γνωστό 
τρομώδες παραλήρημα.

Στο χώρο των χαπιών και σι- 
ροπιών, η αναφορά εγγίζει τα ό
ρια της τραγικότητας. Ο γνω
στός χαπάκιας παραπαίει από τα 
κωδεϊνούχα στα ηρεμιστικά, από 
τα σιρόπια στα διεγερτικά, χωρίς 
ούτε να μπορεί να ξεφύγει, ούτε 
να μπορεί να ταυτιστεί με κά
ποιο χώρο εξάρτησης, οπότε να 
τύχει κάποτε της ανάλογης θερα
πευτικής αντιμετώπισης, θεωρεί
ται δε δυσκολότερος και από τον 
ηρωινομανή.

Να υπογραμμίσουμε τη σχετι
κή ευκολία με την οποία κάποιος 
εξαρτάται από τα χάπια, μια και 
οι περισσότεροι θιασώτες του εί
δους αποκτούν την έξη αυτή ια- 
τρογενώς. Εύκολα ο φαρμακο
ποιός ή ο γιατρός, μπρος στη 
ρουτίνα και την ευκολία, συστή
νουν για ψύλλου πήδημα το ένα 
ή το άλλο ακίνδυνο ηρεμιστικό, 
χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι 
φέρνουν τον πολίτη σιγά-σιγά σε 
νοοτροπία εξάρτησης με απρό
βλεπτα αποτελέσματα.

Δ1ΑΑΥΤΕΣ - ΚΟΑΑΕΣ - 
ΑΤΜΟΙ

Από κάποια παρατήρηση σε 
σχολεία της Αμερικής, ξεκίνησε 
μια διεθνής έρευνα σχετικά με 
τα προβλήματα υγείας από τη 
χρήση των ουσιών αυτών. Οι 
χρήστες σκληρών ναρκωτικών 
σε περίπτωση ισχνών αγελάδων, 
προστρέχουν στο ντεπόζιτο της 
βενζίνης ή στις αναθυμιάσεις 
διαλυτών, για μια ζαλάδα ή κάτι 
ανάλογο.

Ο κίνδυνος δεν είναι από την 
ίδια την ουσία, αλλά από τον 
τρόπο της λήψης. Για παράδειγ
μα φέρνουμε τους κρατούμενους 
στις Φυλακές Κορυδαλλού το
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1986, που αυτοκτόνησαν με γκα
ζάκια στην προσπάθειά τους να 
φτιαχτούν με αυτά. Ευτυχώς οι 
απαίσιες εμπειρίες από την χρή
ση των παραπάνω ουσιών, απο
μακρύνουν τέτοια πειράματα κα
τά τη διαδρομή της κατάχρησης 
ενός νέου.

ΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Ονομάζονται και κυρίως ναρ
κωτικά και παράγονται από τον 
οπό που βγαίνει παχύρευστος, 
μετά από το σχίσιμο των άγου- 
ρων κωδιών της παπαρούνας. 
Χώρες παραγωγής κυρίως στην 
Ασία, το βρίσκουμε όμως, ακό
μα και στη χώρα μας, σπάνια βέ
βαια. Από το όπιο βγαίνει η μορ
φίνη, το ισχυρότερο παυσίπονο 
που διαθέτει ο άνθρωπος, και η 
κωδείνη, το ισχυρότερο αντιβη- 
χικό.

Η ηρωίνη παράγεται συνθετι
κά από την μορφίνη με τον οξικό 
ανυδρίτη, όλες δε αυτές οι ουσί
ες κυκλοφορούν μόνον από το 
κρατικό μονοπώλιο, η δε ηρωίνη 
που δεν έχει καμία θεραπευτική 
ένδειξη, όπως και ο ανυδρίτης, 
όπου βρεθεί γίνεται αντικείμενο 
αυστηρής εφαρμογής της ισχύ- 
ουσας νομοθεσίας.

Ο μορφινομανής και ο ηρωι- 
νομανής, ο αποκαλούμενος 
σκληρός χρήστης, υπήρξε το 
“στίγμα” του Τύπου και της κοι
νωνίας χρόνια τώρα, μαζί δε με 
τον χαπάκια και τον αλκοολικό, 
αποτελεί σύμφωνα με τα δεδο
μένα της Π.Ο.Υ., το νέο που έχει 
μεγάλη ψυχολογική και σωματι
κή εξάρτηση, χρειάζεται με άλλα 
λόγια άμεσα τον γιατρό, τον ψυ
χολόγο, τον ειδικό, μια και είναι 
ουσιαστικά άρρωστος, όπως και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι 
χρήστες των άλλων κατηγοριών 
δεν έχουν ανάγκη περίθαλψης. 
Χρειάζονται κι αυτοί συμβου
λευτική, σωστή κατεύθυνση και 
αντιμετώπιση επειδή ο χώρος 
της εξάρτησης, όσο και αν μι
λούμε για σκληρά και μαλακά, 
στην πράξη είναι μια νοοτροπία, 
ένας τρόπος ζωής και επομένως 
όλη η προσπάθεια στρέφεται 
στον άνθρωπο.

Σε περίπτωση θανάτου από ο- 
πιούχα και κυρίως ηρωίνη, ο για
τρός που επιλαμβάνεται ερευνά 
την αιτία από την αυτοψία. Σκη
νικό από:

- τις συνθήκες
- τις πληροφορίες από την οι

κογένεια, τους φίλους και την α
στυνομία.

- την πλήρη νεκροψία και νε- 
κροτομία.

- την τοξικολογική εξέταση 
σπλάχνων, αίματος, χολής και 
ούρων.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΚΡΟΨΙΑ - ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΑ

ΝΕΚΡΟΨΙΑ

1. Πρόσφατοι νυγμοί βελό- 
νης.

2. Υποκείμενη περιφλεβική 
αιμορραγία

3. Γραμμοειδείς ουλές από 
παλαιά αυτοχειριαστικά τραύμα
τα (χαρακίρια)

4. Κυκλικές βυθισμένες ουλές 
από καψίματα και υποδόρια α
ποστήματα.

5. Ερυθρότητα ή διάτρηση 
του ρινικού διαφράγματος.

6. Στιγματισμοί (τατουάζ).

NEKPOTOM1A

1. Οξύ πνευμανικό οίδημα.
2. Ήπιες υπερπλαστικές μετα

βολές στο δικτυοενδοθηλικό σύ
στημα.

3. Διόγκωση των λεμφαδέ- 
νων, του ήπατος και του παγκρέ- 
ατος.

4. Διήθηση του ιστού πέριξ 
του τρίποδος του Haider από μο
νοπύρηνα.

5. Αύξηση της lgM σφαιρίνης 
στον ορό

6. Προεξοχή του θύμου αδένος.
7. Υπερπλασία των Malpighi 

θυλακίων του σπληνός.
8. Δεν υπάρχουν παθολογοα

νατομίας αλλοιώσεις, επακό
λουθες και παθογνωμονικές λό
γω χρόνιας χρήσης μαριχουάνας.

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Αν δούμε την ιστορία από πα
λιά, ουσίες εξαρτησιογόνες υ
πήρχαν. Ο άνθρωπος ήταν εκεί
νος που στην ανάγκη να στηρι- 
χθεί σε κάθε είδους πόνο, τις α
ναζήτησε και τις βρήκε.

Έτσι πρώτος ο Όμηρος αναφέ
ρει για την ωραία Ελένη ότι κάτι 
έριξε στο ποτό του Τηλέμαχου, 
για να τον κάνει να ξεχάσει τις 
πίκρες και τους καημούς του.

Τα μαντεία αποτελούσαν χώ
ρους χρήσης ουσιών, που με τις 
αναθυμιάσεις τους δημιουργού
σαν το κατάλληλο κλίμα και διά
θεση στους μάντεις για να δώ
σουν τον οποιοδήποτε χρησμό. 
Κατάχρηση επίσης υψηλού επι
πέδου γινόταν και στο νεκρομα
ντείο της Αχερουσίας λίμνης, ό

που ο πολίτης που επιθυμούσε 
να επικοινωνήσει με τον πρόγο
νό του, με τον όβολο στο στόμα 
και με τη βάρκα του Χάροντα, 
περνούσε στο νησί - τώρα η λί
μνη είναι αποξηραμένη - και α
φού κατέθετε τα σχετικά στο Ιε
ρατείο και πέρναγε τον ατελείω
το λαβύρινθο - τρία δωματιάκια 
- .... προφανώς φτιαγμένος, κα
τέβαινε στο υπόγειο που ήταν 
κατάλληλα διαρρυθμισμένο για 
την παραγωγή ηχούς - αίθουσα 
14 μέτρων, μία στοά ανά ένα μέ
τρο.

Πιο σύγχρονα βλέπουμε τη 
χρήση οπίου από τους Αραβες 
στις δυσεντερίες, την Παρα
σκευή από τον Παράκελσο του 
λαύδανου και τον γιατρό Syden
ham τον 17ο αιώνα, που τολμά 
να πει “δεν θα ήθελα να ήμουν 
γιατρός χωρίς όπιο” εννοώντας 
την θεραπευτική αξία των οπιού- 
χων σε περιπτώσεις κοιλιακών 
αλγών, μία εποχή που ούτε πο
λυεθνικές εταιρίες υπήρχαν, ού
τε σπασμολυτικά. Μια τέτοια ό
μως δήλωση ακόμη και τώρα δεν 
θα πέρναγε απαρατήρητη. Έτσι 
παρεξηγήθηκε και ταλαιπωρή
θηκε κοινωνικά.

Το 1885 υπολογίζεται ότι ξα
ναμπαίνουν τα ναρκωτικά στη 
χώρα μας, προφανώς από την 
Τουρκία. Δημιουργούνται έτσι 
τα πρώτα στέκια και οι τεκέδες 
και μπαίνουν στις φυλακές όπου 
υπάρχει πόνος, μοναξιά και επο
μένως εύκολη κατανάλωση. Έ
τσι αρχίζει η ταλαιπωρία του 
προβλήματος τον τελευταίο αιώ
να, όταν στη συνείδηση του πο
λίτη ταυτίζεται ο χασικλής ή ο η- 
ρωινομανής με τον κακούργο 
μια και το απλό μυαλό συνέδεε 
τη χρήση με τις φυλακές και τις 
φυλακές με την παρανομία, δια
τηρώντας έτσι ακόμα και τώρα, 
συνεχώς λιγότερο, τη χρήση του 
όρου σαν ύβρη.

Μέρος της προσπάθειας ενη
μέρωσης του κοινού και του α
πλού πολίτη, είναι η απομυθο
ποίηση ενός τέτοιου σήματος. 
Αυτό το αντιλαμβάνεται καλύτε
ρα ο απλός γιατρός, που ξέρει 
στην πράξη ότι ο ταλαιπωρημέ
νος νέος προβαίνει σε μια παρά
νομη πράξη - διάρρηξη φαρμα
κείου, σπάσιμο αυτοκινήτου, 
κλοπές, ληστείες κ.λ.π. - για να 
εξασφαλίσει τη δόση του, εκ
ποιώντας σε εξευτελιστική τιμή 
τα παράνομα αποκτηθέντα.

Εδώ γεννώνται τα πρώτα ερω
τήματα που πολλές φορές παίρ
νουν εύκολα απαντήσεις από α
νεύθυνους ή αγνοούντες το θέ
μα. Για να αντιληφθούμε το πότε 
και αν κάποιος πρέπει να γίνει ε
ξαρτημένος, θα πρέπει να δούμε

τα κίνητρα που ωθούν το νέο να 
τα δοκιμάσει.

Αίτια λοιπόν θεωρούνται η πε
ριέργεια, η ανία, η μίμηση, η μό
δα αλλά κυρίως η πίεση των φί
λων. Το να είσαι IN στη σημερι
νή παρέα, δεν σε συμπαρασύρει 
μόνο στο να αγοράζεις μόνο 
μπλουζάκια ή παπούτσια μιας 
μεγάλης φίρμας, αλλά και στο να 
σε σπρώξει στη δοκιμή κάποιου 
ελαφρού, έτσι για πλάκα ή το 
χειρότερο να δεχθείς την “ά
σπρη”, όταν στην παρέα κάποιος 
την περνάει στην πορεία της 
σποραδικής χρήσης μαριχουά
νας.

Λένε χαρακτηριστικά τα παι
διά "καπνίζαμε χασίς για κάποιο 
διάστημα, όταν μας πρότειναν 
την ηρωίνη. Λεν μπορούσα να 
αρνηθώ επειδή θα βρισκόμουν ε
κτός παρέας ή κυκλώματος, ήθε
λα τέλος πάντων να είμαι IN". Α
πό ένα πληθυσμό όμως εκατομ
μυρίων παιδιών στη χώρα μας, 
αναφερόμαστε σε έναν αριθμό 
20, 30, 50 χιλιάδων εξαρτημέ
νων παιδιών. Όλος αυτός ο πλη
θυσμός μεγαλώνει σε ένα κοινω
νικό, οικογενειακό, οικονομικό 
και πολιτικό χώρο που έχει ορι
σμένα χαρακτηριστικά και διά
φορα δυναμικά.

Σύμφωνα με αυτά, ο νέος δια
μορφώνει την προσωπικότητα 
του αρχίζοντας με το σπίτι, το 
σχολείο και την ωριμάζει θετικά 
ή αρνητικά, ανάλογα με τα τραύ
ματα ή τα βιώματα που ζει. Το 
αίσθημα της ασφάλειας που πρέ
πει να τον διέπει, είναι αυτό που 
ίσως κάποτε θα γείρει την πλά
στιγγα στην ανάγκη της χρησι
μοποίησης ενός υποβοηθήματος
- δεκανίκι.

Αν δούμε σχηματικά π.χ. την 
εξάρτησή του από τη μητέρα 
στην πορεία του από την γέννη
ση μέχρι τα είκοσι του, διαπι
στώνουμε, ότι όταν γεννιέται εί
ναι απόλυτα - 100% - εξαρτημέ
νος από αυτήν (βλέπε καθηγητή 
Laboyer που τοποθετεί το νεο
γέννητο πάνω στην κοιλιά της 
μητέρας μετά τον τοκετό, δηλώ
νοντας την συνέχεια της ενδο
μήτριος ζωής). Στα τρία του το 
παιδί περπατώντας, μιλώντας 
και διεκδικώντας χωρίς ευθύνη, 
μοιάζει πιο ανεξάρτητο από πο
τέ.

Πλησιάζοντας όμως στην εφη- 
βία φθάνουμε στο σημείο των 12
- 13, όπου αρχίζει η μεγάλη δο
κιμασία, όπου ο νέος προσπαθεί 
να αποδείξει την αξία του, αι
σθάνεται άλλοτε ότι τα καταφέρ
νει άλλοτε όχι, εύκολα δηλώνει 
ότι θα εγκαταλείψει την 
οικογενειακή στέγη αλλά και 
ευκολότερα την εγκαταλείπει
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την ιδέα επειδή δεν έχει τα φό
ντα να ανεξαρτητοποιθεί. Είναι 
πράγματι η εποχή που μάχεται 
με τα προβλήματα του σχολείου, 
της οικογένειας, της φιλενάδας ή 
του φίλου, του αθλητισμού και 
άλλα, στην προσπάθειά του να 
αναγνωρισθεί (Οι φράσεις: με
γάλε, είσαι και ο πρώτος, είναι 
χαρακτηριστικές και δηλώνουν 
την κοινωνική πίεση ανταγωνι
σμού).

Εδώ είναι η άτυχη ίσως στιγμή 
όπου ο καλοθελητής, προβάλλο- 
ντάς του το άδικο του κατεστη
μένου και εκμεταλλευόμενος το 
αίσθημα αποτυχίας μετά από κά
ποια αστοχία του ή άστοχη συ
μπεριφορά κάποιου από τους πα
ράγοντες που συναναστρέφεται - 
καθηγητής, γονέας, φίλος κ.λ.π. 
- του προσφέρει μια “λύση”, τη 
χρήση μιας ουσίας που θα τον 
κάνει ή να τα ξεχάσει ή να τα 
προσπεράσει, όπως συνήθως υ
πόσχονται. Κι εδώ είναι ακριβώς 
που η ανάγκη ενημέρωσης των 
παιδιών, είναι επιτακτική.

Όταν γνωρίζει τους κινδύνους 
που σύντομα προαναφέρθηκαν, 
παράλληλα με άλλα σημαντικά 
σήματα της ζωής, δεν θα πρέπει 
να βασισθεί σε υποσχέσεις αλλά 
χρησιμοποιώντας τις δικές του 
δυνάμεις, να δημιουργήσει μια 
προσωπικότητα ισχυρή που δεν 
χρειάζεται εξαρτήσεις.

Πάντα τονίζω στα παιδιά ένα 
σημαντικό κίνδυνο από κάποια 
άτυχη στιγμή της νεανικότητάς 
τους, αν δηλαδή μεθύσουν κά
που και τους προτείνουν να 
φτιαχτούν με χάπια, να έχουν 
κατά νου το φαινόμενο της συ- 
νέργιας, της αθροιστικής δηλαδή 
και πλέον δράσης ουσιών που α
νήκουν στην ίδια κατηγορία, ό
πως του οινοπνεύματος και των 
ηρεμιστικών.

Είναι γνωστό ότι η ταυτόχρο
νη λήψη μπορεί να προκαλέσει 
πολλαπλή και άγνωστη δράση 
στο άτομο, με δυσάρεστα και 
πολλές φορές θανατηφόρα απο
τελέσματα. Το σλόγκαν λοιπόν 
“μην ανακατεύετε ποτά με χά
πια” θα πρέπει να κυκλοφορήσει 
έντονα ανάμεσά τους.

Το αίσθημα ασφάλειας που 
προαναφέραμε καλλιεργείται 
καλύτερα σε μια κοινωνία όπου 
η συνεργασία μεταξύ σπιτιού, 
σχολείου, εκκλησίας, κοινωνι
κής υπηρεσίας, συμβουλευτικού 
σταθμού και πνευματικού κέ
ντρου της περιοχής είναι δεδομέ
να, στα πλαίσια του να αναπτύ
ξουν ένα ισχυρό δίκτυο προστα
σίας του νέου.

Πόσο όμως είναι εφικτή μια 
τέτοια συνεργασία, όταν ο γο
νιός συνήθως δεν παρακολουθεί

την πορεία του παιδιού στο σχο
λείο, ο καθηγητής δεν μετέχει 
στις δραστηριότητες των μαθη
τών και ο ιερέας σπάνια ακολου
θεί τις εκδηλώσεις των φορέων 
της περιοχής;

Η κοινωνιολογία δίνει το σή
μα τούτο σαν πρωταρχικό της 
πρόληψης, γιατί πράγματι το 
παιδί αισθάνεται μεγάλη ασφά
λεια όταν κινείται στα πλαίσια 
αυτά. Αντίθετα ο τρόπος της ση
μερινής διαβίωσης στα χρυσά 
κλουβιά - διαμερίσματα (όπου 
το παιδί από τα γεννοφάσκια του 
καταπιέζεται με τα διάφορα 
“μη” προς τους γείτονες, περιο
ρίζεται στο παιχνίδι σε στενούς 
χώρους, βομβαρδίζεται με σήμα
τα υπερκατανάλωσης δεχόμενο 
υπερπληθώρα δώρων, χωρίς να 
μπορεί να εκτιμήσει ή να αξιο
λογήσει τίποτα) του αυξάνει τα 
αισθήματα κορεσμού, ανασφά
λειας και αβεβαιότητας (μια που 
εύκολα απορεί πως με τέτοια ζο
φερή οικονομία και ανεργία θα 
καταφέρει άλματα όπως οι γο
νείς του) και το φθάνει στη δοκι
μή που, εκτός από μόδα, του γε
μίζει το χρόνο και την ανία.

Σ’ αυτό το κλίμα της ανασφά
λειας και εξάρτησης μπορεί να 
προσθέσει κανείς και το σύγχρο
νο μέσο αυθυπαρξίας, το μηχανά
κι, όπου ο νέος προβάλλεται ή α
πλώς προκαλεί την προσοχή πέ
φτοντας θύμα μιας εμπειρίας με 
χάπια το Σαββατόβραδο, χωρίς 
να έχει ενημερωθεί για τους κιν
δύνους.

Ο χώρος της τηλεόρασης και 
του βίντεο προσφέρει ένα ακόμα 
σήμα ανασφάλειας στην οικογέ
νεια, όταν φυσικά δεν γίνεται υ
πεύθυνη χρήση τους και δεν είναι 
υπερβολή το σχετικό του ΚΥΡ ό
τι “όχι στα ναρκωτικά, ναι στην 
τηλεόραση. Μαστουρώνεις κα
λύτερα”.

Πράγματι η προμήθεια πέντε 
κασετών βίντεο το Σαββατόβρα
δο συνεπάγεται 10 ωρών σιγή 
στην οικογένεια, μια εποχή που η 
ανάγκη επικοινωνίας είναι άμεση 
και ουσιαστική. Πώς θα πετύχου- 
με λοιπόν το διάλογο μέσα στο 
σπίτι;

Η επιλογή θεμάτων για προ
βληματισμό, συζήτηση και δια
σκέδαση μαζί, αποτελεί ενδεχο
μένως μια κάποια λύση στο πρό
βλημα της κινητοποίησης και έ
ναρξης διαλόγου μέσα στο σπίτι.

Αλλος παράγοντας ανασταλ
τικός της ωριμότητας και του αι
σθήματος ασφάλειας του νέου 
σήμερα, είναι η νοοτροπία του 
παντογνώστη που λίγο - πολύ 
διέπει τον κάθε νεοέλληνα. Η ο- 
ριοθέτηση των ευθυνών, η εκτί
μηση των ικανοτήτων και ο προ

γραμματισμός στα παιδιά, σχε
δόν ανύπαρκτα σήμερα, θα απο
τελούσαν σημαντικό τρόπο ωρί- 
μανσής τους, ώστε γνωρίζοντας 
που βαδίζουν, με τι δυνάμεις και 
αντοχή, να μη χρειάζονται δεκα
νίκια κάθε μορφής για να επι
βιώσουν.

Εδώ η ευθύνη των ιθυνόντων, 
της πολιτικής ηγεσίας και της 
παλιάς νοοτροπίας του “ο φόβος 
φυλάει τα έρμα”, έχουν σαφώς 
συμβάλλει αρνητικά, με αποτέ
λεσμα ο έφηβος να μεγαλώνει 
πολύ πιο εύκολα με στοιχεία “ω
χαδερφισμού”, ασυνέπειας, και 
αδιαφορίας.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέ
σουμε και τον κακώς εκλαμβανό
μενο φεμινισμό, που ταλαιπωρεί 
άδικα τη σύγχρονη ελληνική οι
κογένεια με την αλματώδη αύξη
ση των διαζυγίων, την συνεπαγό
μενη δημιουργία κλίματος ανα
σφάλειας στα παιδιά, αλλά και 
την διαιώνιση κλίματος αντεκδί
κησης των γονιών οι οποίοι χρη
σιμοποιούν τα παιδιά, κάκιστα, 
για την επίλυση των διαφορών 
τους.

Στο χώρο αυτό, αυτοαποκα- 
λούμενοι ειδικοί, ψυχολόγοι, κοι
νωνικοί λειτουργοί και άλλοι φι- 
λελευθερωτές, σπρώχνουν τη γυ
ναίκα στα άκρα, μεταφράζοντας 
τις άριστες ιδέες του φεμινισμού 
σε κλίμα απαράδεκτο για την α
νάπτυξη και ωρίμανση των νέων. 
Ο οικογενειακός προγραμματι
σμός στην πλήρη του μορφή και 
με σωστή μεθόδευση θα μπορού
σε να συμβάλλει σημαντικά στην 
επούλωση μιας τέτοιας πληγής, 
που ανοίχτηκε σχετικά πρόσφατα 
στο ελληνικό σπίτι.

Παράλληλα η προσπάθεια από 
τους γονείς να δώσουν τη σωστή 
διάσταση προβλημάτων, όπως 
της κατανάλωσης ηρεμιστικών α
πό την μητέρα - επειδή έχει ιατρι
κή ένδειξη - οινοπνεύματος ή τσι
γάρου από τον πατέρα - επειδή α
ποτελεί μία κακή συνήθεια, μια 
προσωπική επιλογή που δεν χρειά
ζεται και μιμητές - θα ενισχύσει το 
κλίμα ασφάλειας και θα αρχίσει 
τον διάλογο, που πολλές φορές εί
ναι ανύπαρκτος, ιδιαίτερα όταν 
συνυπάρχει κλίμα υπερβολικής 
αυστηρότητας.

Αντίθετα κάνοντας διάλογο με 
τα παιδιά και προσπαθώντας να 
τους δώσουν την πραγματικότητα 
στα οικονομικά, τις σχέσεις, τα 
προβλήματα, τις αδυναμίες και τα 
σφάλματα στην οικογένεια, γίνο
νται πιστευτοί και κερδίζουν την ε
μπιστοσύνη τους: Ένας νέος που 
θεωρείται ελεύθερος άνθρωπος 
δεν δέχεται ποτέ την ιδέα της εξάρ
τησης, όπως από ένα χάπι.

Το τελευταίο σήμα λειτουργεί α

συνείδητα και κάποια στιγμή ίσως 
μετρήσει. Όλα τα παραπάνω ση
μαίνουν αυτογνωσία.

Σε αντίθεση με τα προηγούμε
να, υπάρχει εδώ ένα κλίμα υπο
κρισίας από τον κάθε πολίτη που 
πιστεύει ότι το πρόβλημα δεν τον 
αγγίζει ποτέ ή αφορά άλλους μό
νο και είναι χαρακτηριστικό το 
Γαλλικό σλόγκαν, όπου ο πατέ
ρας δηλώνει κάτι ανάλογο χωρίς 
να προσέχει ότι το παιδί του που 
κρατάει από το χέρι, φέρει σύριγ
γα στο ένα και κρατάει τσιγάρο 
στο άλλο.

Συνοψίζοντας τα προαναφερ- 
θέντα επισημαίνουμε τη σημασί
α του αισθήματος της ασφάλειας, 
του διαλόγου και της συνεργασί
ας στο επίπεδο της οικογένειας, 
ώστε ο νέος σήμερα να μην αι
σθάνεται μόνος. Αντίθετα ακού- 
γοντας το κλασσικό ρεμπέτικο “η 
πρέζα”, με τραγικότητα διαπι
στώνεις τη σημασία των φράσε
ων όπως... “ο κόσμος μ’ απαρνή- 
θηκε, δεν ξέρω τι να κάνω... και 
το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να 
λειώνει”, όπου η απελπισία και η 
απόγνωση έρχονται να “θερα
πευτούν” με ένα υποκατάστατο 
αγάπης ή υπόσχεσης. Χαρακτη
ριστικό επίσης είναι το μήνυμα 
που έγραψε μια κοπέλα σε τουα
λέτα στο Μαϊάμι, πριν πεθάνει α
πό ηρωίνη “βοήθεια, χάνομαι, 
που βρίσκομαι”.

Παρ’ όλα αυτά, ίσως έρθει μια 
στιγμή στο νέο για τους λόγους 
που αναφέραμε, να κάνει μια δο
κιμή. Στην αρχή το τσιγάρο, αρ
γότερα τα χάπια και κάποια στιγ
μή η "παραμύθα”. Βλέποντας έ
ναν χρήστη χασίς ή μαριχουάνας 
από την σκοπιά του κοινωνιολό
γου, διαπιστώνουμε την τάση 
του για ανθρώπινη επαφή, ενώ 
τον ηρωινομανή απελπισμένο να 
ψάχνει και μόνον για τη δόση 
του, ΤΩΡΑ να νοιώσει τη φυγή, 
ΤΩΡΑ να ξεφύγει από τα στερη
τικά συμπτώματα.

Η αρρώστια αυτή φαίνεται α
πό την αδιαφορία του, αλλά και 
την άγνοιά του πολλές φορές γύ
ρω από τις επιπτώσεις στην υγεί
α του, ώστε σύντομα να ανα
πτύσσονται αποστήματα, ή περι- 
φλεβίτιδες, από όπου εύκολη 
πλέον είναι η είσοδος μικροβί
ων, τετάνου, μηνιγγίτιδας, ηπα- 
τίτιδας ή AIDS.

Η ιδιόρρυθμη ψυχολογία του 
φαίνεται ακόμη από την μέχρι 
και προ της εποχής του AIDS 
χρήση μιας σύριγγας κατ’ επα
νάληψη από πολλούς μαζί, σήμα 
για πολλούς μιας λανθάνουσας 
τάσης αυτοκτονίας.

Περιέργως η μάστιγα του 
AIDS με την χορήγηση συριγ
γών μιας χρήσης από τα φαρμα-
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κεία σε διεθνές σχεδόν επίπεδο, 
περιόρισε σημαντικά τις επιπλο
κές αυτές.

Κάποια στιγμή στην πορεία 
αυτή της κατάχρησης και της τα
λαιπωρίας, ο νέος θα καταλήξει 
και στα εξωτερικά ιατρεία ενός 
νοσοκομείου είτε σε διεγερτική 
κατάσταση ή σε κώμα.

Δυστυχώς η ανάγκη αυτή δεν 
εκπληρώνεται πολύ συχνά, επει
δή ο ή η συνοδός φοβάται την ε
μπλοκή με τον νόμο. Έτσι, χωρίς 
στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων 
βοηθειών, επιφέρει άθελα τον 
θάνατο στον τόπο της χρήσης:

1) προκαλώντας εμετό και ε
πομένως εισρόφηση, λόγω ά
γνοιας αυτού του κινδύνου σε 
περίπτωση κώματος.

2) προκαλώντας θανατηφόρα 
αιμορραγία, αφού κόβει τις φλέ
βες του θύματος για “να φύγει το 
κακό αίμα”!

3) προκαλώντας πνευμονική 
εμβολή, όταν χορηγεί γάλα πα
ρεντερικά για “να απορροφηθεί 
το φάρμακο ή η άσπρη”!

4) προκαλώντας πνιγμονή 
στην προσπάθεια πρόκλησης ε
μετού, με την βοήθεια ενός χαρ
τιού στον φάρυγγα!, (για να ανα
φέρω τα πιο γνωστά γιατροσό
φια της πιάτσας).

Μ’ αυτούς τους τρόπους, ο
μοιοπαθείς και όχι, γίνονται συ- 
νεργοί σε ένα θάνατο, για τούτο 
και τονίζω πάντα την αξία της ε
νημέρωσης των εξαρτημένων 
παιδιών από εξειδικευμένα συ
νεργεία στα στέκια ή τουλάχι
στον στις πιάτσες ή τις περιοχές 
που κατά τεκμήριο γίνεται χρή
ση και διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών. Η εμπειρία της γειτονι
κής Ιταλίας έχει βοηθήσει με την 
εφαρμογή του λεωφορείου ΠΗ
ΓΑΣΟΣ, ως μέτρου πρόληψης 
στα προάστια της Αθήνας.

Ο θάνατος από ηρωίνη έτσι θα 
προέλθει από τα άγνωστα ποσά 
της ουσίας που ο νέος παίρνει, 
μια και δεν υπάρχουν έτοιμες... 
συσκευασίες των X mg, οπότε ε
δώ βρισκόμαστε μπροστά στο 
γνωστό φαινόμενο του overdose, 
πολύ συνηθισμένο συμβάν, επει
δή κάποιος που κάνει αυτό το ε
πικίνδυνο παιχνίδι δεν ξέρει που 
βαδίζει.

Θεωρητικά λοιπόν ετοιμάζε
ται η νέα για 1/4 της γραμμής, 
αλλά κυκλοφόρησε “καθαρό 
πράγμα” οπότε με λίγο παραπά
νω στον κακό υπολογισμό, μπο
ρεί να πάρει και μία ή μιάμιση 
γραμμή και να καταλήξει στα... 
μακάβρια χέρια του γράφοντος ή 
άλλου συναδέλφου.

Αλλος κίνδυνος είναι η νοθευ
μένη ηρωίνη, όταν το “βαπορά
κι”, στην προσπάθειά του να εξοι

κονομήσει το χαρτζιλίκι για να 
συνεχίσει το πάθος του, πολλα
πλασιάζει το Ιγρ. προσθέτοντας 
ότι άλλο λευκό κατασκεύασμα 
βρεθεί, π.χ. γύψο, ασβεστόσκονη, 
στρυχνίνη, αλεύρι κ.ά. Οι ουσίες 
όμως αυτές δεν διαλύονται στο 
αίμα με αποτέλεσμα να πεθαίνει 
σχεδόν άμεσα ο χρήστης που τις 
“βαράει” λόγω πνευμονικής εμ
βολής.

Ο θάνατος από τα παραπάνω 
επέρχεται λόγω παύσης της ανα
πνοής και της κυκλοφορίας, που 
φαίνεται στον γιατρό σαν πνευ- 
μονικό οίδημα ή και γράφεται α
κόμη και σαν αιτία θανάτου, μια 
και η τοξικολογική εξέταση αρ
γεί να περατωθεί και η φύση 
μιας ουσίας δεν διαπιστώνεται 
στο χώρο της αυτοψίας ή της νε
κροτομής. Μια λοίμωξη επίσης 
μπορεί να αποτελέσει αιτία θα
νάτου, παραπλανώντας όχι μό
νον τα δεδομένα της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, αλλά και την κοινή 
γνώμη, με τον μειωμένο θεωρη
τικά αριθμό θυμάτων που πα
ρουσιάζεται.

Έτσι το AIDS, η ηπατίτιδα, 
μια μηνιγγίτιδα ή ένα άλλο 
κρούσμα επιπλοκής κατάχρησης 
ναρκωτικών θα περάσει στην ι
στορία σαν παθολογικό περιστα
τικό, όμως ο γιατρός, και σίγου
ρα η οικογένεια θα ξέρουν την 
πραγματική, τραγική αιτία.

Η βία, τέλος, αποτελεί έναν 
άλλο τρόπο κατάληξης των παι
διών αυτών. Ο μηχανόβιος, που 
καταλήγει από τις βαριές κακώ
σεις ενός τροχαίου ατυχήματος 
σε μια λεωφόρο, φτιαγμένος 
στην προσπάθειά του να επιτύχει 
ρεκόρ αγώνων ή σούζας αλλά 
και ο μικροέμπορος που κάποτε 
μαθαίνει ή ανεβαίνει στην ιεραρ
χία του συστήματος διακίνησης 
και δεν χρειάζεται πια ή μάλλον 
είναι επικίνδυνος, οπότε βρίσκε
ται κάπου νεκρός από τροχαίο ή 
άλλη ρουτινιάρικη αιτία.

Σε όλη αυτή την λαίλαπα, α
ναρωτιέται κανείς, πώς δεν υ
πάρχει κάποιο πλαίσιο ελέγχου 
όλων αυτών των κυκλωμάτων 
και νοοτροπιών, που τόσα θύμα
τα προκαλούν και τόση ταλαι
πωρία φέρνουν.

Πράγματι, υπάρχει ένα Ν.Δ. 
1729/87, που δουλεμένο από πέ
ντε Υπουργεία προσπάθησε να 
δώσει άλλο ύφος στο πρόβλημα 
που είχε δημιουργήσει ο Ν.Δ. 
743/70, ο νόμος δηλαδή που ξε
κίνησε να αντιμετωπίσει το πρό
βλημα κατασταλτικά και μόνον, 
προκαλώντας τόσα κακά όχι μό
νο στους χρήστες, αλλά και σε ο
λόκληρη την κοινωνία με την 
νοοτροπία που καλλιέργησε.

Ο “καθ' ομολογίαν έμπορος ή

διαθέτης” προκάλεσε το γνωστό 
κλίμα χαφιεδισμού, που σε τελι
κή ανάλυση ελάχιστα βοήθησε 
την Αστυνομία, ενώ οδήγησε 
στη φυλακή χιλιάδες απλούς 
χρήστες και βαποράκια για... ε
μπορία, που δικαιολογείται τις 
περισσότερες φορές από την α
νάγκη της αρρώστιάς τους και 
μόνο.

Στο τελευταίο νομικό πλαίσιο, 
αντιμετωπίζεται θετικά ο χρή
στης και πιο συγκεκριμένα: Ο 
πρωτοσυλλαμβανόμενος, με 
πρότασή μου ως Προέδρου τότε 
της “Κοινότητάς μας” του 
Ε.Ε.Σ., αντιμετωπίζεται με υπο- 
στηριστικά ενημερωτικά προ
γράμματα, όπως τα είχα βιώσει 
στο Σικάγο, αλλά που δεν έχουν 
ακόμη γίνει.

Η θεραπευτική κάλυψη του ε
ξαρτημένου παραβατικού νέου 
έχει προβλεφθεί, αλλά δεν έχει 
γίνει ακόμη τίποτε στο θέμα της 
υποδομής!

Έτσι, ο κριθείς από μια εξέτα
ση ή πραγματογνωμοσύνη “μη 
δυνάμενος” να αποβάλει με τις 
δικές του δυνάμεις την έξη της 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, πα
ρά μόνο με ειδική θεραπευτική 
αντιμετώπιση, επειδή δεν υπάρ
χουν τα κατάλληλα ιδρύματα για 
την σοβαρή και λεπτή κοινωνικό 
- θεραπευτική αυτή προσέγγιση, 
αφήνεται και πάλι ελεύθερος να 
συνεχίσει την ταλαίπωρη ζωή 
του, χωρίς το επίσημο κράτος να 
μπορεί να του προσφέρει τίποτε 
το θετικό.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ 
σε μια “μελέτη εφαρμογής προ
γραμμάτων σωματικής και ψυ
χολογικής απεξάρτησης τοξικο
μανών κρατουμένων”, που είχα 
εκπονήσει με την Β. Τσιλιμιγγά- 
κη. Κοινωνική Λειτουργό του 
Ψυχιατρείου Φυλακών Κορυ
δαλλού και τον Ν.Δέγλερη, Ψυ
χίατρο, Διευθυντή του Κ.Ψ.Υ. 
Πειραιά, ο οποίος πρότεινε τη 
δημιουργία ειδικών ιδρυμάτων 
στο χώρο της Δικαιοσύνης, με 
προδιαγραφές όμως και όρους ά
γνωστους για μας, ίσως δε και 
γι’ αυτό να έμεινε στο συρτάρι 
ανεφάρμοστη.

Στην νομοθεσία αυτή, γίνεται 
ευρεία αναφορά στο δύσκολο έρ
γο της δίωξης. Η αποστολή της, 
τόσο σημαντική αλλά δυσχερής 
στην εφαρμογή και ηρωική στην 
πράξη λόγω έλλειψης υποδομής 
και εξειδίκευσης των 700 περί
που ανδρών που επανδρώνουν το 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, 
γίνεται ακόμη πιο προβληματική 
από:

1. Την ιδιομορφία της ελληνι
κής υπαίθρου με τα εκατοντάδες 
νησιά και τα χιλιόμετρα ακτών.

2. Τους χιλιάδες τουρίστες 
που μπαινοβγαίνουν και που εύ
κολα μπορούν να διακινούν 
ναρκωτικά. Παράλληλα, τα γιωτ 
που κινούνται ελεύθερα στις α
κτές και τα TIR που διασχίζουν 
τη χώρα στο δρόμο τους για Συ
ρία και αποτελούν επιπρόσθετο 
πονοκέφαλο στην κατασταλτική 
προσπάθεια των διωκτικών 
αρχών.

3. Τους ίδιους τους χρήστες 
που με κάθε τρόπο προσπαθούν 
να εισάγουν ναρκωτικά στις φυ
λακές, ενώ η ιατρογενής διάθε
ση, τόσο από μερικούς ασυνεί
δητους φαρμακοποιούς όσο και 
από γιατρούς που χορηγούν “ε
λαφρά τη καρδία” υπνωτικά ή 
αγχολυτικά, εξαπλώνει το πρό
βλημα και σε χώρους που η Δίω
ξη με μεγάλη δυσκολία μπορεί 
να αποδώσει.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προ
σθέσω και τον οικονομικό παρά
γοντα, υπενθυμίζοντας το ποσό 
των 300 δις $ που αποτέλεσε τον 
τζίρο των ναρκωτικών για το 
1988, στις Η.Π.Α. Είναι το μόνο 
προϊόν που αφήνει καθαρό κέρ
δος 12.000%!!!

Παράλληλα το πρόβλημα εί
ναι και πολιτικό, όταν υπάρχει 
δημοσιευμένος χάρτης καλλιέρ
γειας της μαριχουάνας στις 
Η.Π.Α., ενώ στην Διβύη ο Κα- 
ντάφι κόβει τα χέρια των εμπό
ρων, στην Τουρκία η καλλιέρ
γεια οπίου αποτελεί είδος εκβια
σμού των μεγάλων δυνάμεων, 
στην Νότιο Αμερική κυβερνή
σεις τρέμουν και συνεργάζονται 
με τα διάφορα καρτέλ και στην 
Νότιο Ασία γίνεται πορνεία και 
λαθρεμπόριο με την εκμετάλ
λευση μικρών παιδιών, που ενω
ρίς σπρώχνονται στο όπιο.

Ποιος όμως Πρόεδρος των 
Η.Π.Α. τολμάει να καταδικάσει 
την χρήση της μαριχουάνας όταν 
το 1983 είχαν δηλώσει 50 εκ. 
χρήση τουλάχιστον για μία φο
ρά! Ή ποιος Πρωθυπουργός 
στην Ελλάδα τολμάει να απαγο
ρεύσει την καλλιέργεια της α
μπέλου, όταν η οικονομία μας ω
φελείται τόσο από την διακίνησή 
της; (συνεταιρισμοί, εξαγωγές 
κ.λ.π.). Ένα τέτοιο μέτρο έχει τε
ράστιο πολιτικό κόστος και δεν 
αποτελεί ούτε θέμα για συζήτη
ση!!

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ;

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε 
με το παιδί και πιστεύουμε ότι 
είναι πηγής ζωής, που νοιώθου
με το διεθνές σήμα ότι: τα παιδιά 
είναι εξαιρετικά πολύτιμα για να 
τα χάσει κανείς στα ναρκωτικά!
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Προσπαθούμε να δώσουμε
1) το μήνυμα της ψυχραιμίας 

σ’ αυτά και τους γονείς τους
2) το σήμα “ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ” 

σε περίπτωση κάποιου περιστατι
κού στην οικογένεια και την γει
τονιά

3) την ελπίδα με τον ΔΙΑΛΟ
ΓΟ, που συνεχώς εκλείπει. Είναι 
πολύ σημαντικό για τους γονείς 
να τους τονίζουμε την αρχή του 
διαλόγου από τα γεννοφάσκια 
των παιδιών τους, εννοώντας φυ
σικά την ζεστή, ειλικρινή και αν
θρώπινη επαφή μ’ αυτά έτσι ώστε 
να διαμορφώσουν μια ήρεμη και 
σταθερή προσωπικότητα όταν 
μεγαλώσουν.

Δίνοντάς τους το αίσθημα της 
ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ, της ΥΠΕΥΘΥ
ΝΟΤΗΤΑΣ και της ΕΙΛΙΚΡΙ
ΝΕΙΑΣ βάζουμε τις βάσεις για 
μια ανθρώπινη επικοινωνία γο
νιών και παιδιών και δημιουργού
με το κλίμα εκείνο της ασφάλειας 
το οποίο τόσο αναλυτικά αναφέρ
θηκε πιο πάνω.

Αυτό που κάνει τον νέο να πα
τάει στα πόδια του, να μην έχει 
την ανάγκη να εξαρτηθεί, παρά 
μόνο από τις ικανότητές του και 
να εργάζεται με θάρρος για τους 
στόχους του και μόνο.

Προσπαθούμε να ενημερώ
σουμε τον κόσμο, γονείς, μαθη
τές, μέλη φορέων και συλλόγων, 
πάνω στις αρχές της πρόληψης με 
στόχο:

α) να γνωρίσουν το πρόβλημα
β) να αλλάξουν νοοτροπία απέ

ναντι στον εξαρτημένο νέο και
γ) να θελήσουν να προσφέρουν 

εθελοντικά. Πώς; Με το να αλλά
ξουν σημαντικά συνήθειες που 
τους οδηγούν διαφορετικά, από 
εκεί που στοχεύουν, να εδραιώ
σουν την επικοινωνία στην οικο
γένεια, να αρχίσουν ένα στοι
χειώδη διάλογο και παραπέρα να 
λάβουν μέρος ενεργά σε μια από 
τις κινήσεις που εθελοντικά συμ
βάλλουν στην πρόληψη.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ με 
συντομία και στο κομμάτι της θε
ραπείας μια που και τόσος λόγος 
γίνεται στον τύπο, τόση δημοσιό
τητα έχει δοθεί στην Ιθάκη, ενώ 
ακούγονται και πολλά για διάφο
ρα προγράμματα με υποκατάστα
τα.

Ας δούμε πρώτα πώς πρέπει ν’ 
αντιμετωπιστεί ένας νέος που 
προσέρχεται στα εξωτερικά ια
τρεία, μετά από υπερβολική λήψη 
ναρκωτικών ουσιών.

Τα επείγοντα μέτρα είναι:
1. Τεχνητή αναπνοή.
2. Πλύση στομάχου - προσο

χή στον κίνδυνο εισρόφησης.
3. Χορήγηση οξυγόνου.
4. Πρόληψη απώλειας θερ

μαντικού.

5. Χορήγηση
α) κοφείνης.
β) ναλορφίνης (επί μορφί

νης)·
γ) θειικού νατρίου.
6. Προσοχή στην διούρηση.
Αρχή της αποθεραπείας είναι 

το ώριμο και ειλικρινές κίνητρο. 
Ο εξαρτημένος δηλαδή που έχει 
αποφασίσει να αποτοξινωθεί και 
αυτό δεν συμβαίνει σε περισσό
τερους από το 2% των προσερ- 
χομένων στους Συμβουλευτι
κούς Σταθμούς σε διεθνές επίπε
δο (που σημαίνει ότι οι υπόλοι
ποι καταφεύγουν από περιέρ
γεια, πίεση των γονιών και φί
λων ή ενός δικαστηρίου), μόνος 
του κανονίζει μια πρώτη συνά
ντηση με τους ειδικούς των Συμ
βουλευτικών Σταθμών στα Ε- 
ξάρχεια στην Αθήνα ή στην 
Θεσσαλονίκη.

Ακολουθούν συνεντεύξεις 
που σκοπό έχουν να αξιολογηθεί 
το περιστατικό, να δοκιμαστεί το 
κίνητρό του και να υπογράφει το 
“συμβόλαιο”, απαραίτητος όρος 
για την συνέχεια της μελλοντι
κής συνεργασίας. Αν όλα πάνε 
καλά, μπαίνει στο Κέντρο Σωμα
τικής Απεξάρτησης στο ΝΤΑΟΥ 
- ΠΕΝΤΕΛΗ, παραμένει για 2 - 
3 εβδομάδες, όπου χωρίς φάρμα
κα προετοιμάζεται για την Ιθά
κη, την Θεραπευτική Κοινότητα 
της Σίνδου.

Στον χώρο αυτό αρχίζει εργα
σία με τον εαυτό του, κρινόμε- 
νος, αμειβόμενος για τις πράξεις 
του, αναδομώντας την προσωπι
κότητά του, που τόση διάλυση 
και καθίζηση είχε υποστεί όταν 
ήταν στην ηρωίνη.

Αρχές όπως της συνεργασίας, 
της συντροφικότητας, της συνέ
πειας, της υπευθυνότητας και 
της διοίκησης, αποκτά σε διά
στημα 18 έως 24 μηνών, μαθαί
νοντας παράλληλα και μια τέ
χνη, όπως φωτογραφία, τυπο
γραφία ενώ οι γονείς του παρα
κολουθούν ειδικά συμβουλευτι
κά και υποστηρικτικά προγράμ
ματα.

Έτοιμος πλέον αρχίζει τη βαθ
μιαία επάνοδο στην κοινωνία. 
Είναι όμως αυτή έτοιμη να τον 
δεχθεί;

Μήπως η υποκρισία που την 
χαρακτηρίζει σε τόσα άλλα προ
βλήματα, ξαναβρίσκει άλλη ε
φαρμογή;

Πόσοι αλήθεια είναι εκείνοι 
που κόπτονται για να σώσουν 
την νεολαία, όταν όμως τους ζη
τηθεί μια θέση εργασίας, προφα
σίζονται την ανεργία, το ΙΚΑ, το 
ΦΠΑ κ.ά;

Παράδειγμα των παραπάνω 
είναι και η γνωστή αντίδραση 
μερικών Δήμων κοντά στην Α

θήνα αλλά και την επαρχία, όταν 
το 1986 αποφασίστηκε να αρχί
σουν τα έργα υποδομής των ι
δρυμάτων που θα φιλοξενούσαν 
τα προγράμματα θεραπείας και 
υποστήριξης που προβλέπει το 
Ν.Δ. 1729/87.

Οι ίδιοι δημοτικοί άρχοντες 
που πρωτοστατούσαν σε εκ
στρατείες κατά των ναρκωτικών, 
κίνησαν τους ίδιους τους πολίτες 
για την απομάκρυνση τέτοιου 
ενδεχομένου, επειδή θα αποτε
λούσε στίγμα για την περιοχή!! 
Πού όμως θα υπάρξει συναίνε
ση, στην Μακρόνησο; Δυστυ
χώς, ούτε και εκεί μια και προο
ρίζεται για Μουσείο Αντίστα
σης.

Είναι λοιπόν εμφανής η ανά
γκη της ενημέρωσης του κό
σμου, που μόνον με γνώση και 
κατανόηση του προβλήματος θα 
μπορέσει να συνηγορήσει και υ
περθεματίσει στην δημιουργία ε
νός τέτοιου κέντρου στην περιο
χή του.

Τούτο όμως απαιτεί χρόνο και 
δουλειά, που μόνο η εθελοντική 
προσπάθεια μπορεί να επιτύχει, 
μια και το επίσημο κράτος δι
στάζει να κάνει τέτοια βήματα.

Ένας τέτοιος Μη Κυβερνητι
κός Οργανισμός, διεθνώς NGO, 
είναι η 4Ε, η Ελληνική Εταιρεία 
Ενάντια στην Εξάρτηση, που 
λειτουργεί άτυπα μεν από 15ετί- 
ας, με καταστατικό δε από τον 
Ιανουάριο του 1989, είναι φιλαν
θρωπικό εθελοντικό σώμα ε- 
δρεύον στην Αθήνα, κινείται με 
δωρεές και ως κύριους στόχους 
έχει:

1. την πρόληψη των νέων από 
τα ναρκωτικά.

2. την επαγγελματική και κοι
νωνική αποκατάσταση πρώην ε
ξαρτημένων νέων και

3. την έρευνα του αντικειμέ
νου της εξάρτησης από τα ναρ
κωτικά, σε κάθε δυνατή πτυχή 
του.

Η 4Ε έχει συνεργάτες κατα
ξιωμένους δημοσιογράφους, ψυ
χολόγους, κοινωνικούς λειτουρ
γούς, ψυχιάτρους, νομικούς, 
σπουδαστές και πρώην εξαρτη
μένα παιδιά που μας πλαισιώ
νουν, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
για μια πιο σημαντική κοινωνική 
προσφορά.

Έχοντας στο ενεργητικό πά
νω από 400 ομιλίες - παρουσιά
σεις στον ελλαδικό χώρο, στο
χεύουμε στον εξοπλισμό του οι
κήματος που μας παρεχώρησε το 
Υπουργείο Πολιτισμού στην 
Πλάκα, όπου και η έδρα της 4Ε, 
τη δημιουργία παραρτημάτων 
στην επαρχία - ήδη ξεκίνησε ένα 
της Δωδεκανήσου με μεγάλη 
συμμετοχή κόσμου και αρχών -

και την κυκλοφορία 3 μηνιαίου 
περιοδικού ποικίλης σχετικά με 
το αντικείμενο ύλης που πρωτο
πορώντας στην Ελλάδα θα δώσει 
και σε πλατύτερες μάζες τις αρ
χές οι οποίες πρέπει να διέπουν 
την πρόληψη ως προς τα ναρκω
τικά.

Η συμβουλευτική που χρόνια 
κάνουμε ανιδιοτελώς στον χώ
ρο της Αθήνας, μας έχει δώσει 
μια ιδιάζουσα εμπειρία, που πα
ράλληλα με τη γνώση και την 
πολυφωνία των κλάδων οι ο
ποίοι συνεργάζονται μαζί μας, 
αποτελούν τη βάση για μελλο
ντικές σχετικές δραστηριότη
τες.

Κάθε Έλληνας πολίτης που πι
στεύει στην αξία των προανα- 
φερθέντων και νοιώθει ότι μπο
ρεί να συμβάλει με τον τρόπο 
του στο τεράστιο αυτό έργο και 
πρόβλημα είναι ευπρόσδεκτος.

Ο εθελοντισμός σβήνει, είναι 
καιρός να τον αναστήσουμε, 
χρειάζεται άραγε να χτυπήσει 
την πόρτα μας το πρόβλημα για 
να συγκινηθούμε;

Δεν είναι σημαντική η ικανο
ποίηση από την κατανόηση των 
προβλημάτων των συνανθρώ
πων μας και η ενδεχόμενη συνει
σφορά στη μάστιγα;

Η 4Ε πιστεύει ότι αποτελεί 
στοιχειώδες χρέος η συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά. Η εποχή 
των Μάγων πέρασε χωρίς επι
στροφή. Έτσι δεν είναι;

Πολύ περισσότερο για τον 
γιατρό που αντιμετωπίζει συνε
χώς και περισσότερα περιστατι
κά, όχι μόνον εξαρτημένων παι
διών, αλλά κυρίως παιδιών και 
γονιών που παραπαίουν μέσα 
στην νεοπλουτίζουσα, ανεύθυνη 
και υστερική πολλές φορές κοι
νωνία.

Εδώ είναι που η παρέμβασή 
του θα συμβάλει σημαντικά με 
το κατάλληλο κλίμα ψυχραιμίας 
που θα διαμορφώσει, και τις σω
στές πληροφορίες και απαντή
σεις που θα δώσει. Ιδίως δε γνω
ρίζοντας τις αρχές του προβλή
ματος θα αποτελέσει πόλο έλξης 
γονιών και παιδιών στο χώρο 
που κινείται, αλλά και όαση ελ
πίδας και σιγουριάς μέσα στη 
λαίλαπα της κατάρριψης των α
ξιών και εκμηδενισμού των πά
ντων.

Μήπως αυτό δεν θα αποτε- 
λέσει την αρχή της ηθικής και 
επαγγελματικής του ανύψω
σης και της απόκτησης παρα
πέρα του ύφους που παλαιότε- 
ρα τον χαρακτήριζε και τον έ
κανε να στέκεται στην κορυ
φή; Και μόνον γ ι’ αυτό, νομί
ζω, φθάνει. □
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Τον Ταξιάρχου Αθανασίου Θεοφιλοποϋλου, 
Α/ντή Κρατικής Ασφάλειας/ΥΑΤ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 

ΣΕΝΓΚΕΝ

Στις 14-6-1985, στην κωμό
πολη SCHENGEN του Λου
ξεμβούργου, υπεγράφη η ομώ
νυμη Συμφωνία μεταξύ των 
τριών Χωρών της Οικονομικής 
Ένωσης BENELUX (ΟΛ
ΛΑΝΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΛΟΥ
ΞΕΜΒΟΥΡΓΟ), της ΓΑΛ
ΛΙΑΣ και της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
(τότε Ο.Δ.Γ). Με βάση την ως 
άνω Συμφωνία, τα εν λόγω 
Κράτη επεξεργάσθηκαν τα κα
τάλληλα για την υλοποίηση 
της μέτρα και στις 19-6-1990 
προχώρησαν στην υπογραφή 
της Σύμβασης Σένγκεν.

Πέραν των πέντε ιδρυτικών 
Χωρών της Συμφωνίας, έχουν 
προσχωρήσει σ’ αυτή μέχρι σή
μερα, η ΙΤΑΛΙΑ (27-11-90), η 
ΙΣΠΑΝΙΑ (25-6-1991), η 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (25-6-1991), η 
ΕΛΛΑΔΑ (6-11-1992), η ΑΥ
ΣΤΡΙΑ (1-1-1995), η ΣΟΥΗ
ΔΙΑ (19-12-1996), η ΔΑΝΙΑ 
(19-12-1996) και η ΦΙΝΛΑΝ
ΔΙΑ (19-12-1996), ενώ με ειδι
κό καθεστώς έχουν συνδεθεί η 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ και η ΙΣΛΑΝΔΙΑ,

(19-12-1996), δεδομένου ότι οι 
δύο αυτές Χώρες δεν μπορούν 
να προσχωρήσουν πλήρως στη 
Συμφωνία, αφού προϋπόθεση 
για την προσχώρηση μιας Χώ
ρας στο Σένγκεν αποτελεί η 
προηγούμενη ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την προσχώρηση των 
Σκανδιναβικών Χωρών, στη 
Συμφωνία Σένγκεν συμμετέ
χουν δέκα πέντε συνολικά Χώ
ρες, ήτοι δεκατρία Κ-Μ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο 
Σκανδιναβικές Χώρες (Νορβη
γία, Ισλανδία), που είναι Κ-Μ 
του Ε.Ο.Χ/Ε.Ζ.Ε.Σ και της Έ 
νωσης Βορείων και Σκανδινα
βικών Κρατών. Στη Συμφωνία 
δεν συμμετέχουν η Μ. Βρετα
νία και η Ιρλανδία.

Η Σύμβαση εφαρμογής της 
Συμφωνίας Σένγκεν και τα 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ- 
δοθέντα εφαρμοστικά μέτρα, 
τα οποία εγκρίθηκαν με τη 
μορφή αποφάσεων και δηλώ
σεων των αρμοδίων Υπουρ
γών, που συγκροτούσαν την Ε
κτελεστική Επιτροπή (ανώτα
το όργανο της Συμφωνίας), α
ποτελούν το κεκτημένο Σέν
γκεν.

Σημειώνεται ότι το κεκτημέ
νο Σένγκεν ενσωματώθηκε με 
ειδικό πρωτόκολλο στη Συνθή
κη του Αμστερνταμ και οι ρυθ
μίσεις του κατενεμήθησαν 
στους Α' και Γ ' Πυλώνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτε
λώντας πλέον το κεκτημένο 
αυτής στον τομέα της κυκλο
φορίας των προσώπων.

Επιση μαίνεται ότι για την ε
φαρμογή του κεκτημένου από 
υποψήφια Χώρα που έχει ήδη 
προσχωρήσει στην Ευρ. Ένω
ση, απαιτείται η εκπλήρωση ό
λων των αντισταθμιστικών μέ
τρων που προβλέπονται σ’ αυ
τό και η ομόφωνη απόφαση 
του Συμβουλίου Υπουργών 
της Ε.Ε.

Ύστερα από απόφαση των 
αρμοδίων Υπουργών, στις 26- 
3-1995 έγινε έναρξη εφαρμο
γής του κεκτημένου Σένγκεν 
σε επτά Χώρες - Μέλη της 
Συμφωνίας (ΒΕΛΓΙΟ, ΟΛ
ΛΑΝΔΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ
ΓΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ι
ΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), α
πό 1-4-1998 προστέθηκαν σ’ 
αυτές η ΙΤΑΛΙΑ και η ΑΥ
ΣΤΡΙΑ, ενώ από 26-3-2000 
προστέθηκε ως 10ο μέλος και

η ΕΛΛΑΔΑ. Στη χώρα μας το 
κεκτημένο Σένγκεν εφαρμό
σθηκε μερικώς από 8-12-1997 
(σύστημα θεωρήσεων και πρό
σβαση στο σύστημα πληροφο
ριών Σένγκεν). Την 1-1-2000 
καταργήθηκε ο διαβατηριακός 
έλεγχος των προσώπων που ε
πιβαίνουν σε πλοία με απο
κλειστική προέλευση ή προο
ρισμό λιμάνια της Χώρας μας 
και των ανωτέρω υπολοίπων 
εννέα Κρατών Μελών της Ε.Ε 
που εφαρμόζουν το κεκτημένο 
Σένγκεν και από 26-3-2000 κα
ταργήθηκε ο διαβατηριακός έ
λεγχος των προσώπων που δια- 
κινούνται από ελληνικά αερο
δρόμια προς αεροδρόμια των ι
δίων ως άνω Χωρών και αντι- 
στρόφως.

Διευκρινίζεται ότι το κεκτη
μένο Σένγκεν δεν ισχύει για 
τις πέντε Σκανδιναβικές Χώρες 
(ΣΟΥΗΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΦΙΛΑΝ
ΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝ
ΔΙΑ), επειδή οι Χώρες αυτές έ
χουν ακόμη ορισμένες εκκρε
μότητες σε ό,τι αφορά την πλή
ρωση των προαπαιτούμενων ό
ρων που είναι αναγκαίοι για τη 
θέση του σε εφαρμογή. Αναμέ
νεται, όμως, ότι το κεκτημένο
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θα εφαρμοστεί στις Χώρες αυ
τές εντός του 2001, εφόσον με 
ομόφωνη απόφαση του Συμ
βουλίου Υπουργών της Ε.Ε 
διαπιστωθεί ότι πληρούν τις α- 
παιτούμενες προς τούτο προϋ
ποθέσεις.

Η πλήρης εφαρμογή του κε- 
κτημένου Σένγκεν στις ανωτέ
ρω Χώρες, δεν έγινε χωρίς 
προβλήματα και δυσλειτουργί
ες, που ξεπεράσθηκαν όμως 
στην πορεία, με την εμβάθυν
ση της συνεργασίας των αρμο
δίων εθνικών διοικήσεων των 
Κ-Μ, και τη λήψη των ανα
γκαίων μέτρων σε εθνικό επί
πεδο, ιδία προς την κατεύθυν
ση της ενημέρωσης και της συ
νεχούς εκπαίδευσης των αρμο
δίων για την υλοποίηση Υπη
ρεσιών, αλλά και με την κα
τάλληλη ενίσχυση αυτών με 
προσωπικό και την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΩΝ 
ΕΑΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕ

ΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΣΕΝΓΚΕΝ

Αντικειμενικός σκοπός του 
κεκτημένου Σένγκεν είναι η ε
λεύθερη κυκλοφορία και η σύ
ντομη διαμονή όλων των προ
σώπων στον ενιαίο χώρο της 
Επικράτειας των Κρατών - 
Μελών, που επιτυγχάνεται με 
την κατάργηση των ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορά τους 
και την μεταφορά αυτών στα ε
ξωτερικά σύνορα, καθώς και 
με την θέσπιση - υλοποίηση ε
ναρμονισμένων νομοθετικών 
και κανονιστικών διατάξεων, 
για την εξασφάλιση της τάξεως 
και ασφάλειας στον ενιαίο χώ
ρο.

Σύμφωνα με το κεκτημένο, 
στην έννοια των εσωτερικών 
συνόρων εντάσσονται τα κοινά 
χερσαία σύνορα των Κρατών - 
Μελών, καθώς και τα αερο
δρόμια και τα λιμάνια τους ο
σάκις εξυπηρετούν πτήσεις ή 
πλόες με αποκλειστική προέ
λευση ή προορισμό αεροδρό
μια ή λιμάνια των υπολοίπων 
Κ-Μ, ενώ ως εξωτερικά σύνο
ρα χαρακτηρίζονται τα χερσαί
α και θαλάσσια σύνορα, καθώς 
επίσης τα αεροδρόμια και τα

λιμάνια εφόσον δεν αποτελούν 
εσωτερικά σύνορα.

Αναφερόμενοι στον ορισμό 
των εννοιών "εσωτερικά σύνο
ρα" και "εξωτερικά σύνορα" 
παρατηρούμε ότι τα χερσαία 
και τα θαλάσσια σύνορα της 
χώρας μας αποτελούν στο σύ
νολό τους εξωτερικά σύνορα 
του ενιαίου χώρου Σένγκεν, ε
νώ τα αεροδρόμια και τα λιμά
νια μας θεωρούνται άλλοτε ως 
εσωτερικά και άλλοτε ως εξω
τερικά σύνορα, ανάλογα με 
την προέλευση ή προορισμό 
κάθε πτήσης ή πλου.

Λαμβανομένης υπόψη της 
ως άνω διπλής λειτουργικότη
τας των αεροδρομίων και των 
λιμένων και προκειμένου εξα- 
σφαλισθεί κατά περίπτωση α
φενός μεν η υλοποίηση της ε
λεύθερης κυκλοφορίας για 
τους διακινούμενους μέσω αυ
τών από / προς Κ-Μ που εφαρ
μόζουν το κεκτημένο Σένγκεν 
και αφ’ ετέρου η πραγματοποί
ηση του διαβατηριακού ελέγ
χου των διακινουμένων από / 
προς τις λοιπές Χώρες, η Ελλά
δα όπως και τα υπόλοιπα Κρά
τη Σένγκεν υλοποίησαν μέτρα 
διαρρύθμισης στα διεθνή αε
ροδρόμια τους για να επιτυγχά
νεται με φυσικό τρόπο ο δια
χωρισμός των επιβατών εσω
τερικών πτήσεων από τους επι
βάτες των πτήσεων με προέ
λευση - προορισμό τρίτες Χώ
ρες, ενώ ο διαχωρισμός των ε
πιβατών στα λιμάνια και τα 
δευτερεύοντα αεροδρόμια δια
σφαλίζεται με τη λήψη οργα
νωτικών - επιχειρησιακών μέ
τρων.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων που διακινούνται 
στον ενιαίο χώρο της επικρά
τειας των Κρατών Σένγκεν ε
ξασφαλίζεται με την κατάργη
ση των διαβατηριακών ελέγ
χων στα εσωτερικά τους σύνο
ρα και τη μετατόπιση των ε
λέγχων αυτών στα εξωτερικά 
τους σύνορα.

Ειδικότερα, η μέσω των ε
σωτερικών συνόρων, χωρίς 
διαβατηριακό έλεγχο, διακίνη
ση και σύντομη διαμονή στις 
επικράτειες των Κρατών που 
εφαρμόζουν πλήρως το κεκτη
μένο Σένγκεν, δεν αφορά μόνο 
τους πολίτες των εν λόγω Κρα

τών, αλλά και τους πολίτες των 
υπολοίπων κοινοτικών χωρών 
οι οποίες δεν εφαρμόζουν το 
ως άνω κεκτημένο, καθώς και 
τους αλλοδαπούς (πολίτες τρί
των Χωρών), εφόσον αυτοί έ
χουν πραγματοποιήσει νόμιμη 
είσοδο στον ενιαίο χώρο μέσω 
των εξωτερικών συνόρων των 
Κρατών Σένγκεν.

Για την επίτευξη του ως άνω 
σκοπού το κεκτημένο Σένγκεν 
προβλέπει τη βασική αρχή 
σύμφωνα με την οποία όλα τα 
πρόσωπα (κοινοτικοί ή μη υπή
κοοι) κατά τη διέλευση των ε
ξωτερικών συνόρων των Κρα
τών Σένγκεν (χερσαίων, λιμέ
νων, αερολιμένων) υφίστανται 
διαβατηριακό έλεγχο εισόδου 
στα σύνορα του πρώτου Κ-Μ 
εισόδου τους στον ενιαίο χώρο 
και έλεγχο εξόδου στα σύνορα 
του τελευταίου Κ-Μ εξόδου 
τους απ’ αυτόν. Μετά τη νόμι
μη είσοδό τους, τα εν λόγω 
πρόσωπα μπορούν να διακινη- 
θούν στις επικράτειες των 
Κρατών Σένγκεν, μέσω των ε
σωτερικών τους συνόρων, χω
ρίς διαβατηριακό έλεγχο και να 
διαμείνουν σ’ αυτά για σύντο
μο διάστημα τριών μηνών κα
τά κανόνα.

Η κατάργηση των ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα συνδέε
ται άμεσα με την κατάργηση 
της υποχρέωσης επίδειξης ε
γκύρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
κατά τη διέλευση των εν λόγω 
συνόρων. Έτσι στην πράξη και 
εξ απόψεως διατυπώσεων, ένα 
ταξίδι με αεροπλάνο από Αθή
να προς Βρυξέλλες και αντι- 
στρόφως ή με πλοίο από Πά
τρα προς Μπάρι και αντιστρό- 
φως, εξομοιούται για τον ταξι
διώτη με αεροπορική πτήση α
πό Αθήνα προς Θεσ/νίκη ή 
Πειραιά προς Νάξο προκειμέ
νου για θαλάσσια κυκλοφορία.

Διευκρινίζεται, όμως, ότι με 
την κατάργηση των διαβατη- 
ριακών ελέγχων κατά τη διέ
λευση των εσωτερικών συνό
ρων δεν θίγονται οι ισχύουσες 
εθνικές διατάξεις των Κρατών 
Σένγκεν που αφορούν στην υ
ποχρέωση να κατέχει και να 
φέρει ο ταξιδιώτης που βρίσκε
ται στην επικράτειά τους, τα 
έγγραφα τα οποία είναι απα
ραίτητα για την εξακρίβωση 
της ταυτότητάς και του νόμι
μου της παρουσίας του.

Οι Αστυνομικοί και λοιποί έ
λεγχοι που πραγματοποιούνται 
στο εσωτερικό κάθε Κράτους 
Σένγκεν, δυνάμει της εθνικής 
του νομοθεσίας από τις αρμό
διες Αρχές είναι συμβατοί με 
το κεκτημένο Σένγκεν. Έτσι ο 
Έλληνας πολίτης όπως και οι 
πολίτες των υπολοίπων κοινο
τικών Χωρών, οσάκις βρίσκο
νται στην επικράτεια των Κρα
τών Σένγκεν, έχοντας διακινη- 
θεί μέσω των εσωτερικών συ
νόρων, θα πρέπει να φέρουν το 
διαβατήριο ή την Αστυνομική 
τους Ταυτότητα για να μπο
ρούν να αποδείξουν σε ενδεχό
μενο έλεγχο από τις αρμόδιες 
Αρχές των εν λόγω Κρατών 
την ταυτότητα και το νόμιμο 
της εκεί διαμονής τους. Για τον 
ίδιο ως άνω σκοπό, οι αλλοδα
ποί (υπήκοοι τρίτων Χωρών) 
θα πρέπει να φέρουν το διαβα
τήριο ή άλλο έγκυρο ταξιδιωτι
κό έγγραφο, από το οποίο να 
προκύπτει το νόμιμο της εισό
δου και διαμονής τους στον ε
νιαίο χώρο.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΑΕΓ
ΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΣΥΝΟΡΑ

Είναι γεγονός, ότι με τις ρυθ
μίσεις του κεκτημένου Σέν
γκεν παρέχεται περισσότερη ε
λευθερία στα άτομα, αλλά πα
ράλληλα προβλέπονται σ’ αυ
τό και μέτρα ώστε να μην απε- 
μπολείται η ασφάλεια των 
Κρατών Μελών.

Τα αντισταθμιστικά αυτά μέ
τρα, η πλήρης υλοποίηση των 
οποίων αποτελεί για τα Κ-Μ 
που έχουν προσχωρήσει στο 
Σένγκεν και προαπαιτούμενο 
όρο για την πλήρη εφαρμογή 
του ομώνυμου κεκτημένου, 
συνοψίζονται ως κατωτέρω: 

α. Εγκατάσταση και λει
τουργία του Συστήματος Πλη
ροφοριών Σένγκεν.

β. Διενέργεια αποτελεσματι
κών ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα

γ. Δικαστική, Αστυνομική 
και Τελωνειακή Συνεργασία 
για την πρόληψη και καταστο
λή της εγκληματικότητας.
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δ. Κοινή πολιτική στον το
μέα καταπολέμησης της διακί
νησης ναρκωτικών και ψυχο
τρόπων ουσιών.

ε. Κοινή πολιτική σε θέματα 
θεωρήσεων, ασύλου, όπλων - 
πυρομαχικών και διακίνησης 
αλλοδαπών.

στ. Επαναφορά εθνικών ε
λέγχων στα εσωτερικά σύνορα 
Κράτους - Μέλους, για περιο
ρισμένη χρονική περίοδο, όταν 
τούτο επιβάλλεται για λόγους 
δημόσιας τάξης ή εθνικής α
σφάλειας.

Η διενέργεια αποτελεσματι
κών ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα των Κ-Μ, αποτελεί θε
μελιώδη προαπαιτούμενο όρο 
για την θέση του κεκτημένου 
Σένγκεν σε εφαρμογή. Η θέλη
ση των Κ-Μ για κατάργηση 
των ελέγχων στα εσωτερικά 
τους σύνορα, συνοδεύεται από 
αντίστοιχη θέληση για ενίσχυ
ση των ελέγχων που διενερ- 
γούνται στα εξωτερικά σύνο
ρα, με σκοπό την διασφάλισή 
των, στο μέγιστο δυνατό βαθ
μό, σε τρόπο ώστε οι υπήκοοι 
των Κρατών Σένγκεν να απο
λαμβάνουν το ίδιο αίσθημα α
σφαλείας που απολάμβαναν ό
ταν οι έλεγχοι περιορίζονταν 
στα στενά γεωγραφικά όρια 
κάθε Κ-Μ.

Το γεγονός ότι οι έλεγχοι με
τατοπίζονται στα εξωτερικά 
σύνορα της επικράτειας των Κ- 
Μ, καθιστά σαφές ότι οι έλεγ
χοι αυτοί δεν πραγματοποιού
νται πλέον προς όφελος μόνο 
του Κ-Μ, στα εξωτερικά σύνο
ρα του οποίου αυτοί ασκού
νται, αλλά προς όφελος του 
συνόλου των Κρατών Σένγκεν, 
των οποίων τα συμφέροντα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβα
ρά υπόψη από τους επιφορτι
σμένους προς τούτο Υπαλλή
λους των.

Η βαρύτητα και η σπουδαιό- 
τητα των εν λόγω ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα, επέβαλε 
την ανάγκη καθορισμού ενιαί
ων και εναρμονισμένων κανό
νων διενεργείας των. Στο πλαί
σιο αυτό έχει μέχρι σήμερα ε- 
γκριθεί από τους αρμόδιους Υ
πουργούς το κατάλληλο κανο
νιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του κεκτημέ
νου, το οποίο περιλαμβάνει:

α. Την κατάρτιση κοινού κα
ταλόγου Τρίτων Χωρών οι υ
πήκοοι των οποίων υπόκεινται 
στην υποχρέωση κατοχής θεώ
ρησης για είσοδο στην επικρά
τεια των Κ-Μ.

β. Την εκπόνηση Κοινής 
Προξενικής Εγκυκλίου προς 
χρήση των αρμοδίων Προξενι
κών Αρχών των Κ-Μ για την 
κατ’ ενιαίο τρόπο χορήγηση 
θεωρήσεων εισόδου.

γ. Την εκπόνηση Κοινού Εγ
χειριδίου με σκοπό την κατ’ ο
μοιόμορφο τρόπο και με τα ί
δια μέσα διενέργεια του ελέγ
χου στα εξωτερικά σύνορα των 
Κ-Μ από τους εντεταλμένους 
προς τούτο Υπαλλήλους των.

δ. Τη διενέργεια του διαβα- 
τηριακού ελέγχου στα εξωτερι
κά σύνορα με ON LINE πρό
σβαση στα στοιχεία του Συ
στήματος Πληροφοριών Σέν
γκεν και των Εθνικών αρχείων.

ε. Την ανταλλαγή Υπαλλή
λων - Συνδέσμων, κατόπιν δι
μερών Συμφωνιών, στον τομέ
α καταπολέμησης της λαθρο
μετανάστευσης και της διασυ
νοριακής εγκληματικότητας.

στ. Την κατ’ ενιαίο τρόπο 
διαρρύθμιση των αεροδρομίων 
και των λιμένων των Κ-Μ, σε 
τρόπο ώστε να γίνει εφικτή η 
προσαρμογή τους στις ανάγκες 
του ελέγχου που προβλέπει το 
κεκτημένο.

ζ. Τη βελτίωση του επιπέδου 
αποτελεσματικότητας των ε
λέγχων και της επιτήρησης των 
ενδιαμέσων διαστημάτων με
ταξύ των συνοριακών σημείων 
διέλευσης των εξωτερικών συ
νόρων των Κρατών Σένγκεν.

η. Την ανταλλαγή πληροφο
ριών μεταξύ των αρμοδίων συ
νοριακών Αρχών των Κ-Μ, με 
σκοπό την καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης και της 
διασυνοριακής εγκληματικό
τητας.

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

ΣΕΝΓΚΕΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στη Χώρα μας, οι προσπά
θειες για την εναρμόνιση μας 
με τα δεδομένα Σένγκεν με

σκοπό την πλήρη εφαρμογή 
της ομώνυμης Σύμβασης, άρχι
σαν με την προσχώρησή μας 
στην ομάδα των Κρατών Σέν
γκεν (6-11-92) και εντατικο- 
ποιήθηκαν από πλευράς όλων 
των συναρμοδίων Υπουργείων 
ιδία μετά την κύρωση της Σύμ
βασης από το Ελληνικό Κοινο
βούλιο. Αποτέλεσμα των προ
σπαθειών αυτών υπήρξε η α
πόφαση των αρμοδίων Υπουρ
γών των Κρατών Σένγκεν 
(Βιέννη, 7-10-97) σύμφωνα με 
την οποία η ομώνυμη Σύμβαση 
τέθηκε μερικώς σε εφαρμογή 
στην Ελλάδα από 8-12-97 (Σύ
στημα Πληροφοριών και σύ
στημα θεωρήσεων Σένγκεν).

Ακολούθησαν αξιολογήσεις 
της Χώρας μας από εμπειρο
γνώμονες των εταίρων Σέν
γκεν, προκειμένου διαπιστωθεί 
η ετοιμότητά μας για την πλή
ρη εφαρμογή του κεκτημένου. 
Οι αξιολογήσεις αυτές που α
φορούσαν το βαθμό εναρμόνι
σής μας επί όλων των τομέων 
του κεκτημένου Σένγκεν, επι
κεντρώθηκαν, λόγω της γεω
γραφικής θέσης της Χώρας 
μας με τα πλέον εκτεταμένα ε
ξωτερικά σύνορα σε σύγκριση 
με τους λοιπούς εταίρους, 
στους συνοριακούς ελέγχους 
που ασκούνται από τις αρμό
διες Αρχές μας (Αστυνομία, 
Λιμενικό, Τελωνεία) στα χερ
σαία και τα θαλάσσια σύνορα, 
καθώς και στα αεροδρόμιά 
μας.

Με βάση την έκθεση αξιολό
γησης της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων Σένγκεν που επι- 
σκέφθηκε για το σκοπό αυτό 
τη Χώρα μας τον Οκτώβριο 
του 1999, το Συμβούλιο Υ
πουργών Δικαιοσύνης και Ε
σωτερικών Υποθέσεων της 
Ε.Ε (Βρυξέλλες, 4-12-99) απο
φάσισε την πλήρη εφαρμογή 
του κεκτημένου Σένγκεν στην 
Ελλάδα και την άρση των ε
λέγχων των προσώπων στα ε
σωτερικά μας σύνορα, με ημε
ρομηνία έναρξης την 1 -1 -2000 
για τους λιμένες και την 26-3- 
2000 το αργότερο για τους αε
ρολιμένες.

Στην ίδια απόφαση προβλέ- 
πεται ότι αρμόδια Ομάδα Ε
μπειρογνωμόνων της Ε.Ε θα ε
ξετάσει κατά τη διάρκεια του

έτους 2000, τον τρόπο εφαρμο
γής του κεκτημένου Σένγκεν 
στη Χώρα μας και θα μελετή
σει τα μέτρα που ενδέχεται να 
χρειασθούν για τη βέλτιστη υ
λοποίηση του. Σημειώνεται ότι 
η διαδικασία αυτή αφορά και 
εφαρμόζεται σε όλα τα Κ-Μ 
της Ε.Ε που εφαρμόζουν πλή
ρως το κεκτημένο Σένγκεν.

Η ως άνω απόφαση του Συμ
βουλίου με την οποία η Ελλά
δα εντάχθηκε από 26-3-2000 
ολοκληρωτικά στα Κράτη - 
Μέλη της Ευρ. Ένωσης, όπου 
το κεκτημένο Σένγκεν εφαρμό
ζεται πλήρως, υπήρξε αποτέλε
σμα πολυετών προσπαθειών ό
λων των συναρμοδίων Υπουρ- 
γείων και πρωτίστως των Υπη
ρεσιών του Υπουργείου μας, 
που λόγω αντικειμένου είναι ε
πιφορτισμένο με το μεγαλύτε
ρο βάρος σε ό,τι αφορά την υ
λοποίηση των επιμέρους τομέ
ων του κεκτημένου Σένγκεν.

Ειδικότερα, το Υ.Δ.Τ από 
την προσχώρηση της Χώρας 
μας στη Συμφωνία Σένγκεν, 
κατέβαλε σημαντικές προσπά
θειες εναρμόνισης επί θεμάτων 
αρμοδιότητός του, με σκοπό 
την κατάλληλη προετοιμασία 
για την εφαρμογή της ομώνυ
μης Σύμβασης. Τα ως άνω θέ
ματα επικεντρώνονται κυρίως 
στη διενέργεια αποτελεσματι
κών ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα και στο εσωτερικό της 
Χώρας και στη λειτουργία Συ
στήματος Πληροφοριών Σέν
γκεν, αλλά αφορούν και άλ
λους τομείς, όπως την Αστυνο
μική συνεργασία, τα ναρκωτι
κά, τα όπλα, το άσυλο, τις θεω
ρήσεις, την επανεισδοχή και 
την κυκλοφορία των αλλοδα
πών.

Στο πλαίσιο της εναρμόνι
σης, λήφθηκαν μια σειρά μέ
τρων και υλοποιήθηκαν διαδι
κασίες, που σχετίζονται με τα 
ως άνω θέματα και αφορούν 
ειδικότερα:

α. Τη δόμηση και πλήρη λει
τουργία του Εθνικού Συστήμα
τος Πληροφοριών SCHEN
GEN (N.SIS), που είναι εγκα
τεστημένο στη Δ/νση Πληρο
φορικής του Υ.Δ.Τ.

β. Τη συγκρότηση και πλήρη
λειτουργία του Εθνικού Γρα
φείου S1RENE, που είναι ε-
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γκατεστημένο στη Δ/νση Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργα- 
σίας/ΥΔΤ.

γ. Την προετοιμασία των Ελ
ληνικών δεδομένων (καταχω- 
ρήσεων) και την φόρτωσή τους 
στο N.SIS, ύστερα από σχετική 
έγκριση της Αρχής Προστασί
ας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

δ. Τη μηχανοργάνωση του 
συνόλου των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων της Χώρας και τη 
μηχανογραφική κάλυψη των 
(74), εκ των (92) συνολικά συ
νοριακών σημείων εισόδου - ε
ξόδου, εις τρόπον ώστε να εξα
σφαλίζεται με ON LINE σύ
στημα η πρόσβαση τους στο 
N.SIS και στα Εθνικά αρχεία. 
Τα (74) συνοριακά σημεία κα
λύπτουν άνω του 95% της τα
ξιδιωτικής κίνησης, ενώ η πρό
σβαση των υπολοίπων σημεί
ων, ήσσονος σημασίας από 
πλευράς διακίνησης προσώ
πων, εξασφαλίζεται εμμέσως, 
με τη χρήση συσκευών FAX 
και την σύνδεση τους με μηχα
νογραφημένα σημεία.

ε. Τον εξοπλισμό των Υπη
ρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων 
με συσκευές άσκησης του ε
λέγχου (τερματικά Η/Υ, ομοιό
μορφες σφραγίδες SCHEN
GEN, συσκευές ελέγχου πλα- 
στότητας τύπου U.V και ΡΗΟ- 
ΤΟΡΗΟΝΕ κλπ)

στ. Τη συγκρότηση και λει
τουργία της Υπηρεσίας Συνο
ριακής Φύλαξης και τον εξο
πλισμό της με σύγχρονα μέσα 
επιτήρησης των συνόρων.

ζ. Τη σταδιακή ενίσχυση με 
προσωπικό των Υπηρεσιών Ε
λέγχου Διαβατηρίων και των 
παραμεθόριων Αστυνομικών 
Υπηρεσιών.

η. Την πραγματοποίηση Σε
μιναρίων σε κεντρικό και περι
φερειακό επίπεδο για την επι
μόρφωση του προσωπικού των 
συνοριακών και λοιπών Αστυ
νομικών Υπηρεσιών επί θεμά
των Αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος του κεκτημένου Σένγκεν, 
που αποτελούν επίσης και α
ντικείμενο διδασκαλίας στις 
Αστυνομικές Σχολές για την 
κατάρτιση των σπουδαστών 
τους.

θ. Την υλοποίηση όλων των 
διαδικασιών εναρμόνισής μας

στους τομείς των ναρκωτικών, 
του ασύλου, των θεωρήσεων 
(χορήγησή τους στα σύνορα), 
της επανεισδοχής, των εσωτε
ρικών ελέγχων και της Αστυ
νομικής συνεργασίας.

ι. Τη σε στενή συνεργασία 
με την Υ.Π.Α, το Υ.Ε.Ν και 
τον Ε.Ο.Τ, αντίστοιχα, προ
σαρμογή της υποδομής των α
εροδρομίων, των λιμένων και 
των χερσαίων σημείων μας στο 
καθεστώς Σένγκεν.

Μετά την κατάργηση των ε
λέγχων στα εσωτερικά μας σύ
νορα και την πλήρη εφαρμογή 
του κεκτημένου Σένγκεν, καθί
σταται αναγκαία, σε πρακτικό 
επίπεδο, η από πλευράς των Υ
πηρεσιών του Υπουργείου μας 
συνέχιση των προσπαθειών για 
την βέλτιστη εφαρμογή του, 
κατά λόγο αρμοδιότητος, με ι
διαίτερη έμφαση στην εντατι
κοποίηση των συνοριακών αλ
λά και των εσωτερικών ελέγ
χων με σκοπό την αντιμετώπι
ση της παράνομης μετανά

στευσης και της εγκληματικό
τητας γενικότερα, σε τρόπο ώ
στε να μην επωφεληθούν της 
ελεύθερης κυκλοφορίας στον 
ενιαίο χώρο εγκληματίες ή μη 
δικαιούμενα πρόσωπα.

Συμπερασματικά μπορεί 
να λεχθεί ότι η χώρα μας με 
την πλήρη εφαρμογή του κε
κτημένου Σένγκεν:

α. Συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού γί
γνεσθαι και στον τομέα της κυ
κλοφορίας των προσώπων, υ
ποδεικνύοντας το ένθερμο εν
διαφέρον της για την Ευρωπα
ϊκή Ενοποίηση και εργάζεται 
με ταχείς ρυθμούς μαζί με τα 
άλλα Κ-Μ για την εξέλιξη του 
ενιαίου χώρου σε περιοχή ε
λευθερίας, ασφάλειας και δι
καιοσύνης.

β. Τα σύνορά της, στο σύνο
λό τους, αναγνωρίζονται ως ε
ξωτερικά σύνορα του ενιαίου 
Ευρωπαϊκού χώρου, οι δε έλεγ
χοι που ασκούνται σ’ αυτά α
ποτελούν θέμα κοινού ενδια

φέροντος των εταίρων, δεδο
μένου ότι διενεργούνται και 
προς όφελος και για λογαρια
σμό τους.

γ. Παρέχει την ευχέρεια 
στον Έλληνα πολίτη να διακι- 
νείται ελεύθερα, χωρίς διατυ
πώσεις, στον ενιαίο Ευρωπαϊ
κό χώρο και

δ. Τέλος, με τις προβλεπό- 
μενες μορφές συνεργασίας 
των Δικαστικών Αστυνομι
κών, Λιμενικών και Τελω
νειακών Αρχών των Κ-Μ και 
την συνακόλουθη ποιοτική 
αναβάθμιση του ελέγχου στα 
σύνορα και στο εσωτερικό 
της Χώρας, αναμένεται να 
βελτιωθεί σημαντικά το επί
πεδο αποτελεσματικότητας 
στον τομέα καταπολέμησης 
του διεθνούς οργανωμένου 
εγκλήματος, της παράνομης 
μετανάστευσης, της διακίνη
σης ναρκωτικών και της ε
γκληματικότητας γενικότε
ρα. □
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Τον Αστυνόμου Α ’Αντωνίου Μπαμιατζή

Το τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα,

έλαβε τη μορφή κοινωνικού προβλήματος και έχει κοινωνικές διαστάσεις.

Ο ι παράγοντες των τροχαίων ατυχημάτων, είναι ο άνθρωπος (οδηγός-πεξός),το όχημα και η οδός. 

Έ τσ ι μπορούμε να πούμε ότι και η ασφάλεια στο δρόμο εξαρτάται από τρεις παράγοντες 

σε μεταξύ τους αλληλεπίδραση: τον οδηγό,το αυτοκίνητο και το δρόμο.

Επίσης την ασφάλεια μπορούμε να τη χωρίσουμε σε προληπτική (για να μη προκληθεί ατύχημα), 

ενεργητική (αποφυγή επερχόμενου ατυχήματος) και παθητική (αφού έχει συντελεστεί ατύχημα). 

Και στις τρεις περιπτώσεις ισχύει η αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς του οδηγού, 

με εκείνη του αυτοκινήτου και με την κατάσταση του δρόμου.

218 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Απρίλιος 2000



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Π ροληπτική ασφάλεια εί
ναι οι συνθήκες που αφο

ρούν τον οδηγό, το αυτοκίνη
το και το δρόμο, οι οποίες δη
μιουργούν τις προϋποθέσεις 
για τη μη πρόκληση ατυχήμα
τος. Προληπτική ασφάλεια εί
ναι π.χ. οι δρόμοι χωρίς παγί
δες, με σωστή σχεδίαση, σή
μανση και διαγράμμιση. Είναι 
επίσης τα άνετα και αθόρυβα 
αυτοκίνητα που δεν εκνευρί
ζουν τον οδηγό και επιτρέπουν 
ήρεμο ταξίδι.,ο κλιματισμός, 
γιατί διατηρεί το σωστό περι
βάλλον για τον οδηγό. Προλη
πτική ασφάλεια για τον οδηγό 
είναι να μην καταναλώνει οι
νοπνευματώδη ποτά, να μην έ
χει νεύρα και σκέψεις κατά την 
οδήγηση. Η συγκέντρωση, η η
ρεμία, η καλή φυσική και ψυ
χολογική κατάσταση γενικότε
ρα, συνιστούν προληπτική ασ
φάλεια, γιατί συνηγορούν στο 
να μη προκαλέσουμε ποτέ ένα 
ατύχημα. Προληπτική ασφά
λεια είναι βέβαια να έχουμε 
σωστή παιδεία στην οδήγηση 
και να σεβόμαστε τους κανό
νες του Κ.Ο.Κ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενεργητική ασφάλεια είναι 
η δυνατότητα να αποφευ

χθεί ένα ατύχημα, ή ακόμη να 
μετριασθεί η πιθανότητα ενός 
σοβαρού ατυχήματος, εφόσον 
αυτό έχει προκληθεί για διάφο
ρους λόγους. Η ενεργητική α
σφάλεια, αφορά και το δρόμο 
και το αυτοκίνητο. Κυρίως ό
μως τον οδηγό. Ενεργητική α
σφάλεια για το δρόμο σημαίνει 
η καλή πρόσφυση της ασφάλ
του που θα μας επιτρέψει να 
φρενάρουμε και να αποφύγου
με το κακό. Στο αυτοκίνητο, ε
νεργητική ασφάλεια είναι τα 
φρένα, οι αναρτήσεις, τα λά
στιχα, το τιμόνι, όλες δηλαδή 
οι παράμετροι της δυναμικής 
του συμπεριφοράς, αυτές που 
βελτιώνουν τη σταθερότητά 
του και θα βοηθήσουν τον οδη
γό στον έλεγχο του αυτοκινή
του. Για τον οδηγό, ενεργητική

ασφάλεια σημαίνει σωστός έ
λεγχος του αυτοκινήτου και η 
ετοιμότητά του να αντιμετωπί
σει και να αποφύγει ένα ατύχη
μα. Η σωστή θέση οδήγησης, ο 
χειρισμός του τιμονιού, το σω
στό φρενάρισμα και η ικανότη
τα ελέγχου όλων των πιθανών 
αντιδράσεων του αυτοκινήτου, 
κάνουν έναν οδηγό ενεργητικά 
ασφαλή.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η παθητική ασφάλεια είναι 
ο άξονας γύρω από τον ο

ποίο περιστρέφονται οι περισ
σότερες πρωτοβουλίες περί ο
δικής ασφάλειας. Αφορά επί
σης οδηγό, αυτοκίνητο και 
δρόμο και σημαίνει την ασφά
λεια μετά το ατύχημα, με σκο
πό τη μείωση των συνεπειών 
του για οδηγό και επιβάτες. Οι 
ζώνες ασφαλείας, οι αερόσα
κοι, οι προτεντατήρες, τα παι
δικά καθίσματα, οι αισθητήρες 
διακοπής καυσίμου, τα αμαξώ
ματα ελεγχόμενης παραμόρ
φωσης, τα απορροφητικά υλι
κά στο ταμπλό, είναι συστήμα
τα που σαν στόχο έχουν τη 
βελτίωση της παθητικής ασφά
λειας των αυτοκινήτων. Στους 
δρόμους, παθητική ασφάλεια 
σημαίνουν τα διάφορα προ

στατευτικά, όπως μπαριέρες 
και στηθαία που πρέπει να α
πορροφούν τη σύγκρουση και 
να συγκρατούν τα αυτοκίνητα 
από προσκρούσεις με σταθερά 
αντικείμενα ή από έξοδο σε 
γκρεμό ή χαντάκι. Για οδηγό 
και επιβάτες, η φροντίδα της 
παθητικής τους ασφάλειας εί
ναι απλή υπόθεση, αρκεί να 
φορούν τη ζώνη ασφαλείας, να 
κάθονται σωστά και να τοπο
θετούν τα μικρά παιδιά σε ειδι
κό καθισματάκι.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Α σφαλής οδηγός είναι ε
κείνος που καλύπτει όλες 

τις πλευρές της ασφάλειας κα
τά την οδήγηση. Είναι δηλαδή 
ο οδηγός που όταν οδηγεί, δε 
δημιουργεί ποτέ τις προϋποθέ
σεις για ατύχημα. Δεν πίνει, 
δεν έχει νεύρα, δε μιλά στο κι
νητό, είναι συγκεντρωμένος 
στο δρόμο, προβλέπει τις αντι
δράσεις των άλλων και τις πα
γίδες του δρόμου, ενώ υπακού
ει πάντα στον Κ.Ο.Κ. Σε περί
πτωση όμως επερχόμενου ατυ
χήματος από άλλους παράγο
ντες, ο ασφαλής οδηγός να εί
ναι έτοιμος να το αποφύγει. Έ 
χει τα κατάλληλα αντανακλα
στικά και μπορεί να ελέγξει με

τέτοιο τρόπο το αυτοκίνητο. 
Αν όμως και πάλι αυτό δεν εί
ναι δυνατό, ο ασφαλής οδηγός, 
τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεπι
βάτες τους, φορούν τις ζώνες 
ασφαλείας, ενώ τα παιδιά κά
θονται σε ειδικά καθισματά- 
κια. Με δεδομένη τη τήρηση 
του Κ.Ο.Κ. και των άγραφων 
κανόνων στην οδήγηση εκείνο 
που μένει είναι κάποια πρακτι
κά πράγματα, τα οποία σε συν- 
διασμό με την απαραίτητη εκ
παίδευση μπορούν να μας κά
νουν ασφαλέστερους-άρα κα- 
λύτερους-οδηγούς. Η θέση ο
δήγησης και ο σωστός χειρι
σμός του τιμονιού, είναι τα 
πρώτα πράγματα που πρέπει 
να γνωρίζουμε και να εφαρμό
ζουμε, ενώ είναι και τα μόνα 
που δεν απαιτούν εκπαίδευση 
και αποτελούν τη βάση για 
προσεκτική οδήγηση, υψηλή ε
τοιμότητα. Στη συνέχεια σημα
ντικό ρόλο παίζει ο σωστός έ
λεγχος του αυτοκινήτου στο 
φρενάρισμα ή στη στροφή, με 
σκοπό την αποφυγή ενός εμπο
δίου ή την έξοδο από το δρόμο. 
Κυρίως όμως να γνωρίζουμε 
τις δυνατότητες συμπεριφοράς 
του αυτοκινήτου μας, τι κάνει 
και γιατί και κυρίως να μπο
ρούμε να το διορθώσουμε αυτό 
με τον καλύτερο κάθε στιγμή 
τρόπο.
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ΑΣΦΑΛΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τ α περισσότερα αυτοκίνη
τα σήμερα, είναι κατά βά

ση ασφαλή, αν και όχι όλα 
στον ίδιο βαθμό. Τα σημερινά 
αμαξώματα είναι σχεδιασμένα, 
ώστε να απορροφούν με συ
γκεκριμένο τρόπο τις δυνάμεις 
της σύγκρουσης , με σκοπό να 
μειώνουν τις επιπτώσεις για ο
δηγό και επιβάτες. Ενεργητικά 
ασφαλές είναι ένα αυτοκίνητο 
με γρήγορο και ακριβές τιμόνι, 
με φρένα που έχουν σωστή αί
σθηση και αναρτήσεις με ουδέ
τερη συμπεριφορά. Ό σο για 
την πρόληψη, ένα άνετο από 
κάθε άποψη αυτοκίνητο, είναι 
πιο ασφαλές από ένα θορυβώ
δες, σκληρό, κακώς κλιματιζό
μενο αυτοκίνητο με περιορισμέ
νη ορατότητα για τον οδηγό.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ε ίναι το Α και το Ω της ε
νεργητικής ασφάλειας. 

Δυστυχώς, οι περισσότεροι ο
δηγοί δεν έχουν διδαχθεί τη 
σωστή θέση οδήγησης και κά
θονται όπως βολεύονται. Ανε
ξάρτητα από το πως έχουμε 
συνηθίσει να καθόμαστε πίσω 
από το τιμόνι, τη μάρκα του 
αυτοκινήτου και τα ανάστημα 
του οδηγού, η σωστή θέση ο
δήγησης είναι μία και βρίσκε
ται ως εξής:

- Πρώτα ρυθμίζουμε τη βά
ση του καθίσματος. Φέρνουμε 
το κάθισμα τόσο κοντά, ώστε 
να πατάμε με άνεση το συμπλέ
κτη μέχρι το τέρμα,χωρίς να τε
ντώνεται ο αστράγαλος. Ο μη
ρός πρέπει να πιέζει ελαφρά 
μόνο το κάθισμα. Αν είματε πο
λύ μπροστά, τα γόνατα μπορεί 
να αγγίζουν το ταμπλό. Αν εί
μαστε πολύ μακριά, το πόδι 
πιέζει δυνατά το κάθισμα, όταν 
πατάμε τέρμα το συμπλέκτη.

- Ρυθμίζουμε την πλάτη 
του καθίσματος σε σχετικά 
όρθια θέση. Φέρνουμε το ένα 
χέρι στο επάνω μέρος της στε
φάνης του τιμονιού. Αν ο α
γκώνας είναι τεντωμένος, η 
πλάτη του καθίσματος είναι 
μακριά. Τη ρυθμίζουμε έτσι ώ-

Δ Ε Μ Ε Ν Ε Σ  Ζ Ω Ν Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ
ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ 

ΣΧΕΔΟΝ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΕΡ ΙΩ Ν

ΑΓΚΩ Ν ΕΣ  Λ ΥΓ ΙΣ Μ ΕΝ Ο Ι

ΕΛΑΦ ΡΥΤΕΡΟ  ΤΙΜΟΝ Ι

ΚΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ .

ΤΟ ΚΑΘ ΙΣΜ Α  Π ΙΕΖΕΙ ΕΛ Α Χ ΙΣΤ Α  ΤΟ ΥΣ Μ Η ΡΟ ΥΣ

στε ο αγκώνας να σχηματίζει 
μικρή γωνία. Ο λόγος είναι, ό
τι με λυγισμένο αγκώνα, το χέ
ρι έχει την απαιτούμενη δύνα
μη για να στρίβει το τιμόνι, δί
χως να το βοηθάμε με βγάλσι
μο του ώμου από το κάθισμα. 
Πιάνουμε το τιμόνι με τα δύο 
χέρια σε θέση “09.15'”,οι α
γκώνες πρέπει να σχηματίζουν 
γωνία 90 .'Αν έχετε συνηθίσει 
να κάθεστε μακριά και νιώθετε 
ότι έτσι θα πέσετε μπροστά, να 
είστε σίγουροι ότι την επόμενη 
μέρα θα έχετε νιώσει πιο άνετα 
από ποτέ. Στα σύγχρονα αυτο
κίνητα δεν πρέπει να καθόμα
στε ούτε πολύ κοντά, γιατί ο α
ερόσακος μπορεί να μας τραυ
ματίσει κατά τη σύγκρουση.

- Αν το κάθισμα ρυθμίζεται 
στο ύψος, το ρυθμίζουμε έτσι 
ώστε να έχουμε καλή ορατότη
τα μπροστά και το κεφάλι να 
μην ακουμπά στην οροφή. 
Πρακτικά, για όσους έχουν ύ
ψος πάνω από 1, 70μ. το κάθι
σμα πρέπει να ρυθμίζεται στη 
χαμηλότερη θέση.

- Αν το τιμόνι είναι ρυθμι- 
ζόμενο: αφού έχουμε ρυθμίσει 
πλήρως το κάθισμα, φέρνουμε 
το τιμόνι σε τέτοιο ύψος ώστε 
να μη κρύβει τα όργανα. Αν 
ρυθμίζεται και σε βάθος, το 
φέρνουμε σε τέτοιο σημείο ώ
στε οι αγκώνες να είναι σωστά

λυγισμένοι, πάντα σε συνάρτη
ση με τη ρύθμιση της πλάτης 
του καθίσματος.

- Φοράμε πάντα τη ζώνη α
σφαλείας πριν ξεκινήσουμε, 
αφού την έχουμε ρυθμίσει σε 
ύψος, έτσι ώστε να μη μας πνί
γει, ούτε να περνά κοντά στους 
ώμους.

Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Α κριβώς όπως συμβαίνει 
με τη θέση οδήγησης, έ

νας είναι ο σωστός τρόπος που 
πιάνουμε και στρίβουμε το τι
μόνι. Ο τρόπος αυτός προσφέ
ρει τη μεγαλύτερη άνεση στην 
πόλη και το ταξίδι, ενώ εξα
σφαλίζει και την καλύτερη δυ
νατή ετοιμότητα στον οδηγό, 
ελαχιστοποιώντας το χρόνο α
ντίδρασης, σε περίπτωση που 
χρειαστεί ελιγμός με το τιμόνι. 
Οδήγηση με το ένα χέρι, με τα 
χέρια μέσα στο τιμόνι ή τα δά
χτυλα στο εσωτερικό της στε
φάνης είναι λάθος, παρότι πολ
λοί τη συνηθίζουν.

- Η σωστή θέση των χεριών 
στο τιμόνι, είναι η λεγάμενη 
“εννέα και τέταρτο” ή “τρεις 
παρά τέταρτο”. Έτσι οδηγούμε 
πάντα στην ευθεία. Τα δάκτυλα 
δεν πρέπει να σφίγγουν δυνατά

τη στεφάνη του τιμονιού, ενώ 
μεγαλύτερη πίεση εξασκείται 
στους αντίχειρες (που περνούν 
μέσα στο τιμόνι και βοηθούν 
στο στρίψιμο) και στους καρ
πούς που πρέπει να αισθάνο
νται και το βάρος του τιμονιού 
στις στροφές.

- Τα χέρια παραμένουν 
στην ίδια θέση στο 70% των 
στροφών του οδικού δικτύου,
εκεί δηλαδή όπου δεν χρειάζε
ται να στρίβουμε το τιμόνι πε
ρισσότερο από 90°. Στη περί
πτωση αυτή, βάζουμε την ίδια 
δύναμη και στα δύο χέρια, τρα
βώντας με τον εσωτερικό αντί- 
χειρα και σπρώχνοντας με τον 
εξωτερικό καρπό.

- Σε πιο κλειστές στρο
φές,χρειάζεται περισσότερο 
στρίψιμο του τιμονιού από 
90°. Αν δεν αλλάξουμε τη βα
σική θέση των χεριών, κινδυ
νεύουν να σταυρώσουν μεταξύ 
τους. Αυτό είναι συχνά λάθος 
πολλών οδηγών. Για να μη γί
νει αυτό, προσθέτουμε ένα τε
ταρτημόριο στο στρίψιμο του 
τιμονιού ως εξής: για παρά
δειγμα, σε κλειστή δεξιά στρο
φή, ανεβάζουμε το δεξί χέρι α
πό τη θέση “και δεκαπέντε” 
στη θέση “ 12” (πάνω μέρος 
του τιμονιού). Στρίβουμε το τι
μόνι δεξιά κατά 90° με το δεξί 
χέρι, το οποίο έρχεται στη θέ-
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ση “και δεκαπέντε” με το αρι
στερό να γλιστρά ελεγχόμενα 
στη στεφάνη και να παραμένει 
στη θέση “9”. Έτσι, ενώ το 
αυτοκίνητο ήδη στρίβει μπο
ρούμε να στρίψουμε άλλες 90° 
με τα χέρια από τη θέση “εννέ
α και τέταρτο”.

- Στην επαναφορά, το δεξί 
χέρι ανεβαίνει στη θέση “και 
δεκαπέντε”,το αριστερό ανε
βαίνει στη θέση “ 12” και ενώ 
κατεβαίνει στη θέση “9” το δεξί, 
γλιστρά ελεγχόμενα στη θέση 
“και δεκαπέντε”. Στην έξοδο της 
στροφής τα δύο χέρια βρίσκο
νται πάντα στη θέση “9 και 15” .

Η ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΙΛΑΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ

Γ ενικά, η ιδανική γραμμή 
που πρέπει να ακολουθή

σει ένα όχημα στη στροφή εί
ναι η εξής: ανοικτά στην είσο
δο, κλειστά στην κορυφή και 
ανοικτά στην έξοδο. Στην εικό
να 5, με πράσινο χρώμα απει
κονίζεται η ιδανική γεωμετρι
κά γραμμή ενός οχήματος σε 
στροφή 90°. Χαρακτηριστικό 
της είναι η διατήρηση της ίδιας 
ακτίνας σε κάθε σημείο της 
στροφής από την είσοδο μέχρι 
την έξοδο. Στη πραγματικότη
τα όμως, αυτή δεν είναι η ιδα
νική γραμμή, αλλά εκείνη που 
απεικονίζεται με κόκκινο χρώ
μα. Χαρακτηριστικό της, η μι
κρότερη ακτίνα στην είσοδο 
της στροφής και η μεγαλύτερη 
στην έξοδο, η οποία συνεπάγε
ται πιο αργή είσοδο και πιο 
γρήγορη έξοδο από τη στροφή. 
Η πρακτική αυτή έχει δοκιμα
στεί στους αγώνες και θεωρεί
ται η ιδανική, μια και συνεπά
γεται υψηλότερη ταχύτητα. Η 
“αργή” είσοδος όμως, συνεπά
γεται και μεγαλύτερη ασφά
λεια στο δρόμο, ανεξάρτητα α
πό την ταχύτητα που έχουμε 
για τους παρακάτω λόγους:

- Καθυστερώντας την είσο
δο στη στροφή (κρατώντας 
δηλ. ανοιχτή τη τροχιά του αυ
τοκινήτου) ουσιαστικά επιβρα
δύνουμε το αυτοκίνητο με α
ποτέλεσμα να μπαίνουμε με 
μεγαλύτερη ασφάλεια , καθώς 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
να βρεθούμε μέσα στη στροφή

με μεγαλύτερη ταχύτητα από 
την επιτρεπτή.

- Κρατώντας ανοιχτή τρο
χιά, έχουμε καλύτερη ορατό
τητα του εσωτερικού της στρο
φής, οπότε βλέπουμε πιο έ
γκαιρα τυχόν αντίθετα διερχό- 
μενα αυτοκίνητα.

- Το αυτοκίνητο έχει διαγρά
ψει το μεγαλύτερο μέρος της 
τροχιάς, μέχρι την κορυφή της 
στροφής (apex) και η διεύθυνσή 
του είναι mo μέσα στη στροφή, 
συγκριτικά με το αν στρίβαμε με 
γεωμετρική γραμμή.

- Μετά την κορυφή της 
στροφής όπου είναι και η πε
ριοχή επιτάχυνσης, το αυτοκί
νητό μας βγαίνει αβίαστα στην 
ευθεία χωρίς περαιτέρω στρί
ψιμο, καθώς “κοιτά” λιγότερο 
στο εξωτερικό της στροφής. 
Περιορίζεται λοιπόν η πιθανό
τητα να βρεθούμε στο αντίθετο 
ρεύμα στην έξοδο (σε δεξιά 
στροφή) ή κοντά στο χαντάκι 
(σε αριστερή),λόγω υποστρο- 
φικών τάσεων.

- Η ιδανική γραμμή ισχύει 
στη λωρίδα κυκλοφορίας μας 
σ’ όλο το πλάτος της, όταν ο
δηγούμε σε κανονικό δρόμο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Βασική αρχή της οδήγησης 
την οποία όλοι οι οδηγοί

έχουν διαισθανθεί, αλλά ελάχι
στοι ακολουθούν συνειδητά, 
είναι η επίδραση της μετατόπι
σης του βάρους του αυτοκινή
του στη συμπεριφορά του. Ό 
λοι γνωρίζουμε ότι ένα αυτοκί
νητο γέρνει προς τα πίσω όταν 
επιταχύνουμε, προς τα εμπρός 
όταν φρενάρουμε και προς το 
εξωτερικό της οροφής όταν 
στρίβουμε με κάποια ταχύτη
τα. Αυτό οφείλεται στη φόρτι
ση των αναρτήσεων από τη με
ταφορά του βάρους του αμα
ξώματος. Η μεταφορά του βά
ρους επηρεάζει τόσο τη συμπε
ριφορά του αυτοκινήτου στο 
φρενάρισμα, όσο και στη 
στροφή. Η μεταφορά του βά
ρους στο διαμήκη άξονα του 
αυτοκινήτου, είναι αυτή που 
παίζει το μεγαλύτερο ρόλο 
στην ασφαλή οδήγηση. Σ’αυ- 
τήν οφείλεται η δυνατότητα 
του αυτοκινήτου να αλλάζει 
κατεύθυνση, όχι μόνο με το τι
μόνι, αλλά και με το γκάζι ή το 
φρένο. Αυτό συμβαίνει επειδή, 
όπως θα δούμε παρακάτω, η 
πρόσφυση των τροχών μετα
βάλλεται όταν αλλάζει και το 
βάρος που επενεργεί σ’ αυ
τούς. Κατά συνέπεια ο οδηγός 
όταν στρίβει το αυτοκίνητο, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
την κατανομή του βάρους του 
και να ενεργεί ανάλογα. Π.χ. 
ποτέ δε μπαίνουμε σε μια 
στροφή πατώντας το γκάζι,

γιατί έτσι ελαφρύνει το εμπρός 
μέρος του αυτοκινήτου,χάνουν 
πρόσφυση οι μπροστινοί τρο- 
.χοί με κίνδυνο να εμφανιστεί 
το φαινόμενο της υποστροφής.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Η σωστή τεχνική στο φρε
νάρισμα, είναι η βάση 

της ασφαλούς οδήγησης. Πρό
κειται για υψηλή μάλιστα τε
χνική η οποία απαιτεί πολύ 
χρόνο και εκπαίδευση. Δυστυ
χώς ο μέσος οδηγός δοκιμάζε
ται και “εκπαιδεύτεται” μόνο 
σε καταστάσεις έκτακτης ανά
γκης. Τα στοιχεία του ιδανικού 
φρεναρίσματος είναι:

- Προοδευτικότητα: σε κα
τάσταση πανικού, το πόδι πέ
φτει απότομα στο πεντάλ του 
φρένου, προκαλώντας εμπλο
κή των τροχών, καθώς η μετα
φορά βάρους δεν έχει προλάβει 
να φορτίσει τους μπροστινούς 
τροχούς. Το φρενάρισμα λοι
πόν πρέπει να είναι προοδευτι
κό στην αρχή και να δυναμώ
νει αμέσως μετά.

- Έλεγχος εμπλοκής: το 
σωστό φρενάρισμα πρέπει να 
γίνεται στο όριο εμπλοκής των 
τροχών και όχι παραπάνω. Αν 
οι τροχοί μπλοκάρουν, η κα- 
τευθυντικότητα του αυτοκινή
του είναι ανεξέλεγκτη μια και
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το ίδιο τείνει να πηγαίνει ευ
θεία, ακόμη και με στριμμέ
νους τροχούς. Ο έλεγχος της ε
μπλοκής των τροχών είναι δύ
σκολη υπόθεση, ακόμη και για 
πολύ καλούς οδηγούς, όταν υ
πάρχει γλίτσα ή χιόνι.

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙ 
BLOOK SYSTEM(A.B.S)

Αν σε φρενάρισμα μπλοκά- 
ρουν οι μπροστινοί τρο

χοί του αυτοκινήτου και στρί
ψετε το τιμόνι, το αυτοκίνητο 
θα εξακολουθεί να πηγαίνει ευ
θεία, σχεδόν ανεξέλεγκτο. Το 
ABS αποτελείται από ένα κε
ντρικό μικροεπεξεραστή και 
διάφορους αισθητήρες, οι ο
ποίοι μετρούν την ταχύτητα 
του κάθε τροχού ή και άλλες 
δυναμικές παραμέτρους του 
αυτοκινήτου. Ό ταν ένας τρο
χός τείνει να μπλοκάρει, το σύ
στημα επενεργεί στο κύκλωμα 
των φρένων, μειώνει την πίε
ση στο πεντάλ και αποτρέπει 
την εμπλοκή. Στα σύγχρονα 
ABS ο κάθε τροχός φρενάρει 
ανεξάρτητα στο όριο-και στιγ
μιαία λίγο παραπάνω-της πρό
σφυσης. Ο χρόνος αντίδρασης 
του ABS μετριέται σε εκατο
στά του δευτερολέπτου,χρόνο 
κατά τον οποίο αυξο μειώνει 
την πίεση στις δαγκάνες των 
δίσκων, ανεξάρτητα από την 
πίεση του ποδιού στο πεντάλ. 
Εκεί οφείλονται οι -καθόλα φυ- 
σιολσγικοί-κραδασμοί που εμα- 
φανίζονται σε οριακά φρεναρί
σματα, σε αυτοκίνητα που δια
θέτουν ABS. Ο τρόπος με τον 
οποίο πρέπει να φρενάρουμε σε 
κατάσταση ανάγκης με ABS εί
ναι ακριβώς ο αντίθετος από ό
τι χωρίς ABS. Εδώ δεν πρέπει 
να ελέγξουμε την προοδευτικό- 
τητα και τη δύναμη του φρενα
ρίσματος αλλά να πατάμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο το πε
ντάλ. Στο σχήμα που υπάρχει 
στην εικόνα 8, παρατηρούμε 
την απόσταση φρεναρίσματος 
με ταχύτητα 100 (χ/ω).

Η ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ

Σε μια στροφή, όταν ξεπε- 
ραστούν τα όρια της πρό-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ

Αυτοκίνητο Α ' 

Τρέχει (χ/ω)

Αυτοκίνητο Β' 

Τρέχει (χ/ω)

Το αυτοκίνητο Α ' χρειάζεται για να ηροσηεράσει το Β'

Απόσταση (μ) Χρόνο (δευτ/πτα) ορατότητα (μ)

100 80 220 8 " 500  -  800

80 70 355 16 " 800  -  900

90 80 400 16 " 800  -  900

80 60 177 8 " 400  -  500

σφυσης των ελαστικών με το 
δρόμο, το αυτοκίνητο τείνει να 
γλιστρήσει. Στα περισσότερα 
αυτοκίνητα σήμερα (με μπρο
στινή κίνηση κυρίως),το γλί
στρημα παρουσιάζεται στους 
εμπρόσθιους τροχούς. Το απο
τέλεσμα είναι, ο οδηγός να 
στρίβει το τιμόνι και το αυτο
κίνητο να μην “ακούει”,τείνο
ντας να πάει ευθεία ή έστω να 
στρίψει λιγότερο απ’ όσο στρί
βουν οι τροχοί. Το φαινόμενο 
αυτό λέγεται υποστροφή και ο
φείλεται, είτε στο ελάφρωμα 
του μπροστινού άξονα τροχών, 
είτε σε υπερβολική ταχύτητα. 
Η διόρθωση της υποστροφής 
μπορεί να γίνει με δύο τρό
πους. Ένας είναι να αφήσει ο 
οδηγός το γκάζι και άλλος να 
στρίψει το τιμόνι περισσότερο. 
Το στρίψιμο του τιμονιού πρέ
πει να γίνει μέχρις ενός σημεί
ου, γιατί αν ξεπεραστεί το όριο 
το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να 
υποστρέφει ίσως και περισσό
τερο από πριν. Η εξουδετέρω- 
ση της υποστροφής με απελευ
θέρωση του γκαζιού ή φρένο, 
μπορεί κάτω από κάποιες περι
στάσεις να επιφέρει το φαινό
μενο της υποστροφής.

Η ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΗ

Ηυπερστροφή είναι το φαι
νόμενο κατά το οποίο το 

αυτοκίνητο στρίβει περισσότε
ρο απ’ όσο του ζητούμε με το 
τιμόνι. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για γλίστριμα του πίσω άξονα 
προς το εξωτερικό της στρο
φής, ενώ ταυτόχρονα οι ε
μπρός τροχοί είναι σταθεροί (ή 
σχεδόν) στη τροχιά τους. Η υ- 
περστροφή είναι χαρακτηρι
στικό των πισωκίνητων αυτο
κινήτων και οφείλεται στη με

τάδοση υπερβολικής ισχύος 
στους κινητήριους τροχούς. 
Γιαυτό και ονομάζεται υπερ- 
στροφή ισχύος. Στα μπροστο- 
κίνητα αυτοκίνητα, η υπερ- 
στροφή μπορεί να παρουσια- 
σθεί λόγω της απότομης μετα
φοράς βάρους όπως προανα- 
φέρθηκε. Η υπερστροφή μπο
ρεί να διορθωθεί με το τιμόνι 
και το γκάζι ως εξής:

- Με ανάποδο τιμόνι: στρί
βουμε το τιμόνι αντίθετα από 
τη διεύθυνση του αυτοκινήτου 
για να εξουδετερώσουμε την υ
περστροφή. Το ιδανικό είναι, 
οι μπροστινοί τροχοί να “κοι
τούν” στη διεύθυνση της στρο
φής. Η τεχνική του ανάποδου 
τιμονιού απαιτεί εκπαίδευση 
γιατί η κίνηση πρέπει να είναι 
αποφασιστική, όχι όμως από
τομη, ακριβής ώστε να μην υ
πάρξει υπερδιόρθωση με σω
στή ταχύτητα και έγκαιρη επα
ναφορά στην ευθεία.

- Με το γκάζι: όταν η υπερ
στροφή είναι πιο έντονη, τότε 
το ανάποδο τιμόνι μπορεί να 
μην επαρκεί οπότε ταυτόχρονα 
χρειάζεται υποβοήθηση με το 
γκάζι, ώστε να ευθυγραμμισθεί 
η μούρη του αυτοκινήτου με τη 
φορά της στροφής. Η τεχνική 
είναι ακόμη πιο δύσκολη καθώς 
χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια και 
χρονισμός στο χειρισμό του 
γκαζιού και μάλιστα σε απόλυ
τη συνάρτηση με το τιμόνι.

ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ

Καλή ορατότητα και ελαχι- 
στοποίηση του χρόνου 

παραμονής στο αντίθετο ρεύ
μα, είναι ο ορισμός του σω
στού προσπεράσματος. Στο πί
νακα που ακολουθεί παρατη
ρούμε την απόσταση, το χρόνο

και την ορατότητα που χρειά
ζεται ο οδηγός για το σωστό 
προσπέρασμα.

Ο ΑΠΟΑΥΤΟΣ 
ΕΑΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ

Ο οδηγός πρέπει να έχει τον 
απόλυτο έλεγχο του αυ

τοκινήτου του. Όταν ξεπερα- 
στούν τα όρια του δρόμου ή 
του αυτοκινήτου δημιουργού- 
νται σοβαρά προβλήματα και 
αυξάνονται οι πιθανότητες 
τροχαίου ατυχήματος. Ακόμη 
και ο καλύτερος οδηγός δε 
μπορεί να αλλάξει τους κανό
νες της φυσικής και η οδήγηση 
στηρίζεται σε τέτοιους κανό
νες. Σε μια στροφή των 80 χ/ω 
ο τέλειος οδηγός θα την “πά
ρει” με αυτή τη ταχύτητα, αν 
όμως ξεπεράσει τα όρια σίγου
ρα θα “βγει” από το δρόμο. Η 
διαφορά θα έγκειται στο ότι ο 
τέλειος οδηγός θα ελέγξει όσο 
το δυνατόν καλύτερα το αυτο
κίνητο, μέχρι την έξοδο, την ο
ποία ίσως να έχει αντιληφθεί 
πριν επέλθει.

Συμπέρασμα είναι ότι ακό
μη και ο καλύτερος οδηγός 
πρέπει να οδηγεί μέσα στα ό
ρια και ότι ξεπερνώντας τα 
κινδυνεύουμε. Ο καθημερινός 
οδηγός πρέπει κάθε στιγμή να 
βρίσκεται κάτω από τα όρια, α
νάλογα με την κατάσταση του 
αυτοκινήτου και του δρόμου.

Γρήγορη και ασφαλής οδή
γηση είναι δύο έννοιες άμεσα 
συνυφασμένες μεταξύ τους. 
Για να οδηγήσει κάποιος 
γρήγορα, πρέπει πρώτα να 
μπορεί να οδηγήσει με ασφά
λεια. Η ασφαλής οδήγηση εί
ναι η ποιοτική βάση στην ο
δήγηση. □
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ΑΝΩΜΟΤΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Μια πραγματικότητα

Τον Αστυνόμον A ’ Νικολάου Σονπιώνη

Μ ετά την τροποποίη
ση του άρθρου 105

__ Κ.Π.Δ. “εξαίρεση
στο αυτόφωρο έγκλημα” με το 
Ν.2408/96 , παρατηρήθηκε μια 
ως ένα βαθμό ανεξήγητη σύγ
χυση μεταξύ των ενασχολού- 
μενων με την προανάκριση 
βαθμοφόρων του Σώματος και 
ιδίως εκείνων που ασχολού
νται με την εξιχνίαση σοβαρών 
εγκληματικών πράξεων η οποί
α εδράζεται στο εάν η λαμβα- 
νόμενη κατάθεση του υπόπτου 
(γνωστή ως ανωμοτί επειδή 
κατά κανόνα λαμβάνεται χωρίς 
όρκο) “έχει καταργηθεί”.

Μάλιστα πάνω στη σύγχυση 
αυτή ορισμένοι βρήκανε ως 
“λύση” να λαμβάνουν ένορκη ε
ξέταση με το σκεπτικό ότι κατά
θεση χωρίς όρκο λαμβάνεται

σύμφωνα με το Κ.Π.Δ. (αρ.221) 
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις 
μη λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι εν 
προκειμένω δυσχεραίνονται τα 
πράγματα από νομικής πλευράς 
με το να εξεταστεί ο ύποπτος 
και τυχόν μετέπειτα κατηγορού
μενος ένορκα για πολλούς και 
διαφόρους λόγους και επιπλέον 
ξεχνώντας ότι η παραπάνω διά
ταξη προϋπήρχε και πρίν από 
τον Ν. 2408/96.

Το βασικό όμως πρόβλημα 
δεν είναι εάν η κατάθεση του 
υπόπτου και τυχόν μετέπειτα 
λαμβάνοντας την ιδιότητα του 
κατηγορουμένου είναι ένορκη 
ή μη, αλλά η επιχειρούμενη 
βάσει της διάταξης του άρ
θρου 105 Κ.Π.Δ. κατάργησης 
οποιοσδήποτε προεξέτασης 
του κατηγορουμένου.

Δεν θα εξετάσω εν προκει
μένω στην εισαγωγή αυτή, 
ποιοι εν κατακλείδι εξυπηρε
τούνται από τέτοιου είδους 
καταστάσεις, αλλά φρονώ στο 
κείμενο που ακολουθεί, το ο
ποίο σημειωτέον αποτελεί α
πόσπασμα από το βιβλίο μου 
“Προανάκριση - Τρόποι ενέρ
γειας προανακριτικών πράξε
ων” (σελίδες 106-109 με τί
τλο “ιδιότητα κατηγορουμέ
νου”), ότι παρατίθενται χρή
σιμες και αιτιολογημένες νο
μικά απόψεις, οι οποίες σκοπό 
έχουν να εξομαλύνουν την ό
λη κατάσταση και να μειώ
σουν την σύγχυση και ανα
σφάλεια που επικρατεί στο 
θέμα αυτό μεταξύ των βαθμο
φόρων της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Την ιδιότητα του κατηγο
ρουμένου σύμφωνα με το άρ
θρο 72 ΚΠΔ την αποκτά εκεί
νος εναντίον του οποίου ο Ει
σαγγελέας, άσκησε ρητά την 
ποινική δίωξη, εκείνος στον ο
ποίο σε οποιοδήποτε στάδιο 
της ανάκρισης αποδίδεται η α
ξιόποινη πράξη και εκείνος 
που αναφέρεται στη μήνυση, 
στην έγκληση, στην αίτηση ή 
στην έκθεση για αξιόποινη 
πράξη.

Όπως βλέπουμε από την πα
ραπάνω διάταξη η ιδιότητα του 
κατηγορουμένου αποκτάται: 

α. Με ασκηθείσα από τον 
Εισαγγελέα ποινική δίωξη κα
τά προσώπου τινός.
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ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

YAMAHA
CENTER

74.88.562,77.89.041

AClPO
ΕΚΠΛΗΞΗ

καταστήματα

ΠΑΠΑΓΕϋΡηΟΥ
στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

C R YP TO N  105 17.433
F - 12 110 19.000

A ER B O X 50 23.773
50 19.018

APRILIA
77.52.336 CENTER 

50 23.700
R A LLY 50 22.188
R A LLY 50LC 23.700

SCARABEO 50 20.603
SONIC 50 19.018
A R E A  50 25.358

77.52.336 CENTER 
115 19.000

HONDA
CENTER 

.16.670,77.15.498 
100 17.433

G LX 50 19.018
BALI 100 23.773
C50 C50 17.433

Z 50 17.433

ΟΛΑ μας τα δίκυκλα συνοδεύονται από

< 2  n m v ; \ \ w x m : \  

fmmmmimmmE
Είναι πάντα μόνο τα τελευταία μοντέλα 

που κυκλοφορούν στην αγορά
Ιπχ. ΟΛΑ μας τα παπάκια έχουν μπροστινό διακόφρενο)

4  καταστήματα - 9

wmmnw
ΐ> στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ^

και ένα επιπλέον ΔΩΡΟ με χρηματοδότηση CITI BANK



β. Κατά το χρόνο διενεργεί- 
ας προανάκρισης ή κυρίας α
νάκρισης και σε οποιοδήποτε 
στάδιο αυτής και

γ. Ο αναφερόμενος ως δρά
στης αξιόποινης πράξης σε μή
νυση, έγκληση, αίτηση ή τέλος 
σε σχετική έκθεση.

Όσον αφορά για τις δύο εκ 
των αναφερομένων περιπτώ
σεων και συγκεκριμένα για τις 
(α) και (γ) δεν υφίστανται κά
ποιες ιδιαίτερες δυσχέρειες. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο κατη
γορούμενος είναι ήδη κατά κα
νόνα γνωστός και του αποδίδε
ται η σχετική κατηγορία, κα
λούμενος σε απολογία αφού 
πρώτα κάνει χρήση ή όχι των 
δικαιωμάτων που του παρέχο
νται από τον Νόμο.

Εμπειρικά αναφέρεται ότι σε 
αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν 
προκύπτουν ιδιαίτερα προβλή
ματα ως προς την εξέταση του 
κατηγορουμένου.

Εκεί όμως που τα πράγματα 
δυσχεραίνονται και οι προανα- 
κριτικοί υπάλληλοι, ιδίως αυ
τοί που ασχολούνται με την 
διαλεύκανση σοβαρών εγκλη
ματικών πράξεων, βρίσκονται 
σε αμηχανία με ποιόν τρόπο να 
πράξουν , είναι κατά κανόνα 
στη δεύτερη από τις αναφερό- 
μενες περιπτώσεις όπου η ιδιό
τητα του κατηγορουμένου α
ποκτάται κατά τη διάρκεια της 
προανάκρισης και σε οποιοδή- 
ποτε στάδιο αυτής.

Το πρόβλημα στις περιπτώ
σεις αυτές εστιάζεται κατά κα
νόνα ότι κατά τη διάρκειά της 
προανάκρισης για τη διαλεύ
κανση αξιοποίνων πράξεων 
διαφόρου μορφής, προσάγο- 
νται και εξετάζονται διάφορα 
ύποπτα άτομα.

Κατά την εξέταση αυτών εί
ναι δυνατόν να προκόψει η 
συμμετοχή τους στην εγκλη
ματική πράξη για την οποία 
διενεργείται προανάκριση. Και 
αν μεν υπάρχουν μάρτυρες ή 
άλλα στοιχεία βάσει των οποί
ων βεβαιούται η ενοχή προσώ
που τινός δεν υφίσταται κά
ποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και ο 
ανακριτικός υπάλληλος καλεί 
στην συνέχεια σε απολογία τον 
δράστη, αν όμως δεν υπάρχουν 
τα στοιχεία αυτά και η όλη δια
δικασία ξεκινήσει από την 
γραπτή εξέταση του υπόπτου,

τότε στην περίπτωση αυτή 
σύμφωνα με το πνεύμα της 
διάταξης του άρθρου 105 του 
ΚΠΔ όπως τροποποιήθηκε με 
το Νόμο 2408/96 που παραπέ
μπει στην παρ. 2 του άρθρου 
3 1 παρ. πρέπει να τεθεί η εξέ
ταση του υπόπτου στο αρχείο 
της Εισαγγελίας και να μην λη- 
φθεί υπ’ όψη.

Το πρόβλημα όμως δεν πε
ριορίζεται μέχρι εκεί, διότι η ε
ξέταση του υπόπτου μπορεί να 
αποτελέσει την αφετηρία άλ
λων σημαντικότερων ανακριτι- 
κών πράξεων (ερευνών, κατα
σχέσεων), βάσει των οποίων 
περίτρανα διαπιστώνεται η 
συμμετοχή του εξετασθέντος 
στην αξιόποινη πράξη για την 
οποία εξετάσθηκε κατ αρχήν 
ως ύποπτος. Όλες αυτές όμως 
οι πράξεις , εφ όσον έγιναν με
τά την εξέταση του υπόπτου, 
κινδυνεύουν και αυτές βάσει 
της διάταξης του άρθρου 175 
Κ.Π.Δ. να ακυρωθούν και να 
μην ληφθούν υπ’ όψη, διότι 
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή 
“η ακυρότητα μιας πράξης κα
θιστά άκυρες και τις εξαρτημέ
νες από αυτήν μεταγενέστερες 
πράξεις της ποινικής διαδικα
σίας”. Κατά συνέπεια ελλοχεύ
ει πάντοτε ο κίνδυνος στις πε
ριπτώσεις αυτές δράστες αξιο
ποίνων πράξεων να μείνουν α
τιμώρητοι, να μη δικαστούν 
και να συνεχίζουν με μεγαλύ
τερη θρασύτητα το κακοποιό 
τους έργο.

Έτσι μάλιστα και η διάταξη 
του άρθρου 72 στο σημείο αυ
τό να περιορίζεται κατά πολύ 
και κατά κανόνα να τίθεται στο 
περιθώριο.

Επειδή όμως το πρόβλημα 
αυτό προϋπήρχε και πριν από 
το Ν.2408/96 με το οποίο τρο
ποποιήθηκε το άρθρο 105 
Κ.Π.Δ. όχι όμως σε τόσο έντο
νο βαθμό, ο Λρειος Πάγος με 
διάφορες αποφάσεις του 
(1357/89, 374/69 κ.λ.π.) δέ
χθηκε και βάσει της διάταξης 
του άρθρο 72 Κ.Π.Δ. “ότι και 
εκείνος που εξετάσθηκε ως 
μάρτυρας στην αρχή της ανα- 
κρίσεως ή προανακρίσεως 
μπορεί να προσλάβει έπειτα 
την ιδιότητα του κατηγορουμέ
νου, αν μεταγενεστέρως απο
δοθεί σε αυτόν η αξιόποινη 
πράξη, από τον λόγο δε αυτό

και μόνον ουδεμία ακυρότητα 
της καταθέσεώς του αυτής ε
πέρχεται αφού κάτι τέτοιο δεν 
προκύπτει από καμία διάταξη 
του Κ.Π.Δ. και συνεπώς νομί- 
μως λαμβάνεται αυτή υπ’ όψη 
από το δικαστικό Συμβούλιο”.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ά- 
ρειος Πάγος με διάφορες απο
φάσεις του και ερχόμενος μά
λιστα να αντιμετωπίσει πραγ
ματικές καταστάσεις δέχεται 
την προεξέταση αυτή του κα
τηγορουμένου.

Στην πράξη μάλιστα η εξέ
ταση του υπόπτου συνηθιζόταν 
κατά κανόνα να γίνεται χωρίς 
όρκο. Η κατ’ αυτό τον τρόπο ε
ξέταση (χωρίς όρκο) είναι σύμ
φωνη και με τη θεωρία του δι
καίου, (εισηγητική έκθεση 
Ποινικού Κώδικα) καθότι κατ’ 
ορθοτέρα γνώμη επαγωγή όρ
κου δεν επιτρέπεται σε περί
πτωση εξέτασης κάποιου προ
σώπου, ως υπόπτου τέλεσης α
ξιόποινης πράξης από το γεγο
νός ότι το άτομο αυτό λόγω 
της θέσης που θα ευρίσκετο θα 
ετίθετο ενώπιον ψυχολογικού 
διλήμματος, να δώσει ψευδή 
όρκο και να εκτεθεί εισέτι πε
ρισσότερο ενώπιον της δικαιο
σύνης για παράβαση των περί 
ψευδορκίας διατάξεων του 
Π.Κ.

Μάλιστα εάν δεχθούμε ανα
λογική εφαρμογή των διατάξε
ων της Πολιτικής Δικονομίας 
στον χώρο της Ποινικής Δι
καιοσύνης και συγκεκριμένα 
των διατάξεων του Που Κε
φαλαίου και ιδίως των αναφε
ρομένων στην εξέταση των 
μαρτύρων και διαδίκων (άρθρα 
393 και επόμενα Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας) και τα οποί
α περιέχουν αρκετά κοινά 
στοιχεία ως προς τον τρόπο ε
ξέτασης, μετά των αντιστοίχων 
επί των θεμάτων αυτών άρ
θρων του Κ. Ποιν. Δ., στο άρ
θρο 417 του Κ. Πολ. Δ. μεταξύ 
των άλλων αναφέρεται ότι “η 
ένορκη εξέταση δεν επιτρέπε
ται σχετικά με γεγονότα που α
ποτελούν για εκείνον που ορκί
ζεται πράξη αξιόποινη ή ανήθι
κη”.

Έτσι και ο Κ. Πολ. Δ. με την 
ρητή του αυτή διάταξη επιβάλ
λει την χωρίς όρκο εξέταση 
προσώπου τινός εμπλεκομένου 
σε αξιόποινη ή ανήθικη πράξη.

Ύστερα από όσα εκτέθηκαν 
παραπάνω για τις συνέπειες 
που κατά κανόνα δύναται να 
προκληθούν από την ακυρότη
τα της έγγραφης εξέτασης του 
υπόπτου και μετέπειτα κατηγο
ρουμένου, με τις λοιπές από 
την ενέργεια αυτή παρενέρ
γειες, φοβάμαι ότι όχι μόνο 
στενεύουν υπερβολικά τα όρια 
εφαρμογής της διάταξης του 
άρθρου 72 Κ.Π.Δ., αλλά είναι 
δυνατόν σε αρκετές των περι
πτώσεων να αχρηστευτεί ολό
κληρο το Προανακριτικό υλι
κό, το οποίο έχει την μοναδική 
του αξία ως ευρισκόμενο κο
ντά στον χρόνο τέλεσης της 
πράξης με την δική του καθα
ρότητα στην καταγραφή των 
γεγονότων και έτσι οι μόνοι 
που κατ’ ουσίαν υφίσταται το 
σοβαρό ενδεχόμενο να ωφελη
θούν από την ακύρωση των 
πράξεων αυτών να είναι οι 
δράστες αξιοποίνων πράξεων, 
που η κύρια επιδίωξη τους α
νάγεται στην προσπάθεια να 
μειώσουν την αξία του αποδει
κτικού υλικού, επικαλούμενοι 
τεχνηέντως τη νεοπαγή διάτα
ξη του άρθρου 105, παράγρα
φος 2 του Κ.Π.Δ.

Μάλιστα στην πράξη έχει α- 
ποδειχθεί ότι η κατάθεση του 
υπόπτου δεν βοηθά μόνο το 
έργο της Δικαιοσύνης αλλά και 
αυτόν τον ίδιο, καθ’ ότι η κα
τάθεση αυτή λαμβανομένη κυ
ρίως αμέσως μετά την τέλεση 
του εγκλήματος είναι συνήθως 
αυθόρμητη και ειλικρινή, χω
ρίς επιπρόσθετα στοιχεία που 
μπορούν να βλάψουν το ανα- 
κριτικό έργο και έτσι αφενός 
μεν οι προανακριτικοί υπάλλη
λοι κινούνται προς την σωστή 
κατεύθυνση, αφετέρου δε ο ε- 
ξετασθείς με την επιδειχθείσα 
στάση του είναι πιθανόν να ά
ρει ή να μειώσει τις συνέπειες 
των πράξεων του και να τύχει 
έτσι των ευεργετικών διατάξε
ων που προβλέπονται στα άρ
θρα 83 και 84 του Ποινικού 
Κώδικα. □

*  Από το βιβλίο του “Προα
νάκριση -  Τρόποι ενέργειας 
προανακριτικών πράξεων. "
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΙ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΩ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ;
Όσο αυξάνεται η εγκληματικότητα στη χώρα μας, τόσο πιο απαραίτητη γίνεται 
η χρήση του αλεξίσφαιρου αηό 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 «ΚΛΕΙΣΤΡΟ» ο κύριος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
και το έμπειρο προσωπικό σε θέματα οπλισμού και προστασίας 

είναι πάντα στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν και να σας συμβουλεύσουν. 
Εκεί θα βρείτε αλεξίσφαιρα γιλέκα όλων των τύπων και των επιπέδων προστασίας,

τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά NIJ και ISO-9001.

KfleioTQO
'Οπλα και Συναφή

Στο «ΚΛΕΙΣΤΡΟ» Υμηττού 47-51. Καισαριανή (τηλ.7292192, 7295193)
θα βρείτε ένα φιλικό περιβάλλον σε πάντα φιλικές τιμές και με αντικαταβολή
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Της Βασιλικής Παναγιωτοπονλον - Παπαβασιλείον, 
καθηγήτρια παιδαγωγικής

Μία από τις ευτυχέ
στερες ημέρες στη 
ζωή του ανθρώπου, 

είναι η ημέρα του γάμου του. 
Οι νεόνυμφοι λαμποκοπούν α
πό ευτυχία. Μια καινούργια 
ζωή ανοίγεται μπροστά τους. 
Που να ήξεραν όμως, ότι ακρι
βώς αυτή η ημέρα είναι γι’ αυ
τούς, η απαρχή ενός ισόβιου α
γώνα, με χαρές, ναι, αλλά και 
με πολλές δυσκολίες, συχνά 
φοβερά αδιέξοδα. Ας προσπα
θήσουμε να σταθούμε σε μερι
κά από αυτά.

Η ατεκνία. Δεν είναι λίγα τα 
ζευγάρια που την αντιμετωπί
ζουν. Οι στατιστικές μαρτυ
ρούν ότι στα 100 ζευγάρια, τα 
15 με 20 είναι στείρα. Και άλ
λα έχουν δυσκολίες για να α
ποκτήσουν παιδιά. Έχουμε, ά
ραγε, σκεφθεί, έχουμε υποψια- 
σθεί το δράμα τους; Μερικές 
φορές, η επιθυμία να αποκτή
σουν παιδιά τους οδηγεί στα ά
κρα. Φθάνουν ακόμη και στον 
χωρισμό. Αλλά και όπου ο γά
μος αντέξει, οι μέρες τους γε
μίζουν πίκρα. Οι πιο γενναίοι 
τα βάζουν με τον εαυτό τους. 
Προσπαθούν να τον πείσουν ό
τι κάτι σ’ αυτούς δεν πηγαίνει 
καλά, ότι αυτοί έχουν την ευ
θύνη, για να μη φορτώσουν 
τον σύντροφό τους με ενοχές.

Πόσοι όμως, λιγότερο γενναί
οι, τα βάζουν με τον άλλο! Και 
αρχίζει η γκρίνια. Και όλα αυ
τά επιπόλαια, γιατί η ιατρική 
διάγνωση αναφέρει: “στειρό- 
της με άγνωστη αιτία”. Το α
διέξοδο λοιπόν είναι μεγάλο 
και οδυνηρό. Η αγάπη τους 
περνά ισχυρή δοκιμασία.

Τα ατυχήματα της εγκυμο
σύνης. Υπάρχει και η άλλη με
ρίδα. Η γυναίκα συλλαμβάνει. 
Κυοφορεί. Οι ελπίδες φουντώ
νουν. Όλοι προγεύονται την 
ευτυχία. Οι ετοιμασίες δίνουν 
και παίρνουν και η προίκα του 
μωρού γεμίζει την βαλίτσα. 
Και όμως! Την τελευταία στιγ
μή έρχεται η διάψευση. Η τρα
γική απογοήτευση. Και παίρ
νουν το δρόμο του γυρισμού 
στο σπίτι με την βαλίτσα γεμά
τη και κλειστή, όπως την είχαν 
φέρει, και με τα χέρια άδεια α
πό παιδί. Μα, τέλος πάντων! 
Νέοι είναι, θα κάνουν άλλο. 
Και πράγματι, σε λίγο το χα
ρούμενο μαντάτο φουντώνει 
πάλι τις ελπίδες μα - αλλοίμο
νο - για να διαψευσθούν και 
πάλι. Γνώρισα γυναίκα που πή
γε στην κλινική ως επίτοκος 9 
φορές. Και μόνο την τελευταία 
γύρισε με παιδί. Υποψιαζόμα
στε το αδιέξοδο που δημιουρ- 
γείται στη ζωή του ζευγαριού;

Ένα αδιέξοδο γεμάτο πόνο, α
γωνία, μάτωμα ψυχής;

Το ειδικό παιδί. Πόσες δα- 
κρυσμένες μητέρες! Πόσα α
πεγνωσμένα ανδρικά βλέμμα
τα προβάλλουν μπροστά μου 
καθώς το αναφέρω. Η μητέρα 
πάντα αγκαλιάζει το προβλη
ματικό παιδί της, με όλη της τη 
δύναμη. Ο πατέρας πονάει τό
σο, που συχνά δεν το αντέχει. 
Στην ερώτηση, πόσα παιδιά έ
χετε, απαντά: ένα. Ενώ έχει δύ
ο. Και όταν γυρίζει στο σπίτι, 
γονατίζει στο κρεβάτι του δεύ
τερου παιδιού του και κλαίει 
με λυγμούς. Ένα άλλο αδιέξο
δο αυτό, που συχνά αγγίζει τα 
όρια του μαρτυρίου. Ένας πό
νος βουβός, συχνά κρυφός, γε
μάτος ερωτηματικά για το μέλ
λον, που πολλές φορές τον κά
νει πιο αβάσταχτο η σκληρή 
κοινωνία.

Ο θάνατος. Ο θάνατος του 
συντρόφου της ζωής μας, του 
παιδιού μας, του αδελφού μας. 
Σε τέτοιες ώρες, ένας ισχυρός 
σεισμός δονεί το είναι μας. 
Μια άλλη μορφή αδιεξόδου.

Τα τροχαία ατυχήματα. Σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
είπε ότι τα δύο τελευταία χρό
νια είχαμε 6.000 θανάτους παι
διών έως 20 ετών. Συνειδητο

ποιούμε το μέγεθος του αριθ
μού; Μια ολόκληρη πόλη. Έξι 
χιλιάδες νέοι βλαστοί που αντι
προσωπεύουν έξι χιλιάδες οι
κογένειες που βυθίστηκαν ξαφ
νικά στη θλίψη.

Τα ναρκωτικά. Ο αιώνας 
μας που υποσχέθηκε στον τα
λαίπωρο άνθρωπο την ευτυχία, 
άπλωσε στα διχασμένα για ευ
τυχία νιάτα της εποχής μας το 
λευκό σεντόνι του θανάτου 
(στην κυριολεξία). Θλιβερό 
προνόμιο του καιρού μας. Ο 
νέος που πριν γευθεί τις χαρές 
του βίου, βρίσκει στο θάνατο 
τη λύτρωση από μια πονεμένη 
ζωή, με λίγη άσπρη σκόνη. Εί
δα μάνα να αντιμετωπίζει το 
θάνατο του μονάκριβου παι
διού της ακριβώς έτσι, σαν λύ
τρωση. “Τώρα αυτή λυτρώθη
κε, μου είπε. Και εγώ ζω την 
πίκρα της μοναξιάς. Τέλος, ό
μως η αγωνία”. Μπορούμε να 
καταλάβουμε αυτό τον αβά
σταχτο πόνο;

Η ανεργία. Η μάστιγα της α
νεργίας πλήττει σήμερα ολό
κληρη την ανθρωπότητα, σε 
μεγάλο ποσοστό. “Περισσότε
ροι από 150.000 νέοι, κάτω 
των 25 ετών, αναζητούσαν, 
καθ’ όλην την διάρκεια του 
1997, δουλειά στη χώρα μας, 
χωρίς αποτέλεσμα. Το ανησυ-
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χητικό αυτό φαινόμενο, ανα- 
φέρεται σε έκθεση της στατι
στικής υπηρεσίας της Κομι
σιόν, η οποία κατατάσσει τη 
χώρα μας στην 4η χειρότερη 
θέση της Ενωμένης Ευρώπης, 
όσον αφορά την προσφορά ερ
γασίας στους νέους”. Η ανερ
γία αυτή πλήττει ένα μεγάλο 
μέρος των οικογενειών. Πλήτ
τει όμως ιδιαιτέρως τα νέα ζευ
γάρια που ενώ συχνά έχουν τό
σα εφόδια, δεν βρίσκουν μια 
δουλειά.

Ας μην παραβλάψουμε τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει 
αυτό στο ξεκίνημα της ζωής 
τους. Το οικονομικό αδιέξοδο, 
οδηγεί σε ένα στρίμωγμα που 
δεν το αντέχουν όλοι εύκολα. 
Πολλές φορές, δημιουργού- 
νται τα πρώτα σύννεφα και α- 
κούμε τη νέα γυναίκα να δια
μαρτύρεται: “Αν ήταν να περ
νώ χειρότερα από το σπίτι 
μου, να μου έλειπε η πα
ντρειά”. Λόγια πικρά, που 
πληγώνουν την ανδρική αξιο
πρέπεια και κλονίζουν τα θε
μέλια του γάμου.

Τα ηθικά αδιέξοδα. Υπάρ
χουν όμως και τα ηθικά αδιέξο
δα. Που πολλές φορές είναι και 
τα πλέον οδυνηρά. Και στις η
μέρες μας δημιουργούνται πά
ρα πολλά, με την ασυδοσία 
που επικρατεί στα ήθη.

Η πυρκαγιά αποτέφρωσε την 
όμορφη βίλα. Μαζί της κάηκε 
και το νέο ζευγάρι, μαζί με την 
μικρή κορούλα τους. Το νέο ή
ταν συγκλονιστικό. Δεν είχαμε 
το σθένος να αντικρίσουμε 
τους γονείς. Όταν αποφασίσα
με να τους επισκεφθούμε, μας 
απασχολούσε έντονα το τι θα 
τους λέγαμε. Τους βρήκαμε 
πολύ πονεμένους, αλλά ήρε
μους. Μια ζωντανή πίστη στο 
Χριστό μας, τους έδινε την δύ
ναμη. Σε μια στιγμή που κρα
τούσα το χέρι της μητέρας στο 
δικό μου και της έλεγα λίγα λό
για παρηγοριάς, μου ψιθύρισε: 
"Υπάρχουν παιδί μου πόνοι χει

ρότεροι κι α π ’ το θάνατο. Πό
νοι που δεν μπορείς να τους συ
ζητήσεις και να βρεις παρηγο
ρ ιά ”. Την κοίταξα με απορία, 
χωρίς να καταλαβαίνω αλλά 
και χωρίς να τολμώ να ρωτή
σω. Αργότερα έμαθα ότι η άλ
λη κόρη της είχε εγκαταλείψει

τον άντρα της και τα δυο της 
παιδιά και είχε φύγει με τον 
κηπουρό της βίλας.

Τα υποκειμενικά αδιέξοδα. 
Πόσα υποκειμενικά αδιέξοδα 
δημιουργούνται πολλές φορές 
από επιπολαιότητα, από κακή 
εκτίμηση των πραγμάτων, από 
τον εγωκεντρισμό μας. Αδιέξο
δα που δημιουργεί η λανθα
σμένη λύση που δίνουμε στα 
προβλήματα που παρουσιάζο
νται στη ζωή. Και καθίσταται 
συχνά αδύνατη η συνεννόηση, 
ακόμα και η επικοινωνία με 
τον σύντροφό μας, τα παιδιά 
μας, τα αδέλφια μας, συγγενείς 
και φίλους. Πόσες οικογένειες 
βρίσκονται σήμερα σε αδιέξο
δο από ένα πείσμα ή μια αδιαλ
λαξία, από έλλειψη κατανόη
σης, διάθεσης συνδιαλλαγής 
και μετριασμού των απαιτήσε- 
ών μας να γίνουμε εμείς οι 
ρυθμιστές της ζωής των άλ
λων.

Πόσα υποκειμενικά αδιέξο
δα δημιουργούνται από ζήλια, 
εκνευρισμό, κόπωση και κυρί
ως από την εγωπάθειά μας. Α
κόμη και διαζύγια, μετά από 20 
και 30 χρόνια γάμου, με παιδιά 
και εγγόνια. Αδιέξοδα που δη
λητηριάζουν τη ζωή μας και 
που θα μπορούσαν να έχουν α
ποφευχθεί.

Τα παιδιά των διαζευγμέ
νων γονέων. Μια άλλη μορφή 
αδιεξόδου συναντάμε εδώ. Ε
νός αδιεξόδου που δημιουρ
γούν οι ίδιοι οι γονείς στα παι
διά τους. Έχω ζήσει το δράμα 
αυτών των παιδιών, από το νη
πιαγωγείο ως την σπουδάστρια 
των 20 χρόνων. Το μάτωμα της 
καρδιάς τους. “Δεν αγαπώ κα
νένα. Ούτε αυτόν ούτε εκείνη ”, 
λέγει μελαγχολικά το παιδάκι 
του νηπιαγωγείου που του δί
ναμε να ζωγραφίσει το θέμα: 
"Ποιόν αγαπώ πιο πολύ ”. Και 
η σπουδάστρια των 20 χρόνων 
γράφει: “Δεν μας φθάνει ο δι
κός τους χωρισμός. Μας υπο
χρεώνουν και εμάς τα ’ αδέλφια 
να ζούμε χωριστά. Ο πατέρας 
μου με τους αδελφούς μου και 
εγώ με τη μητέρα μου και την α
δελφή μου. Σκίζεται η καρδιά 
μου”. Τι να απαντήσεις σ’ αυ
τή τη νέα και πως να της στη
ρίξεις την πίστη στο γάμο και 
στην οικογενειακή ευτυχία!

Δεν υπάρχει αντίδοτο σε όλα 
αυτά; Και βέβαια υπάρχει. Για 
κάθε ανθρώπινο πρόβλημα, υ
πάρχει μία λύση. Μετά από τον 
Γολγοθά, η ανάσταση. Το θέμα 
είναι αν έχουμε τη δύναμη που 
χρειάζεται για να αντιμετωπί
σουμε αυτά τα αδιέξοδα. Αν 
μπορούμε να αγωνισθούμε. Με 
τα προβλήματα και με τον εαυ
τό μας.

Βασικό ρόλο στην αντιμετώ
πιση των δυσκολιών που φέρ
νουν τα αδιέξοδα, παίζει ο χα
ρακτήρας μας. Διαφορετικά θα 
αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκο
λίες ο κάθε ένας μας. Ένας δυ
νατός χαρακτήρας, θα έχει ί
σως περισσότερα αποτελέσμα
τα, από έναν αδύνατο χαρα
κτήρα. Μπορεί όμως και ένας 
αδύνατος χαρακτήρας που δια
θέτει πολλή αγάπη και καλο
σύνη, να πετύχει σπουδαιότερα 
αποτελέσματα. Η μεγάλη σι
γουριά στον εαυτό μας, μπορεί 
να μας οδηγήσει και σε λάθος 
δρόμο.

Γι’ αυτό καλό θα είναι να α- 
ποτανθούμε σε κάποιον ειδικό 
και να ζητήσουμε τη συμβουλή 
του. Έτσι, δεν κινδυνεύουμε 
να πάρουμε και λάθος αποφά
σεις. Δεν θα αγνοήσουμε επί
σης, τον ρόλο που παίζει η α
γωγή την οποίαν ο καθένας έ
χει δεχθεί, από την πρώτη παι
δική ηλικία, όπως επίσης και 
το οικογενειακό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο έζησε. Διαφο
ρετικά αντιμετωπίζει το οικο
νομικό αδιέξοδο με κοπέλα 
που έζησε σ’ ένα νοικοκυρεμέ
νο σπίτι, που διδάχθηκε από 
τους γονείς της και κυρίως από 
την μητέρα της το μέτρο, και 
διαφορετικά εκείνη που έζησε 
σ’ ένα πολυδάπανο περιβάλ
λον και δεν έμαθε ποτέ τι θα 
πει οικονομία. Άλλωστε, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι τα οικο
νομικά αδιέξοδα δημιουργού- 
νται συχνά και από τους υψη
λούς στόχους που βάζουμε και 
που ξεπερνούν, μερικές φορές, 
τις δυνατότητές μας.

Μέσα σ’ όλες αυτές τις δυ
σκολίες, στο οποιοδήποτε α
διέξοδο που δημιουργείται, δο
κιμάζεται η αγάπη κυρίως του 
ζεύγους. Εάν είναι αληθινή. Ε
άν πίστεψαν σ’ αυτήν. Εάν α
ντέχει. Συχνά, δια μέσου όλων

αυτών των περιπετειών, υφαί- 
νεται ένας σύνδεσμος πολύ ι
σχυρός, πολύ όμορφος, με τον 
σύντροφο της ζωής σου. Όλες 
αυτές οι δυσκολίες σφυρηλα
τούν την ενότητα. Εάν δεν εί
χαμε δοκιμαστεί μαζί. Εάν δεν 
είχαμε κλάψει μαζί. Εάν δεν εί
χαμε σφάλλει. Εάν δεν είχαμε 
συγκρουσθεί, πάντοτε εν αγά
πη, δεν θα είχαμε στα 30 και 
στα 40 χρόνια του γάμου μας 
αυτή την φρεσκάδα, αυτή την 
ομορφιά που φέρνει η ωριμό
τητα, πολλές φορές αυτή την 
ταύτιση. Συνεπώς, ιδιαίτερα 
για τον πιστό, όλα αυτά τα α
διέξοδα, σε τελευταία ανάλυ
ση, είναι μια ευλογία.

Άλλωστε, στα περισσότερα 
αδιέξοδα υπάρχει, λύση. Αρκεί 
να έχουμε τη δύναμη που 
χρειάζεται. Αρκεί να θέλουμε 
και να μπορούμε να αγωνι- 
σθούμε. Με τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί. Αλλά 
και με τον εαυτό μας.

Όμως, και όταν δεν μπορού
με να κάνουμε τίποτα, όταν ό
λοι οι δρόμοι είναι κλειστοί, 
πάλι υπάρχει διέξοδος. Ας γο
νατίσουμε μπροστά στη σταυ
ρωμένη αγάπη. Μας το ζήτησε 
ο ίδιος ο Χριστός. “Δεύτε προς 
με πάντες οι κοπιώντες και πε- 
φορτισμένοι ”, Και μας υποσχέ- 
θηκε: “Καγώ αναπαύσω υ
μά ς”. Ακόμη και αν δεν είναι 
δυνατόν να βγούμε από το  α
διέξοδο, η αγάπη του θα γλυ
κάνει τον πόνο μας. Και το 
φορτίο, θα μας φανεί ελαφρό.

Αλλά όσοι πιστεύουμε, έ
χουμε δει θαύματα. Η ιστορία 
του Χριστιανισμού είναι ιστο
ρία θαυμάτων. Παράλυτοι περ
πατούν. Τυφλοί αναβλέπουν. 
Νεκροί ανίστανται. Και τότε. 
Και σήμερα. Και πάντοτε. Για
τί, λοιπόν, δεν θα μας βγάλει ο 
Θεός και από τα αδιέξοδα που 
αντιμετωπίζουμε και δηλητη
ριάζουν τη ζωή μας; Βέβαια, 
για το θαύμα χρειάζεται μία 
προϋπόθεση: η πίστη. Έστω 
και “ως κόκκος σινάπεως”. Αν 
την έχουμε, υπάρχει η προϋπό
θεση. Αν μας λείπει, ας προ
σευχηθούμε: “Πρόσθες ημίν 
πίστιν, Κύριε... Βοήθειμοι τη α
πιστία ”. Και θα ακούσουμε τη 
γλυκιά φωνή του να μας διαβε- 
βαιώνει: “ιδού, πάρειμι ” . □
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

150 χρόνια
στην υπηρεσία του ανθρώπου 

με αγάπη και ζεστασιά
Ο Κλληνικός Ερυθρός Σταυρός, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στη χώρα μας, 

εδώ και 120 χρόνια, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου, 

προστατεύει και προάγει την ποιότητα ζωής και υγείας του πληθυσμού 

και εξασφαλίζει τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Το έργο του βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Εθελοντισμού, Ανθρωπισμού, 

της Αμεροληψίας, της Ουδετερότητας, της Παγκοσμιότητας και της Ενότητας.

Αύο από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σαν ουσιαστικό τους 

στόχο έχουν την προαγωγή του ανθρωπιστικού έργου 

βασιζόμενες πάντα στη αρχή του εθελοντισμού είναι οι Αιευθύνσεις: 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Η Υπηρεσία αυτή προάγοντας τη 
θεμελιώδη αρχή του Ερυθρού 

Σταυρού για τον εθελοντισμό, εκπαιδεύει 
και αξιοποιεί άτομα που επιθυμούν να α
ναπτύξουν ανθρωπιστική δράση.

Το ξεκίνημά της χρονολογείται από το 
1964 και η μέχρι σήμερα προσφορά της στο 
συνάνθρωπο θεωρείται πολύ σημαντική.

Η εκπαίδευση των εθελοντών γίνεται 
κάθε χρόνο με σεμινάρια τρίμηνης 
διάρκειας τα οποία περιλαμβάνουν τό
σο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαί
δευση.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν άτο
μα άνω των 18 ετών, απόφοιτοι Λυκείου.

Τα μέλη που απαρτίζουν το Σώμα Εθε
λοντών Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέ
χουν ενεργά στην αντιμετώπιση κοινωνι

κών προβλημάτων με αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης και συνεργασίας.

Οι εθελοντές μετά τη βασική τους εκ
παίδευση, εντάσσονται σε οργανωμένες ο
μάδες με συντονιστή κοινωνικό λειτουργό 
και προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδρύματα 
και οργανώσεις κλειστής και ανοιχτής 
φροντίδας καθώς και σε άλλα προγράμ
ματα και υπηρεσίες του ΕΕΣ στην Αθήνα 
και στην περιφέρεια.

230 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Απρίλιος 2000



Δραστηριότητες 
των Εθελοντών 

Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο ι εθελοντές προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους :

- Σε μοναχικά άτομα που βρίσκονται 
στο Νοσοκομείο καθώς και σε ασθενείς 
από επαρχία που δεν έχουν συγγενείς κο
ντά τους για να τους βοηθήσουν. Καλύ
πτουν πρακτικές τους ανάγκες όπως 
διεκπεραίωση υποθέσεών τους με ασφα
λιστικούς φορείς, συνοδεία σε άλλα ιδρύ
ματα κ.λ.π.

- Σε ψυχικά ασθενή άτομα στα οποία 
οργανώνουν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγι
κές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια, 
συζητήσεις με θέματα κοινού ενδιαφέρο
ντος, περιπάτους με τη βοήθεια επαγγελ
ματικού προσωπικού και γενικά τους πα
ρέχεται ψυχολογική στήριξη.

- Σε φυλακισμένους ανήλικους παρα
βάτες καθώς και σε άτομα που βρίσκο
νται στο Ψυχιατρικό Τμήμα φυλακών Κο
ρυδαλλού χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, 
παρέχουν ηθική και υλική στήριξη. Οι επι
σκέψεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα 
και συμμετέχουν ομάδες εθελοντών.

- Σε άτομα τρίτης ηλικίας που βρί
σκονται σε ιδρύματα κλειστής προστασί
ας, οργανώνοντας προγράμματα απασχό
λησης και ψυχαγωγίας (συζητήσεις, διά
βασμα βιβλίων, τραγούδια με τους ηλικιω
μένους κ.ο.κ.)

Κινητοποιούν τους ηλικιωμένους με 
την απασχόληση για δημιουργία χειροτε
χνημάτων.

Αναλαμβάνουν περιπτώσεις μοναχικών 
ηλικιωμένων ατόμων και επιδιώκουν την 
ενθάρρυνση, κινητοποίηση και απασχό
λησή τους. Επίσης μέσω των προγραμμά
των του ΕΕΣ "βοήθεια στο Σπίτι" και 
ΚΑΠΗ.

- Σε πρόσφυγες βοηθώντας τα παιδιά 
τους για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, συνοδεύουν αυτούς σε δημό
σιες υπηρεσίες, εξασφαλίζουν είδη πρώτης 
ανάγκης για τις οικογένειές τους κ.λ.π.

-Σε έκτακτες ανάγκες.
Λόγω της ειδικής εκπαίδευσης που λαμ

βάνουν στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
και η ενότητα που αφορά τις έκτακτες α
νάγκες , παίρνουν μέρος σε προγράμματα 
επείγουσας βοήθειας και αποκατάστασης, 
προσφέροντας υποστήριξη σε πληγέντες 
και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (παιδιά, εγκύους, ασθενείς, α
νάπηρους, ηλικιωμένους κ.λ.π.).

Επίσης συμμετέχουν σε προγράμματα 
διανομής ιματισμού και ειδών διατροφής 
και προσωρινής στέγασης των πληγέντων 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ομάδες

που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες, δηλ. 
πρόσφυγες, άστεγοι, άνεργοι, γυναίκες, ά
τομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής αποτε
λεί μια Υπηρεσία στο χώρο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού η οποία , 
διακατέχεται από όλες εκείνες τις αρχές 
και αξίες που προάγουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το ανθρωπιστικό της έργο.

Παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στην 
Αττική όσο και σε πολλά άλλα περιφε
ρειακά τμήματα της χώρας μας.

Κάθε χρόνο εκπαιδεύονται γύρω στις 
600-700 Εθελόντριες Αδελφές Νοσοκό
μες στην Αθήνα και στην επαρχία και η α- 
φετερία της χρονολογείται από το 1914.

Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει 
Ανατομία-Φυσιολογία, Νοσηλευτική, Ι
στορία του Ε.Ε.Σ, Νοσηλευτική Δεοντο
λογία, Υγιεινή, Διαιτητική, Παθολογία και 
Χειρουργική.

Ακολουθεί πρακτική άσκηση όπου είναι 
υποχρεωτική η συμπλήρωση 140 ωρών. 
Μετά τη συμπλήρωση της θεωρητικής και 
πρακτικής άσκησης απονέμεται το πτυχίο 
της Εθελόντριας Αδελφής του Ε.Ε.Σ.

Οι Εθελόντριες Αδελφές προσφέρουν ε
θελοντική εργασία σε Νοσοκομεία, Αιμο
δοσία, στην Τρίτη Ηλικία, στις Υπηρεσίες 
της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής, σε έκτα
κτες ανάγκες, σε αποστολές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, σε ιατρεία κατασκηνώ
σεων, σε εκδηλώσεις, στον ετήσιο πανελ
λήνιο έρανο του Ε.Ε.Σ. κ.λ.π.

Λαμβάνουν ειδίκευση σε: Χειρουργείο, 
Νάρκωση - Ανάληψη, πρώτες βοήθειες, 
Αιμοδοσία και Ιατρικά Εργαστήρια. Όλες 
οι εκπαιδεύσεις και οι παροχές υπηρεσιών 
γίνονται δωρεάν.

Εκτός βέβαια από τις Εθελόντριες Α
δελφές Νοσοκόμες των οποίων η εκπαί
δευση είναι συγκεκριμένη ο Ελληνικός Ε
ρυθρός Σταυρός διαθέτει επίσης και δύο 
Επαγγελματικές Σχολές αρίστου επιπέ
δου.

Τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχο
λή Νοσηλευτικής το πρόγραμμα της οποί
ας είναι διάρκειας δύο ετών και προσφέρει 
επαγγελματική γνώση και ικανότητες βοη
θού Νοσηλεύτριας και την Ανωτέρα Σχο
λή Νοσηλευτικής το πρόγραμμα της οποί
ας είναι διάρκειας τεσσάρων ετών και 
προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και ι
κανότητες; στη Νοσηλευτική.

Η Διεύθυνσης Νοσηλευτικής έχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες:

-Την υπηρεσία "Νοσηλεία στο Σπίτι" 
-Την Υπηρεσία "Αγωγής Υγείας" 
-Τους Εκπαιδευτικούς Υγιειονομικούς 

Σταθμούς
-Την Υπηρεσία Γεροντολογίας 
-Τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περι

φερειακών Τμημάτων και 
- Το Αναπαυτήριο "Εξοχή Αδελφών"

Τι είναι η
“Νοσηλεία στο σπίτι”

Πρόκειται για -μια πολύ αξιόλογη υ
πηρεσία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού η οποία είναι πλήρως εξοπλισμέ
νη με το απαραίτητο υλικοτεχνικό ιατρικό 
υλικό και το σημαντικότερο, διαθέτει όλο 
εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό (Κοινωνι
κούς Λειτουργούς, Γιατρούς, Επισκέ- 
πτριες Αδελφές-Νοσηλεύτριες, Βοηθούς 
Υγείας , Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους, 
Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελο
ντές Συνεργάτες από την Κοινότητα 
κ.λ.π.) ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας 
με επιτυχία το έργο της.
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Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που τη συ
γκροτούν είναι έμπειρα και εξειδικευμένα 
στον τομέα της νοσηλευτικής.

Μέλημα της υπηρεσίας αυτής είναι να 
αναπτύξει δυνατότητες και να διαμορφώ
σει συνθήκες παροχής νοσηλευτικής και 
φροντίδας στο σπίτι. Ο θεσμός αυτός φέρ
νει τις υγειονομικές υπηρεσίες κοντά στον 
άνθρωπο εκεί όπου ζει και κινείται.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συ
νέχιση της θεραπείας στο σπίτι που έχει 
αρχίσει στο Νοσοκομείο και εξασφαλίζει 
στον ασθενή την οικογενειακή και προσω
πική ατμόσφαιρα του σπιτιού του που θε
ωρείται πολύ πιο κατάλληλη για θεραπεία.

Από την άλλη μεριά μειώνονται οι εισα
γωγές στα Νοσοκομεία, αποσυμφορίζο- 
νται και εξασφαλίζεται υγιεινό και ασφα
λές περιβάλλον με την εκπαίδευση του α
σθενή και των μελών της οικογένειάς του 
η οποία ενεργοποιείται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση των α
ναγκών υγείας.

Κατά το έτος 1999 ο αριθμός των ατό
μων που εξυπηρετήθηκαν από την παρα
πάνω Υπηρεσία είναι 621 και πραγματο
ποιήθηκαν 12.800 παρεμβάσεις σε θέματα 
υγείας.

Τι είναι η Υπηρεσία 
"Αγωγή Υγείας

Είναι μια ακόμη σημαντική υπηρεσία 
που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός το περιεχόμενο της οποίας είναι 
ανάλογο με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Λειτουργεί από το 1952 και σκοπός της 
είναι να αναπτύξει στον πληθυσμό ένα αί
σθημα ευθύνης, για την υγεία στην κοινό
τητα και μια συμμετοχή στην κοινωνική 
ζωή με εποικοδομητικό τρόπο.

Μέσω της Υπηρεσίας αυτής επιδιώκεται 
η δημιουργία ικανών πολιτών ώστε να προ
ασπίζουν τόσο την ατομική τους υγεία, όσο 
και την υγεία των ατόμων, που βρίσκονται 
στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους.

Οι εκπαιδευτικές σειρές που παρέχονται 
σήμερα από την Υπηρεσία ' '  Αγωγή Υγεί
ας" γίνονται σε μικρές ομάδες εκπαιδευο- 
μένων (10-15 ατόμων), διαρκούν έξι δίω
ρα και περιλαμβάνουν θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση που παρέ
χεται είναι:

1. Πρώτες Βοήθειες
2. Φροντίδα Μητέρας και Βρέφους.
3. Περιποίηση αρρώστου στο σπίτι.
3. Υγιεινή διατροφή.
5. Περιβάλλον και υγεία.
6. Πρόληψη ατυχημάτων.
Κατά το έτος 1999 εκπαιδεύτηκαν συνο

λικά σε θέματα Αγωγής Υγείας 20.000 ά
τομα.

Οι "Εκπαιδευτικοί 
Υγειονομικοί Σταθμοί "

Οι Σταθμοί αυτοί λειτουργούν σε 
τρεις περιοχές της Αττικής (Αθήνα 

- Καλλιθέα - "Ανω Λιόσια) και προσφέ
ρουν Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
σε θέματα υγείας όπως σωματομετρήσεις, 
ελέγχους οπτικής οξύτητας, οδοντιατρι
κούς ελέγχους, κλινικές εξετάσεις κατά σύ
στημα, εμβολιασμούς, κατ' οίκον επισκέ
ψεις, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις θεμάτων 
υγείας σε μαθητές και δασκάλους, κ.λ.π.

Κατά το έτος 1999 και στους τρεις Υ
γειονομικούς Σταθμούς πραγματοποιήθη
καν 58.000 παρεμβάσεις σε θέματα υγείας.

Τι είναι η Υπηρεσία 
"Γεροντολογία"

Π ρόκειται για μια Υπηρεσία που 
σκοπό έχει να καλύπτει τις ανά

γκες κυρίως των μοναχικών ηλικιωμένων 
ατόμων, καθώς και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Πρωτολειτούργησε το έτος 1985 
και η προσφορά της έφθασε κατά το έτος 
1999 σε 1.800 επισκέψεις σε σπίτια ηλι
κιωμένων και σε 3.500 παρεμβάσεις σε 
θέματα υγείας.

Οι εθελόντριες προσφέρουν νοσηλευτι
κή φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση 
στο χώρο της υπηρεσίας και στο σπίτι για 
πρόληψη και βελτίωση της κατάστασης υ
γείας των ηλικιωμένων και των συνθηκών 
διαβίωσης, τους παρέχουν οικιακή βοή
θεια όπως καθαριότητα, ψώνια,μαγείρεμα, 
διανομή φαγητού και άλλες μικροεξυπη- 
ρετήσεις, καλύπτουν όλες τις ανάγκες ό
πως ψυχικές, κοινωνικές, οικονομικές, 
προσφεύγουν σε δανεισμούς βοηθητικών 
ιατρικών οργάνων όταν το απαιτούν οι α
νάγκες κ.λ.π.

Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 
Περιφερειακών Τμημάτων

Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περι
φερειακών Τμημάτων του Ε.Ε.Σ., 

καλύπτουν κατ’ αρχήν σε μόνιμη βάση 30 
πόλεις και νησιά και οι δραστηριότητες 
που αναπτύσουν είναι ανάλογες με τις α
νάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
Τμήματος του πληθυσμού.

Επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυ
ρίως σε θέματα Εκπαίδευσης Εθελοντών 
Αδελφών, Αγωγής Υγείας, Κινητοποίησης 
Εθελοντών Αδελφών, Γεροντολογίας, Λει
τουργίας Ιατρείων και Εκτάκτων αναγκών.

Τέλος, το Αναπαυτήριο "ΡΑΛΕΙΟΣ Ε
ΞΟΧΗ" το οποίο αποτελεί την Εξοχή 
των Αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, λειτουργεί από τον Οκτώβριο 
του 1997 στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και φιλο
ξενεί Εθελόντριες Αδελφές, Εθελόντριες 
Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και φίλες 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το Αναπαυτήριο καλύπτεται επίσης και 
από Έμπειρο Νοσηλευτικό Προσωπικό το 
οποίο παρέχει ιατρική παρακολούθηση 
κατά περίπτωση, όλο το 24ωρο 

Σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
μέλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού πά
νω από έναν αιώνα, ευέλικτος και αποτε
λεσματικός όπως πάντα στις εκάστοτε α
νάγκες , συνεχίζει να προάγει με αμείωτο 
ενδιαφέρον το ανθρωπιστικό του έργο το 
οποίο έχει επεκτείνει κατά πολύ και σε νέ
ους τομείς, δίνοντας συνεχώς το δυναμικό 
του ανθρωπιστικό παρών εκεί όπου ο άν- 
θρωπινη ανάγκη και ο ανθρώπινος πόνος 
περισσεύουν. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Απάθεια δ  
Αδιαφορία
χαρακτηρίζουν τώρα τους νεοέλληνες

Τον Αρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Καθηγητή τον Παν.Μακεδονίας

Είναι αλήθεια ότι πριν 
μερικά χρόνια για ό- 
| λους εμάς που ζήσα- 

με σε κάποια ξένη χώρα η δια
φοροποίηση της συμπεριφοράς 
ανάμεσα σε Έλληνες και ξέ
νους γινόταν με κριτήριο την 
ανθρωπιά που εμείς ανέκαθεν 
δείχναμε απέναντι σε κάποιον, 
ακόμη και άγνωστο, συνάν
θρωπό μας που βρισκότανε σε 
κατάσταση ανάγκης ή κινδύ
νου.

Ο Έλληνας, χωρίς πολλή 
σκέψη, εμπλέκονταν στο προ
σωπικό δράμα κάποιου ατόμου 
που δέχονταν επίθεση στο δρό
μο, σε αντίθεση με τους ξένους 
που αδιαφορούσαν ή απέφευ
γαν ακόμη και να παρακολου
θήσουν μια συμπλοκή ως μάρ
τυρες. Εκείνη η ειδοποιός δια
φορά στη συμπεριφορά Ελλή
νων και ξένων απέναντι σε κά
ποιον άγνωστο συνάνθρωπό 
τους τείνει να εξαφανιστεί τα 
τελευταία χρόνια και στην πα
τρίδα μας.

Αν σταθούμε για λίγο και 
προσέξουμε, χωρίς συναισθη

ματικές προκαταλήψεις, με α
ντικειμενικότητα τη συμπερι
φορά μας μέσα στις σύγχρονες, 
πολύβουες, πολυπρόσωπες και 
συνάμα απρόσωπες ελληνικές 
μεγαλουπόλεις θα διαπιστώ
σουμε ίσως με κάποια έκπληξη 
ότι ο σημερινός Έλληνας δεί
χνει με αυξανόμενη συχνότητα 
τη χαρακτηριστική αδιαφορία 
και απάθεια στο προσωπικό 
δράμα του συνανθρώπου του 
που ξετυλίγεται σε κάποιον πο
λυσύχναστο και πολυάνθρωπο 
δρόμο...

Το κλασικότερο, ίσως, σε 
διεθνή επίπεδα παράδειγμα α
πάθειας και αδιαφορίας απένα
ντι σε κάποιον άνθρωπο που 
διατρέχει ένα κίνδυνο αποτελεί 
η ιστορία της τραγικής εκείνης 
γυναίκας, της Κίτυ Τζενοβέζε, 
η οποία δέχθηκε την επίθεση 
αγνώστου της καθώς επέστρε
φε από τη δουλειά της στο σπί
τι της τα χαράματα μιας μέρας 
του Μάρτη του 1964. Επί μισή 
σχεδόν ώρα ο μανιακός δολο
φόνος κατέσφαζε το θύμα του 
και οι συνολικά 38 αυτόπτες

μάρτυρες παρακολουθούσαν 
το δράμα, άκουγαν τις κραυγές 
της άτυχης γυναίκας χωρίς όχι 
μόνο να επέμβουν προσωπικά 
αλλά ούτε καν να τηλεφωνή
σουν στην αστυνομία της Νέας 
Υόρκης!...

Τριάντα οκτώ άνθρωποι έγι
ναν αυτόπτες μάρτυρες ενός 
προσωπικού δράματος, μιας 
στυγερής δολοφονίας παραμέ- 
νοντας απλοί θεατές! Για μέρες 
και μήνες ολάκερος ο Αμερι
κανικός και παγκόσμιος τύπος 
σχολίαζε το γεγονός με χαρα
κτηρισμούς, τύπου “εγκλημα
τική απάθεια” μέχρι “ηθική 
κατάπτωση” ή ακόμη “τραγική 
απώλεια της αγάπης προς τον 
συνάνθρωπό μας “και τελικά” 
η απανθρωπιά του εσχάτου εί
δους...” Οι συζητήσεις για το 
περιστατικό έγιναν καθημερι
νό θέμα σε ακαδημαϊκούς κύ
κλους, σε εκκλησιαστικές συ
ναθροίσεις και σε επιστημονι
κά σεμινάρια...

Απάθεια; Αδιαφορία; Απαν
θρωπιά; Όχι ακριβώς! Οι 38 
αυτόπτες μάρτυρες της δολο

φονία της Κίττυ Τζενοβέζε ε
κείνο το Μαρτιάτικο βράδυ 
του 1964 στη περιοχή Κιού 
Γ κάρντες του προαστείου 
Κουήνς της Νέας Υόρκης, ό
πως αποδείχθηκε αργότερα δεν 
παρακολούθησαν απλά και μό
νο το δράμα και στη συνέχεια 
επέστρεψαν στα κρεβάτια τους 
για να συνεχίσουν τον ύπνο 
του....δικαίου. Οι άνθρωποι 
αυτοί έμειναν κυριολεκτικά 
“καρφωμένοι” στις θέσεις τους 
από τα διαδραματιζόμενα, α- 
πορροφήθηκαν από την τραγι
κότητα των εξελισσόμενων 
μπροστά στα μάτια τους σκη
νών, πάγωσαν με άλλα λόγια, 
ανήμποροι να επέμβουν...

Ο μηχανισμός προτροπής

Ο καθένας και η καθεμιά 
μας έχει ζήσει από κοντά κά
ποιες τραγικές στιγμές κινδύ
νου συνανθρώπων μας, πνιγμοί 
στη θάλασσα, αυτοκινητιστικά 
ατυχήματα, πυρκαγιές, σει
σμοί, ληστείες, απόπειρες αυ-
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BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
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Ειδικά σε κατόχουι VISA - DINERS - MASTERCARD 
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ERICSSON Τ Ι8s + 12 ΜΗΝΕΣ
+ ΠΑΓΙΟ 4.000 = Τψή μόνο 1.000 δρχ

PanaFoNΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΞΕΣΟΥΔΡ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το  „ Α„  ΣΤΗ„  Β π ικ ο ΙΗ α Ν ΙΛ
B A SEFO N  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133

τοκτονίας, ή απόπειρες επίθε
σης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ό
ταν κινδυνεύει η αρτιμέλεια ή 
και η ζωή κάποιων έστω και α
γνώστων συνανθρώπων μας 
λειτουργεί άμεσα στον καθένα 
και την καθεμιά μας ένας ισχυ
ρός μηχανισμός παρακίνησης- 
προτροπής για την παροχή συ
μπαράστασης και βοήθειας.

Είναι όμως, αλήθεια ότι έ
χουμε παράλληλα μέσα μας 
και ισχυρούς μηχανισμούς α
ναστολών που μας ωθούν, που 
μας υπαγορεύουν να μείνουμε 
μακριά καθώς υπάρχει ο κίνδυ
νος να υποστούμε και εμείς κά
ποια σωματική βλάβη, ή κά
ποιον τραυματισμό στην προ
σπάθεια παροχής βοήθειας. 
Δεν είναι λίγα τα παραδείγμα
τα γενναίων ανδρών, γυναικών 
και νέων που στην προσπάθειά 
τους να σώσουν μια ζωή θυ
σιάζουν τη δίκιά τους.

Αναμφίβολα υπάρχουν εκεί
να τα άτομα που ευθύς μόλις α- 
ντιληφθούν ένα συνάνθρωπό 
μας που κινδυνεύει επεμβαί
νουν χωρίς να αναλογισθούν

τις συνέπειες για τη δική τους 
ακεραιότητα. Υπάρχουν, προ
φανώς, άτομα που με έντονο 
μέσα τους το συναίσθημα του 
αλτρουισμού ξεπερνούν τις 
κλασικές προσωπικές αναστο
λές που αδρανοποιούν τους πε
ρισσότερους ανθρώπους σε 
παρόμοια περιστατικά και κα
ταστάσεις.

Μέσα από τα δεδομένα σω
ρείας εμπειρικών μελετών και 
θεωρητικών οχημάτων επιστη
μόνων της συμπεριφοράς, ψυ
χολόγων και κοινωνιολόγων, 
μπορούμε να αντλήσουμε όλα 
τα απαραίτητα συστατικά 
στοιχεία για τη δημιουργία ε
νός “ψυχολογικού οχήματος” 
μιας αλληλουχίας ψυχολογι
κών αντιδράσεων που χαρα
κτηρίζουν την συμπεριφορά 
του μέσου ανθρώπου όταν 
βρεθεί αντιμέτωπος με την πε
ρίπτωση κάποιου συνανθρώ
που μας που κινδυνεύει. Ας ε
ξετάσουμε ένα απλό και συνη
θισμένο παράδειγμα.

Ένας μεσόκοπος άνδρας εί
ναι θύμα “καρδιακής προσβο

λής” καθώς προχωρεί σε ένα 
πολυσύχναστο δρόμο μιας με
γαλούπολης. Ξαφνικά αυτός ο 
άνδρας αισθάνεται ένα δυνατό 
πόνο στο στήθος, παραπατάει, 
φέρνει τα δυο του χέρια στο 
στέρνο και με έντονο του συ
ναίσθημα της αστάθειας, της 
ζαλάδας, τραβιέται μπροστά 
στη βιτρίνα ενός καταστήμα
τος προσπαθώντας να στηρι- 
χθεί εκεί με την πλάτη του. Δεν 
τα καταφέρνει, γλιστρά και μι- 
σοδιπλωμένος σωριάζεται 
στον δρόμο. Οι περαστικοί που 
βρίσκονται κοντά του μετου- 
σιώνονται αυτοστιγμής σε “θε
ατές ή σε αυτόπτες μάρτυρες” 
ενός δράματος... Πώς θα αντι- 
δράσουν; Θα αναλύσουμε τις 
αντιδράσεις με τη βοήθεια του 
“σχήματός” μας.

Πρώτον, λοιπόν - πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι πράγ
ματι κάτι συμβαίνει και μάλι
στα κάτι σοβαρό για την υπαρ
ξιακή οντότητα του συνανθρώ
που τους. Αφοσιωμένοι και α- 
πορροφημένοι οι περισσότεροι 
διαβάτες στα δικά τους προ

βλήματα, στις δικές τους σκέ
ψεις, ενδέχεται ούτε καν να 
προσέξουν τον συνάνθρωπό 
τους και τη σκηνή που τόσο α
ναπάντεχα δημιουργήθηκε 
μπροστά τους.

Δεύτερον - πρέπει να πει- 
σθούν ότι πράγματι πρόκειται 
για επικίνδυνη κατάσταση που 
απειλεί τη ζωή του άγνωστου 
συνανθρώπου τους, πρέπει με 
άλλα λόγια να ερμηνεύσουν τις 
κινήσεις και τη συμπεριφορά 
του ως ενδείξεις ότι “έπαθε κά
τι σοβαρό” και τούτο γιατί για 
πολλούς περαστικούς η περί
πτωση μπορεί να εκληφθεί ως 
παράδειγμα κάποιου μεθύστα
κα, ή κάποιου ναρκομανή που 
ούτε χρειάζεται ούτε και επιθυ
μεί τη βοήθεια κανενός.

Τρίτον - και όταν ακόμη πει- 
σθούν ότι ο συνάνθρωπός τους 
πράγματι κάτι σοβαρό έχει πά- 
θει και όντως κινδυνεύει και 
χρειάζεται βοήθεια - τα περισ
σότερα άτομα είναι σε θέση να 
βοηθήσουν; Για πολλούς θάρ- 
θει άμεση η σκέψη κάποιου 
γιατρού... Κάποιος συνήθως

Αστυνομική Επιθεώρηση - Απρίλιος 2000 -  235



φωνάζει “μήπως υπάρχει για
τρός, ή νοσοκόμος ανάμεσά 
μας;” Άλλοι πάλι πάνω στη 
σύγχυση του σοκ, μπερδεύουν 
το ευκταίο και το πραγματικό 
και υποσυνείδητα εύχονται ότι 
κάποιος έχει κιόλας φωνάξει 
το 166 ( το ΕΚΑΒ ) ή έχει τη
λεφωνήσει το 100.

Οι ποικίλες αναστολές που 
δημιουργούνται στον κάθε αυ- 
τόπτη μάρτυρα μπορεί να συ- 
νοψισθούν στη γενική κραυγή 
του πλήθους “καλέστε ένα για
τρό...” ή και στην γενική προ
τροπή του τύπου “κάποιος ας 
τηλεφωνήσει τις πρώτες βοή
θειες” ενώ στην πράξη κανείς 
δεν το κάνει ελπίζοντας ότι θα 
το κάνει ο ...επόμενος!

Ψυχολογικά πειράματα

Το ξάφνιασμα που όλοι οι 
θεατές αισθάνονται τη στιγμή 
που κάτι συμβαίνει σε κάποιον 
συνάνθρωπό μας και οι ανα
στολές τείνουν να μας αδρανο- 
ποιούν. Ιδιαίτερα όταν πολλά 
άτομα γίνονται αυτόπτες μάρ
τυρες μιας επικίνδυνης κατά
στασης “η ψυχολογία της μά
ζας “ενεργεί ως αυτόνομος α
νασταλτικός παράγοντας 
μειώνοντας την αποτελεσματι- 
κότητα των πράξεων που α
παιτούνται για να σωθεί μια 
ζωή!

Όταν ένα μόνο άτομο βρεθεί 
κοντά σε κάποιον που κινδυ
νεύει, τότε το άτομο μόνο του - 
με αποκλειστικό γνώμονα τα 
δικά του βιώματα και την ψυ
χοσύνθεσή του - θα αποφασί
σει εάν θα επέμβει, πώς θα ε- 
πέμβει, ή εάν θα αποφύγει την 
επέμβαση. Όσο παράδοξο και 
αν ακούγεται αυτό τα άτομα ως 
μέλη μιας ομάδας αδρανο- 
ποιούνται πολύ πιο εύκολα κα
θώς η ευθύνη για πρωτοβουλί
α διαχέεται σε ολάκερη την ο
μάδα!

Οι κοινωνικοψυχολογικές ε
ρευνητικές προσπάθειες για 
την κατανόηση και ερμηνεία 
των αντιδράσεων μεμονωμέ
νων ατόμων αλλά και ομάδων 
σε περιπτώσεις που σχετίζο
νται με τον κίνδυνο που δια
τρέχει κάποιο άτομο γίνονται 
και σε ερευνητικά εργαστήρια

όπου δημιουργούνται συνθή
κες που προσιδιάζουν την κοι
νή πραγματικότητα ή και κα
θημερινά περιστατικά. Τα ερ
γαστηριακά πειράματα μας βο
ηθούν να ελέγξουμε τους διά
φορους παράγοντες και τις 
συνθήκες, να μελετήσουμε τις 
“μεταβλητές” χωρίς τα προ
βλήματα που συνεπάγεται μια 
“ζωντανή περίπτωση” που 
συμβαίνει ξαφνικά και δεν υ
πάρχει πιθανότητα μελέτης α
πό κάποιον ψυχολόγο ή κοινω
νιολόγο ο οποίος και να ήταν 
παρών το τελευταίο πράγμα 
που θα έκανε θα ήταν να μελε
τήσει το ...φαινόμενο.

Σε ένα από τα γνωστά επι
στημονικά πειράματα, στην α- 
ποκαλούμενη “περίπτωση της 
πυρκαγιάς” φοιτητές μεγάλου 
αμερικανικού πανεπιστημίου 
κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε 
κάποια έρευνα που, υποτίθε
ται, ότι αφορούσε τα προβλή
ματα ψυχοκοινωνικής προσαρ
μογής των πρωτοετών στον 
πανεπιστημιακό χώρο και ρυθ
μό ζωής.

Η έρευνα απαιτούσε τη συ
μπλήρωση από τους εθελοντές 
φοιτητές ενός πολυσέλιδου 
δελτίου, ερωτηματολογίου που 
αποτελούνταν από δεκάδες ε
ρωτήσεων. Η συμπλήρωση του 
δελτίου έπρεπε να γίνει από 
τον κάθε εθελοντή φοιτητή σε 
κάποιους συγκεκριμένους χώ
ρους του κτιρίου της σχολής 
ψυχολογίας του πανεπιστημί
ου.

Σε μια κατάλληλα προετοι
μασμένη αίθουσα οι ερευνητές 
τοποθετούσαν τους φοιτητές ή 
μόνους (ένα άτομο μόνο στην 
αίθουσα) ή παρέα με 3-4 άλ
λους φοιτητές (οι οποίοι ήταν 
όλοι τους, στην πραγματικότη
τα, μέλη της ερευνητικής ομά
δας). Αμέσως μετά την παρά
δοση του ερωτηματολογίου ο 
ερευνητής εγκατέλειπε τη συ
γκεκριμένη αίθουσα όπου βρι
σκόταν ή ο μόνος φοιτητής ή 
μια ομάδα φοιτητών.

Κάποια δεδομένη στιγμή και 
αφού οι φοιτητές είχαν αρχίσει 
να απαντούν τις ερωτήσεις του 
δελτίου από κάποιον φεγγίτη 
της αίθουσας άρχισε να βγαίνει 
λίγος καπνός... Το πείραμα, ό
πως είχε σχεδιασθεί, τελείωνε

ευθύς μόλις ο φοιτητής έβγαινε 
από το δωμάτιο για να αναφέ
ρει την πιθανότητα “πυρκα
γιάς” στους ερευνητές, ή 6 λε
πτά της ώρας μετά την παρου
σία της πρώτης “δόσης κα
πνού” που θα γινόταν αντιλη
πτή από τον φοιτητή.

Ο κόσμος άλλαξε...

Το θεμελιακό ερώτημα των 
ερευνητών σχετιζόταν με την 
τάση του ατόμου να αναφέρει 
τον κίνδυνο “πυρκαγιάς” και 
την συμπεριφορά του τόσο ό
ταν ήταν μόνο τους στην αί
θουσα όσο και όταν ήταν μέ
λος της τεχνητής “ομάδας” των 
εθελοντών φοιτητών.

Τα αποτελέσματα του πειρά
ματος ήταν τα ακόλουθα:

το 75% των φοιτητών που 
βρίσκονταν στην αίθουσα μό
νοι μόλις αντιλαμβανόντουσαν 
τον καπνό σταματούσαν τη 
δουλειά τους, αμφιταλαντεύο
νταν για λίγο, μετά πλησίαζαν 
τον φεγγίτη και στη συνέχεια - 
με μέσο όρο αντίδραση τα 2 
λεπτά της ώρας - βγήκαν από 
την αίθουσα και ανέφεραν το 
γεγονός στον ερευνητή.

Τα αποτελέσματα ήταν πιο 
δραματικά στις περιπτώσεις 
των φοιτητών που συμπλήρω
ναν τα δελτία τους “παρέα με 
άλλα άτομα” (τα οποία, όπως 
είπαμε ήταν μέλη της ερευνη
τικής ομάδας...). Καθώς οι άλ
λοι φοιτητές, “οι μυημένοι” 
δεν έδειξαν καθόλου ενοχλη
μένοι από τον καπνό του φεγγί
τη και συνέχισαν να συμπλη
ρώνουν τα δελτία τους, ο εθε
λοντής φοιτητής συνέχισε και 
αυτός να απαντά τις ερωτήσεις 
διώχνοντας από τα μάτια του 
τον καπνό που γινόταν ενοχλη
τικός και συνεχώς πύκνωνε...

Μόνο ένας στους δέκα φοι
τητές τέτοιων ομάδων βγήκε 
από την αίθουσα για να ειδο
ποιήσει τους αρμόδιους ερευ
νητές και αυτός μετά την πά
ροδο, κατά μέσο όρο, 4 λεπτών 
της ώρας... Δηλαδή ποσοστό 
μόνο 10% και σε χρόνο 100% 
περισσότερο από τους μοναχι
κούς εθελοντές φοιτητές.

Σωρείες παρόμοιων πειρα
μάτων μας οδηγούν στο συ

μπέρασμα ότι οι αντιδράσεις 
του ατόμου ως μέλους μιας, έ
στω άτυπης, ομάδας μειώνο
νται σε σημαντικό βαθμό και 
πολλοί δεν παίρνουν στα σο
βαρά μια κατάσταση εφόσον οι 
άλλοι για οποιονδήποτε λόγο 
δείχνουν ότι “η κατάσταση 
μπορεί να μην είναι και τόσο ε
πικίνδυνη όσο... φαίνεται” μο
λονότι όταν τα άτομα ερωτού- 
νται αργότερα δηλώνουν ότι 
είχαν θεωρήσει την κατάσταση 
ως άξια αναφοράς, αλλά η α
ντίδραση των άλλων τους 
...μπέρδεψε!

Στα σύγχρονα πολύβουα, 
πολυπρόσωπα και συνάμα α
πρόσωπα, πολυάνθρωπα και 
δυστυχώς απάνθρωπα αστικο- 
βιομηχανικά κέντρα της σύγ
χρονης Ελλάδος η δημιουργία 
κάποιας επικίνδυνης κατάστα
σης ίσως να ελκύσει άμεσα 
πλήθος θεατών, συνήθως α
γνώστων μεταξύ τους ατόμων. 
Η επέμβαση του πλήθους και 
όταν ακόμη είναι αναγκαία, 
δεν είναι εφικτή δεν είναι δυ
νατή, και για το κάθε άτομο 
μέλος της η επίδραση της ψυ
χολογίας της μάζας γίνεται έ
ντονα ανασταλτικός παράγο
ντας για κάθε απόπειρα προ
σωπικής επέμβασης.

Και αντίστροφα, συχνά η ε
πιθετικότητα του πλήθους μπο
ρεί να παρασύρει και το πλέον 
συνεσταλμένο και συγκρατη
μένο άτομο στην εκδήλωση 
συμπεριφοράς καθώς κυριαρ
χεί και διαχέεται στα μέλη της 
ομάδας η ψυχολογία του ό
χλου...

Ο σύγχρονος Έλληνας και η 
Ελληνίδα πολυάσχολοι με τα 
δικά τους προβλήματα ή προ
σπερνούν περιπτώσεις κινδύ
νου ενός συνανθρώπου ή ακό
μη “κρατιούνται μακριά” από 
καταστάσεις και προβλήματα 
τα οποία αντιμετωπίζουν κά
ποιοι συνάνθρωποί μας συχνά 
“υπακούοντας” σε αυτό που 
εύστοχα και περιπαικτικά η 
κοινή γνώμη και οι νεολαίοι 
μας χαρακτηρίζουν ως την 
11η εντολή...” ου...μπλέ
ξεις!...”

Τι κρίμα, αλήθεια!... □
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, με παρελά
σεις και ομιλίες σε όλες τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες γιορτάστηκε και φέτος η επέ
τειος της Εθνικής μας παλιγγενεσίας, τονί
ζοντας έτσι το βαθύτερο νόημα που έχει 
για τον Ελληνισμό.

Στο Υπουργείο Δημ. Τάξεως τον πανηγυ
ρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αστυν. Δ/ντής 
κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος, Δ/ντής της 
Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης. Στην εκδή
λωση παρέστη ο Γεν. Γραμματέας κ. Δημή- 
τριος Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό- 
πουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντι
στράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Πλάκας και Γεώρ- 
γιος Παπαδημητρόπουλος, Ανώτατοι και 
Ανώτεροι Αξιωματικοί και το προσωπικό 
του Υπουργείου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το επί
κεντρο των εκδηλώσεων ήταν η καθιερω
μένη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας, 
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, όπου η 
Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με μη
χανοκίνητα και πεζοπόρα Τμήματα απο- 
σπώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Την 25η Μαρτίου 2000 η Ελλάδα και ο 
Ελληνισμός της διασποράς γιορτάζει και 
πάλι με μεγαλοπρέπεια και υπερηφάνεια 
την 179η επέτειο της Ελληνικής Επανά
στασης του 1821.

Μια επανάσταση που γράφτηκε με χρυ
σά γράμματα στους τόμους όχι μόνον της 
ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορί
ας, γιατί δίδαξε στους λαούς όλου του κό
σμου ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος

και ελεύθερος πρέπει να ζει και να πεθαίνει.
Με βάση αυτή την αρχή οι σκλάβοι πρό

γονοί μας το 1821, χωρίς οργανωμένο 
στρατό και με λιγοστά όπλα, μη μπορώ
ντας να αντέξουν άλλο το ζυγό τεσσάρων 
αιώνων σκλαβιάς, αποφάσισαν να εξεγερ- 
θούν εναντίον των τότε Οθωμανών τυράν
νων τους, με ένα και μόνο σκοπό: να ζή- 
σουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν και έτσι 
τότε αντήχησε από το νότο μέχρι το βορά 
και από τη δύση ως την ανατολή της σκλα
βωμένης πατρίδας μας οι δύο μεστές εν
νοιών λέξεις: “Ελευθερία ή Θάνατος”. Ο 
αγώνας ήταν τρομερά άνισος. Οι πολεμι
κές συγκρούσεις σφοδρές. Έπεσαν επάνω 
στους επαναστάτη μένους Έλληνες όλες οι 
επίλεκτες στρατιές των Οθωμανών, αλλά 
οι Έλληνες δεν λύγισαν, πολέμησαν με 
τόλμη και αυταπάρνηση και οι ηρωικές 
τους πράξεις και θυσίες συγκίνησαν όλον 
τον τότε πολιτισμένο κόσμο, πράγμα που 
συνετέλεσε τα μέγιστα στην τελική νίκη 
των Ελλήνων. Μια νίκη που σφράγισε το 
τέλος μιας σκλαβιάς τετρακοσίων ετών

και επέτρεψε τη δημιουργία με διεθνή α
ναγνώριση ενός μικρού ελληνικού κρά
τους, στα νότια της Ευρώπης, που στη συ
νέχεια αποτέλεσε το ορμητήριο για νέους 
νικηφόρους απελευθερωτικούς αγώνες, 
που δημιούργησαν τη σημερινή ελεύθερη, 
δυνατή και ευημερούσα Ελλάδα.

Οι άνδρες και οι γυναίκες των Σωμάτων 
Ασφαλείας της χώρας μας εμπνεόμενοι α
πό τις ίδιες αρχές και ιδανικά των προγό
νων τους αγωνιστών του ‘21, συνεχίζουν 
το έργο των προκατόχων τους Σωμάτων 
Ασφαλείας που ιδρύθηκαν αμέσως μετά 
τη νικηφόρο Επανάσταση του ‘21 και στέ
κουν δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις της πα
τρίδας μας, ακοίμητοι φρουροί των ιερών 
και οσίων της Φυλής μας, μοχθώντας νυ
χθημερόν για την τάξη και ασφάλεια της 
χώρας μας, αγαθά πολύτιμα και απαραίτη
τα για την ευημερία του λαού μας.

Τέλος, αποτίνοντας ελάχιστο φόρο τιμής 
και ευγνωμοσύνης προς τους αθάνατους η
ρωικούς νεκρούς της Ελληνικής Επανά
στασης του ‘21 τους διαβεβαιώνουμε ότι
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θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ε
λευθερία που με τη θυσία τους μας χάρισαν 
και δεν θα φεισθούμε κόπων και θυσιών για 
να κρατήσουμε αυτόν τον ιερό και ακτινο- 
βόλο βράχο της Ανατολικής Μεσογείου, 
που ονομάζεται με μια λέξη ΕΛΛΑΔΑ, ε
λεύθερο, ανεξάρτητο και ειρηνικό, για να 
δείχνει με την ακτινοβολία του προς όλους 
τους λαούς το δρόμο προς την Ελευθερία, 
τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό.

Ο Υπουργός 
Μιχάλης Χρνσοχοϊδης

"Ιδού εγώ λοιπόν, καταντικρύ 
του μελανού φορέματος 

των αποφασισμένων 
Μοίρα των αθώων, πάλι μόνη, 

να σε, στα Στενά 
Μοίρα των αθώων, 

είσαι η δική μου η Μοίρα
Η μυριόστομη κραυγή - έκφραση του 

παλλαϊκού πόθου των Ελλήνων του ‘21, 
για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟ, προκαλεί 
ανυπόκριτη συγκίνηση και φτάνει ζωντα
νή ως εμάς σήμερα, όπως θα φτάνει και 
στις γενιές που θα μας διαδεχθούν αύριο.

Η 25η Μαρτίου του 1821, από τις κορυ
φαίες στιγμές της Ελληνικής Ιστορίας, 
φορτισμένη με το διττό μήνυμα του Ευαγ
γελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής 
Απελευθέρωσης, θα παραπέμπει πάντα 
στα οράματα, τα ιδανικά και τις θυσίες ε
νός περήφανου Λαού, που τίποτα δεν του 
χαρίστηκε από μόνο του.

Ενός λαού που κατάφερε να ανακτήσει 
την ανεξαρτησία του προτάσσοντας το 
πείσμα και τη δύναμη της ψυχής του, με 
πλήρη επίγνωση της Εθνικής του συνείδη
σης και ταυτότητας, που η υποδούλωση 
τόσων αιώνων δεν έκαμψε και δεν έφθειρε 
- και με ακλόνητη πίστη ότι το αίσθημα 
του Δικαίου θα θριαμβεύσει και ο Αγώνας 
του θα δικαιωθεί.

Ρομαντικοί, ουτοπικοί και ρεαλιστές 
ταυτόχρονα οι αγωνιστές του ‘21 στην κρί
σιμη στιγμή βρέθηκαν όλοι μαζί, “σοφοί 
και αμαθείς, πλούσιοι και φτωχοί, πολιτι
κοί και στρατιωτικοί, κλήρος και λαός”, 
για να προστατέψουν αυτή την πατρίδα.

Στρεφόμαστε σήμερα, σε σημεία - ορό
σημα της διαχρονικής ιστορίας του Ελληνι
σμού, όπως η επέτειος αυτή, όχι για να ανα- 
λογιστούμε “περασμένα μεγαλεία” και “έν
δοξες τιμές”, αλλά γιατί αποτελούν ένα ι
σχυρό σημείο αναφοράς, που οφείλει να 
σηματοδοτήσει την πορεία μας στο μέλλον.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η Εθνική 
ανεξαρτησία των Λαών, δεν κερδίζονται και 
δεν διασφαλίζονται “άπαξ δια παντός”. Η 
διατήρησή τους απαιτεί καθημερινή ετοιμό
τητα, εγρήγορση, σύνεση, ωριμότητα σκέ
ψης και δράσης και αγωνιστικό φρόνημα.

Τμήμα του Ελληνικού Λαού και η Ελλη
νική Αστυνομία, έχει και τη θέση και την 
ευθύνη και την υποχρέωση να βρεθεί μαζί 
με τους πολίτες στην πρωτοπορία των Ε
θνικών και κοινωνικών αγώνων, για μια

Ελλάδα ισχυρή και περήφανη, αντάξια 
των προσδοκιών όλων μας.

Ο Αρχηγός 
Ιωάννης Γεωργαχόπονλος
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Πολύγυρος

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης την 25.3.2000 εκπροσώπησε τον κ. Πρωθυ
πουργό και την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για τον εορτασμό της Εθνικής Ε
πετείου της 25ης Μαρτίου.

Αιτωλία

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης την 23 και 24.3.2000 πραγματοποίησε υπη
ρεσιακή επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγο
ντες, συνδικαλιστικούς παράγοντες και τοπικούς φορείς.

Καλάβρυτα

Ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος την 21.3.2000 μετέβη στα Καλάβρυ
τα και παρέστη ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαβρύτων.

Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεξήχθηκε πρόσφατα το Α’ Πανελλή
νιο Συνέδριο για την “εξιχνίαση του ε
γκλήματος και τη συμβολή των ιατροδικα
στικών επιστημών” στη Σχολή Εθνικής Α
σφάλειας. Την έναρξη των εργασιών του 
Συνεδρίου που διήρκεσε δύο ημέρες κήρυ
ξε ο Α’ Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας. Συντονι
στής ήταν ο Ιατροδικαστής Αθηνών και 
Πρόεδρος της Εταιρείας Ιατροδικαστικών 
Επιστημών κ. Δημοσθένης Μπούκης.

Την πρώτη ημέρα ομιλητές ήταν οι, Δη- 
μήτριος Ψαρούλης, Αναπλ. Καθηγητής Ια
τροδικαστικής Α.Π.Θ. με θέμα “οι ιατρο
δικαστικές επιστήμες σήμερα”, Ματθαίος 
Τσούγκας Αναπλ. Καθηγητής Ιατροδικα
στικής Α.Π.Θ. με θέμα “παιδική βία”, 
Κωνσταντίνος Χουρδάκης Τακ. Καθηγη
τής Ιατροδικαστικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα “αυτοψία 
χώρου εγκλήματος από επιστημονικής 
πλευράς”, Δημήτριος Τρυγάζης, Αστυν. 
Υποδ/ντής με θέμα “αυτοψία χώρου από 
αστυνομικής πλευράς”, Σαμ Ντζάου, Ε- 
πίκ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Α.Π.Θ. 
και Πέτρος Κουμεντάκος Αρχιπύραρχος - 
Διοικητής ΕΜΑΚ με θέμα “μαζικές κατα
στροφές”, Δημοσθένης Μπούκης με θέμα 
“τα ναρκωτικά σήμερα, μια άλλη προσέγ
γιση” και Τάνια Μαριανού, Ιατροδικαστής 
Αθηνών με θέμα “ναρκωτικά και ιατροδι
καστικά προβλήματα”.

Τη δεύτερη ημέρα ομιλητές ήταν οι, Α
στυν. Δ/ντής Δ.Ε.Ε. Ιωάννης Σκλάβος, Α
στυν. Υποδ/ντής Δ.Ε.Ε. Γρηγόριος Παπα- 
γιάννης, οι Αστυνόμοι Α’ Δ.Ε.Ε. Νικόλαος 
Μενεξής, Θεόδωρος Τρυφέρης και Χρή- 
στος Χριστοδουλής και ο Αστυνόμος Β’ 
Δ.Ε.Ε. Γεώργιος Τσονώνας με θέμα “η Ε- 
γκληματολογική Υπηρεσία, δυνατότητες 
και προοπτική”, ο Λουίζος Πούλος, Επικ. 
Καθηγητής Τοξικολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών με θέμα “η δικαστική τοξικολογί
α σήμερα”, ο Αρης Τσατσάκης Επίκ. Κα
θηγητής Τοξικολογίας Πανεπιστημίου 
Κρήτης με θέμα “οινόπνευμα: τοξικολογι- 
κή ανάλυση και αξιολόγηση του αποτελέ

σματος” και η Ελένη Τσούκαλη, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Τοξικολογίας Α.Π.Θ. με θέμα 
“ναρκωτικά: τοξικολογική ανάλυση και α
ξιολόγηση του αποτελέσματος”.

Το Συνέδριο έκλεισε με τις εισηγήσεις 
γνωστών δημοσιογράφων οι οποίοι εξέ
θεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τις 
“σχέσεις, τα προβλήματα και τις θέσεις 
των παραγόντων της καταπολέμησης της 
βίας με τα ΜΜΕ και τη συμβολή της δε
οντολογίας και της συνεργασίας μεταξύ 
ΜΜΕ, Ιατροδικαστικής και Αστυνομί
ας”.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Μνημόσυνο υπέρ πεσόντων Αστυνομι
κών τελέσθηκε την 12.3.2000 στον Ιερό 
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών που βρίσκε
ται στο χώρο της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Στην επιμνημόσυνο δέηση παρέστησαν 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπου- 
λος, ο Α’ Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Γε
ώργιος Πλάκας, ο Δ/ντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων 
Δράκος, πολλοί εν ενεργεία και αποστρα
τεία αστυνομικοί και μέλη Ομίλων Φίλων 
Αστυνομίας.

“17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821” ΣΤΗΝ 
ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πρόσκληση στη χορευτική ομάδα της 
Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά απηύθυνε ο 
Δήμαρχος Οιτύλου κ. Πέτρος Ανδρεάκος 
για να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδη
λώσεις της ιστορικής επετείου “ 17 Μαρτί
ου 1821” στην Αρεόπολη Λακωνίας. Η 
“ 17 Μαρτίου 1821” είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία οι Μανιάτες κήρυξαν τον 
πόλεμο κατά των Τούρκων, με σκοπό να ε
λευθερώσουν και την υπόλοιπη σκλαβω
μένη Ελλάδα. Η χορευτική ομάδα που α- 
ποτελείται από παιδιά αστυνομικών και 
πολιτικών υπαλλήλων, χόρεψε με τις πα
νέμορφες παραδοσιακές στολές συνεπαίρ- 
νοντας τους παρευρισκομένους στην εκ
δήλωση, που την καταχειροκρότησαν. Ο 
Ταξίαρχος της Δ/νσης Αστυν. Πειραιά συ- 
νεχάρη όλα τα παιδιά, τους δασκάλους και 
την υπεύθυνη της χορευτικής ομάδας κα 
Λίτσα Νιαρχάκου.

Δ.Ε.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ

Σε όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον 
στην Πατρίδα Βέροιας, πραγματοποιήθη
κε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός της Τοπι
κής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Α
στυνομικών Ημαθίας. Η Τοπική Διοίκηση, 
όπως κάθε χρόνο τίμησε με επαίνους που 
συνοδεύονταν από συμβολικό χρηματικό 
ποσόν τα παιδιά των αστυνομικών της 
Α.Δ. Ημαθίας που αρίστευσαν στο Γυμνά
σιο και Λύκειο κατά την προηγούμενη 
σχολική χρονιά. Στην εκδήλωση βραβεύ- 
θηκαν οι, Γεσθημανή Βασιλείου, Σπυρί
δων Γακόπουλος, Αλεξία Δαλιγκάρου, 
Ευαγγελία Δεμπροπούλου, Ελευθερία Ευ- 
θυμιάδου, Δημήτριος Θεοδωρίδης, Σοφία 
Καραγιαννίδου, Βασίλειος Κεφτές, Νατα- 
λία Μυτίλη, Μαρία Μωυσιάδου και Αδα
μάντιος Σαββίδης.
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Στιγμιότυπο από την επίσκεψη τον 
Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσί
ας Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριου Κιούλου 
στην ΑΑ. Ροδόπης όπου τέλεσε αγιασμό 
και απηνθννε ευχές στο προσωπικό της 
Διεύθυνσης.

Δοκιμές του νέου ερπνατριοφόρου περι
πολικού που προμηθεύθηκε η ΑΑ. Φλώρι

νας κατάλληλο για τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες του νομού.

Το περιπολικό είναι ένα συμβατικό αυ
τοκίνητο τζιπ που κυκλοφορεί κανονικά 

και μετατρέπεται σε λίγα λεπτά της ώρας 
σε ερπυστριοφόρο. Πρόκειται για σύγχρο

νη ευρεσιτεχνία και παγκόσμια έχουν εφο- 
διασθεί μόνον υπηρεσίες 

της Ελβετίας και του Καναδά. 
Στην τελετή παράδοσης παρευρέθησαν ο 

Δ/ντής ΤεχνικώνΙΥΔΤ Αατυν. Δ/ντής Χρη
στός Σωτηρίου, ο Τμηματάρχης οχημάτων 

Αστνν. ΥποδΙντής Δημήτριος Καραγκούνης 
και ο Αστυν. Δ/ντής Φλώρινας 

Κωνσταντίνος Τζέκης.

f I *

L Iff ©  1
-

Στιγμιότυπο από το χορό που πραγμα
τοποίησε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αστυ
νομικών Κομοτηνής όπου παρευρέθηκαν ο 
Αστυν. Δ/ντής Ροδόπης κ. Γεώργιος Κόκκι
νης, ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Σιδέρης Δολα- 
πτσόγλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Ροδόπης κ. Ιωάννης 
Τσαβδαρτζής και ο Γεν. Γραμματέας 
Ευάγγελος Εμμανουηλίδης.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές 
και διακανομισμός που 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ.:65.16.703

Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO

Μούγιου - Τζεντέμη Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)
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και

Διαφέρουμε
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ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη

τηλ. 9939 732-9927673
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τσι ονομάσαμε το ελ-
1·^ ληνικό Πάσχα, έτσι
Μ Λ  το ξέρει ο λαός στα 

τραγούδια του, έτσι το δίδαξε 
από τα πρώτα χρόνια της η Εκ
κλησία: ‘‘Εορτή και πανήγυρις 
λαμπρά! ”

Πήρε την αρχαία μας ελληνι
κή λέξη η Εκκλησία, τη γιομά
τη ασπράδα και πλούτο και 
φως, της έδωσε σκίρτημα και 
χαρά, και την έβαλε να συ
ντροφεύει το νικηφόρο άγγελ
μα της Ανάστασης, στην πιο 
φωτεινή ώρα του, της Άνοιξης, 
με τον πιο ευφραντικό τρόπο, 
της ευωχίας, και με την πιο ε
ορταστική πομπή, της λαμπρο- 
φορίας. Στην Πασχαλιάτικη Υ- 
μνογραφία, τη γεμάτη από νι
κητήρια άσματα και θούρια 
γιορταστικά, τα “λαμπρυνθώ- 
μ εν” και τα "λαμπροφόρος" α
κούονται σαν τελετουργικές ε
πιταγές. Ανακατεύονται στην 
εκκλησιά με το φως των λα
μπάδων, ‘‘οπού κρατούν οι χρι
στιανοί στο χέρι ”, ανακατεύο
νται με τα γιορτερά φορέματα 
των πιστών, με το χαρούμενο 
βλέμμα τους, με το ελπιδοφό- 
ρο νόημα του ‘‘Χριστός ανέ- 
στη"... Και πρωτοσυνθέτουν, 
εκεί μέσα, την ελληνική Αα- 
μπρή!...

Αλλά η Λαμπρή συνεχίζεται

κι έξω στο ύπαιθρο, στο φως 
του ελληνικού Απρίλη, στον α
έρα της θάλασσας και του βου
νού. Τη νιώθουμε με το άρωμα 
των λουλουδιών, την αγκαλιά
ζουμε με το φίλημα της αγά- 
πης, τη χαιρόμαστε στο χορο
στάσι και στις ψησταριές, τη 
βλέπουμε μέσα στο ποτήρι του 
κεχριμπαρένιου κρασιού, την 
ακούμε στα όργανα και στο 
τραγούδι, τη χαιρόμαστε στη 
λεβέντικη παρουσία της νιό- 
της, με τις αρματωμένες φορε
σιές και τα χρυσοστόλιστα 
στήθια...

“Μέρα Λαμπρή, μέρα γιορ
τή, μέρα λονλονόιασμένη ”...

Στα μαύρα χρόνια της σκλα
βιάς, η “Λαμπριά ” και μόνη έ
φτανε να δίνει, μια φορά το 
χρόνο, την υπέρτατη χαρά 
στους πατέρες μας, μιαν όμορ
φη ψευδαίσθηση λευτεριάς, 
που ολοένα γένναε την ελπίδα. 
Τη χαρά της δεν την αντάλλα
ζαν με τίποτε. Και όταν, σ’ ένα 
τραγούδι μας δημοτικό, μια χή
ρα Τούρκα ζήτησε από δυο 
“Γραικόπουλα" ν ’ αλλάξουν 
πίστη, για να χαρούν τα πλού- 
τη της και τα καλά της, εκείνα 
σκέφτηκαν τη γονικιά τους 
Λαμπρή και της απάντησαν:

“Κάλλιο γένε σε Ρωμιό, 
να χαρείς τη Λαμπριά!...”

Είναι γνωστή κι η χορτάτη 
ευχή, που δίνει κάθε νοικοκυ
ρά στους αγαπημένους της, 
“να έχουν όσα φέρνει η μέρα η 
Λαμπρή”, και να είναι χαρού
μενοι “σαν της Λαμπρής το 
φως!”. Η ίδια νοικοκυρά ξέρει 
τι ευφορία είναι για το σπίτι, 
να έχει τούτες τις μέρες πλου
σιοπάροχα τα “λαμπριάτικα” 
αβγά, το “λαμπριάτικο” αρνί 
(τον “Λαμπριάτη”) και τα “λα- 
μπροκούλουρα”. Τι ευτυχία εί
ναι για τα παιδιά της να “λα- 
μπροφορέσουν”, να παν στην 
εκκλησιά, ή να βγουν με τα 
“λαμπρογιορτερά” τους ρούχα 
στο σιργιάνι.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η διάθεση κι η παράδοση για 
μια μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή 
υπήρχε πάντα στην Ελλάδα, αλ
λά με τη χριστιανική διδασκα
λία η Ανάσταση του Χριστού ή
ταν ό,τι καλύτερο και πιο συμ
βολικό μπορούσε να συνοδεύ
σει τη χαρά των ανθρώπων για 
την ανακαίνιση της δημιουργί
ας. Η ψυχική και πνευματική 
χαρά, από το θρησκευτικό γεγο
νός της Ανάστασης, συναντή
θηκε με τη φυσική αγαλλίαση 
της εποχής κι εδημιούργησαν 
το ελληνικό Πάσχα.

Η Λαμπρή (όνομα που το δί
δαξε επίσης η Εκκλησία) είναι 
η μεγαλύτερη γιορτή για τον 
Έλληνα, που χαίρεται πραγμα
τικά και βαθύτατα, επειδή ανα
στήθηκε ο Χριστός. Χαίρεται 
που ο Χριστός ενίκησε τους ε
χθρούς του, τον Ιούδα, τον Κα
ϊάφα, τον Πιλάτο, τους Εβραί
ους, τον Άδη και βγήκε θριαμ
βευτής, “θανάτω θάνατον πα- 
τήσας”. Ο Χριστός γυρίζει τώ
ρα παντού στο ύπαιθρο, ώσπου 
να έρθει η ημέρα της Ανάλη
ψης, γ ι’ αυτό κι είναι χαρά Θε
ού η έξοδος των ανθρώπων για 
την Ανάσταση, στα ξάγναντα 
και στ’ αλώνια, για το φαγοπό
τι και τον χορό. “Λαμπροφο
ρούν ” όλοι ή “λαμπραγκαινιά- 
ζουν” (Κρήτη), συμφιλιώνο
νται και αλληλοφιλιούνται, 
τρώνε και δίνουν σ’ όλους να 
φάνε, τσουγκρίζουν τ’ αβγά σε 
ένδειξη επίσης συναδελφοσύ- 
νης και χορεύουν σεμνούς 
γιορταστικούς χορούς, με τον 
παπά κάποτε επικεφαλής.

Στην Ελλάδα, υπάρχει κι έ
νας τρίτος, ιστορικός αυτός, 
λόγος, που έχει κάμει την Ανά
σταση ημέρα άφθαστης χαράς 
και την πανηγυρικότερη γιορτή 
του Ελληνισμού. Είναι το γε
γονός, ότι σ’ όλα τα χρόνια της 
δουλείας του Έθνους, η Ανά-
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στάση του Χριστού έδινε κάθε 
χρόνο την ελπίδα για την απε
λευθέρωση κι εσυμβόλιζε, με 
τα κείμενα και το περιεχόμενό 
τους, την απολύτρωση του ελ
ληνισμού από τον οθωμανικό 
ζυγό. Γι’ αυτό κι όταν ήρθε η 
ώρα της ελευθερίας, οι επανα- 
στατημένοι Έλληνες εγιόρτα- 
σαν το Πάσχα, σαν να ήταν αυ
τοί οι "απ' αιώνος δέσμιοι", 
που ο Χριστός έβγαλε από τον 
Αδη. Οι ντουφεκιές και τα 
μπουρλότα που έριξαν τότε, με 
το πρώτο άκουσμα του “Χρι
στός Ανέστη”, είναι σοβαρός 
λόγος να τ ’ ακούμε και μείς 
τώρα με κατανόηση.

Με τη λέξη “Ανάσταση” εν
νοούμε γενικά την ημέρα του 
Πάσχα. Αλλά εννοούμε ειδικό
τερα και την ώρα του “Χριστός 
Ανέστη ”, τα μεσάνυχτα της πα
ραμονής. Έχουμε όμως τρεις 
"αναστάσεις Την “πρώτη”, 
που είναι η προαναγγελτική 
του Μ.Σαββάτου, την κυρίως 
Ανάσταση, που γίνεται στις 12 
τη νύχτα, ή το χάραμα της Κυ
ριακής του Πάσχα “Επτάνη
σος”, και τη "δεύτερη Ανάστα
ση", που γίνεται το απόγευμα 
της Κυριακής.

Τη λέξη “Ανάσταση”, με την 
έννοια της Γιορτής, την έχει 
πάρει ο λαός από την Εκκλησί
α, όπου την ακούει συχνά. 
"Συγχωρήσωμεν πάντα τη Ανα- 
στάσει... ” “Αναστάσεως ημέ
ρα... ” και "Χαράς ευαγγέλια 
της Αναστάσεως Χριστού ". Τη 
χρησιμοποιεί σε πλήθος εκ
φράσεις και με πολλούς τρό
πους. Εύχεται: "Καλή Ανάστα
ση! ” “Βοήθειά μας η αγία Ανά
σταση!"  Και προσδιορίζει: 
"Θα κάμουμε πρώτα Ανάστα
ση; " Χρησιμοποιεί επίσης και 
το ρήμα “ανασταίνω” με την 
έννοια της Γιορτής. "Τι ώρα θ ' 
αναστήσουμε στο χωριό; ”

"Αν <5εν αναστήσουνε, δεν 
τρώμε". Λέμε επίσης: “Αβγό 
αναστημένο” (=αβγό κόκκινο, 
που λειτουργήθηκε στην ακο
λουθία της Αναστάσεως), ή 
"σπίρτα αναστημένα ” και "κε

ρ ί αναστημένο ”, που τα φυλάνε 
στο σπίτι.

Η νυχτερινή ώρα της Ανά
στασης έχει στην Ελλάδα τη 
μεγαλύτερη γραφικότητα, γιατί 
γίνεται στο ύπαιθρο (μοιάζει

με έξοδο στον τάφο του Χρι
στού) κι όλος ο κόσμος συμμε
τέχει στο ιερό γεγονός, κρατώ
ντας ένα αναμμένο κερί (“προ- 
σέλθωμεν λαμπηδοφόροι...”), 
φορώντας τα καλύτερα και πιο 
καθαρά ρούχα (“λαμπροφο
ρεί”) και εκδηλώνοντας τη χα
ρά του, με κοινωνικά αισθήμα
τα αγάπης και αλληλεγγύης. Οι 
ποιητές κι οι λογοτέχνες έχουν 
εμπνευσθεί από τη νύχτα της 
Ανάστασης κι έχουν υμνήσει 
τα τρία παραδοσιακά στοιχεία 
της: τη θρησκευτική πίστη, τη 
χαρά του υπαίθρου και τον ε
θνικό συμβολισμό. Αλλά και η 
πρωινή Ανάσταση, που γινό
ταν στα χρόνια της Τουρκο
κρατίας (ή στα πρόσφατα της 
Γερμανοϊταλικής κατοχής) και 
γίνεται ακόμη σε μερικά χωριά

και στην Επτάνησο, είχε επί
σης το θέλγητρο της εωθινής 
προσευχής, του “λίαν πρωί” 
των Μυροφόρων, με "της αυ
γής το δροσάτο ύστερ’ αστέ
ρι”, όπως ύμνησε ο ποιητής 
μας Σολωμός.

Οι θόρυβοι χαράς που γίνο
νται, όταν ο παπάς εκφωνεί το 
“Χριστός Ανέστη " (κρότοι, πυ
ροβολισμοί, σπάσιμο αγγείων 
κλπ.) έχουν πολλές εξηγήσεις. 
Υπάρχει πρώτα μέσα στον θό
ρυβο το στοιχείο της αποδίω- 
ξης των δαιμονικών, που είναι 
και ειδωλολατρικό και χριστια
νικό. Υπήρχε πάντα στους λα
ούς η δοξασία, ότι τα βλαβερά 
και δυσμενή πνεύματα διώχνο
νται με θορύβους εκφοβιστι
κούς. Οι αρχαίοι Έλληνες χτυ
πούσαν χάλκινα σκεύη και λέ

βητες, για την αποδίωξη δαι
μόνων και μιασμάτων. Με την 
εμφάνιση της άνοιξης τα βλα
πτικά πνεύματα αφθονούν, όχι 
μόνο όσα απόμειναν από τον 
χειμώνα, αλλά και όσα καιρο- 
φυλακτούν να βλάψουν τη 
βλάστηση, την παραγωγή και 
την υγεία των ανθρώπων, στη 
νέα εποχική περίοδο του καλο
καιριού. Χαρακτηριστικά είναι 
ότι, όταν γυρίζουν με το φως 
της Αναστάσεως στο σπίτι οι 
χωρικοί μας, το περιφέρουν 
στα δωμάτια κι εξορκίζουν τα 
έντομα λέγοντας: “Όξω ψύλ
λοι και κοριοί - μέσα οι νοικο- 
κυροί ”.

Αλλά και σύμφωνα με τη 
χριστιανική διδασκαλία και τα 
κείμενα της Εκκλησίας, ο Χρι
στός όχι μόνο αντιμετώπισε
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στός όχι μόνο αντιμετώπισε 
τόσους εχθρούς στη διάρκεια 
του μαρτυρίου του (Ιούδας, 
Αρχιερείς, Πιλάτος, εβραϊκός 
όχλος, στρατιώτες, ληστής), 
αλλά κι εδημιούργησε νέους 
με την κάθοδό του στον Άδη. 
“Κατήλθες εν τοις κατωτάτοις 
της γης και συνέτριψας μοχλούς 
αιωνίους... Πυλωροί δε Άδου ι- 
δόντες σε έπτυξαν... ” Και: "Ο 
Άδης, φησίν, επικράνθη συνα- 
ντήσας σοι κάτω ”...

Αμεση αντίληψη της εχθρό
τητας αυτής των σκοτεινών δυ
νάμεων του Άδη προς τον Χρι
στό έπαιρνε ο λαός, όταν πα
ρακολουθούσε την αναπαρά
σταση της γνωστής σκηνής του 
"Άρατε πύλας", που συνηθιζό
ταν ως πρόσφατα να γίνεται με 
την επιστροφή της πομπής της 
Ανάστασης στην εκκλησιά: Ο 
υποδυόμενος τον Άδη ήταν 
τρομερός και η νίκη του Χρι
στού θριαμβευτική. Όλοι έ
μπαιναν στην εκκλησιά με φω
νές και θόρυβο νικητών.

Θορυβώδη είναι και τα γεγο
νότα που αναφέρουν τα Ευαγ
γέλια, ότι, έγιναν, όσο ο Χρι
στός παρέμεινε στον Αδη:

"Το καταπέτασμα του ναού ε- 
σχίσθη εις δύο... και η γη εσεί- 
σθη και at πέτραι εσχίσθησαν 
και τα μνημεία ανεώχθησαν... ” 
(Ματθ. 27,51-52).

Όλοι λοιπόν οι εχθροί του 
Χριστού, που είναι και εχθροί 
των χριστιανών, και όλα τα κα
κά πνεύματα που φθονούν την 
Ανάσταση, χρειάζονται, κατά 
τη λαϊκή αντίληψη, διώξιμο 
και κυνηγητό, γι’ αυτό και η ε
ξήγηση που δίνεται συνήθως 
για τους θορύβους (τα χτυπή
ματα, τους πυροβολισμούς, τα 
χαλκούνια και τα σπασίματα 
των πήλινων σκευών), είναι ό
τι γίνονται “στην πομπή των Ε
βραίων και των εχθρών του 
Χριστού Ας σημειωθεί ότι το 
έθιμο των θορύβων δεν είναι 
άγνωστο και στους άλλους χρι
στιανικούς λαούς, μόνο που 
διαφέρουν οι ημέρες τους. Οι 
ρωμαιοκαθολικοί το εκτελούν 
την Μ. Πέμπτη ή την Μ. Πα
ρασκευή, (όταν ο Χριστός βρί
σκεται στον Αδη), και το λένε

vacarme dew tenebtes. Είναι η 
κατάλληλη ώρα να κυνηγη
θούν οι δαίμονες, επειδή με το 
θάνατο του Χριστού, βρίσκουν 
την ευκαιρία να δράσουν.

Σχετική με τους θορύβους 
είναι και η κωδωνοκρουσία 
του Πάσχα, που είναι πυκνή 
και χαρμόσυνη, αλλά παίρνει ι
διαίτερη σημασία, επειδή στο 
διάστημα της Μ. Εβδομάδας οι 
καμπάνες ηχούν πένθιμα, ή δεν 
ηχούν καθόλου (“χηρεύουν” ό
πως λένε στην Επτάνησο) από 
τη Μ. Πέμπτη.

Αν λοιπόν στις παραπάνω ε
ξηγήσεις, για τους θορύβους 
της χαράς και την 
κωδωνοκρουσία 
της Ανάστα
σης, προ
σθέσουμε 
και τον 
ελληνι
κό ε
θνικό 
λ ό γ ο  
τ η ς 
μ α - 
κ ρ ό -  
χ ρ ο -  
ν η ς 
ελπίδας 
και χα
ράς των 
σκλαβωμέ
νων χριστια
νών για την “α
νάσταση” του έ
θνους, θα καταλάβουμε, όπως 
είπαμε, καλύτερα την παράδο
ση των ελληνικών εκδηλώσε
ων του Πάσχα, και γιατί δύ
σκολα εγκαταλείπονται.

Η χαιρετιστήρια εξάλλου 
φράση του "Χριστός Ανέστη" 
(  "Αληθώς ανέστη "), είναι από 
τις πιο παρορμητικές για την 
έκφραση του κοινωνικού και ε
θνικού φρονήματος στους Έλ
ληνες, και δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι χρησιμοποιείται α
πό αιώνες ως χαιρετισμός. Στο 
διάστημα της δουλείας, αλλά 
και κάθε κατοχής ή πολιτικής 
τυραννίας, το “ανέστη” εκείνο 
εσήμαινε και το "θ ’ αναστη
θεί". Χαρακτηριστική είναι ε
πίσης η ονομασία που δόθηκε 
από τον λαό μας στο "Χριστός

Ανέστη” και στο άγγελμα της 
Ανάστασης, που λέγονται “Κα
λός λόγος”. “Εκάναμε Καλό 
λόγο ” (= Ανάσταη). Ή: "Είπε ο 
παπάς τον Καλό λόγο” (=το 
Χριστός Ανέστη).

Παράλληλα με τους θορύ
βους, το αναστάσμο φως απο
τελεί ένα δεύτερο μεγάλο στοι
χείο, που συνοδεύει και πλαι
σιώνει την Ανάσταση. "Νυν 
πάντα πεπλήρωται φωτός ” 
ψάλλει η Εκκλησία, και "Δεύτε 
λάβετε φως", παραγγέλλει ο 
παπάς στους πιστούς, όταν ε
τοιμάζεται για την Ανάσταση. 
Το φως πρέπει να είναι "και

νούργιο Σβήνονται 
όλα πρωτύτερα 

μέσα στην εκ- 
κλησιά κι ό

λα ξανα- 
ν ά β ο υ ν  
από τη 
λαμπά
δα του 
παπά.

Στα 
σπίτια 
σ β ή 

ν ο υ ν  
α κ ό μ η  

και τη 
φωτιά της 

εστίας, για 
να την ανά

ψουν με το νέο 
φως. Πρωτοπαίρνουν 

το φως από τη λαμπάδα του 
παπά οι προύχοντες κι οι πιο ε
πίσημοι, και κάποτε οι νεόνυμ
φοι. Έπειτα κοιτάζουν, όταν 
παίρνει ο ένας από τον άλλον 
το φως, να είναι ο άλλος τυχε
ρός, για να του φέρει ευτυχία. 
(Τα κορίτσια, να πάρουν από 
άνδρα φως, για να παντρευ
τούν μέσα στον χρόνο). Φέρ
νουν στο σπίτι τους το φως της 
Ανάστασης - με μεγάλη προ
σοχή, για να μη σβήσει - σταυ
ρώνουν πρώτα το ανώφλι της 
πόρτας, προχωρούν στο εικο
νοστάσι κι ανάβουν το καντή
λι, γυρίζουν στα δωμάτια "σαν 
ν ’ αγιάζουν με φως ” κι έπειτα 
πάνε στους στάβλους και στα 
ζώα, κι ευλογούν και κείνα με 
του Χριστού το φως. Προσέ

χουν το φως του καντηλιού, να 
μείνει ανάλλαχτο ως την ημέ
ρα της Αναλήψεως (σαράντα 
μέρες, που γυροφέρνουν όλες 
οι ψυχές), και φυλάνε τα "λα- 
μπροκέρια " να τα έχουν για το 
βάσκαμα, για το χαλάζι και για 
την τρικυμία (οι ναυτικοί).

Η "δεύτερη Ανάσταση ” γίνε
ται το απόγευμα της Κυριακής. 
Λέγεται και Αγάπη, γιατί δίνει 
την ευκαιρία συμφιλιώσεων 
και αδελφικών ασπασμών. Η 
Εκκλησία επίσης όρισε να με
ταφράζεται το Ευαγγέλιο του 
εσπερινού της Αγάπης (Ιω. 20, 
19-25) και να διαβάζεται σε 
πολλές γλώσσες. Είναι κάτι 
που συγκινεί και δίνει την ε
ντύπωση πασχαλινής ενότητας 
των εθνών.

Συνήθως μετά την απόλυση 
(ιδιαίτερα στα χωριά) όλοι οι 
ενορίτες ανταλλάσσουν το φί
λημα της Αγάπης, αρχίζοντας 
από τον παπά. Άλλοτε κάθο
νταν σε κοινό τραπέζι, που έ
μοιαζε πραγματικά με την απο- 
στολική "αγάπη”. Την ημέρα 
αυτή έκαναν κατά προτίμηση 
και τις "αδελφοποιίες". Έτσι οι 
"αδελφοποιτοί" ένιωθαν ιερό
τερο τον δεσμό τους.

Συνοδευτικά έθιμα του ε
σπερινού της Αγάπης είναι η 
λιτανεία των εικόνων και ο χο
ρός. Η λιτανεία γίνεται συνή
θως μέσα στο χωριό, με προπο- 
ρευόμενη την εικόνα της Ανά
στασης, που χρειάζεται να 
πλειοδοτήσει κανείς, σε χρη
ματική προσφορά, για να την 
πάρει στα χέρια του.

Ο παπάς ή ο επίτροπος συ
νήθως φωνάζουν τα ποσά που 
προσφέρονται για την κάθε ει
κόνα (την Ανάσταση, την Πα
ναγία κλπ.) και ανάλογα την 
κατακυρώνει. Η εικόνα της Α
νάστασης είναι συνήθως λαβα- 
ροειδής και στηρίζεται σε κο
ντό. Είναι πλαισιωμένη από 
ξυλόγλυπτα ανθέμια και στολί
ζεται με φυσικά λουλούδια και 
κορδέλες, συνήθως λευκά και 
κόκκινα. □

Δημ. Σ. Λουκάτος, “ΙΙασχαλινά 
και της Ανοιξης”, Αθήνα 1980.
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Τ Χ Π Θ Ι Ν Ο φ Ρ Ο Ο Υ Ν Η

Η  Μ 6 Γ Χ Χ Η  Χ Ρ β Τ Η

Τον Μητροπολίτου Γόρτννος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Θεοφίλον

“Μανονλα, να μην το δέχεσαι όταν με λένε μεγαλοφνϊα. 
Διότι διαθέτω λίγες ιδιότητες που να το αποδεικννουν. 

Μου φτάνει καλή μου να λες απλώς: “Είναι ένας καλός γιός”.
Αυτό για μένα είναι μεγάλος έπαινος και τίτλος”

Νικολάι Γκογκόλ 1809 - 1852.

ΕΚ Ε Ι  Ι Ι Ο Υ  Ο  Ε Γ Ω Ι Σ Μ Ο Σ  σήμερα 
κάνει θραύση, κυριαρχεί, η

ταπεινοφροσύνη φαντάζει σαν “παπαρούνα 
στην έρημο”. Η ταπεινοφροσύνη από 
πολλούς δεν τιμάται. Από μερικούς μάλιστα 
περιφρονείται. Βέβαια για να το πετύχει 
αυτό κανείς πρέπει να έχει “κότσια”. Επειδή 
η ταπεινοφροσύνη έχει μεγάλο βάρος 
μεγάλη δύναμη. Επειδή συχνά αυτό το “εγώ” 
εκφράζεται, εμφανίζεται, με πολλά
πρόσωπα. Εκδηλώνεται πολλές φορές με το 
κάθε είδους συμφέρον, “τα δικά μου”. 
Εκφράζεται, εκδηλώνεται σαν “εγωπάθεια” 
και σαν νόσος, σαν αρρώστια. Είναι μια 
πληγή που καταδυναστεύει αυτούς που 
προσβάλλονται από την νόσο που προκαλεί 
αυτή την πληγή, αυτή την μάστιγα. Ο 
εγωιστής βλάπτει τον εαυτό του γιατί συχνά 
τον κάνει να ζει σε αυταπάτες, να έχει 
μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Εμφανίζεται 
και σαν κενοδοξία. Βλέπει δύσκολα την 
αλήθεια σε πρόσωπα και καταστάσεις. Έχει 
δικά του κριτήρια και μέτρα.

Ε  Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ρ Ε Τ Η  

της ταπεινοφροσύνης, που συχνά δεν 
γίνεται γνωστή. Δεν επιδεικνύεται, δεν 
“διασαλπίζει το εμπόρευμά της”. Που όμως, 
σαν την ομορφιά και την δύναμη, δεν είναι 
δυνατό να κρυφτεί. “Και κρυπτόμενη 
φωτίζεται”, πάνε πολλοί να την καλύψουν, 
να την διαστρέφουν, να μειώσουν την τιμή 
της και την αξία της, κι αυτή πάντα χωρίς 
κανείς να την συμπαθεί τότε που την βλέπει 
στους άλλους, φανερώνεται ξεσκεπάζεται, 
φαντάζει σπουδαία και μεγάλη αρετή και 
δύναμη, χωρίς καμιά σπουδή δική της. Ο

ταπεινός έχει ένα κάτι, σαν φωτοστέφανο 
που εύκολα αποκαλύπτεται όπου κι αν είναι 
κρυμμένος, όπου κι αν θέλει να σκεπάσει την 
ομορφιά του. Κι αυτό γιατί από μόνος ο 
ταπεινός φωτίζεται και μαρτυριέται. Λένε 
ακόμα, (αυτό εγώ το ξέρω) ότι τα 
Μοναστήρια είναι πανεπιστήμια, που με την 
άσκηση της υπακοής εκεί, καταργούν το εγώ 
τους. Για να γίνουν αληθινά ταπεινοί.

Ε Λ Ω  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Ο Υ Μ Ε  

γιατί παράλληλα και στην ίδια 
περιοχή, αν δεν προσέξεις, μπορεί να 
ξεγελαστείς. Κυκλοφορεί ένα “φρούτο” που 
μοιάζει τόσο πολύ με την ταπεινοφροσύνη 
την αληθινή αρετή, που μπορεί να σε 
ξεγελάσει. Μιλάω για την ταπεινοφάνεια. Ο 
ταπεινός εύκολα ζητά συγνώμη, διότι βλέπει 
καθαρά τον εαυτό του, την πράξη του την 
συμπεριφορά του. Και τις δυνατότητές του 
ακόμα. Υπολογίζει μέχρι που μπορεί να 
φτάσει. Ζει με το σκεπτικό “Καλλίτερα να 
περιμένω δέκα κι ας έλθουν είκοσι, παρά να 
περιμένω δέκα πέντε και να έλθουν δέκα. Ο 
ταπεινός δεν μετράει για πολλά, αυτά που 
ξέρει, αλλά αυτά που δεν ξέρει που είναι 
περισσότερα. Το να ξέρει κανείς να παίρνει 
από τον ταπεινό, από τον καλύτερό του, είναι 
μεγάλη αρετή. Γι’ αυτό στα καλά 
Μοναστήρια, καλλιεργούν δια της υπακοής 
την ταπεινοφροσύνη. Γιατί μ’ αυτή δεν 
φέρεις ναζί σου δόλο, ψέμα, ζήλια, και κάθε 
τι που συνθέτει με άλλα την μικρότητα. 
Αντίθετα, μ’ αυτή υπάρχει η συγνώμη, η 
συναίσθηση, η καθαρότητα, η αγάπη και η 
κάθε αρετή και ομορφιά.

Σ Τ Α  Κ Α Λ Α  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

υπάρχουν τα πρότυπα και προς αυτά 
στρέφουν την προσοχή των υποτακτικών οι 
γέροντες. Έχουν τα “τέκνα της υπακοής”. 
Επισκέφθηκε κάποτε ένα ξακουστό 
μοναστήρι ο γέροντας ενός διπλανού 
Μοναστηριού: "Γέροντα έχεις τέκνα
υπακοής να μου δείξεις για παραδειγματισμό 
μας:’’ Θα σου φωνάξω του λέει έναν. 
“Ακάκιε” φώναξε ο γέροντας. Σ’ ένα λεπτό 
φάνηκε τρέχοντας ο Μοναχός. “Τι έκανες 
παιδί μου όταν άκουσες την φωνή του 
γέροντα: ” Κι εκείνος αποκρίθηκε: “Ήμουν 
στο ζυμωτήριο κι άδειαζε ένα σακί αλεύρι, 
γέροντα. Το άδειασα κι έτρεζα". “Θα 
φωνάξω κι έναν άλλο" λέει ο γέροντας. 
“Δαμασκηνέ”. Σ’ ένα λεπτό τρέχοντας 
κατέφθασε κι ο δεύτερος. “Εσύ τη δουλειά 
έκανες όταν άκουσες τη φωνή του γέροντα:" 
Συνεσταλμένα ο υποταχτικός είπε: 
"Εσκούπιζα την αυλή γέροντα, έβαλα στη 
θέση της την σκούπα και ήλθα Ο γέροντας 
όμως ήθελε να δείξει κάτι καλύτερο. 
“Αγάπιε” φώναξε. Με το άκουσμα της 
φωνής του γέροντα, εμφανίστηκε, ένας 
μοναχός νέος με τον κονδυλοφόρο στο χέρι: 
"Τι διακόνημα είχες την στιγμή που άκουσες 
την φωνή του γέροντα παιδί μου: ” Κι ο 
Αγάπιος: "έγραφα κάτι πρακτικά. Και ειδικά: 
Έγραφα το άλφα εκείνη την ώρα και δεν το 
ολοκλήρωσα, έχει μείνει το όμικρον και 
περιμένει την ολοκλήρωσή του ’’.

Με την τέτοια αρετή του, με την υπακοή 
του, ο Αγάπιος μαρτυρούσε την ταπείνωσή 
του. Πως πετύχαινε με πολύ ζήλο την εκκοπή 
του θελήματος του. □
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30 Ιανουάριου 
II Φεβρουάριου 1833

Με την έλευση του Βα
σιλέα Όθωνα στην 

Ελλάδα όλοι οι ενήλικες άρρε- 
νες έπρεπε να συγκεντρωθούν 
την προκαθορισμένη Κυριακή 
σε μια από τις εκκλησίες, που 
θα όριζαν οι Διοικητές των Ε
παρχιών για κάθε κοινότητα 
προκειμένου να δώσουν όρκο 
πίστης στον Βασιλέα Όθωνα 
και υπακοής στους Νόμους του 
Κράτους. Ο όρκος θα δινόταν 
επί του Ιερού Ευαγγελίου, ανα
γιγνωσκόμενος από τον πρώτο 
στη τάξη Ιερέα ή Αρχιερέα και 
επαναλαμβανόμενος από ό
λους τους ορκιζόμενους.

Οι Δημογέροντες, οι οποίοι 
ήταν υποχρεωμένοι να φροντί
σουν να ορκισθούν όλοι οι ε
νήλικες άρρενες, θα έπρεπε να 
συντάξουν, μετά την ορκομω- 
σία, το σχετικό πρωτόκολλο 
και υπογεγραμμένο απ’ όλους 
τους ορκιζόμενους να το στεί- 
λουν δια των Διοικητών των Ε
παρχιών στην Γραμματεία (Υ
πουργείο) Εσωτερικών.

Η υποχρέωση αυτή της ομα

δικής ορκομωσίας των ενηλί
κων Ελλήνων, κατά τον ίδιον, 
περίπου, τρόπο, επιβάλλεται 
και το 1846 με τον Νόμο Λ' 
και μάλιστα προβλέπεται ότι 
στο εξής “οι εκάστοτε ηλικιού- 
μενοι Έλληνες θέλουν ορκίζε- 
σθαι κατά τον αυτόν τρόπον 
και τύπον, και τα πρωτόκολλα 
θέλουν πέμπεσθαι εις την Κυ- 
βέρνησιν”.

(Β. Διάταγμα)

1/13 Φεβρουάριου 1833

Αποφασίζεται η έκδοση 
μιας επισήμου εφημε

ρίδας, που θα φέρει το όνομα 
“Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
του Βασιλείου της Ελλάδος” - 
σημερινά ΦΕΚ -, στην οποία 
θα δημοσιεύονται οι νόμοι, 
διατάγματα, διατάξεις που 
χρήζουν δημοσιότητος, διακη
ρύξεις των Υπουργείων, κ.λ.π.

•  Η εφημερίδα αυτή, με 
Διευθυντή τον Γεώργιο Απο- 
στολίδη, θα εκδίδεται υπό την 
εποπτεία της Γ ραμματείας 
(=Υπουργείου) Εσωτερικών 
και θα είναι το μόνο όργανο

δια του οποίου θα γνωστο
ποιούνται όλοι οι νόμοι, δια
τάγματα, κ.λ.π.

•  Η μέχρι της στιγμής αυτής 
εκδιδόμενη εφημερίδα “Ελλη
νικός Μηνύτωρ” παύει να εκδί- 
δεται.

(Β. Διάταγμα)

8/20 Φεβρουάριου 1833

Αλλάζει το νομισματικό 
σύστημα του Ελληνι

κού Κράτους καθιερώνοντας 
νέο νόμισμα, την δραχμή.

Το νέο αυτό νόμισμα (δραχ
μή) θα αποτελείται από εννέα 
μόρια καθαρού αργύρου και έ
να μόριο χαλκού ( 4,029 γραμ
μές καθαρού αργύρου και 
0,448 χαλκού) και θα διαιρεί
ται σε 100 λεπτά.

Εκτός της απλής δραχμής θα 
εκδοθούν νομίσματα των πέντε 
δραχμών (πεντάδραχμο), της 
μισής δραχμής (Ημίδραχμο) 
και του τέταρτου της δραχμής 
(τεταρτημόριο της δραχμής).

Για ευκολία των καθημερι
νών και μικρών δοσοληψιών 
θα εκτυπωθούν νομίσματα των

ενός λεπτού, δύο λεπτών (Δί- 
λεπτον) πέντε λεπτών (πεντά- 
λεπτον) και των δέκα λεπτών 
(Δεκάλεπτον).

Οι ισχύουσες ποινές, που 
προβλέπονται για τους παρα
χαράκτες, όπως αυτές αναφέ- 
ρονται στην από 1-7-1824 από
φαση της Β' Εθνικής Συνέλευ
σης των Ελλήνων, είναι πολύ 
αυστηρές, όπως, όποιος κατα
σκευάζει ή μεταχειρίζεται πλα
στές σφραγίδες της Διοικήσε- 
ως ή κατασκευάζει κίβδηλα 
νομίσματα θανατώνεται.

(Β. Διάταγμα)

2/14 Μαρτίου 1833

Καθιερώνεται εθνόσημο 
(κοκάρδα) κυανούν 

προς το κέντρο και λευκό προς 
την περιφέρεια. “Και το μεν 
κυανούν να κατέχει τα δύο τρί
τη μόρια, το δε λευκόν, το λοι
πόν τριτημόριον της διαμέ
τρου”.

Οι ενδεδυμένοι με στρατιω
τική ή πολιτική στολή, θα φέ
ρουν το εθνόσημο αυτό επί του 
καλύμματος της κεφαλής. Κά-
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θε, δε, πολίτης θα μπορεί να 
“στολίσει” το καπέλο του ή το 
φέσι του με το παραπάνω ε
θνόσημο, ως ένδειξη ότι είναι 
Έλληνας.

(Β. Διάταγμα)

20 Μαϊου/1 Ιουνίου 1833

Ιδρύεται η Ελληνική Χω
ροφυλακή και στο σχετι

κό ιδρυτικό διάταγμα προβλέ- 
πονται:

α) Ο μισθός του Αρχηγού 
Χωροφυλακής μαζί με την α
ποζημίωση για τα ταξίδια του, 
για επιθεωρήσεις, θα ανέρχεται 
σε 450 δρχ. Επί πλέον, Δε, για 
την φροντίδα 4 ίππων 60 δρχ 
και για έξοδα γραφείου 12 δρχ. 
Σύνολο 522 δρχ. τον μήνα.

β) Ο μισθός του Μοιράρχου 
μαζί με τα οδοιπορικά έξοδα 
θα ανέρχεται σε 260 δρχ. Επί 
πλέον, Δε, 30 δρχ. για την φρο
ντίδα δύο ίππων και 10 δρχ. για 
έξοδα γραφείου. Σύνολο 300 
δρχ. τον μήνα.

γ) Ο μισθός του Υπομοιράρ
χου μαζί με τα οδοιπορικά έξο
δα θα ανέρχεται σε 135 δρχ. 
και 15 δρχ. για την φροντίδα ε
νός ίππου. Σύνολο 150 δρχ. τον 
μήνα.

δ) Ο μισθός του Έφιππου Ε
νωμοτάρχου 75 δρχ., του πεζού 
42 δρχ.

ε) Τέλος, ο μισθός του Έφιπ
που Χωροφύλακα θα ανέρχε
ται σε 60 δρχ. και του πεζού σε 
32 δρχ. τον μήνα.

(Β. Διάταγμα)

12/24 Ιανουάριου 1834

Στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα 
του Ελληνικού Κράτους, δη- 
μιουργείται “Σχολείο των Κο- 
ρασίων” με 12 θέσεις, όπου θα 
φοιτήσουν δωρεάν ισάριθμα 
κορίτσια, των οποίων οι γονείς 
έπεσαν στον υπέρ της ανεξαρ
τησίας αγώνα του Έθνους ή 
προσέφεραν άλλες σπουδαίες 
εκδουλεύσεις στην πατρίδα.

Από κάθε νομό θα φοιτήσει 
τουλάχιστον ένα “κοράσιον”, 
που θα πληροί τις παραπάνω 
προϋποθέσεις.

Μια φορά τον μήνα, τουλά
χιστον, θα επισκέπτεται το

Σχολείο κάποιος αρμόδιος και 
κάθε εξάμηνο θα γίνεται εξέτα
ση των μαθητριών, στην οποία 
θα επιτρέπεται η είσοδος στον 
καθένα και θα προσκαλούνται 
και οι γονείς των μαθητριών.

Λίγες μέρες αργότερα (Β.Δ. 
22/1-3/2/1834) συστήθηκαν 
άλλες δύο θέσεις για τις ορφα
νές κόρες του Καραϊσκάκη.

Το ανωτέρω σχολείο θα διευ
θύνεται από την κ. Βολμεράνς 

(Β. Διάταγμα)

6/18 Φεβρουάριου 1834

Στο Δημοτικό Σχολείο ή 
“του λαού Σχολείο” θα 

διδάσκονται:
-Κατήχηση, της οποίας για 

την διδασκαλία θα αποφασίζει 
ο πατέρας ή μητέρα ή ο κηδε
μόνας του μαθητή,

-Στοιχεία Ελληνικής 
-Ανάγνωση και γραφή 
-Αριθμητική
-Γνώση των “κατά τους νό

μους παραδεδεγμένων σταθ
μών και μέτρων”.

-Γραμμική ιχνογραφία 
-Φωνητική μουσική 
-Εάν είναι δυνατόν δε, στοι

χεία γεωραφίας της Ελληνικής 
Ιστορίας και εκ των φυσικών 
επιστημών τα αναγκαιότερα.

-Δύο, φορές την Εβδομάδα 
γυμναστική και τέλος θα διδά
σκεται πρακτικά η αγρονομία, 
κηπουρική και κυρίως η δεν
δροκομία, βομβυκοτροφία και 
μελισσοτροφία.

Για κάθε ώρα απουσίας του 
παιδιού από το σχολείο θα επι
βάλλεται στους γονείς πρόστι
μο από 10 λεπτά έως 50 λεπτά.

Εκτός από τον μισθό, στον 
δημοδιδάσκαλο παραχωρείται 
δωρεάν κατοικία και δύο 
στρέμματα, τουλάχιστον, κή
που ή καλλιεργησίμου γης για 
τις διατροφικές του ανάγκες 
και ακόμη για την πρακτική δι
δασκαλία των μαθητών στην 
κηπουρική, κ.λ.π. Επίσης, θα 
του δίδεται από το δημοτικό 
Ταμείο, μηνιαίως, 10 - 50 λε
πτά για κάθε παιδί, που θα τα 
καταβάλλουν στο Ταμείο οι 
γονείς, εκτός των πτωχών οι
κογενειών.

Τα σχολεία των κοριτσιών, 
όπου είναι δυνατόν, πρέπει να

είναι χωριστά από τα των αγο- 
ριών και να προϊστανται διδα- 
σκάλισσες. Στα σχολεία αυτά, 
πέραν των προαναφερομένων 
μαθημάτων, θα γίνεται και εκ
γύμναση στα γυναικεία εργό
χειρα.

(Β. Διάταγμα)

16/28 Μαρτίου 1834

Καταργούνται όλα τα 
γυναικεία μοναστήρια 

και παραμένουν μόνο τρία, ένα 
στην Πελοπόννησο, ένα στα 
νησιά και ένα στην Στερεά Ελ
λάδα. Στην ανάγκη, λόγω με
γάλου αριθμού μοναχών, μπο
ρεί να διατηρηθεί προσωρινά 
και τέταρτο μοναστήρι.

Όλες οι μοναχές, που δεν υ
περβαίνουν τα 40 χρόνια της η
λικίας τους, θα πρέπει να πα
ραιτηθούν και να επανέλθουν 
στην κοσμική ζωή, εκτός αν έ
χουν ομολογουμένως άμε
μπτον διαγωγή και η ιδιαίτερη 
κλίση στον μοναστικό βίο.

Οι πάνω των 40 ετών θα εί
ναι ελεύθερες να αποφασίσουν 
σχετικά. Με νεότερο διάταγμα 
καθορίστηκαν τα μοναστήρια 
που παραμένουν: 

α) Πελοπόννησο: Το μονα
στήρι της Μεταμορφώσεως, ε
πονομαζόμενο της Λουκούς, 
στην Επαρχία Κυνουρίας.

β) Νησιά: Το μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου στη Θήρα.

γ) Στερεά Ελλάδα: Το μονα
στήρι της Καισαριανής στην 
Αττική.

(Β. Διάταγμα)

1/13 Ιουλίου 1838

Κάθε Δήμος καθίσταται 
υπεύθυνος, ως προς τις 

αστικές αποζημιώσεις, για κά
θε φθορά δένδρων, σταφιδώ- 
νων, αμπελώνων και άλλων 
πολυετών φυτειών, που θα γί
νεται στην περιφέρειά του, ε
ξαιρούμενων των υπό των ζώ
ων προξενούμενων ζημιών, για 
τις οποίες ισχύει ο περί της 
προξενούμενης εις τους α
γρούς βλάβης εκ της βοσκής 
των ζώων Νόμος.

Το ποσόν αυτό των αποζη
μιώσεων, η Δημοτική Αρχή θα

το συγκεντρώνει με έρανο, που 
θα διενεργεί μεταξύ των φορο
λογουμένων δημοτών.

Ο Δήμος, που θα υποβληθεί 
σε πληρωμή αποζημιώσεως για 
φθορά φυτειών, έχει μετά, το 
δικαίωμα να απαιτήσει και να 
λάβει την πλήρη αποζημίωση 
από τους ενόχους.

Αν η φθορά των δένδρων, 
κ.λ.π., διαπραχθεί στα όρια δύο 
ή περισσοτέρων Δήμων, υπο- 
χρεούνται όλοι οι παραπάνω 
Δήμοι να καταβάλλουν αποζη
μίωση ανάλογα με την έκταση 
του φθαρέντος μέρους, που βρί
σκεται στην περιφέρειά τους.

(Νόμος)

18/30 Οκτωβρίου 1838

Το κράτος αναλαμβάνει 
να προικοδοτήσει τις 

δύο κόρες του υπέρ πατρίδος 
πεσόντος ήρωα Μάρκου Μπό- 
τσαρη, “εις τας οποίας δεν ά- 
φησεν ο πατήρ των ειμή το έν
δοξόν του όνομα” δίνοντας 
στην κάθε μία, σε περίπτωση 
που παντρευτούν, 500 στρέμ
ματα εθνικής γης, ως ιδιοκτη
σία και 6.000 δρχ. σε μετρητά.

Το 1/5 της γης, που θα τους 
δοθεί, πρέπει να είναι κατάλ
ληλο για σταφιδοφυτεία.

(Β. Διάταγμα)

11 Ιουνίου 1845

Δ ίδεται η δυνατότητα 
στους πεζούς και έφιπ

πους Ταχυδρόμους να οπλοφο
ρούν “προς ατομικήν υπερά- 
σπισιν αυτών και των εμπι- 
στευθέντων εις αυτούς ταχυ
δρομικών σάκκων καθ’ όλην 
την διάρκειαν της υπηρεσίας 
των”.

(Β. Διάταγμα)

- Τα κείμενα είναι βγαλμένα μέσα από 
την νομοθεσία μιας περασμένης εποχής.

- Οι ημερομηνίες, που αναγράφο
νται πάνω από τα κείμενα, είναι ημερο
μηνίες, που φέρουν οι σχετικοί νόμοι 
και τα διατάγματα και αναφέρονται στο 
παλαιό και καινούργιο ημερολόγιο.

Επιμέλεια: 
Αστυνόμος Β' Παρθενία ΖΗΚΑ
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Επίκαιρο το θέμα της αρρώστιας. ΙΙάντοτε επίκαιρο. 

Επίκαιρο, γιατί κάθε ημέρα υπάρχουν άρρωστοι. 

Άρρωστοι στα σπίτια. Άρρωστοι στις Κλινικές.

Άρρωστοι στα Νοσοκομεία. 

Και όχι μόνον φτωχοί, αλλά και πλούσιοι. 

Ό χι μόνον μικροί, αλλά και μεγάλοι. 

Ό χι μόνον αμόρφωτοι, αλλά και μορφωμένοι. Από όλες τις τάξεις.

Όλοι αρρωσταίνουμε. Όλος ο κόσμος.

Γιατί όμως;

Α ληθινά σε αυτό τον κό
σμο ο πόνος (ψυχικός ή 
σωματικός) και η αρρώ

στια είναι “φυσιολογικά”, αλλά 
η ίδια η “φυσιολογικότητά” 
τους είναι αφύσικη. Φανερώ
νουν την τελική και μόνιμη ήττα 
του ανθρώπου και της ζωής, την 
ήττα που καμιά από τις μερικε'ς 
νίκες της ιατρικής οσοδήποτε 
λαμπρή και αληθινά θαυμα- 
τουργική, δεν μπορεί τελικά να 
εξουδετερώσει.

Όμως στο Χριστό ο πόνος δε 
“σταματάει” μεταμορφώνεται 
σε νίκη. Η ήττα η ίδια γίνεται νί
κη, μια οδός, μια είσοδος στη 
Βασιλεία, και αυτή είναι η μόνη 
αληθινή γιατρειά.

Να ένας άνθρωπος που υπο
φέρει στο κρεβάτι του πόνου 
και η Εκκλησία έρχεται κοντά 
του να τελέσει ευχέλαιο, το μυ
στήριο της γιατρειάς (Επιστ. 
Ιακώβου, κεφ. ε, 13).

Η Εκκλησία δεν έρχεται να 
αποκαταστήσει την υγεία στον 
άνθρωπο αυτό, δεν έρχεται να 
πάρει απλώς τη θέση της ιατρι
κής που εξάντλησε όλες τις δυ- 
νατότητές της.

Η Εκκλησία έρχεται για να ο
δηγήσει τον άνθρωπο αυτόν 
στην Αγάπη, στο Φως και στη 
Ζωή του Χριστού1.

ΓΙΑΤΙ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΜΕ;

•  Ίσως διότι αμαρτάνουμε.
Αυτό το λέγει η Αγία Γραφή. 
Λέγει: “Ο αμαρτάνων έναντι 
του ποιήσαντος αυτόν εμπέσοι 
εις χείρας ιατρού” (Σοφ. Σειράχ 
38, 15). Όποιος αμαρτάνει θα 
αρρωστήσει και θα πέσει στα 
χέρια των γιατρών. Πολλές εί
ναι οι αρρώστιες που προέρχο
νται από τις αμαρτίες. Πολλές. 
Ό χι όλες. Αυτό παρατηρεί ο ιε
ρός Χρυσόστομος. Γράφει: 
“Πάντα τα νοσήματα εξ αμαρ
τημάτων; Ου πάντα μεν, αλλά 
τα πλείονα”. Στην περίπτωση 
αυτή το φάρμακο το ξέρουμε. 
Το είπε ο Κύριος στον παραλυ
τικό της Βηθεσδά. Θυμηθήτε τα 
λόγια του: “Ίδε υγιής γέγονας 
μηκέτι αμάρτανε, ι'να μη χείρον 
σοι τι γένηται” (Ιωάν ε'14). Αρ
ρωστοι, που γίνατε καλά, μη ξα- 
ναμαρτάνετε για να μη σας συμ
βούν χειρότερα, μας το λέγει ο 
Χριστός.

•  Ίσως για να θυμόμαστε 
τον Θεό. Κάποιος πήγε να επι- 
σκεφθεί έναν άρρωστο. Ο επι
σκέπτης εξέφρασε όλη του τη 
συμπάθεια και τη λύπη για την 
αρρώστια του. Αλλά ο άρρω
στος του είπε κάτι που του έκα
νε εντύπωση και που το θυμό

ταν σε όλη του την ζωή. Είπε ο 
άρρωστος στον επισκέπτη του. 
“Ξέρεις γιατί ο Θεός μας αφή
νει, πολλές φορές, να πέσουμε 
στην πλάτη; Για να κοιτάξουμε 
λίγο και προς τα άνω!... ”, Έτσι 
είναι. Στην ανάγκη, στην αρρώ
στια, θυμόμαστε το Θεό. Ο Δα
βίδ, έλεγε συχνά: “Εν ημέρα 
θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτη- 
σα” (Ψαλμ.76,3). Στη θλίψη μου 
θυμήθηκα και ζήτησα το Θεό.

•  Ίσως για να μετανοούμε. 
Η θύμηση του Θεού συντελεί, 
σχεδόν πάντοτε, στην μετάνοια. 
Οι περισσότεροι άρρωστοι, μα
ζί με τη θεραπεία τους, μετανο
ούν για τις αμαρτίες τους και γί
νονται άλλοι άνθρωποι. Καλύ
τεροι. Ένας νέος, από το Σανα
τόριο, στο οποίο νοσηλεύτηκε, 
έγραψε: “Εδώ, ανάμεσα στα πο- 
νεμένα πρόσωπα των συναν
θρώπων μου, την πρώτη ημέρα 
κατάλαβα την ματαιότητα του 
πλούτου. Την δεύτερη η καρδιά 
μου μαλάκωσε κι ’ απαλλάχτηκα 
α π ’ τον σκληρό εγωισμό. Την 
τρίτη έκ/.αψα. Την τέταρτη με- 
τάνιωσα και σήμερα προσευχή
θηκα θερμά”. Μια γυναίκα επί
σης ομολόγησε το εξής: “Στον 
καιρό της αρρώστιάς μου, ξα
πλωμένη στο κρεβάτι του πόνου, 
διάβασα πρώτη φορά το Ευαγ

γέλιο... Ζουσα στο σκοτάδι κι εί
δα το φως. Τα θέλγητρα που α
πόλαυσα ως τώρα είναι μηδέν 
μπροστά στις χαρές της καθα
ρής ζωής". Κι ένας εργάτης, μα
κριά από το σπίτι του, ύστερα α
πό μια αρρώστια, έγραψε στο 
γράμμα, που έστειλε στη γυναί
κα του και τα παιδιά του: “Γυ
ναίκα μου και παιδιά μου, με 
την αρρώστια έκοψα τα βλαστη
μώ, μα ούτε γυρίζω αργά τις νύ
χτες. Σας αγαπώ και σας σκέ
πτομαι κάθε στιγμή. Παρακα- 
λείτε τον Θεόν να σωθώ και να 
γυρίσω πάλι κοντά σας”.

Ας το ξαναπούμε λοιπόν, οι 
αρρώστιες φέρνουν τον άρρω
στο, τις περισσότερες φορές, 
κοντά στο Θεό..

•  Ίσως για να ταπεινωνόμα
στε. Ο Θεός μας θέλει ταπει
νούς. “Μισητή έναντι Κυρίου υ- 
περηφανία” (Σοφ. Σειράχ 10,7). 
Και “όύναται ταπεινώσαι τους 
πορευομένους εν υπερηφάνεια” 
(Δαν. 4,34). Μπορεί να ταπει
νώσει όλους τους υπερήφανους. 
Και μπορεί να το κάνει αυτό με 
πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος 
είναι και η αρρώστια. Ο ίδιος ο 
Απ. Παύλος, κάνοντας λόγο για 
κάποια αρρώστια που την ονο
μάζει “σκόλοπα” και που δεν
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μπορούν να την προσδιορίσουν 
οι ερμηνευταί, ομολογεί ότι αυ
τόν τον “σκόλοπα”, τον έδωσε ο 
Κύριος για να μη υπερηφανεύε- 
ται. Γράφει: “Εδόθη μοι σκόλοψ 
τη σαρκή... ίναμη υπεραίρωμαι” 
(Β' Κορ. Ιβ' 7). Κάτω από τα 
χτυπήματα της αρρώστιας όλοι 
σκύβουν το κεφάλι τους και ο
μολογούν τη μηδαμινότητά τους 
μπροστά στο Θεό.

•  Ίσως για να δοκιμαζόμα
στε. Λε'με ότι πιστεύουμε και α
γαπούμε τον Θεό. Πώς όμως θα 
φανεί αυτό; Μόνο μέσα στις δο
κιμασίες. Και μια από τις δοκι
μασίες είναι και η αρρώστια. 
Όποιος μέσα στην αρρώστια 
και στον πόνο του δεν γογγύζει 
και δεν παραπονείται κατά του 
Θεού, αλλά δέχεται σιωπηλά 
τον σταυρό της δοκιμασίας αυ
τής αυτός είναι πραγματικός 
χριστιανός. Μόνον αυτός. Οι 
άλλοι που γογγύζουν, δεν είναι. 
Και ας λένε ό,τι θέλουν. Όλοι 
οι άγιοι πέρασαν δοκιμασίες 
στη ζωή τους. Πολλές δοκιμασί
ες. “Ώσπερ δοκιμάζεται εν κα
μίνια άργυρος και χρυσός, ούτως 
εκλεκτοί καρδίαι παρά Κυρίω” 
(Παρ. 17,3). Ποιο πρώτο και 
πιο δεύτερο παράδειγμα να α
ναφέρουμε: Είναι τόσα πολλά. 
Όλοι οι Λγιοι Μάρτυρες. Μια 
ψυχή, λεπρή στο σώμα, μέχρι 
την τελευταία στιγμή, έλεγε: 
“Πεφιλημένε μου Εσταυρωμένε, 
γι ’ αγάπη σου υποφέρω και θα 
υποφέρω και θα τα υποφέρω ό
λα ”. ΚΓ άλλοτε έκανε τραγούδι 
τον πόνο, και τραγουδούσε: “Ω! 
Πόνε. Πόσο είσαι γλυκύς, όταν ο 
Ιησούς μας αφήνει να αισθαν
θούμε την παρουσία τον”.

•  Ίσως για να γινόμαστε συ
μπονετικοί. Η αρρώστια, ο πό
νος, μαλακώνει και την πιο 
σκληρή καρδιά. Άνθρωποι που 
πρώτα περνούσαν αδιάφοροι 
μπροστά από πονεμένους συ
νανθρώπους τους, ύστερα από 
κάποια τους αρρώστια, άλλα
ξαν διαγωγή.

Έγιναν καλοί Σαμαρείτες 
και σκύβουν πάνω τους με συ
μπόνια, όπως και εκείνος, ο κα
λός Σαμαρείτης, της Παραβο
λής, στον πληγωμένο οδοιπόρο. 
Ο άρρωστος, μετά τη θεραπεία 
του, γίνεται συμπονετικός άν
θρωπος. ΚΓ αυτός είναι εκείνος 
που πιο πολύ σκέπτεται και επι
σκέπτεται τους αρρώστους. Αυ
τός που αρρώστησε και πόνεσε.

•  Ίσως για να σκεπτόμαστε

Ο πόνος που έχει μέοα την ελπίδα στον θεό έχει θεία παρηγοριά. 
Αλλιώς πως ν ’αντέξει κανείς, συμβούλευε ο μακαριστός 

Αγιορείτης Γέροντας Παΐσιος

τον Ουρανό. Αρρωσταίνουμε α
κόμη για να σκεπτόμαστε, έτσι, 
περισσότερο τον ουρανό. Εδώ 
στη γη είμαστε “ξένοι και παρε- 
πίδημοι ”. Αυτό λέγει ο Θεός με 
τον Απ. Πέτρο. Εδώ δεν έχουμε 
“μένουσαν πόλιν”, όπως λέγει 
και ο Απ. Παύλος. Η πατρίδα 
μας η αιώνια είναι ο Ουρανός. 
“Το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς 
υπάρχει”. Τα συμφέροντά μας 
είναι στον Ουρανό. Λιγότερα 
λοιπόν ακίνητα στη γη. Λιγότε
ρο χρήματα στις Τράπεζες. Πε
ρισσότερα σε έργα αγάπης, φι
λανθρωπίας και ιεραποστολής. 
Με τον τρόπο αυτό, μαζί με την 
μετάνοια, λύνουμε το πρόβλημα 
του Ουρανού. Το σπουδαιότερο 
πρόβλημα.

Για την πνευματική αντιμετώ
πιση της αρρώστιας και του πό
νου αλλά και για την θυσία μας 
προς τον συνάνθρωπο ο μακα
ριστός Αγιορείτης γέροντας 
ΙΊαΐσιος: μας προτρέπει:

“ ... Την χαρά της θυσίας δεν 
την γεύονται σήμερα οι άνθρω
ποι, γι ’ αυτό είναι βασανισμένοι. 
Δεν έχουν ιδανικά μέσα τους. 
Βαριούνται που ζουν. Η λεβε
ντιά, η αυταπάρνηση είναι η κι
νητήρια δύναμη στον άνθρωπο. 
Έχει χάσει πια τον έλεγχο ο κό
σμος. Έχει φύγει το φιλότιμο, η 
θυσία από τους ανθρώπους... ”.

“...Το θαύμα γίνεται, όταν 
συμμετέχει κανείς στον πόνο 
του άλλον. Όλη η βάση είναι τον 
άλλο να τον νιώσεις αδελφό και 
να τον πονέσεις. Αυτό ο πόνος 
σνγκινεί τον Θεό και κάνει το 
θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο που να σνγκινεί τον Θεό ό
σο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία..., 
που σπανίζει στην εποχή μας, 
γιατί στη θέση της μπήκε η φι
λαυτία, το συμφέρον.

Το καλό είναι καλό μόνον όταν 
αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι 
από τον εαυτό τον ύπνο, ανάπαυ
ση κ.λ.π. “εκ τον υστερήματος.

Όταν είμαι ξεκούραστος και 
κάνω το καλό, αυτό δεν έχει αξί
α... Ενώ, όταν είμαι κουρασμέ
νος και κάνω μια θυσία, για να 
βοηθήσω τον άλλον, αισθάνομαι 
παραδεισένια χαρά. Τότε η ευλο
γία του Θεού με βομβαρδίζει... ”

“ ... Στον εαυτό του ο Χριστός 
δεν χρησιμοποίησε καθόλου την 
θεϊκή τον δύναμη και νπέφερε 
τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο 
Σώμα τον από την πολλή αγάπη 
προς το πλάσμα Τον.

Αυτήν την αγάπη τον Χριστού

εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο 
θα είναι και εσωτερικά πραγμα
τικά άνθρωπος. Αλλιώς θα είναι 
πιο αναίσθητος και από τα δη
μιουργήματα τον Θεού. Αφού ο 
ήλιος αισθάνθηκε το πάθος του 
Κυρίου και σκοτείνιασε γιατί 
δεν άντεχε να το βλέπει. Η γη, 
και αυτή τρόμαξε όταν το είδε. 
Οι πέτρες, και αυτές κομματιά
στηκαν. Οι τάφοι και αυτοί σεί- 
σθηκαν τόσο δυνατά, που ξύ
πνησαν πολλούς κεκοιμημένους 
από χρόνια και τους έβγαλαν έ
ξω να διαμαρτυρηθούν για την 
αχάριστη αυτή συμπεριφορά 
των ανθρώπων προς τον Ευερ
γέτη και Λυτρωτή τους Θεό... ” 

“... Εγώ όσο πιο πολύ πονώ 
τον κόσμο, τόσο περισσότερο 
προσεύχομαι και χαίρομαι 
πνευματικά, γιατί τα λέω όλα 
στον Χριστό και Εκείνος τα τα
κτοποιεί. Και βλέπω ότι όσο 
περνάει ο καιρός, ενώ το σωμα
τικό κουράγιο ελαττώνεται, το 
ψυχικό αυξάνει, γιατί η αγάπη, 
η θυσία, ο πόνος για τον άλλο δί
νουν πολλή ψυχική δύναμη.

Στην πνευματική αντιμετώπι
ση δεν υπάρχει θλίψη. Με τον 
κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα! 
Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά 
τους. Πονούσα αναστέναζα, αλ
λά σε κάθε αναστεναγμό, άφηνα 
το θέμα στο Θεό, και στον πόνο

που ένιωθα για τον άλλο έδινε ο 
Θεός παρηγοριά. Δηλαδή με την 
πνευματική αντιμετώπιση ερχό
ταν θεία παρηγοριά, γιατί ο πό
νος που έχει μέσα την ελπίδα 
στον Θεό έχει θεία παρηγοριά. 
Αλλιώς πως ν ’ αντέξει κανείς!

Πως θα μπορούσα διαφορε
τικά να τα βγάλω πέρα με τό
σα που ακούω; Πονάω, αλλά 
σκέφτομαι και την θεία αντα
μοιβή στους πονεμένους. Εί
μαστε στα χέρια τον Θεού.

Ο άνθρωπος, όταν αντιμετω
πίζει το κάθε πρόβλημα πνευ
ματικά, δεν καταβάλλεται. 
Στην αρχή πικραίνεται, όταν α
κούει ότι κάποιος υποφέρει, 
αλλά μετά έρχεται ως ανταμοι
βή η θεία παρηγοριά και δεν 
καταστρέφεται ο οργανισμός 
του. Ενώ η πίκρα από την κο
σμική στενοχώρια φέρνει γα
στρορραγία κλπ., αυτή δεν βλά
πτει τον οργανισμό, γιατί έχει 
θείο βάλσαμο... ”. Ο

Χ.Κ.Μ.

* Κατά π/ν Ορθόδοξη παράδοσή μας.

1. ALEXANDER SCHMEMANN, 
“Για να ζήαει ο κύαμος", Αθήνα 1987.

2. Γ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Π Α ΪΣΙΟ Υ  Α 
ΓΙΟ ΡΕΙΤΟ Υ , Λόγοι Β’, “Πνευματι
κή Αφύπνιση”, Σουρωτή Θ εσσαλο
νίκης 1999.
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Ν α ρ χ ι ο ο ι ο μ ό ς

Ο ανεπαρκής εαυτός

Τον Αστνν.Υποδ/ντη (ΥΓ) Γεωργίου Βαλιμήτη, 
Ψυχολόγον Κ.1Α.

“Ο Νάρκισσος δεν μπορούσε να αγαπήσει 
όχι όμως εξαιτίας μιας ολοκληρωτικής απορρόφησης στον εαυτό τον, 

όχι εξαιτίας της εικόνας που έβλεπε στον καθρέπτη τον νερού, 
αλλά εξαιτίας τον αντοκαταστροφικού βλέμματος που τον “έβλεπε"μέσα από το νερό”.

Ο. Kernderg.

Ο  Οβίδιος στις “Μετα- 
; μορφώσεις” μας ανα
φέρει πως η Ηχώ, 

φλύαρη νύμφη που ζούσε στα 
βουνά και τα δροσερά λαγκά
δια της Βοιωτίας, έτυχε και ε- 
ρωτεύθηκε τον ωραίο κυνηγό, 
Νάρκισσο, τον υιό του θεϊκού 
ποταμού Κηφισού, που όμως 
δεν ανταποκρίθηκε στο αίσθη
μά της. Ο Νάρκισσος καταδι
κάστηκε για την "ύβριν” του 
απέναντι στον έρωτα να ερω- 
τευθεί την ίδια την μορφή του 
που την είδε να καθρεπτίζεται 
σ’ ένα ρυάκι. Κατέληξε να πνι
γεί μέσα σ’ αυτή τη νερένια 
μορφή και μεταμορφώθηκε σε 
νεκρώσιμο άνθος.

Στον ποιητικό μύθο αυτό, 
που υποβαστάζει τη φροϋδική

“εισαγωγή στον Ναρκισσισμό” 
φαίνεται να διαφεύγει “ο άλ
λος” του Ναρκίσσου που είναι 
το αυτοερωτικό εγώ του.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μια 
παράταξη της ψυχανάλυσης 
θεμελιώνεται με τον Νάρκισσο 
ως “ναρκισσευόμενο” - νοση
ρή και αδιέξοδη επιθυμία του 
εαυτού. Η άλλη παράταξη υπέ
δειξε ότι ο Νάρκισσος παγι
δεύτηκε στο ερώτημα της εικό
νας, στο ερώτημα του βλέμμα
τος που έπεσε επάνω του.

Πριν από το 1900, ο ναρκισ
σισμός εθεωρείτο μια σεξουα
λική διαστροφή. Πρώτη η ψυ
χολογία είδε το ναρκισσισμό 
ως παραλλαγή της μεγαλομα
νίας, ένα είδος ερωτικού αντί
στοιχου της βιολογικής ορμής

της αυτοσυντήρησης. Ο Νάρ
κισσος λοιπόν “βλέπεται” από 
το βλέμμα παρά βλέπει. Το 
φορτίο στο Νάρκισσο εκπο
ρεύεται και γεννιέται από τον 
απέναντι, υπαγορεύεται από 
τον άλλον.

Αλλά ποιος είναι όμως ο 
Ναρκισσιστής και ποια η σχέ
ση του με την εποχή μας. Πολ
λοί άνθρωποι βρίσκονται σε 
φάση μετάβασης,, στο μέσο 
μιας καμπής, κατά την οποία 
δεν έχουν αναπτύξει ολόκληρη 
την ικανότητά τους να αγα
πούν, ίσως να είναι και “λιγό
τερο ικανοί” για αγάπη. Ο 
Ναρκισσισμός αφορά τον κα
θένα ξεχωριστά και την κοινω
νία συνολικά. Εμφανίζεται σαν 
ανεύθυνη “μανία του εγώ”.

Ο Ναρκισσιστής είναι ο τύ
πος ανθρώπου με παιδικά χα
ρακτηριστικά, που θωρακίζει 
τον εαυτό του απέναντι σε συ
γκινησιακές, ηθικές και κοινω
νικές δεσμεύσεις. Πρόκειται 
για χαρακτήρα ο οποίος κυ
ριαρχείται από την ακατάσχετη 
τάση για ατομική απόλαυση. 
Σε ό,τι αφορά την αυτοπεποί
θησή του, είναι βαρέλι χωρίς 
πάτο. Οικοδομεί την αυτοπε
ποίθηση στην κοινωνική του 
θέση και την ιδιοκτησία του, 
χωρίς να βρίσκεται ο ίδιος πί
σω απ’ αυτά, με αποτέλεσμα 
να θεωρεί τον εαυτό του υπερ
βολικά πιο σημαντικό απ’ ότι 
είναι, εξαρτάται δηλ. από τη 
διαρκή αναγνώρισή του από 
τους άλλους. Έτσι σπαταλά υ-
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περβολικά πολλή ενέργεια και 
κατά πάσα πιθανότητα θα δυ- 
σκολευθεί να διατηρήσει μια 
μακρόχρονη συντροφική σχέ
ση με την ανάλογη συγκινη
σιακή ανταλλαγή. Ο Ναρκισ
σισμός χαρακτηρίζεται από 
τον Freud ως ψυχωτική αντί
δραση απέναντι στον κόσμο, έ
να είδος απογοητευμένης υπο
χώρησης στον εαυτό - γιατί η 
αγάπη που ήθελε να δώσει κά
ποιος, δεν έγινε δεκτή.

Ο ψυχίατρος Ρίχτερ βλέπει 
σαν κεντρικό πρόβλημα του 
σημερινού ανθρώπου, την 
ψευδαίσθηση της εγωκεντρι
κής αξίωσης για ισόθεση πα
ντοδυναμία. Όμως, η αντίφαση 
παντοδυναμίας - απόλυτης α
δυναμίας, προέρχεται από μια 
φαινομενική θεοποίηση του 
ανθρώπου σε μια εποχή, όπου 
σχεδόν όλα είναι πραγματοποι
ήσιμα - ενώ βέβαια η αδυναμί
α απέναντι σε αναπότρεπτες 
καταστάσεις, (γηρατειά, ανία
τες αρρώστιες, και ο θάνατος) 
βιώνονται με ακόμη μεγαλύτε
ρη οδύνη.

Αλλά ποιο είναι όμως το βα
σικό πρόβλημα του ναρκισσιστι
κού ανθρώπου της εποχής μας: 
είναι ευχάριστος και γοητευτι
κός. Καταφέρνει να είναι παντού 
καλοδεχούμενος, έτσι ώστε να 
συναντά την αναγνώριση και το 
θαυμασμό των άλλων. Όμως, έ
τσι παραβλέπει τις πραγματικές 
του επιθυμίες και ανάγκες. Ίσως 
να φαίνεται ότι μια ναρκισσιστι
κή προσωπικότητα είναι ένας 
άνθρωπος με σύμπλεγμα κατω
τερότητας ο οποίος χρειάζεται 
να δέχεται επαίνους, αναγνώρι
ση, θαυμασμό.

Τα πράγματα, όμως δεν είναι 
έτσι. Αυτός που βασανίζεται α
πό κατωτερότητα έχει αμφιβο
λία, ανασφάλεια και προσπα
θεί να ικανοποιηθεί μέσα από 
την επιβεβαίωση. Διαφέρει α
πό τον ναρκισσιστή διότι του 
λείπει το θάρρος για δημιουρ
γία.

Ο σημερινός ναρκισσιστής 
είναι ένας σύγχρονος εγωι
στής, ο οποίος σκέπτεται τον ε
αυτό του; Η διαφορά είναι ότι 
ο εγωιστής, μόνο παίρνει, στε

ρώντας τον εαυτό του από τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση την 
ηθελημένη και συνειδητή προ
σφορά. Ο ναρκισσιστής αντί
θετα μπορεί να δώσει. Η ιδιαι- 
τερότητά του βρίσκεται ότι ε
πικεντρώνει τα πάντα στον ε
αυτό του. Θέλει να αρέσει, να 
τα έχει καλά με όλους, να δέχε
ται τον θαυμασμό και την ανα
γνώριση, ώστε εμφανίζεται 
σαν εγωιστής χωρίς να είναι. 
Αν δεν προσφέρει τίποτα στους 
άλλους αυτό σημαίνει ότι δεν 
αντιλαμβάνεται και τις ανά
γκες τους.

Καθώς όμως ο ναρκισσισμός 
σχετίζεται πάντα με την εξάρ
τηση από τους άλλους, ο στό
χος θα πρέπει να είναι το ξεπέ
ρασμα του ναρκισσισμού. Το 
πρώτο βήμα για κάτι τέτοιο εί
ναι να ξεκαθαρίσει κανείς τους 
λογαριασμούς με το ίδιο του το 
ναρκισσισμό. Το ανασφαλές ε
ξαρτημένο “εγώ” μπορεί πάντα 
να παραπλανηθεί από την ψευ
δαίσθηση της ανωτερότητας, 
με αποτέλεσμα να τσακίζεται 
εύκολα, να πέφτει σε κατάθλι

ψη κάθε φορά που μειώνεται η 
αναγνώριση από τα έξω.

Σκοπός παραμένει η αυτοϋ- 
πέρβαση και όχι να κολλάει 
κανείς σε μια ναρκισσιστική 
μορφή φαινομενικής αυτο
πραγμάτωσης. Έτσι κανείς δη
μιουργεί νέες μορφές σχέσεων 
αλλά και ένα ώριμο συνδυα
σμό προσωπικής και συλλογι
κής ευθύνης για μια καλύτερη 
κοινωνία. □

Βιβλιογραφία:

1) Οβίδιος, “Μεταμορφώσεις”.
2) Ελληνική Μυθολογία.
3) Παυσανίας, "Βοιωτικά".
4) Freud, "Εισαγωγή στον Ναρ

κισσισμό ”.
5) LERMER, S: "Αγάπη και φό

βος".
6) ΜΑΝΟΥ, Ν: Βασικά στοιχεία 

κλινικής ψυχιατρικής.
7) LACAN, J: La relation d ' objet.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Απρίλιος 2000 -  253



βόλτα 
στον κάμπο

της Χίου

Ο  Κάμπος της Χίου σε 
γοητεύει κάθε φορά 
που τον επισκέπτε

σαι όλο και πιο πολύ. Είναι αυτή 
η μυρωδιά από τα περιβόλια και 
η άνεση των παλιών αρχοντικών 
που σε κάνουν να αισθάνεσαι ό
μορφα σαν να βρίσκεσαι στον 
κήπο της Εδέμ. Έχουν γραφτεί 
πολλά για τον Κάμπο της Χίου 
αυτού του μοναδικού για την Ελ
λάδα τοπίου και οικιστικού συ
γκροτήματος που βρίσκεται λίγα 
χιλιόμετρα νότια από την πόλη 
της Χίου αλλά αρκεί μία βόλτα 
για να γίνει δικός σου και να τον 
απολαύσεις με όλες σου τις αι
σθήσεις.

Πρώτη χαίρεται όραση. Πα
ντού πορτοκαλιές, λεμονιές χιώ
τικες μανταρινιές ελαιόδεντρα, 
περιβόλια, ανθόκηποι. Ύστερα 
τη σκυτάλη την παίρνει η ό
σφρηση. Τέτοιες και τόσες μυ
ρωδιές δεν έχεις συναντήσει πο
τέ ξανά μπλέκονται με νοτισμέ- 
νο χώμα των ποτιστικών και σε 
μεθούν. Μέσα σε αυτή τη βλά
στηση φωλιάζουν πουλιά που με 
το τραγούδι τους αναλαμβάνουν 
να χαϊδέψουν την ακοή σου. Μια 
χιώτικη μανταρινάδα που θα σε 
ξεδιψάσει όταν ακουμπήσεις 
στον μαντρότοιχο ενός περιβο
λιού, σου δείχνει τη γεύση που 
παράγει η γη του Κάμπου. Κι ό
ταν το χέρι σου χτυπήσει το ρό
πτρο της αυστηρής τοξωτής ει
σόδου ενός καμπίσιου αρχοντι
κού, τότε “αγγίζεις” την Ιστορία.

Τον καιρό που όλη η Ελλάδα 
ήταν βυθισμένη στην αθλιότητα 
της σκλαβιάς και στο φτωχό της

έδαφος ζούσε με μόχθο και με 
ραγιάδικη μοιρολατρία ένας κα- 
κόμοιρος πληθυσμός μαραμένος 
από τις κακουχίες η Χίος παρου
σιάζει μια εικόνα ευδαιμονίας 
και αρχοντιάς. Η επικοινωνία 
της με την Ευρώπη και τον πολι
τισμό ήταν συνεχής και ποικίλη. 
Στο λιμάνι της υπήρχαν μεγάλα 
ιστιοφόρα που έφευγαν για τα 
μακρινά λιμάνια της Πόλης, της 
Οδησσού της Μασσαλίας μετα- 
φέροντας το φημισμένο μαστίχι 
και τα χρυσά εσπεριδοειδή της. 
Αποτέλεσμα λοιπόν της τακτι
κής επαφής με την Ευρώπη και 
του πλούτου που έμπαινε στο 
νησί ήταν να δημιουργηθεί στη 
Χίο μία ολόκληρη τάξη μεγαλο
αστών, που διακρινόταν για τη 
μόρφωση, το ήθος τους και την 
αρχοντιά τους.

Οι άνθρωποι αυτοί είχαν τα 
σπίτια τους, τους πύργους όπως 
τους έλεγαν έξω από την πόλη 
στον υπέροχο αυτό Κάμπο που 
άρχισε να κατοικείται τον 14ο 
αιώνα. Το εξωτερικό των σπι- 
τιών είναι αυστηρό με ψηλούς 
μαντρότοιχους και τοξωτές κα- 
στροειδές εξώπορτες το εσωτε
ρικό όμως διαφέρει ριζικά. Αντί
θετα από τα σπίτια της χώρας τα 
αρχοντικά του Κάμπου αποπνέ
ουν μια καλοκαιρινή ανεμελιά. 
Είναι διώροφα ή τριώροφα με ε
λεύθερη θέα από όλες τις όψεις, 
μεγάλες εξωτερικές σκάλες, ευ
ρύχωρες αυλές κεντημένες με 
βότσαλα, σκιερά δέντρα, εντυ
πωσιακούς ανθόκηπους με μεγά
λες αλέες και στοές, μάγγανο για 
το πότισμα από πηγάδια, μαρμά

ρινες στέρνες με πέργκολες ή 
κληματαριές.

Τα σωζόμενα αρχοντικά είναι 
χάρμα οφθαλμών αν και εδώ α
κόμα και τα χαλάσματα εκπέ
μπουν γοητεία. Θα το διαπιστώ
σετε τριγυρίζοντας στα δαιδαλώ- 
δη στενάκια του. Στον Κάμπο ο 
επισκέπτης νοιώθει σαν άρχο
ντας άλλης εποχής. Ναι, μόλις η 
βαριά πόρτα του κτήματος κλεί
σει πίσω του είναι σαν να περνά 
σε άλλη διάσταση. Όλα είναι μα
γεία το περπάτημα στο απέραντο 
κτήμα η γεύση των καρπών της 
γης ακόμα και η ξεκούραση στη 
στέρνα με τα νούφαρα.

Οι Χιώτες από γενιά σε γενιά 
δημιούργησαν μια οικολογική 
συνείδηση που προστάτευσε τον

Κάμπο και οι μόνες ζημιές προ- 
κλήθηκαν από τον μεγάλο σει
σμό του 1881. Σήμερα σώζονται 
αρκετά αρχοντικά μέσα στα δια
κόσια περίπου κτήματα και άλλα 
ανακαινίζονται με το μεράκι των 
νέων ανθρώπων. Η περιοχή χα
ρακτηρίσθηκε ως ιστορικό τοπίο 
και αποτελεί ζωντανή πηγή πλη
ροφοριών από τον 14ο αιώνα μέ
χρι σήμερα για τις πολιτικές, οι
κονομικές και πολιτιστικές δο
μές της Χίου και αξίζει να την ε- 
πισκεφθεί και να την απολαύσει 
κανείς κάθε εποχή του χρόνου.

Επιμέλεια:
Υπαστ. Α ’ Γεώργιος Κεβόπουλος
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Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ.ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0 
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199
κιν. 094 562489 fax: 6016 459

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

Υπάρχει ένα κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει 
α μ έ σ ω ς ,  έ τ ο ι μ ε ς  σ τ ο λ έ ς  κ α ι π α ρ α γ γ ε λ ί α ,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

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

μέ η χωρίς 
δικό σας Υφασμα

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

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

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

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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κόλαος Μπαρδάκας, Κίμων Τσούμος, Ευθύμιος Ράπτης, Γεώργιος Θεοχαρίδης, Ελένη Κε- 
μερλή, Δημήτριος Ούστας, Γεώργιος Καραντζάς, Χαράλαμπος Πεκιαρίδης, Δημήτριος 
Κισσανάκης, Δημήτριος Πλιάκος, Παναγιώτης Αναστασίου, Κωνσταντίνος Καλογερόπου- 
λος, Ιωάννης Καρακώστας, Ιωάννης Τζελέτας, Κωνσταντίνος Καρπουζάς, Ανδρέας Δελα- 
πόρτας, Σωτήριος Σκλήρης, Αθανάσιος Γεωργούλης, Αθανάσιος Ιωάννου, Λάμπρος Βενέ- 
της, Ιωάννης Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Οικονομάκης, Δημήτριος Μίχου, Κωνσταντίνος Α- 
λέλης, Φώτιος Χρυσίνας, Βασίλειος Παπάίωάννου και Δημήτριος Γιαννούτσος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος που υπηρετεί στην Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αχαϊας, Ηλείας ή Ζακύνθου, τηλ. 2403231.
•  Η Αστυφύλακας Γ εωργία Μουτρουπίδου που υπηρετεί στο Γ ραφείο Ασφαλείας του Α.Τ. Αμαρουσίου επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή τις όμορες Αστυν. Διευθύνσεις, τηλ. 6913035, 0945622496.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 37/25/11/1998 ανακοίνωσης της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, γνωρίζεται ότι για τη διεκδίκηση του οικογε
νειακού επιδόματος για το έτος 1997 και εντεύθεν, έχει ασκηθεί χωριστή αγωγή, λόγω αλλαγής του νομοθετικού καθεστώτος (ν. 2470/97). 
Γι’ αυτό όσοι συνάδελφοι έχουν δώσει εντολή για την άσκηση αγωγής στο δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Μητρόπουλου (μέσω της Ένω
σης ή μεμονωμένα) παρακαλούνται να αποστείλουν α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για το έτος 1997 και εντεύθεν, β) βεβαί
ωση της Υπηρεσίας περί μη λήψης του οικογενειακού επιδόματος για τα έτη 1997 και 1998 και γ) εξουσιοδότηση, στοιχεία και σύμβαση ε
ντολής (από την Ένωση).

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ (Τ.Ε.Μ.Α.)

Με έγγραφό της η Π.Ο.ΑΣ.Υ τονίζει ότι στο 28ο άρθρο του νόμου 2.800/29.2.2000 ΦΕΚ 41, τ.Α’ που αφορά τη σύσταση του Αρχηγεί
ου Ελληνικής Αστυνομίας, περιλαμβάνεται διάταξη (παρ.9) σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1481/1984 ΦΕΚ 152 
τ.Α’ εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό που κατατάσσεται στην Ελληνική Αστυνομία από την έναρξη εφαρμογής του παρα
πάνω νόμου, εφόσον συμπληρώνει το 35ο έτος και δεν υπερβαίνει το 48ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους εισαγωγής 
στη Σχολή.

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων που εισήλθαν μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων στην Ελληνική 
Αστυνομία και οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα εισαγωγής στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, καθόσον δεν υ
πήρχε σχετική πρόβλεψη. Η προαναφερθείσα διάταξη ρυθμίζει το όλο ζήτημα επί το ευνοϊκότερο έναντι των εισαχθέντων πριν την ενοποί
ηση των δύο Σωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:
Α. Οι Ανθυπαστυνόμοι με τετραετή θητεία στο βαθμό, που προέρχονται από τα Σώματα της πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό

λεων και έχουν συμπληρώσει το 38ο έτος της ηλικίας τους, ήτοι, οι προ του 1962 γεννηθέντες.
Β. Οι Ανθυπαστυνόμοι με τετραετή θητεία στο βαθμό, που κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία μετά το 1984 και έχουν συμπληρώ

σει το 35ο έτος της ηλικίας τους, ήτοι οι πριν το 1965 γεννηθέντες.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πράγματι παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας, παρακαλούνται οι συνάδελφοι Ανθυπαστυνόμοι της αρ

χικής κατηγορίας να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας έτσι ώστε στην αυτονόητη πλέον υπηρε
σιακή απόρριψη να υπάρξει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

Σε συνέχεια του 00/55 από 17.2.2000 εγγράφου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με το οποίο ανακοινώθηκε η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΑΣ για την 
αύξηση του ποσοστού απόδοσης του εφάπαξ κατά 6%, γνωρίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενέκρινε την αύ
ξηση σε ποσοστό 5% στο ποσοστό απόδοσης. Έτσι, το ποσοστό απόδοσης που χορηγεί το ΤΑΑΣ διαμορφώνεται στο ποσοστό του 96,6%.
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Π.Ο.ΑΣ.Υ

Περατώθηκαν οι τριήμερες εργασίες του 11ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, το οποίο ήταν και εκλογοαπολο- 
γιστικό. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 363 αντιπρόσωποι προερχόμενοι από 51 Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της χώρας και εκπρο
σώπησαν 36.898 μέλη (17.606 Αστυφύλακες, 13.044 Αρχιφύλακες, 4.797 Ανθυπαστυνόμους και 1.451 Αξιωματικούς).
Το 11 ο Συνέδριο αποτελεί σταθμό στα συνδικαλιστικά χρονικά της χώρας, καθόσον το έργο που παρήχθη είναι προϊόν σύ
μπνοιας και ομοφωνίας και από κάθε άποψη σημαντικότατο.
Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες, υπό ενιαίο ψηφοδέλτιο, απ’ όπου προέκυψαν τα νέα 
Διοικητικά και Ελεγκτικά όργανα της Ομοσπονδίας και οι εκπρόσωποι στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Συνδικάτων και στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία του Οργανισμού.
Διοικητικό Συμβούλιο: Δημήτριος Κυριαζίδης, Απόστολος Ρίζος, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Κωνσταντίνος Αντωνίου, Χρή- 
στος Φωτόπουλος, Γεώργιος Παπατσίμπας, Ιωάννης Μακρής, Ιωάννης Τσαβδαρτζής, Χαρίλαος Ψωμιάδης, Ευάγγελος Μυ
λωνάς, Στέφανος Πλακίδας, Αθανάσιος Μαγούλας, Παναγιώτης Σαπουνάκης, Δημήτριος Ντούμας, Κωνσταντίνος Κωνστα- 
ντινόπουλος, Παναγιώτης Ζαρρής, Κωνσταντίνος Ντούμας, Βασίλειος Σκορδάκης, Δημοσθένης Γόγολος, Γεράσιμος Μπελε- 
βώνης, Ιωάννης Φούρκας, Αντώνιος Δαλκαφούκης, Μιχαήλ Τολίκας, Γρηγόριος Βασιλάκος, Βασίλειος Βόβολης, Κωνσταντί
νος Πολιτίδης και Σταύρος Καπάτος.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εξέλεξε ομόφωνα το προεδρείο για την προσεχή τριετία:
Πρόεδρος ο Δημήτριος Κυριαζίδης, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Αντωνίου, Γεν. 
Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ο Γρηγόριος Βασιλάκος, Ταμίας ο Απόστολος Ρίζου, Ορ- 
γαν. Γραμματέας ο Ευάγγελος Μυλωνάς, Γραμματέας Δημ. και Διεθνών Σχέσεων ο Αντώνιος Δαλκαφούκης.
Προεδρείο Συνεδριάσεων Δ.Σ.: Πρόεδρος ο Ιωάννης Μακρής και Γραμματέας ο Ιωάννης Φούρκας.
Ελεγκτική Επιτροπή:
Παντελής Δημουτσής, Αντώνιος Μποταϊτης, Σωτήριος Παύλου, Μάλαμας Κοντογιώργης και Κωνσταντίνος Λιούπρας.
Για τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών:
Δημήτριος Τολίδης, Κωνσταντίνος Παπούτης, Παναγιώτης Καρράς, Γεώργιος Τσιάβος, Θωμάς Ασαρβέλης, Στέργιος Μπα- 
ντόλας και Ανδρέας Παπανδρέου.
Για το Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Α.Π.:
Αθανάσιος Σπυράκος και Ιωάννης Χασκής.
Για το Δ.Σ. του Ε.Τ.Υ.Α.Π.:
Αθανάσιος Μαγούλας και Ιωάννης Χασκής.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το 11 ο Συνέδριο ενέκρινε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συ- 
νταξιοδοτικά αιτήματα.

ΘΕΣΜΙΚΑ

•  Επαναπροσδιορισμός του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και οριστική απαλλαγή από την εκτέλεση έργων ξένων προς 
την αποστολή της ώστε να επιδοθεί απερίσπαστη στην καταπολέμηση του εγκλήματος και γενικότερα στη διασφάλιση των α- 
παιτούμενων συνθηκών τάξης και ασφάλειας, όροι απαραίτητοι για την ειρηνική και δημιουργική ενασχόληση του Έλληνα 
πολίτη.

•  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών, ανακατανομή του αστυνομικού προσωπικού με νέο οργανόγραμμα από μηδενική βάση για 
το οποίο κατατέθηκε πλήρη πρόταση.

•  Θέσπιση νέου κανονισμού χρόνου εργασίας και ανάπαυσης του αστυνομικού προσωπικού για το οποίο κατατέθηκε πλή
ρη πρόταση.

•  Αναβάθμιση, επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευσης για το οποίο κατατέθηκε ήδη πρόταση που χρήζει περαιτέ
ρω επεξεργασία.

•  Αξιοκρατικό, αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα κρίσεων - προαγωγών για όλους τους βαθμούς, για το οποίο επίσης τέθηκε 
πλήρη πρόταση η οποία χρήζει περαιτέρω επεξεργασία.

•  Εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Δικαίου και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας.
•  Συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων που α

φορούν τον κλάδο.
•  Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για τη χρήση των όπλων επί του οποίου υφίσταται από το 1992.
•  Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τέκνων αστυνομικών στις Αστυνομικές Σχολές σε ποσοστό 12%.
•  Τροποποίηση του Συνδικαλιστικού νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους 

προ και μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου.
•  Καθιέρωση συνδικαλιστικών σεμιναρίων σε εξαμηνιαία βάση, έτσι ώστε να προκόψουν καταρτισμένα στελέχη, προς ό

φελος των εργαζομένων και του κλάδου γενικότερα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

•  Κατάρτιση και θεσμοθέτηση αστυνομικού μισθολογίου
•  Επέκταση των μισθολογικών προαγωγών για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού για το οποίο κατατέθηκε πλήρης πρόταση.
•  Αμοιβή αργιών, υπερωριών, εξαιρέσιμων με ωρομίσθιο.
•  Επέκταση του πριμ παραγωγικότητας που δίδεται στους δημοσίους υπαλλήλους.
•  Τα επιδόματα παραμεθόριων περιοχών που δίδεται στους δημοσίους υπαλλήλους να επεκταθεί και στους αστυνομικούς, καθώς και τα 

ευεργετήματα εγκατάστασης - στέγασης.
•  Χορήγηση αποζημίωσης για κάθε ημέρα εκτός έδρας κατά τις αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις, με προκαταβολή του συνό

λου της δικαιούμενης αποζημίωσης και δικαιώματος άρνησης παραλαβής φύλλου πορείας σε περίπτωση μη προκαταβολής.
•  Αναπλήρωση εισοδήματος αστυνομικών που έχουν υποστεί σωματική βλάβη κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, μέσω του ταμείου 

αρωγής.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

•  Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος των αστυνομικών ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότη
τες που ορίζει ο νόμος.

•  Θέσπιση ποσοστού 10% των εσόδων από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κ..Ο.Κ. υπέρ του Μ.Τ.Σ. και Τ.Α.Υ.Α.Π. 
με κατανομή 68% ΚΑΙ 32% αντίστοιχα.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

•  Χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών και στις συντάξεις.
•  Αυτόματη αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας, έτσι, ώστε οι αποδοχές τους να ανέλθουν σε ποσοστό 

80% των αποδοχών των εν ενεργεία αντί του ποσοστού 50% περίπου που είναι σήμερα.
•  Διατήρηση του ισχύοντος ορίου ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δήλωση δημόσια των αστυνομικών ότι αρνούνται να χρησιμοποιούνται ως φρουροί ασφαλείας των Νατοϊκών στρατευμάτων που απο
βιβάζονται σε ελληνικά εδάφη και οδηγούνται στη γειτονική Γιουγκοσλαβία, με το ενδεχόμενο χρησιμοποίησής τους πάλι σε βάρος του δο
κιμαζόμενου σερβικού λαού.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. πραγματώνοντας ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου κατέθεσε την 22.3.2000 κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας δια του συμμετέχοντος εκπροσώπου της, ολοκληρωμένη πρόταση σε ότι αφορά τη σύσταση Ει
δικού Λογαριασμού Αναπλήρωσης της Απώλειας Εισοδήματος των Αστυνομικών που υπέστησαν βλάβη υγείας κατά την εκτέλεση του κα
θήκοντος και ένεκα αυτού. Η απόφαση για το αίτημα θα ληφθεί στο επόμενο Δ.Σ. του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι αρ
νητική, η Ομοσπονδία θα προχωρήσει αυτοτελώς στη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να καλύψει τα μέλη της.

Π.ΕΝ.Α.Α.

Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους του αρμόδιου εισαγγελέα σε βάρος του αστυφύλακα Γιώργου Ατματζίδη, “για αν
θρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο”, για το θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου ομογενή Νικολάου Λεωνίδη, στη Θεσσαλο
νίκη, Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας:

1. Εκφράζει τη λύπη της για το θάνατο ενός νέου ανθρώπου και τα θερμά συλλυπητήρια στους γονείς και συγγενείς του, τονίζοντας πα
ράλληλα τη στήριξη, υποστήριξη και αγάπη της προς την ευρύτερη κοινότητα των ομογενών απ’ τον Πόντο.

2. Επισημαίνει ταυτόχρονα την πλήρη και αυτονόητη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αυθαίρετη, καταχρηστική ή άστοχη ενέργεια οποιοσ
δήποτε αστυνομικού, η οποία στρέφεται σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας των συμπολιτών μας, πολλώ δε μάλλον όταν αυτή οδηγεί 
στην αφαίρεση της ίδιας τους της ζωής.

3. Εκφράζει, όμως, χωρίς ασφαλώς ίχνος πρόθεσης εμπλοκής της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στο έργο της εισαγγελικής αρχής, τη δικαιο
λογημένη απορία της για την ποινική δίωξη με τη συγκεκριμένη κατηγορία, αφού, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα τουλάχιστον στοιχεία που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και τις δημόσιες μαρτυρίες συναδέλφων μας, δεν προκύπτει ότι το τραγικό αυτό γεγονός, κάτω από 
τις συνθήκες που έλαβε χώρα, ήταν αποτέλεσμα εκ προθέσεως ενέργειας, του εν λόγω αστυφύλακα, ενώ η ανωτέρω εισαγγελική δίωξη φαί
νεται πως ενθάρρυνε και την επίθεση ομάδας νεαρών κατά του Αστυνομικού Τμήματος Ανω Πόλης, στο οποίο ο αστυφύλακας αυτός υπη
ρετεί.

4. Τέλος και με την ευκαιρία του θλιβερού ως άνω γεγονότος, η Ομοσπονδία διαβεβαιώνει τους συμπολίτες μας ότι ο σεβασμός της αν
θρώπινης ζωής και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, αδιακρίτως, αποτελεί πρώτιστο μέλημα και καθή
κον μας και καλεί, τους Πολίτες, να αντιληφθούν στις πραγματικές διαστάσεις τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τον αληθινό κίνδυνο ζω
ής που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την Πολιτεία, για πολλοστή φορά, να προχωρήσει ε
πιτέλους, στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη “χρήση των όπλων από αστυνομικούς”, ώστε να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες 
και συγχύσεις ορθής χρήσης αυτών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.

Η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο
μικών διοργανώνει και φέτος για τους αστυνομικούς πρόγραμμα 
θερινών διακοπών στην περιοχή της Βελίκας - Αγιοκάμπου πε
τυχαίνοντας 25% έκπτωση επί των τιμών. Η Τ.Δ. έχει στη διάθε
σή της δύο πλήρεις και ανεξάρτητες μεταξύ τους γκαρσονιέρες, 
οι οποίες βλέπουν στη θάλασσα, εξοπλισμένες με όλα τα απαραί
τητα για το νοικοκυριό, που μπορούν να φιλοξενήσουν μια 5με- 
λή οικογένεια. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και υπεραγορά, για τις 
ανάγκες των παραθεριστών. Η περιοχή καλύπτεται από αστική 
συγκοινωνία και οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα, που είναι εβδομαδιαίο (χωρίς αυτό να αποκλεί
ει και την ενοικίαση 2ης εβδομάδας) θα πρέπει μέχρι την 15η 
Ιουνίου το αργότερο να έχουν δηλώσει συμμετοχή στον υπεύθυ
νο προγράμματος κ. Δομούζη, τηλ. 683170, 615712, προκατα
βάλλοντας το 1/3 της αξίας. Η Τοπική Διοίκηση διευκολύνει την 
αποπληρωμή της εβδομάδας. Ουδεμία άλλη επιβάρυνση υπάρχει 
για τους παραθεριστές όσον αφορά στα κοινόχρηστα έξοδα. Ι
σχύει και ο κοινωνικός τουρισμός για τους διαθέτοντες τα απα
ραίτητα κουπόνια.

Περίοδος: 29/5 - 26/6 και 4/9 - 12/9, τιμή: 28.000/εβδομάδα.
Περίοδος: 26/6 - 3/7 και 28/8 - 4/9, τιμή 32.000/εβδομάδα.
Περίοδος: 3/7 - 10/7 και 21/8 - 28/8, τιμή 42.000/εβδομάδα.
Περίοδος: 10/7 - 21/8, τιμή 52.500/εβδομάδα.

ΚΟΥΡΕΙΟ Δ.Α.Α.Α.

Πεντέλης 10, Αγ. Παρασκευή 
τηλ. 6000916 εσ. 43 
Internet, e-mail: Koureas@ x - treme.gr 
Ωράριο, Δευτέρα και Τετάρτη: 14.00 - 21.00, Τρίτη, Πέμπτη 

και Παρασκευή: 08.00 - 14.30, Σάββατο: 09.00 - 13.00

MILITARY CLUB

Στο MILITARY CLUB μπορούν να γίνουν μέλη μόνον τα εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και το αντίστοιχο Πολιτικό 
προσωπικό.
Αποκλειστικός στόχος του MILITARY CLUB είναι μέσα από τις 
συμβάσεις που υπογράφει με εταιρίες, να “ρίξει” το κόστος ζωής 
των μελών του. Ήδη πέτυχε εκπτώσεις ακόμα και στα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτων (14% - 20%) από την Εθνική Ασφαλιστική. 
Πρόσφατα απέκτησε την δική του κάρτα “βίζα” την οποία για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
αυτοί στους οποίους απευθύνεται, εντελώς δωρεάν και χωρίς 
ετήσια συνδρομή, εφ’ όρου ζωής.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στον 
Όμιλο Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με έδρα το 
Αιγάλεω έχει ως εξής:
Πρόεδρος ο Παναγιώτης Σπυράτος, Γεν. Γραμματέας ο Ελευθέριος 
Διαμαντής, Α’ Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Πραμαντιώτης, Β’ 
Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Λαλής, Ταμίας η Μαρία Σαλογιάννη, και 
Μέλη οι Μιχαήλ Παναγιάς και Σάββας Ευθυμιάδης. 
Αναπληρωματικά Μέλη οι, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Θεοφάνης 
Λάζαρης, Σταματία Πελεκάνου και Άγγελος Σωληναραίος.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Πιέρρος Γλετζάκος, Μιχαήλ 
Χατζηνικολάου και Ιωάννης Προεστός.

ΣΕΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2422/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το Καταστατικό Σωματείου με την 
επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ
ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα και σκο
πός αυτού εκτός των άλλων και η δια της εφαρμογής των νόμων 
προστασία από κάθε έκνομη ενέργεια των πολιτών.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Σωτήριος 
Σωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος ο Διονύσιος Κοπανιτσανός, Γεν. 
Γ ραμματέας Δημήτριος Γ ραμματικός, Ταμίας Στέλλα Μήλιου, ε
πί των Δημοσίων Σχέσεων ο Ιωάννης Ιερωνυμάκης, Ταμίας Β’ ο 
Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος και Ειδικός Γ ραμματέας ο Πέ
τρος Κομπόρης.

Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Κωνσταντίνος Γεωργίου, Χρήστος 
Γ ραμματικός, Ελένη Καρμαντζόγλου και Νίκη Πρωτόπαππα.

Διεύθυνση του Σωματείου: Βερανζέρου 44, Αθήνα, τηλ. 
5222098.

ΓΕΝΕΘΑΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Την 12.5.2000 και ώρα 21.00 θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση 
στο κοσμικό κέντρο “Κομπολόι” στο Ν. Σούλι Σερρών, στο 6ο χλμ. 
Της Ε.Ο. Σερρών - Δράμας, τηλ. 0321 - 92200, των εισαχθέντων την 
15.5.1976 στη Σχολή Χωροφυλάκων και Αστυφυλάκων.

Καλούνται οι συνάδελφοι να λαμπρύνουν τη συνεστίαση με την 
παρουσία τους. Πληροφορίες: Μόσχος Καλλίτσαρης, τηλ. 0231 - 
24445, 62980, και Στυλιανός Μαραγκός, τηλ. 0231 - 54770.

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Δυτ. Αττικής εύχεται στους εν 
ενεργεία και τους αποστράτους αστυνομικούς καθώς και τα μέλη 
των οικογενειών τους Καλή Ανάσταση και Ειρήνη σ’ όλον τον κό
σμο.

ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής μετά τις πρόσφατες αρχαι
ρεσίες συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ο Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Γεν. Γ ραμματέας ο Αθανάσιος Σπυράκος, Α’ Α
ντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Μαγούλας, Β’ Αντιπρόεδρος ο Σωκράτης Μάγγας, Ταμίας ο Σω
κράτης Μάγγας, Οργαν., Γραμματέας ο Δημήτριος Καραγιαννόπουλος, Αναπ. Γεν. γραμ
ματέας ο Σπήλιος Κρικέτος και Μέλη οι Δημοσθένης Γόγολος, Αντώνιος Λιακόπουλος, Α- Επιμέλεια:
ναστάσιος Μερκούρης, Αντώνιος Δαλκαφούκης και Γ εώργιος Ψαλλίδας. Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “Ε
ΠΑΙΝΟΣ" στους: Αστ. A ' ΝΑΣΤΟΥΛΗ 
Κων/νο και Am. Β ' ΜΠΑΡΔΗ Θωμά, 
διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφα
λείας Πρέβεζας, πέτυχαν στον Παντο
κράτορα Πρέβεζας, σε συνεργασία με α
στυνομικούς του Τ.Α. Αγρίνιου, να ε
ξαρθρώσουν κύκλωμα εισαγωγής και 
διακίνησης ναρκωτικών και να συλλά- 
βουν δύο άτομα, τα οποία με δύο ακόμα 
συνεργούς τους εισήγαγαν στη χώρα μας 
από την Αλβανία με σκοπό την εμπορία 
111 κιλά αποξηραμένης κάνναβης σε 
φούντα.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "Ε
ΠΑΙΝΟΣ" στους: Am. Α ' ΡΟΙΖΙΩΚΟ 
Νικόλαο, Ynam. A ' ΠΑΠΠΑ Βασίλειο, 
Αρχ/κα Μ.Π.Σ. ΖΙΑΚΑ Ιωάννη, Am/κες 
ΑΑΕΞΟΠΟΥΛΟ Δημοσθένη, ΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΟΥ-ΛΙΟΣΣΑ Αθανάσιο, ΜΑΖΙΩΤΗ 
Ευάγγελο και ΜΠΑΡΖΟ Σπυρίδωνα, διό
τι υπηρετούντες στο Αστυνομικό Τμή
μα Μεγάρων, πέτυχαν να εντοπίσουν 
και να συλλάβουν τέσσερα άτομα, στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 618 γραμ. ηρωίνη, 17,6 γραμ. 
κοκαΐνη, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέ
φωνα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε "ΕΠΑΙΝΟΣ" 
στους: Αστυν. Υποδ/ντή ΚΟΝΙΑΡΟ Xpήmo, Ynam. A 'ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Xpr\mo, Α- 
m /κες ΖΙΟΥΤΗ Γεώργιο και ΡΟΥΝΗ Ηλία, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίω
ξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα με αποτέλε
σμα να πετύχουν τη σύλληψη δύο ατόμων στη Θεσσαλονίκη, στην κατοχή των οποί
ων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 963 γραμ. ηρωίνη, 250 γραμ. κοκαΐνη, 240 γραμ. ιν
δική κάνναβη, μία ηλεκτρονική ζυγαριά και χρηματικό ποσόν προερχόμενο από εμπο
ρία ναρκωτικών.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “ΕΥΦΗΜΗ 
ΜΝΕΙΑ ” και υλική αμοιβή εκατό χιλιάδων δρχ. στους: Ynam. Α ΦΩΤΟΥ Αλέξιο και 
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ Βασίλειο, Ανθ/μους ΒΩΡΡΟ Ανδρέα, ΤΣΙΟΥΣΗ Αντώνιο και Am/κα 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ Παύλο, διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Κλειτορίας Αχαϊας και στο Α.Τ. Λε- 
βιδίου Αρκαδίας, κατά τη διαπραχθείσα ληστεία σε βάρος του Υποκαταστήματος της 
Α.Τ.Ε. Κλειτορίας Αχαϊας επιβαίνοντες σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, κατεδίωξαν σε ο
ρεινή περιοχή, μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες τους τέσσερις ένοπλους δράστες, 
τους οποίους εντόπισαν στην περιοχή Φενεού Κορινθίας, αντήλαξαν πυροβολισμούς 
από απόσταση και συντέλεσαν στη σύλληψή τους από Αστυνομικούς της Α.Δ. Κοριν
θίας και της Ε.Κ.Α.Μ.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “ΕΥΦΗΜΗ 
ΜΝΕΙΑ ” και υλική αμοιβή 3 μηνιαίων Βασικών Μισθών στους: Am/κες ΓΑΛΑΝΟ Στα- 
μάτιο, ΒΑΔΑ Ιωάννη, ΨΥΧΟΓΙΟ Βασίλειο και ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, καθώς επί
σης και “ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ ” και υλική αμοιβή 2 μηνιαίων Βασικών Μισθών moυς: Α- 
m. Β ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΑΊΔΑ Κων/νο και Am/κα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, διότι υ
πηρετούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, στο Τμήμα Αμεσης Δράσης 
και στο Τ.Τ. Πατρών, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και στην προσπάθειά τους 
να συλλάβουν ομάδα Αλβανών και ενός Έλληνα, εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι ή
ταν οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες, ήλθαν σε συμπλοκή με αυτούς 
με αποτέλεσμα να τραυματισθούν οι αναφερόμενοι οι πρώτοι τέσσερις αστυνομικοί, 
δύο Αλβανοί υπήκοοι, εκ των οποίων ο ένας θανάσιμα, ενώ συνελήφθησαν πέντε εκ 
της ανωτέρω σπείρας και να κατασχεθούν 27 κιλά κάνναβη σε φούντα, ένα αυτόματο 
όπλο, πολλές σφαίρες και δύο αυτ/τα.

Επίσης απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ” στους Υπαστυνόμο Β ’ Γεώργιο Ξάνθη και 
Αρχ/κα Γεώργιο Μπινιέρη, διότι ο πρώτος υπηρετών στην Υ.Α. Πατρών ήταν ο απο
δέκτης των πληροφοριών σχετικών με τη διακίνηση ναρκωτικών από τους δράστες και 
τις μεταβάσεις τους στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, ο δε δεύτερος υπηρετών στο Τ.Δ.Ν. 
Πατρών, κατέφθασε στο σημείο αμέσως μετά την εκδήλωση του αιματερού επεισοδί
ου, συνέλαβε τον ένοπλο Αλβανό στο πίσω μέρος του καραβιού, ο οποίος είχε διαφύ- 
γει της προσοχής των τριών Αστυνομικών που τον επιτηρούσαν, εκ των οποίων οι δύ
ο είχαν τραυματισθεί.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ” στους: Am. Δ/ντή ΚΟΚΚΙΝΗ Γεώργιο, Α- 
m. Υποδ/ντή ΔΟΛΑΠΙΣΟΓΑΟΥΣιδέρη, Am .A ' ΜΑΡΑΓΚΟΥΖΟΥΔΗΖήση, Ynam.A ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟ Δημήτριο, Ynam.B' ΤΣΙΑΡΑ Λά
μπρο και ΣΙΟΛΟ Δημήτριο, Ανθ/μους ΤΣΙΑΒΛΑΡΙΔΗΔημήτριο, ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη και ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΠαναγιώτη, Αρχ/κα 
Π.Σ. Δ ΑΜΑΧΗ Παναγιώτη, Αρχ/κες ΜΠΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ Παρασκευά, ΜΟΥΧΤΑΡΗ Νικόλαο, ΖΥΜΠΙΑΡΟΥΔΗ Xpήmo και ΚΟΥΛΕ- 
ΑΗ Βασίλειο, Αρχ/κα Π.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κες ΜΠΣ ΓΚΟΥΤΑΚΗ Γεώργιο και ΝΑΣΤΟ Γεώργιο, Am/κες ΞΥΦΤΗ Α
θανάσιο, ΚΡΑΝΟΥΔΗ Παναγιώτη, ΤΑΊΡΙΔΗΣτυλιανό και ΠΕΤΡΙΔΗ Γεώργιο, διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. Ροδόπης, στην Υ.Α. 
Αλεξ/πολης, το Τ.Α. Κομοτηνής και στο Α.Τ. Περ. Κομοτηνής, αφού αξιοποίησαν κατάλληλα σχετικές πληροφορίες, σε συνερ
γασία με Interpol, πέτυχαν μετά από πολυήμερη παρακολούθηση, σε αιφνιδιαστική επιχείρηση σε ξενοδοχείο της Ροδόπης να συλ
λάβουν τον TATARENKOV VLADIMIR υπήκοο Ρωσίας, διεθνώς καταζητούμενο για εγκλήματα ανθρωποκτονιών, καθώς και τη 
σύζυγό του, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πιστόλια, τριακόσια φυσίγγια, έξι χειροβομβίδες, τέσσερις 
φορητοί ασύρματοι και πλαστά έγγραφα με τα οποία είχαν νομιμοποιήσει την παραμονή τους στην Ελλάδα.
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “ΕΥ
ΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ ” και υλική αμοιβή ύ
ψους ενός μινιαίου μισθού στους: Αρ- 
χ/κες ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΚΑ
ΠΑΡΟ Βασίλειο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟ Γε
ώργιο και Αστ/κες ΣΙΟΥΠΟΥΛΗ Γεώργιο 
και ΚΙΤΣΑΚΗ Νικόλαο, διότι υπηρετού- 
ντες στην Άμεση Δράση Αττικής και 
στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, κα
τόρθωσαν και συνέλαβαν ύστερα από 
πεζή καταδίωξη τον ένοπλο δράστη Νι
κόλαο Μηχανιώτη, ο οποίος είχε μεταβεί 
στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και με 
την απειλή πιστολιού αφαίρεσε από το 
σκοπό πύλης του Αστυνομικού Κατα
στήματος Δόκιμο Αστ/κα, το υποπολυ- 
βόλο και είχε τραυματίσει τον Αρχ/κα 
Γεώργιο Κανελλόπουλο.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε «Ε
ΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστ. Υποδ/ντή ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Νικόλαο, Αστυν. Β ΘΕΟΧΑΡΗ Βα
σίλειο και ΣΟΥΛΤΗ Θεόφιλο, Υπαστ. 
A ΤΖΟΥΜΑΚΑ Χρήστο και ΑΓΓΕΑΗ  
Κων/νο, Ανθ/μους ΤΣΙΛΙΜΗ Γρηγόριο, 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΟ Νικόλαο και ΔΕΡΜΙ- 
ΤΖΑΚΗ Ιωάννη, Αστ/κα ΧΡΗΣΤΑΚΗ 
Δημήτριο, διότι υπηρετούντες στην Υ- 
ποδ/νση Ασφάλειας Ιωαννίνων, πέτυ- 
χαν σε μικρό χρονικό διάστημα να εξι
χνιάσουν την ανθρωποκτονία εκ προθέ- 
σεως που διεπράχθη στην περιοχή Ροδο
τοπίου Ιωαννίνων, σε βάρος του κτηνο- 
τρόφου, και να συλλάβουν το δράστη.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε “Ε
ΠΑΙΝΟΣ” στους: Α στ. A ' ΚΑΑΠΑΚΙΔΗ 
Παναγιώτη, Ανθ/μο ΣΟΑΑΚΙΔΗ Χριστό
δουλο, Αρχ/κες ΜΠΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Κυ
ριάκο και ΣΑΠΑΝΑ Γεώργιο, Αστ/κες 
ΜΟΣΧΟ Νικόλαο, ΜΑΛΛΙΑΡΟ Γεώργιο 
και ΓΕΡΑΚΙΝΗ Εμμανουήλ, διότι υπηρε
τούντες στο Τ.Α. Καβάλας πέτυχαν τη 
σύλληψη δύο ατόμων, στα Τενάγη Φι
λίππων, στην κατοχή των οποίων βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 8.700 γραμ. ακα
τέργαστη ινδική κάνναβη και 6,5 γραμ. 
ηρωίνη, ενεργώντας δε προανάκριση 
συνέλαβαν άλλα δύο άτομα στη κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
86 γραμ. ηρωίνης.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε «ΕΠΑΙ
ΝΟΣ» στους: Αστ. Υποδ/ντή ΑΝΔΡΑΒΙΖΟ 
Γεώργιο, Αστ. Α ΑΠΟΣΤΟΔΙΔΗ Στέργιο, 
Υπαστ.Α ΚΥΡΙΑΚ1ΔΗ Απόστολο, Αν
θ/μους ΤΣΕΑΕΓΓΙΔΗ Παύλο και ΑΙΑΤΟ- 
ΠΟΥΛΟ Στέφανο, Αρχ/κα ΜΠΣ ΓΚΟΥΡ- 
ΑΑ Λάζαρο και Αστ/κα ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ 
Διονύσιο, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα 
Αρχαιοκαπηλίας της Δ.Α. Θεσσαλονί
κης, πέτυχαν τη σύλληψη δύο ατόμων 
στη Θεσσαλονίκη και Νάουσα Ημαθίας, 
διότι κατείχαν και διαπραγματεύονταν 
την πώληση 37 αντικειμένων (Βυζαντι
νών εικόνων - εκκλησιαστικών ειδών) 
που υπάγονται στις προστατευτικές δια
τάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου, τα ο
ποία και κατασχέθηκαν.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Βοιωτίας απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυ
νόμο Β ΑΓΟΡΗ Θεοχάρη, Υπαστ. Α ΎΡΙΚΑΑΙΤΗ Νικόλαο, Αρχ/κες ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλία 
και ΝΤΕΒΑΝΕ Βασίλειο Αστ/κες ΚΑΣΙΤΣΑ Σταύρο και ΣΙΑΤΗΡΑ Μαρία, διότι υπηρε
τούντες στο Τ.Α. Θηβών, πέτυχαν να εξιχνιάσουν κλοπή χρηματικού ποσού 3.000.000 
δρχ. και να συλλάβουν το δράστη αυτής. Επίσης, σε νομότυπη έρευνα στην οικία του 
δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε 1.200 mgr ηρωίνης, 1 gr. ινδικής κάνναβης και 10 
χάπια υπνοστεντόν.

Με απόφαση του Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Πελοποννήσου, απονεμήθηκε 
«ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Υπαστ. Α ' ΑΑΜΠΑ- 
ΝΗ Πέτρο και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟ Α- 
γαμέμνονα, Ανθ/μους ΜΑΝΟ Κων/νο, 
ΜΠΕΛΤΣΟ Σωτήριο και ΜΠΟΖΙΟΝΕ- 
ΑΟ Γεώργιο, Αρχ/κες ΜΠΣ ΙΑΚΩΒΟ 
Παναγιώτη και ΑΔΜΠΑΝΗ Γεώργιο και 
Αστ/κα ΣΚΛΑΒΟ Νικόλαο, διότι υπηρε
τούντες στην Επιθ. Αστυν. Πελοποννή
σου, Τ.Α. Τρίπολης και Τ.Τ. Τρίπολης, 
πέτυχαν να εξιχνιάσουν έντεκα ζωοκλο
πές που είχαν διαπραχθεί σε περιοχές 
της Α.Δ. Αρκαδίας και Κορινθίας και να 
συλλάβουν τους δράστες αυτών.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε «Ε
ΠΑΙΝΟΣ» και υλική αμοιβή 30.000 δρχ. 
στους: Αστ. Α ' ΡΟΤΖΙΩΚΟ Νικόλαο, Αν
θ/μο ΚΑΡΒΟΥΝΗ Θεόδωρο, Αστ/κες Α- 
ΛΕΞΟΠΟΥΑΟ Βάιο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- 
ΛΙΟΣΣΑ Αθανάσιο, ΜΑΖΙΩΤΗ Ευάγγελο 
και ΧΑΛΙΑΝΔΡΟ Ιωάννη, διότι υπηρε
τούντες στο Α.Τ. Μεγάρων, πέτυχαν να 
εντοπίσουν και να συλλάβουν μετά από 
καταδίωξη τον Πέτρο Ξάνθη, ο οποίος 
είχε διαπράξει δεκατέσσερις αρπαγές 
τσαντών και μία ληστεία σε βάρος γυ
ναικών στην περιοχή Μεγάρων.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε «ΕΥΑ
ΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστ. Υποδ/ντή ΜΑΡ- 
ΓΙΩΑΟ Δημήτριο, Αστ. Α ΉΑΣΙΟΥΛΗ 
Κων/νο, Αστ. Α ΝΑΣΙΟΥΛΗ Κων/νο, Αν
θ/μους ΝΑΣΙΟΥΛΗ Γεώργιο, ΚΑΠΕΛΑ- 
ΝΟ Κων/νο, ΣΑΚΚΑ Κων/νο, ΠΑΠΑ- 
ΔΙΩΤΗ Κων/νο, ΔΙΟΛΙΟΥΣΗ Θεοφάνη 
και ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ Αναστάσιο, Αρχ/κες 
ΜΠΣ ΝΤΟΥΣΚΑ Ευάγγελο, ΠΕΤΡΟΥ 
Παναγιώτη, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασίλειο, 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριο, ΝΟΥΛΑ Απόστο
λο, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο, ΤΑΣΟΥΑΗ 
Φώτιο και ΧΡΗΣΤΟΥ Σπυρίδωνα, Α
στ/κες ΜΟΣΧΟ Παναγιώτη, ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Γεώργιο, ΠΑΛΙΑΤΣΟ Νικόλαο, ΛΟΥΚΑ 
Βασίλειο, ΣΙΣΚΑ Δημήτριο, ΖΑΦΕΙΡΗ 
Γεώργιο και ΤΣΙΑΤΣΟ Βασίλειο, διότι υ
πηρετούντες στην Α.Δ. Πρέβεζας, Τ.Α. 
Πρέβεζας, Α.Τ. Θεσπρωτικού και Α.Τ. 
Καναλακίου, στην παραλία Βαλανιδο- 
ράχης Πρέβεζας, πέτυχαν μετά από συ
ντονισμένες ενέργειες να εξαρθρώσουν 
κύκλωμα εισαγωγής και εμπορίας ναρ
κωτικών, επιτυγχάνοντας τη σύλληψη 
δύο ατόμων, την κατάσχεση 126,5 κιλών 
αποξηραμένης κάνναβης σε φούντα και 
την κατάσχεση δύο Ι.Χ.Ε. αυτ/των.

Με απόφαση της Α.Δ. Λάρισας απο
νεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστ. 
Α 'ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο και ΧΑΛΑ- 
ΤΣΗ Βασίλειο, Υπαστ. Α ' ΚΟΥΤΡΑ 
Κων/νο, Αρχ. Π.Σ. ΔΗΜΟΥ Αντώνιο, 
ΚΑΊΑΡΑ Αθανάσιο και ΚΙΤΣΙΟ Δημή- 
τριο, Αρχ. ΜΠΣ ΓΟΥΣΙΟ Ηλία, ΝΤΕΡ- 
ΚΟ Αθανάσιο ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ Πηνελόπη 
και ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κες 
ΑΚΡΙΔΑ Αντώνιο, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Αθανά
σιο, ΑΔΑΜΟΥΛΑ Χριστόφορο, ΠΟΛΥΖΟ 
Γεώργιο και ΚΟΣΜΑΝΟ Κων/νο, διότι 
υπηρετούντες στην Υ.Α. Λάρισας και 
στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, κα
τόρθωσαν να συλλάβουν ένα άτομο το 
οποίο κατείχε οκτώ κιλά και πεντακόσια 
εξήντα γραμ. κάνναβη, την οποία προό
ριζε για εμπορία. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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Αδυναμία στα κινητά

Από άνδρες του Α.Τ. Μοσχάτου συνελήφθησαν οι, Πέτρος Διαμαντίδης, Παύλος 
Πανιτσίδης και Νικόλαος Γραμμένος κατηγορούμενοι για ληστείες και κλοπές. Ό 
πως προέκυψε από την προανάκριση οι ανωτέρω πριν από τη σύλληψή τους, έξω 
από τον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Μοσχάτο ενεργούντες από κοινού α- 
φαίρεσαν από ανήλικο το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή για να συλλη- 
φθούν λίγο αργότερα από αστυνομικούς που τους αναζητούσαν μετά από καταγ
γελία του ανήλικου. Επίσης προέκυψε ότι οι Πανιτσίδης και Γ ραμμένος με την α
πειλή μαχαιριού αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από σπουδαστή που βάδιζε αμέρι
μνος στο δρόμο με φίλο του οι οποίοι αναγνώρισαν τους δράστες. Κατά δήλωσή 
τους το κινητό τηλέφωνο το πούλησαν σε άγνωστο άτομο. Οι Πανιτσίδης και 
Γ ραμμένος ομολόγησαν πως στο παρελθόν διέπραξαν ληστείες και κλοπές στα 
Πετράλωνα, στην Καλλιθέα και στον Πειραιά αφαιρώντας από άγνωστα άτομα κι
νητά τηλέφωνα. Σε βάρος του Πανιτσίδη σχηματίσθηκε δικογραφία γιατί διαπι
στώθηκε δακτυλοσκοπικά ότι το 1999 διέπραξε δώδεκα κλοπές και διαρρήξεις αυ
τοκινήτων σε περιοχές της Καλλιθέας και της Ν. Σμύρνης.

Καλαματιανά φούμαρα

Ανδρες του Τ.Α. Καλαμάτας αξιολογώντας κατάλληλα πληροφορίες και ενεργώ
ντας μεθοδικά, διενήργησαν νομότυπη έρευνα σε αποθήκη ευρισκόμενη στη δυτι
κή παραλία της Καλαμάτας ανακάλυψαν 170.000 πακέτα τσιγάρα, επιμελώς κρυμ
μένα. Η ανωτέρω ποσότητα τσιγάρων είχε εισαχθεί παράνομα από την Πολωνία, 
για λογαριασμό του Αναστασίου Φλέσσα ο οποίος τυγχάνει ενοικιαστής της απο
θήκης και είχε προσλάβει ως συνεργάτη του και φύλακα τον Πολωνό υπήκοο 
Τζανκόβσκι Γκρέγκορ. Συνεργάτης των δύο παραπάνω ήταν και ο αυτοκινητιστής 
Βασίλειος Παπανδρέου.
Τα προϊόντα της λαθρεμπορίας κατασχέθηκαν ενώ σύμφωνα με εκτίμηση του Τε
λωνείου Καλαμάτας οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσόν των 
100.000.000 δραχμών. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι οι αστυνομι
κές υπηρεσίες βρίσκονται στα ίχνη ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος λαθρε
μπορίου τσιγάρων του οποίου οι προεκτάσεις ερευνώνται.

Π ρωτοτυπία: Αλβανοί ληστές

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφο
ριών και η άριστη συνεργασία των α
στυνομικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Πέλ
λας, Συνοριακών Φυλάκων και αν- 
δρών των ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης είχε 
ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των επι
κίνδυνων Αλβανών ληστών, Χέμα Γιά- 
νι και Πάκο Αριανίτ, στην αγροτική πε
ριοχή Μελισσιού Γιαννιτσών. Στην κα
τοχή των παραπάνω βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα αυτόματο πυροβόλο 
όπλο καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες 
πλήρεις φυσιγγίων, δύο αμυντικές χει
ροβομβίδες, 36 μέτρα βραδύκαυστο 
φυτίλι, δέκα τεμάχια ζελατινοδυναμίτι- 
δας, τρεις πυροκροτητές, μία μονόκαν- 
νη κυνηγετική καραμπίνα, οκτώ βιντε
οκάμερες, επτά συσκευές κινητής τη
λεφωνίας, μια φωτογραφική μηχανή, 
τρία ανδρικά ρολόγια, διάφορα χρυσα
φικά, χαρτονομίσματα αξίας 400.000 
χιλιάδων, ένα ζεύγος μαύρα γάντια και 
μια κουκούλα. Στην κατοχή τους βρέ
θηκε και Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχαν 
κλέψει από κοντινό χωριό. Οι δύο συλ- 
ληφθέντες δράστες ομολόγησαν ότι 
διέπραξαν από κοινού ένοπλες ληστεί
ες σε διάφορα καταστήματα στην περι
φέρεια του νομού Πέλλας και μάλιστα 
σε μία απ’ αυτές συνεργάστηκαν με 
τον συμπατριώτη τους Λούλια Σεφιέτ, 
ο οποίος συνελήφθη. Όλοι οι συλλη- 
φθέντες αναγνωρίσθηκαν μετά βεβαιό
τητας από τους παθόντες όπως και το 
σύνολο των κλαπέντων αντικειμένων.

Στηθόδεσμος κρυψώνα

Άνδρες του Α.Τ. Πειραιά συνέλαβαν 
μετά από συντονισμένες ενέργειες τη 
Βουλγάρα υπήκοο Διμίτροβα Κιρίλκα, 
κάτοικο διαφόρων ξενοδοχείων, κατη
γορούμενη για σωρεία κλοπών που 
διέπραττε σε βάρος γυναικών που έκα
ναν αναλήψεις χρημάτων από Τράπε
ζες, με τη μέθοδο σχισίματος των τσα
ντών με ειδική λεπίδα.
Όπως προέκυψε από την προανάκρι
ση, η Βουλγάρα διέπραξε στον Πει
ραιά, πέντε τουλάχιστον κλοπές με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο και όλες οι πα- 
θούσες αναγνώρισαν τη δράστιδα. 
Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν, η λεπίδα που χρησιμο
ποιούσε, το ποσόν των 150.000 δραχ
μών, 400 μάρκων και 5 δολαρίων Αυ
στραλίας που είχε επιμελώς κρυμμένα 
στο στηθόδεσμο της.
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Κούρδοι μαφιόζοι

Έ να πολύ περίεργο περιστατικό εκτυλίχθηκε προ μηνός στο δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών όπου διέμενε ο 
Κούρδος υπήκοος Χάντερ Χουσεϊν. Στο δωμάτιο εισέβαλαν πέντε ομοεθνείς του και απαίτησαν να τους καταβάλλει δέκα χι
λιάδες δραχμές. Σε αντίρρησή του, του αφαίρεσαν βίαια από το πουκάμισο που φορούσε ένα χαρτονόμισμα των δέκα χιλιά
δων. Στην ενέργεια αυτή ο παθών αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να δεχθεί οκτώ μαχαιριές. Οι δράστες, φεύγοντας του διαμή- 
νυσαν ότι θα περνούν κάθε εβδομάδα για τους δίνει δέκα χιλιάδες, όπως ακριβώς κάνουν και άλλοι συμπατριώτες τους. Ο πα
θών διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τους γιατρούς δεν διέτρεχε 
κίνδυνο η ζωή του. Μετά από λίγες ημέρες οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ε
ντόπισαν τους πέντε Κούρδους στα Μελίσσια Αττικής, πίσω από μη χρησιμοποιούμενη αίθουσα κινηματογραφικής εταιρίας 
όπου είχαν καταφύγει και τους συνέλαβαν. Πρόκειται για τους, Κίντερ Ιμπραήμ, Μουσταφά Αζίζ, Τζαλάλ Μαχμούτ, Αβδουλ- 
χαμάν Αλέφαν και Χιμίντμεν Μοχάμεντ. Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο στιλέτα. Α
πό την έρευνα που συνεχίστηκε και την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες, από τετραμήνου είχαν συστήσει συμμορία και 
αποσπούσαν εκβιαστικά με απειλές κατά της ζωής ομοεθνών τους που εργάζονταν, χρηματικό ποσόν δέκα χιλιάδων δραχμών 
την εβδομάδα. Ο παθών αναγνώρισε και τους πέντε δράστες της σε βάρος του επίθεσης καθώς και τα στιλέτα που βρέθηκαν 
στην κατοχή τους.

Με τη βούλα του Υπουργού...

Από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/σης Ασφάλειας Αττικής διενεργήθηκε έρευνα και σχηματίσθηκε δικογρα
φία σε βάρος των Σπυρίδωνα Μπαγέρη και Γεωργίου Γουσίου κατηγορουμένφν για πλαστογραφία και απάτη ιδιαίτερα μεγά
λης αξίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφων.
Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών έγινε έρευνα στην οικία - γραφείο του Μπαγέρη όπου βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν, το πρωτότυπο δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, ένα πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, 27 
πλαστές λίρες προερχόμενες από τον προσφάτως συλληφθέντα Ροδούλη Γιακουμπή, 29 υπεύθυνες δηλώσεις με πλαστές 
σφραγίδες γνησίου υπογραφής διαφόρων Αστυνομικών Τμημάτων, επτά αντίγραφα ποινικού μητρώου για αλλοδαπούς, τρία 
πλαστά έντυπα του Δασαρχείου Πεντέλης, ένα παραποιημένο εντύπωμα γνησίου υπογραφής του Α.Τ. Πειραιά, μια πλαστή ε
πιστολή δήθεν υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δώδεκα λευκά έγγραφα που φέρουν μόνον πλαστό εντύπωμα 
σφραγίδας γνησίου υπογραφής του Α.Τ. Ακροπόλεως, οκτώ πλαστά έγγραφα του Πρωτοδικείου Αθηνών, διάφορα εντυπώ- 
ματα σφραγίδων του Πρωτοδικείου Αθηνών, δώδεκα ασυμπλήρωτες επιταγές σε φωτοαντίγραφα του Ταμείου Παρακαταθη
κών και Δανείων, τρεις βεβαιώσεις σε φωτοαντίγραφα του Α.Τ. Καλλιθέας για αλλοδαπούς ότι δεν τυγχάνουν ανεπιθύμητοι, 
επτά βεβαιώσεις αλλοδαπών φερόμενες ως εκδοθείσες από τον ΟΑΕΔ Αθηνών, πέντε προσωρινές άδειες παραμονής αλλοδα
πών σε φωτοαντίγραφο ασυμπλήρωτες με φωτογραφίες, δέκα επτά έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
παρακαταθήκες, έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Φιλαδέλφειας και Δικαστικών Εσόδων, δέκα πέντε επιταγές συνταξιούχων του Δημοσί
ου με εκδότη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνολικού ποσού 1.5 εκατομμυρίων, διάφορα έντυπα του Ι.Κ.Α., μια πλα
στή επιταγή με αναγραφόμενο το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων και μια έντυπη ειδοποίηση στο μέσον της οποίας 
έχει εντύπωμα κόκκινου χρώματος σε σχήμα αστεριού και εντός αυτού η ένδειξη “ 17Ν”.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημ/κών Αθηνών και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε για τακτική ανάκρι
ση σε Τακτική Ανακρίτρια η οποία εξέδωσε εντάλματα συλλήψεως σε βάρος των Μπαγέρη και Γούσιου. Από αυτούς, ο Μπα- 
γέρης είχε ήδη συλληφθεί επειδή σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για επιταγές συνολικής ποινής 
φυλάκισης 35 μηνών.

Η απαγωγή του έρωτα...

Προ διμήνου ο Αλβανός υπήκοος Ντούσκου Ζετνόρ κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής ότι άγνωστος ομοεθνής του είχε αρπάξει τη σύζυγό του και απαίτησε εκβιαστικά το χρηματικό ποσόν των 300.000 δραχ
μών για να την αφήσει ελεύθερη. Ο σύζυγος μετέβη σε δύο συναντήσεις που του είχε καθορίσει ο δράστης προκειμένου να 
παραδώσει τα χρήματα και να παραλάβει τη σύζυγό του, αλλά ο δράστης δεν προσήλθε στις συναντήσεις.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο σύζυγος προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα μέχρι 
να ορισθεί νέα συνάντηση. Μετά από λίγες ημέρες ο άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το σύζυγο της απαχθεί- 
σας, απαιτώντας εκβιαστικά και πάλι την καταβολή των 300.000 δραχμών για να την ελευθερώσει χωρίς να προκαθορίσει συ
νάντηση. Στη συνέχεια του τηλεφώνησε η σύζυγος λέγοντάς του ότι είναι κλεισμένη σε σπίτι και του τηλεφωνεί κρυφά. Ό 
πως εξακριβώθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία, η σύζυγος και ο δράστης τηλεφώνησαν από την περιοχή του Λεχαίου Κοριν
θίας, γ ι’ αυτό και οι Αστυνομικοί μετέβησαν στην ανωτέρω περιοχή και εντόπισαν την απαχθείσα, η οποία ήταν μαζί με τον 
Αλβανό υπήκοο Μπεχάρι Μπουζάρ τους οποίους συνέλαβαν και προσήγαγαν στα γραφεία της Δίωξης. Από την έρευνα - προ
ανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η υποτιθέμενη απαχθείσα γνώριζε από παλαιά τον απαγωγέα της με τον οποίο δια
τηρούσε ερωτικό δεσμό και αποφάσισαν από κοινού να εξαπατήσουν τον σύζυγο με το πρόσχημα της απαγωγής για να του 
αποσπάσουν χρήματα.
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Το νεραντζάκι

Από το Α.Τ. Πειραιά σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία σε Τράπεζα σε βά
ρος του Αλβανού υπηκόου Νόρι Κολίλα. Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκρι
ση, ο δράστης ευρισκόμενος στη Γλυφάδα Αττικής, επιβιβάσθηκε σε ταξί και ζή
τησε να τον μεταφέρει στο λιμάνι του Πειραιά. Όταν έφθασε στην Ακτή Μιαούλη 
κατέβηκε και ζήτησε από τον ταξιτζή να τον περιμένει μέχρι να πάει στην Τράπε
ζα να πάρει χρήματα και να επιστρέφουν στη Γλυφάδα. Ο Αλβανός μπήκε στο υ
ποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη, κατευ- 
θύνθηκε στον ταμία και αφού του έδειξε μια διπλωμένη πλαστική σακούλα, του 
είπε “ληστεία, εδώ μέσα έχω χειροβομβίδα, δώσε μου τα λεφτά” και βγάζοντας α
πό την τσέπη του μπουφάν του μια μαύρη πλαστική σακούλα σκουπιδιών, του την 
έδωσε για να βάλει μέσα σ’ αυτήν τα χρήματα. Ο ταμίας έβαλε τα χρήματα που εί
χε το ταμείο του στη σακούλα και την έδωσε στο ληστή, ο οποίος αμέσως κατευ- 
θύνθηκε προς την έξοδο.

Στη συνέχεια ο ταμίας ειδοποίησε το φύλακα της Τράπεζας, ο οποίος καταδίω
ξε το ληστή και με τη βοήθεια και του ταμία τον συνέλαβαν πριν φτάσει στο ταξί 
που τον περίμενε, ειδοποιώντας ταυτόχρονα και την Άμεση Δράση.

Τότε διαπίστωσαν ότι μέσα στην τσάντα αντί χειροβομβίδας ήταν ένα νεράντζι...

Ω πλαστότης!

Ανδρες του Α.Τ. Νέας Ζωής Αττικής συνέλαβαν ύστερα από πολυήμερη παρα
κολούθηση τον Στυλιανό Παπαδόπουλο κατά τη στιγμή που βρισκόταν σε υποκα
τάστημα της Ιονικής Τράπεζας και υποδείκνυε πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτό
τητας στον αρμόδιο υπάλληλο καταθέτοντας χρηματικό ποσόν με σκοπό να προ- 
μηθευθεί μπλοκ επιταγών για ανύπαρκτες επαγγελματικές δραστηριότητες. Από 
την προανάκριση και τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο Παπαδόπουλος

α) χρησιμοποίησε πλαστή βεβαίωση του Α.Τ. Περιστεριού περί καταθέσεως δι- 
καιολογητικών για έκδοση ταυτότητας και με τη βεβαίωση κατήρτισε συμφωνητι
κό ενοικίασης για υπόγειο χώρο στο Μοσχάτο με ψευδή στοιχεία, το οποίο συμ
φωνητικό προσκόμισε στη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και το θεώρησε εξαπατώντας τον αρ
μόδιο υπάλληλο,

β) με τον ίδιο απατηλό τρόπο πραγματοποίησε έναρξη επαγγελματικής δραστη
ριότητας συστήνοντας ανύπαρκτη επιχείρηση με ψεύτικο όνομα, υφαρπάζοντας 
ψευδείς βεβαιώσεις και θεωρήσεις φορολογικών στοιχείων και βιβλίων εξασφαλί
ζοντας Α.Φ.Μ.,

γ) με την ίδια μέθοδο συνέστησε ανύπαρκτη επιχείρηση αντιπροσωπείας - πώ
λησης κινητών τηλεφώνων και πέτυχε με ψευδή στοιχεία τη θεώρηση φορολογι
κών στοιχείων και βιβλίων,

δ) χρησιμοποιώντας το πλαστό δελτίο ταυτότητας προμηθεύτηκε με πίστωση εί
δη κινητής τηλεφωνίας, γράφτηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. Καλλιθέας και άνοιξε τραπεζικό 
λογαριασμό,

ε) εμφανίσθηκε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας συνοδευόμενος από το συνεργά
τη του Δημήτριο Καράλη και κατάφερε να εξαπατήσει τον Δημήτριο Καρναμπά- 
κο και να του αποσπάσει 15.000.000 ως προκαταβολή για πώληση οικοπέδου.

Από σωματική έρευνα που του έγινε και νομότυπες έρευνες στους χώρους των 
επιχειρήσεών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσόν του ενός εκα
τομμυρίου, τρεις βεβαιώσεις περί καταθέσεως δικαιολογητικών για έκδοση δελτί
ων αστυνομικής ταυτότητας με επικολλημένες τις φωτογραφίες του Παπαδόπου- 
λου και άγνωστου σύνεργού του, βιβλία θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, πα
ραστατικά συναλλαγής με διάφορα εμπορικά καταστήματα, βιβλιάριο εισφορών 
ΤΕΒΕ και πλήθος άλλων αποδεικτικών στοιχείων των παράνομων δραστηριοτή
των του.

Από την έρευνα που συνέχισε το Α.Τ. Νέας Ζωής, μετά την παραπομπή του κα
τηγορουμένου στην Εισαγγελία, συνελλέγησαν επιπλέον στοιχεία για άλλους δύο 
συνεργάτες του Παπαδόπουλου τα οποία ετέθησαν υπόψη του Τακτικού Ανακρι
τή για να εξαρθρωθεί όλο το κύκλωμα.

Ο  ποδοσφαιρομανής

Ανδρες του Τμήματος Οικονομι
κών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνέλαβαν τον Δημή- 
τριο Κωνσταντινίδη κατηγορούμενο 
για παράβαση του Αγορανομικού Κώ
δικα και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο Κωνσταντινίδης εκτύπωνε και 
διέθετε στην εγχώρια αγορά έντυπο υ
λικό (φωτογραφίες, αφίσες κ.λπ.) με α
πεικονίσεις Ελλήνων και ξένων ποδο
σφαιριστών και ομάδων σε χάρτινη 
συσκευασία. Στην ίδια συσκευασία υ
πήρχε χαρτάκι τύπου “ξυστό”, το οποί
ο αντιστοιχούσε σε κάποιο δώρο που 
ήταν εκτυπωμένο επάνω.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα για την 
κυκλοφορία φωτογραφιών ποδοσφαι
ριστών αλλοδαπών ομάδων έχει ιταλι
κή εταιρία που στην Ελλάδα εκπροσω
πείται από την “Πήγασος Α.Ε.”, η ο
ποία και υπέβαλε σχετική έγκληση.

Τα ίδια δικαιώματα για τους Έλλη
νες ποδοσφαιριστές και ομάδες έχει ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες 
του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των εντοπίσθηκε ο χώρος που ο Κων
σταντινίδης συσκεύαζε και εμπορευό
ταν τα ανωτέρω προϊόντα και μετά α
πό έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθη
καν, 334.800 φωτογραφίες ξένων πο
δοσφαιριστών, 279.700 μπαλάκια δια
φανή με φωτογραφίες Ελλήνων ποδο
σφαιριστών και σήματα ελληνικών ο
μάδων στο εσωτερικό τους, 83.700 
φάκελοι για την τοποθέτηση φωτογρα
φιών, 83.700 χαρτάκια τύπου “ξυστό”, 
404 λευκώματα επικόλλησης φωτο
γραφιών, 99 αφίσες και μια μήτρα σε 
φιλμ για εκτύπωση μέρους του ανωτέ
ρω υλικού.

Η μήτρα βρέθηκε σε τυπογραφείο 
της περιοχής του Μοσχάτου, όπου ε
κτυπωνόταν σε μεγάλη ποσότητα το 
παραπάνω έντυπο υλικό.
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“ Καμπάνα” για το Φ.Π.Α.

Συνελήφθησαν από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Ασφφάλειας Ηρακλείου και οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα οι Σαρα- 
κινός Δρακουλάκης και Νικόλαος Φακός 
κατηγορούμενοι για απάτη από κοινού και 
έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορίες που 
περιήλθαν σε γνώση της ανωτέρω Υπηρεσί
ας διενεργήθηκε νομότυπος έλεγχος με τη 
συνδρομή υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης. Στο λογι
στικό γραφείο του Δρακουλάκη βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν α) σημαντικός αριθμός 
στελεχών τιμολογίων και άλλων παραστατι
κών φορολογικών εγγράφων, εκδότης των 
οποίων φέρεται ο Φακός, σύμφωνα με τα ο
ποία είχαν εκδοθεί τιμολόγια - δελτία παρο
χής υπηρεσιών συνολικού ύψους 
105.000.000 δραχμών, με συνολικό αναλο- 
γούντα Φ.Π.Α. της τάξεως των 16.000.000 
δραχμών, που δεν αποδόθηκε αλλά παρα
κρατείτο απ’ τους δράστες, β) στελέχη τιμο
λογίων διαφόρων εκδοτών - κατόχων των ο
ποίων ερευνάται τυχόν συμμετοχή τους σε 
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ποιοτικές ασιραλιστικές λύσεις για:

•  Την υγεία σας σε όλο τον Κόσμο
•  Το μέλλον tov παιδιών σας
•  Τη Σύνταξή σας
•  Το αυτοκίνητό σας
•  Το σηίτι σας

(Σεισμοί;, φωτιά, κλοπή, συστήματα συναγερμού, Radar)
•  Αμοιβαία Κεχράλαια
•  Πρίύτότυηη Άμεση Βοήθεια 3ης ηλικίας

Συνεργασία με
GENERALI, HSBC, WACKENHUT

και άλλες Κορυφαίες Εταιρείες

Άψογη και χριΧικη εξυπηρέτηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ
Σύμβουλος Ασφαλίσεων και Θεμάτων Ασφαλείας 

Ταξίαρχος ΕΛΑΣ. ε.α.

Πριάμου 27, Αγ. Δημήτριος 173 43 
Τηλ. &  Fax: 970 50 70, κιν. 097 2 058870

Ο τσαντάκιας

Άνδρες της Αμεσης Δράσης συνέλαβαν μετά από καταδίωξη στο Κερατσίνι τον 
Σταύρο Κούκουρα ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο. Από τον έλεγχο διαπιστώ
θηκε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης και έφερε μαζί του σακούλα που 
περιείχε εννέα γυναικείες τσάντες και δερμάτινα πορτοφόλια γ ι’ αυτό οδηγήθηκε 
στο Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 
Κούκουρας είχε αφαιρέσει το μοτοποδήλατο και ενεργώντας μόνος του αφαίρεσε 
στις περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσώνας και Νίκαιας τις τσάντες έξη γυναικών 
που περιείχαν διάφορα χρηματικά ποσά, προσωπικά είδη και έγγραφα. Στον ίδιο 
χρόνο προσπάθησε ανεπιτυχώς να αφαιρέσει την τσάντα της Ελισάβετ Καψάλη 
χρησιμοποιώντας σωματική βία για να κάμψει την αντίστασή της, με αποτέλεσμα 
να την τραυματίσει και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βο
ηθειών. Όλες οι παθούσες αναγνώρισαν τον δράστη στις οποίες επιστράφηκαν τα 
κλοπιμαία. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν ακόμα τρεις τσάντες χωρίς περιε
χόμενο των οποίων αναζητούνται οι κάτοχοι.

Αρχαία, ξόρκια και μαγεία

Άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέ
λαβαν στην Κόρινθο, τον Δημήτριο Χαϊδά, διότι σε νομότυπη έρευνα που έγινε 
στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 149 αρχαία αντικείμενα εκ των οποί
ων πολλά πήλινα όστρακα αγγείων, πήλινες οινοχόες, μόνωτα κύπελλα, κύλικες, 
αμφορίσκοι, αμφορείς υδρίες, ειδώλια, ασημένια νομίσματα και οστέινα τμήματα 
περόνης. Επί πλέον κατασχέθηκαν 21 πυροκροτητές, τμήμα βραδύκαυστου φυτι- 
λιού, πολλά αντικείμενα άσκησης ξορκιών και μαγείας και ένας χειρόγραφος χάρ
της. Τα αρχαία αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο του μουσείου Κορίνθου, 
που αποφάνθηκε ότι όλα είναι αρχαία, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις 
του νόμου “περί αρχαιοτήτων” και χρονολογούνται στους Μυκηναϊκούς χρόνους.

“Ασπρη” στα μπατξάκια” ...

Από το Α.Τ. Νίκαιας σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος του Σπυρίδωνα 
Κεφαλά για παράβαση του νόμου 
“περί ναρκωτικών” . Ο Κεφαλάς κατά 
το επισκεπτήριο στις Δικαστικές 
Φυλακές Κορυδαλλού, παρέδωσε 
τσάντα με ρούχα που προορίζονταν για 
τον κρατούμενο κατάδικο για ληστεία 
πατέρα του και μετά από έρευνα του 
σωφρονιστικού υπαλλήλου στην 
τσάντα, βρέθηκαν δύο κορδόνια 
εμποτισμένα με ηρωίνη, έντεχνα 
κρυμμένα στις δύο ραφές στα 
μπατζάκια ενός παντελονιού.

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

ο ζεύγος Τσαουσέκ- 
σου στη Ρουμανία ή
ταν από τα πιο μιση

τά της Ανατολικής Ευρώπης. Κι 
όμως, υπάρχουν ακόμη άνθρω
ποι που θέλουν νά έχουν κάτι α
πό αυτούς. Δεν εξηγείται αλ
λιώς η επιτυχημένη δημοπρασί
α με προσωπικά αντικείμενα 
του ζεύγους, στα οποία περι
λαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, οι 
πιτζάμες του Νικολάε Τσαουσέ- 
σκου και μια “λεοπαρδαλέ” 
τσάντα της συζύγου του, Έλε- 
νας, που της είχαν χαρίσει σε 
ταξίδι της στην Τανζανία. Συνο
λικά δημοπρατήθηκαν 850 α
ντικείμενα, τα περισσότερα δώ
ρα ξένων ηγετών στο ζευγάρι, 
το οποίο αν δεν πρόσφερε τίπο
τα στους Ρουμάνους εν ζωή, ε
νισχύει σήμερα τα άδεια ταμεία 
του ρουμάνικου κράτους απο 
τις πωλήσεις των δώρων τους.

Εκατό χρόνια έσβησε 
μονοκοντυλιά ο ηλε
κτρονικός υπολογι

στής από μια υπεραιωνόβια Πο
λωνέζα, καλώντας την να υπο
βληθεί στα απαραίτητα εμβόλια 
για τα χρονιάρικα. Η γυναίκα α
ντιμετώπισε με χιούμορ το πε
ριστατικό και δήλωσε ευτυχής 
που της δίνεται η ευκαιρία να 
ξαναρχίσει τη ζωή της. Ο ηλε
κτρονικός υπολογιστής των υ
γειονομικών υπηρεσιών της πό
λης της, στο Σταραχόβιτσε της 
κεντρικής Πολωνίας, ερμήνευ
σε λανθασμένα την ημερομηνί
α γέννησης της από 1898 σε 
1998. Αυτό ήταν. Μονομιάς έ
φυγαν από την πλάτη της....εκα
τό χρόνια κι άρχισεη ζωή της να 
μετρά ξανά. Μόνο που το λάθος

του υπολογιστή, δυστυχώς για 
αυτήν δεν μπορεί να της δώσει 
πίσω τη ζωή της, παρά μόνο έ
να πλατύ χαμόγελο, με το οποί
ο υποδέχθηκε το σχετικό λάθος, 
φροντίζοντας να ενημερώσει τις 
αρχές.

■ ωλούνται οικόπεδα 
I με....θέα στον πλα- 

■' I  νήτη Άρη. Πως θα 
σας φαινόταν στ αλήθεια μια 
τέτοια αγγελία; Σε καμία περί
πτωση, πια, μια τέτοια αγγελία 
δεν ανήκει στη σφαίρα της φα
ντασίας. Αυστραλιανή εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι διερευνά 
το....νόμιμο ιδιοκτήτη γης του 
Αρη, προκειμένου να αποκτή
σει, το δικαίωμα πώλησης οικο
πέδων στον Κόκκινο Πλανήτη. 
Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν δεν 
έχουν παρά να κάνουν λίγη υ
πομονή μέχρι να διευθετηθεί το 
το θέμα και σύντομα θ αρχί
σουν οι πωλήσεις.

κπληκτοι έμειναν οι 
αστυνομικοί του 
Κλίβελαντ της Βρε

τανίας μπροστά στη νεαρότερη 
έμπορο ναρκωτικών που έχει 
συλληφθεί ποτέ ένα κοριτσάκι 
τριών ετών! Σύμφωνα με τα λε
γάμενα των αστυνομικών που 
διεξήγαγαν την έρευνα, υπο- 
δυόμενοι τους πελάτες, το κορι
τσάκι περίμενε πρώτα να πλη
ρωθεί προκαταβολικά από τους 
αστυνομικούς, και στη συνέ
χεια πήγε τα χρήματα στη μητέ
ρα και στη γιαγιά της, οι οποίες 
της έδωσαν την ποσότητα της 
ινδικής κάνναβης. Η μικρή ξα- 
ναγύρισε στη σιδεριά μέσα από

την οποία γινόταν η δοσοληψία 
και παρέδωσε στους αστυνομι
κούς την ινδική κάνναβη, την 
ώρα που μητέρα και η γιαγιά 
την παρακολουθούσαν. Η α
στυνομία συνέλαβε πέντε μέλη 
της οικογένειας του μικρού κο
ριτσιού που άθελα του έγινε έ
μπορος ναρκωτικών. Όπως δή
λωσε ο υπεύθυνος αστυνομικός 
διευθυντής του Κλίβελαντ:”οι 
αξιωματικοί που διεξήγαν την 
επιχείρηση, έμειναν άναυδοι με 
αυτά που αντίκρισαν. Το σπίτι 
της οικογένειας είχε μετατραπεί 
σε ένα μικρό φρούριο υψίστης 
ασφαλείας. Υπήρχαν σιδεριές 
στην μπροστινή και την πίσω 
πόρτα, καθώς και στα παράθυ
ρα, ενώ όταν πήγαιναν εκεί οι 
πελάτες να αγοράσουν ναρκω
τικά, οι σιδεριές ήταν κλειδω
μένες. Και αφού έδιναν τα χρή
ματα, η οικογένεια περνούσε τα 
ναρκωτικά στους πελάτες, μέσα 
από τις κλειδωμένες σιδεριές”.

Τελευταία, τις βρετα
νικές αρχές απασχο
λεί σοβαρά το ερώ

τημα, εάν τα σκυλιά...... τυγχά
νουν διπλωματικής ασυλίας, 
μετά τον αποδεκατισμό ενός 
κοπαδιού από τα σκυλιά της 
ρωσικής αντιπροσωπείας, στο 
Κεντ της Αγγλίας. Ο ιδιοκτήτης 
του κοπαδιού, που δέχθηκε την 
επίθεση των ρωσικών σκύλων, 
ζήτησε τη συνδρομή της αστυ
νομίας, η οποία, όμως, τον πλη
ροφόρησε ότι δεν μπορεί να τον 
βοηθήσει, επειδή τα σκυλιά χαί
ρουν διπλωματικής ασυλίας! Τα 
δύο σκυλιά Αλσατίας φυλάσ
σουν την έπαυλη της ρωσικής 
αντιπροσωπείας, στο Σίκοξ 
Χιθ, όπου καταλύουν Ρώσοι δι
πλωμάτες και οι φιλοξενούμε
νοι τους. Ωστόσο, τρεις φορές 
μέσα στον ίδιο μήνα, τα δύ
ο....άκακα κατά τα άλλα, σκυ
λιά έστησαν καρτέρι στο κοπά
δι ενός αγρότη και κατασπάρα
ξαν 50 προβατίνες, ενώ επιτέ
θηκαν σε άλλα εκατό πρόβατα, 
πριν προλάβει ο βοσκός τους να 
τα προστατεύσει. Αν και υπάρ
χει νόμος ο οποίος δίνει το δι
καίωμα στον βοσκό να πυροβο
λήσει τα σκυλιά που απειλούν 
το κοπάδι του, τα χέρια του συ

γκεκριμένου βοσκού είναι ου
σιαστικά “δεμένα”, επειδή τα 
σκυλιά χαίρουν του ιδιότυπου 
διπλωματικού καθεστώτος.

|  γραβάτα, απαγο- 
; 7 ρευμένη εδώ και

I  χρόνια στην Ισλαμι- 
κή Δημοκρατία του Ιράν, ως 
σύμβολο της δυτικής παρακ
μής, αρχίζει να κάνει την επα
νεμφάνιση της. Γιατροί, βιομή- 
χανοι, δικηγόροι και επιχειρη
ματίες, άνθρωποι δηλαδή που 
έρχονται συχνότερα σε επαφή 
με τον έξω κόσμο, αρχίζουν να 
τη φορούν πια χωρίς φόβο ότι 
κάποιος φρουρός της επανά
στασης θα τους.... τραβήξει από
το λαιμό. Για τους δημοσίους α- 
ξιωματούχους και υπαλλήλους, 
πάντως, παραμένει απαγορευ
μένη. Η αντιγραβατική εκστρα
τεία γνώρισε το αποκορύφωμα 
της στη δεκαετία του 1980, ό
ταν οι Φρουροί της Επανάστα
σης έκοβαν κι έσκιζαν γραβά
τες, τις οποίες προτιμούσε ο μι
σητός σάχης και οι συν αυτώ, 
καλώντας το λαό να επιστρέψει 
στην παραδοσιακή ιρανική εν
δυμασία. Τώρα, όμως, που η 
Τεχεράνη αρχίζει δειλά-δειλά 
να κοιτά και πάλι προς τα Δυτι
κά, επανέρχεται σιγά-σιγά και η 
γραβάτα.

Γ  ~ ·””^| να ακόμη οχυρό έ- 
πεσε στη Βαλέ- 

Μ. ντσια της Ισπανίας. 
Μετά από 750 χρόνια, επετρά
πη και στις γυναίκες να ψαρεύ
ουν στην κοντινή λίμνη της 
Αλμπουφέρα. Την απαγόρευση 
είχε επιβάλει με διάταγμα του 
1250 ο βασιλιάς Χάιμι Α της 
Βαλέντσια, ο οποίος είχε απο
φασίσει ότι μόνο άνδρες μπο
ρούσαν να ψαρεύουν σ εκείνη 
τη λίμνη. Οι ομόφυλοι του ε- 
πωφελήθηκαν από εκείνο το 
διάταγμα και κράτησαν μακριά 
από τα δίχτυα τους τις γυναί
κες, επί αιώνες. □

Επιμέλεια: Π.Υ. 
Αφροδίτη Κοκκίνον
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β ρ ε τ Τ ^ β
ττηλίκιο αστυφυλάκων \: 
θερινό παντελόνι 
υποκάμισο Αγγλίας
(με δικά σας υφάσματα),

λ 9 Μ
Επίσης,
ν' έτοιμες στολές 
νδιακρπτκά 
νόλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

' Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. OYPANH 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ-ΠΕΝΤΑΓΟΝΟ) 

ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

400μ. από το σταθμό του μετρό ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 567

S M E 3 D

( j f f l s s m s m

Di
f Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Α  ΤΜ Η Μ Α ΤΑ )

A' ■ Β' ■ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ για τις 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

με ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.,.!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

23 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Μ Ε  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ω Ν

Ειδικές τιμές για παιδιά Αστυνομικών

Έναρξη ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εμμ. Μ π ε ν ά κ η  41 &  Σ ό λ ω ν ο ς  106  81 Α θ ή ν α  
Τηλ.: 38.31.672 - 38 .04 .797  Fax: 38 .04.797

Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Desiesign
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



Γ ια  tis Ι β Γ  e A w c e p e s  c o p e s

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έρημος της Αφρικής. 8. Είναι και οι αράχνες - 14. Ανάξιο - 
15. Κρέας δεύτερης ποιότητας - 16. Είδος τσάντας των χωρικών
- 17. Μεγαλύτερη το καλοκαίρι - 18. Ξενόγλωσση... τέχνη - 19. 
Ολύμπια μυθική θεά, προστάτιδα της γυναίκας και του γάμου - 
20.... Γραντ: παλιός ηθοποιός - 21. Όχι η ίδια - 22. Μουσική νότα
- 24. Το ψωμί μιας Δευτέρας - 25. Ομηρικό ... ξίφος - 26. Αρχικά 
της πολιτικής αεροπορίας - 28.Αρχαίο δόρυ - 30. Ρινικό σύμφωνο 
-31.  Ιερή υπόσχεση. - 32. Στρατιωτικό... χρώμα - 33. Περίπατος 
μωρών - 35. Αρχαία παιδική ομάδα της Σπάρτης 36. Μία 
πρόθεση - 37. Βιβλικό βουνό - 39. Πλέγμα από κλωστές 
στριμμένες προς μια κατεύθυνση - 41. Ακούραστο, άοκνο - 42. 
Πολύ αδύνατα αυτά - 43. Διαφέρει από άλλον.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Είναι τα καινούρια αυτοκίνητα - 2. Πρόθεση... 
αναπροσαρμογής - 3. Δεν αρκεί αυτή. - 4. Παρασιτικό ζωύφιο - 
5. Ευχάριστο συναίσθημα - 6. Φαραωνικός πάπυρος - 7. Υγρό 
σύμφωνο - 8. Ανοιξιάτικα (καθ.) - 9. Διπλό... απειλεί μωρά - 10. 
Επανάληψη... βαρήκοου - 11. Κατηγορία ρημάτων - 12. ...
Μπράντο: διάσημος ηθοποιός - 13. Αβάσιμος, κατά μια έννοια - 
15. Καλοκαιρινό φρούτο - 17. Κόλπα... μάγου - 20. Μονάδα για 
το χρυσάφι - 23. Ευχάριστος στην αφή - 24. Γίνονται και σαλάτα
- 27. Αυλάκι αποχέτευσης - 29. Θράσος το διακρίνει - 33. 
Αρμένιος ήρωας - 34. Κατάρες (καθ.) - 36. Αρχικά κώδικα - 37. 
Μάρκα κονσέρβας καβουριών - 38. Αυτό το ίδιο (ιδιωμ.) - 40. 
Σύντομος... δόκτωρ - 41. Εισάγει υποθέσεις.

Η "
w f f f = W = Τ Τ
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16 □
17 ■ ■ 18
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□ 28 □ 29 □
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31 ■ □
32 □ 33 34

□
35 □

36

□
37 38

39 40 □ 41

42
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Αστυνομικό Πρόβλημα

Στο γραφείο του Διευθυντή της εταιρίας “IMPORTS EXPORTS 
Α.Ε.” γίνεται μια σημαντική σύσκεψη μήπως αποκαλυφθεί ο 
δράστης της κλοπής των αρχείων της εταιρίας. Στη σύσκεψη 
λαμβάνουν μέρος ο Διευθυντής της εταιρίας, ένας σοβαρός ψηλός 
κύριος, ο υποδιευθυντής, νέος σχετικά άντρας με ωραίο χαμόγελο 
και τραχύ δέρμα, αλλά με δεμένο το δεξί του χέρι από τον καρπό ως 
τον ώμο, λόγω κάποιου ατυχήματος, η γραμματέας του διευθυντή, 
μια λεπτοκαμωμένη δεσπινιδούλα, ο Λογιστής και ο υπεύθυνος 
πληροφορικής της εταιρίας. Από τη μεριά της αστυνομίας είναι ο 
Αστυνόμος Βασιλείου, ο βοηθός του και ο μικρός ντέτεκτιβ.

“Στα αρχεία βρίσκονταν όλες οι ζωτικές για την εταιρία 
πληροφορίες. Οι πελάτες μας, τα τιμολόγια, οι πωλήσεις, οι 
διευθύνσεις συνεργατών, τα λογιστικά μας αρχεία, τα σχέδια της 
εταιρίας για το μέλλον, τα νέα προϊόντα κλπ., κλπ. Αν δεν τα βρούμε 
καταστρεφόμαστε. Αυτός που τα έκλεψε προφανώς θέλει τη 
χρεωκοπία της εταιρίας μας. Με λύπη μου κ. Αστυνόμε σας 
πληροφορώ ότι ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα σε μας τους πέντε - 
συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου - οι οποίοι ήμαστε οι 
μόνοι που είχαμε πρόσβαση στο αρχείο. Εμένα βέβαια πρέπει να με 
αποκλείσετε γιατί είμαι και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας. Θα ήταν 
δικαίωμά μου να κλείσω την επιχείρηση όποτε θα ήθελα”.

“Ας ακούσουμε λοιπόν τους τέσσερις πιθανούς δράστες”, είπε ο 
Αστυνόμος και συνέχισε: “Κύριε υποδιευθυντά, εσείς πρώτος”.

“Εγώ τι να πω. Έχω την καλύτερη θέση στην εταιρία και ένα πολύ 
καλό μισθό. Δεν μπορώ να πω. Λόγω την ικανοτήτων μου με ζητούν 
ανώνυμες εταιρίες αλλά εδώ είμαι χρόνια. Δεν θα ήθελα το κακό της 
εταιρίας. Εξάλλου πριν από τρεις μέρες είχα ένα ατύχημα. Όπως 
βλέπετε το δεξί μου χέρι είναι δεμένο με επιδέσμους. Δεν θα 
μπορούσα και να ήθελα να μεταφέρω το φορτίο με τους δίσκους γιατί 
είναι αρκετά βαρύ”.

“Μας επιτρέπετε να σας ψάξουμε;”, ρώτησε ο μικρός ντέτεκτιβ.
“Ευχαρίστως. Είναι άλλωστε το καθήκον σας”.
Ο βοηθός του αστυνόμου πλησίασε τον υποδιευθυντή και άρχισε 

να ψάχνει τις τσέπες του. Στην δεξιά τσέπη του παντελονιού υπήρχαν 
τα κλειδιά του, τριάντα χιλιάδες σε χαρτονομίσματα και μερικά 
κέρματα. Στην αριστερή υπήρχαν ένα μαντήλι και ένας αναπτήρας.

“Ευχαριστώ”, είπε ο Αστυνόμος. Ας μιλήσει η κυρία τώρα.
“Εγώ τι να πω κύριε Αστυνόμε. Είμαι τόσο λεπτοκαμωμένη που 

δεν θα μπορούσα να σηκώσω σίγουρα ένα τέτοιο βάρος”.
“Εσείς κύριε Λογιστή; Τι έχετε να μας πείτε;”
“Μην κουράζεστε κ. Αστυνόμε”, διέκοψε ο μικρός ντέτεκτιβ, “ο 

ένοχος είναι μάλλον ο κ. υποδιευθυντής και αυτό θα το δείξει η 
λεπτομερειακή ανάκριση”.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο μικρός ντέτεκτιβ στο γήπεδο της Ιππασίας

Ο μικρός ντέτεκτιβ παρατήρησε ότι ο Μπαλής ήταν πεντακάθαρος 
και οι μπότες του καλογιαλισμένες. Όπως είπε και ο ίδιος δεν είχε 
προλάβει να αλλάξει ρούχα. Αν πράγματι ήταν έτσι τα πράγματα, 
τότε θα έπρεπε να ήταν λασπωμένος και βρώμικος. Έτσι γινόταν 
φανερό ότι έλεγε ψέματα.
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Για τους μικρ ο υ ς Ur; (j/iiJour
Γιατί οι ελέφαντες έχουν προβοσκίδα;

Η προβοσκίδα του ελέφαντα, εκτός από μύτη για να αναπνέει, 
είναι και χέρι για να πιάνει διάφορα πράγματα. Είναι αρκετά 
μακριά για να φτάνει τα φύλλα στις κορυφές των δέντρων ή να 
χαμηλώνει σε λίμνες για νερό. Οι ελέφαντες χρησιμοποιούν 
επίσης τις προβοσκίδες τους σαν μάνικες για να καταβρέχουν τον 
εαυτό τους με νερό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Ο Αφρικανικός ελέφαντας είναι μεγαλύτερος από τον Ασιατικό 
ελέφαντα. Έχει επίσης μεγαλύτερα αυτιά. Η προβοσκίδα του 
καταλήγει σε δυο λοβούς κι όχι σ’ ένα.

Γιατί οι καμήλες έχουν καμπούρες;

Η καμπούρα βοηθάει την καμήλα να ζήσει στην έρημο, όπου η 
τροφή και το νερό είναι δυσεύρετα. Οταν η καμήλα έχει και τρώει 
πολλή τροφή, στην καμπούρα της αποθηκεύεται επιπλέον λίπος. 
Έτσι η καμήλα μπορεί να ζήσει χωρίς τροφή ή νερό για 
εβδομάδες, γιατί τρέφεται από τα αποθέματα που έχει 
αποθηκεύσει στην καμπούρα της.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Υπάρχουν δυο ειδών καμήλες. Η Αραβική ή κάμηλος η 
δρομάς, που έχει μόνο μια καμπούρα και η Βακτριανή καμήλα 
της Κεντρικής Ασίας, που έχει δυο καμπούρες.

Γιατί πέφτουν τα ζώα σε χειμέρια νάρκη;

Η χειμέρια νάρκη μοιάζει με βαθύ ύπνο στον οποίο πέφτουν 
μερικά ζώα, όταν η τροφή γίνεται σπάνια. Για παράδειγμα, ο 
φουντουκοφάγος, στο τέλος του καλοκαιριού, καταβροχθίζει 
πολλά φρούτα και ξηρούς καρπούς ώσπου να γίνει πάρα πολύ 
παχύς. Μετά μπαίνει στη φωλιά του και κοιμάται. Σε όλη τη 
διάρκεια του χειμώνα συντηρείται από το λίπος του σώματός του 
και ξυπνάει την άνοιξη - αδύνατος και πολύ πεινασμένος!

Πολλά από τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη είναι 
εντομοφάγα, όπως αυτό το είδος σκαντζόχοιρου μέσα στη φωλιά 
του από πεσμένα φύλλα.

Τα φίδια αδρανοποιούνται όταν κάνει κρύο. Αρχίζουν να 
κινούνται μόνο όταν ζεστάνει ο καιρός.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
'20XM IdH A2V '£ I ‘O.LV '8£ ‘NO V 

-dVW Zl ‘IV dV  >£ ‘VVVW O  I I  ‘OW VXI ·6Ζ ‘LL ΌΙ ‘W VdV '££ ‘V XN
■6 ‘o m v  χ ε  V N id v a  s ‘N v i t  ‘ι ι υ χ η μ  -si ‘v m ij v w  x i  ‘ixvdVM  oz
‘Od X ‘VNVXW 'PZ ‘INV '9 ‘MOM '9£ ‘VdVX '£ ‘dV 'OP IdVMV 'P ‘Vd 
-VWV 'Ll ‘HJIV '£ ‘20VVIIV 'iZ ‘VNV Z ‘VMIXAWXVM I :VX30VM 
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Οι νυχτερίδες το χειμώνα μαζεύονται η μια κοντά στην άλλη 
και κοιμούνται κρεμασμένες ανάποδα μέσα σε σπηλιές και 
ακατοίκητα παλιά κτίρια.

Οι αρκούδες δεν κοιμούνται βαθιά όλο το χειμώνα. Τις ζεστές 
μέρες ξυπνούν για να βρουν τροφή.

Οι σκίουροι της Β. Αμερικής αποθηκεύουν τροφή. Τις ζεστές 
μέρες του χειμώνα ξυπνούν για να φάνε από τις προμήθειές τους.

Ο φουντουκοφάγος κοιμάται στη φωλιά του του καλού καιρού 
ώσπου να έρθει η άνοιξη και να φυτρώσουν φρέσκα φυτά για να 
έχει να τρώει.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Ένας βάτραχος που ζει στην έρημο της Αυστραλίας, βγαίνει 
από τη χειμέρια νάρκη του μόνο όταν βρέξει. Τότε γεννάει τα 
αυγά του σε ρηχούς νερόλακκους και του γίνονται βάτραχοι 
προτού ξεραθούν αυτοί οι νερόλακκοι. Ύστερα, κάθε βατραχάκι 
χώνεται μέσα στην άμμο, αφού πρώτα περιτυλιχτεί μέσα σε μια 
διαφανή μεμβράνη, για να συγκροτεί το νερό στο σώμα του. 
Μπορεί να περιμένουν ως και δυο χρόνια για την επόμενη βροχή.

Γιατί ο χαμαιλέων αλλάζει χρώμα;

Ο χαμαιλέων είναι ένα είδος σαύρας, που το χρώμα του 
δέρματός του αλλάζει ανάλογα με τη διάθεσή του - ένας 
θυμωμένος χαμαιλέων γίνεται μαύρος! Ο χαμαιλέων επηρεάζεται 
επίσης από το φως και τη θερμοκρασία και το δέρμα του αλλάζει 
σιγά σιγά για να γίνει ίδιο με τα χρώματα που υπάρχουν γύρω του.

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

1. Τι είναι το μειράκιο;
α. Μικρό πρόβατο, β) Μικρό παιδί, γ) Νεαρό δαμάλι.
2) Πώς λεγόταν παλιά η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας;
α) Χιροσίμα, β) Κιότο, γ) Νάρα.
3) Πού ανήκει το νησί Κίμωλος;
α) Σποράδες, β) Κυκλάδες, γ) Επτάνησα.
4) Ποιό ήταν το αρχαιότερο όνομα της ακρόπολης των 

Αθηνών;
α) Κειριάδες, β) Κεκροπία, γ) Κοίλη.
5) Ποιος πλανήτης ονομάζεται Αυγερινός;
α) Κρόνος, β)Ήρα, γ) Αφροδίτη.

(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: Ελένη Μαρίνου, Μιχάλη Κεσίδη, 
Ιουλία Μάστορα, Βασιλική Μητσέλου, Βασίλη Γεωργαλή, Μαρία - 
Αννα Γεωργαλή, Δημήτρη Γεωργαλή και Ειρήνη Βατσάκη για τις 
σωστές απαντήσεις στα κουίζ προηγουμένων τευχών. Το βιβλία σας 
θα αποσταλοΰν σύντομα.

Επιμέλεια:
ΑνθΙμος Κων/νος Γ. Κατσινονλας

Αστυνομική Επιθεώρηση - Απρίλιος 2000 -  269



ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚϋΙΟΕΑΡΗΙΗ

Η αλληλογραφία μαο

Ε  Ο Εφημέριος Πρωτ/ρος του Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Ελαιοχωρίου κ. Α
θανάσιος Παπαδάκης εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς το Διοικητή του 
Τμήματος Τροχαίας Καβάλας κ. Ανδρια- 
νάκη Δημήτριο, για την προσφορά φυλλα
δίων στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού με 
θέμα ' 'Κυκλοφοριακή δι... ΑΓΩΓΗ''.

Τα φυλλάδια διανεμήθηκαν στα παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου της Ενορίας, με 
σκοπό την ενημέρωσή τους, σε θέματα κυ- 
κλοφοριακής αγωγής.

Τις θερμές του ευχαριστίες εκφράζει ε
πίσης και προς το Δ/ντή και όλο το προσω
πικό της Αστυν. Δ/νσης Καβάλας , για 
την προσφορά τους σε παιδικά παιχνίδια 
τα οποία προσφέρονται στα παιδιά των 
κατηχητικών σχολείων για την ψυχαγωγί
α τους.

Ε  Από τη Δ/νση Πιστωτικών Καρτών 
της Εμπορικής Τράπεζας οι κ.κ. Σ. Ασλό- 
γλου και Π. Ασημακόπουλος εκφράζουν 
τις ευχαριστίες τους προς όλο το Προσω
πικό της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής και 
ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Οικο
νομικών Εγκλημάτων, για τις συνεχείς 
προσπάθειες τους στην πάταξη των εγκλη
μάτων που πραγματοποιούνται με τη δια
κίνηση και χρήση κλεμμένων και πλα
στών πιστωτικών καρτών και άλλης μορ
φής Τραπεζικών Οικονομικών Εγκλημά
των.

Ε  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταστη
ματαρχών Πλατείας Βαρβακείου Αγοράς 
Αθηνών κ. Μπίλλης Κων/νος αισθάνεται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλο το 
Προσωπικό του Πολυδύναμου Αστυνομι
κού Τμήματος Ακροπόλεως, για την τή
ρηση της Δημόσιας Τάξης στο χώρο της 
Βαρβακείου Αγοράς γεγονός που έχει να

κάνει με τα πρόσφατα μέτρα που έχουν 
ληφθεί τα οποία και έχουν αποδώσει.

Ε  Ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Τερζίδης Δη- 
μήτριος σε ευχαριστήρια επιστολή του 
στην οποία εκφράζει τις θερμότατες ευχα
ριστίες του προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τα νέ
α προγράμματα αστυνόμευσης που υλο
ποιεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με
ταξύ άλλων αναφέρει:

“  Οι πεζές περιπολίες αστυνομικών, Α
ξιότιμε κύριε Υπουργέ, που επεκτείνονται 
στην έδρα κάθε αστυνομικής διεύθυνσης, 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ειδικά προ
γράμματα του Υπουργείου σας, είναι βέβαιο 
ότι περιορίζουν την εγκληματικότητα και 
αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των πολι
τών ιδιαίτερα σε ευαίσθητες και ακριτικές 
περιοχές όπως είναι η δική μας.

Να είστε βέβαιος κ. Υπουργέ ότι η πρω
τοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικό
τερα ο Δήμος του οποίου έχω την τιμή να 
είμαι επικεφαλής, θα συνεργαστεί μαζί σας 
ώστε από κοινού να πετύχουμε τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη από το μέτρο που με δική σας 
πρωτοβουλία υλοποιείται."

Ε  Η Γεν. Γραμματέας του μη κερδο
σκοπικού Οργανισμού ' Αντιμετώπιση 
Παιδικού Τραύματος ' '  με έδρα τη Θεσσα
λονίκη κ. Ιωάννα Κοριζή συγχαίρει για 
την πρωτοβουλία του το Διοικητή Τρο
χαίας Θεσσαλονίκης , ο οποίος πρόσφερε 
συμβολικά ένα παιδικό κάθισμα ασφαλεί
ας για αυτοκίνητο, στο πρώτο παιδί που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000.

0 Ο κ .  Σπόρος Γούβαλης ιδιοκτήτης 
καταστήματος ειδών υγιεινής στον Πει
ραιά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
προς το αστυνομικό προσωπικό του Γρα
φείου Ασφαλείας του Α.Τ. Αγίων Αναρ
γύρων και ειδικότερα προς τους: Υ/Α’ κ. 
Λουκόπουλο Διονύσιο, Ανθ/μο κ. Καρα- 
γκίκα Γρηγόριο και Αστυφύλακες Γιαν- 
νούλη Μιχαήλ και Σκαλιδάκη Νικόλαο, οι 
οποίοι αξιοποιώντας τις πληροφορίες του 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που 
κατέγραψε τον δράστη την στιγμή που έ
κανε διάρρηξη στο καταστήμά του, κατά- 
φεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλ- 
λάβουν μετά από συντονισμένες προσπά
θειες.

0  Ο κ. Χρήστος Χαδούλος κάτοικος 
Οσσας Λάρισας εκφράζει τις θερμές του

ευχαριστίες προς το Διευθυντή και όλο το 
Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Λάρισας, 
για την άμεση ανταπόκρισή τους σε αίτη- 
τα των κατοίκων να προβούν σε έλεγχο 
των λαθρομεταναστών.

0 Η κ α  Πουλχερία Καλαϊτζή κάτοικος 
Ν. Ψυχικού εκφράζει τις θερμές της ευχα
ριστίες προς τον Αρχιφύλακα κ. Τσαντί- 
λη Νίκο, οποίος πρόσφατα διευκόλυνε τη 
γρήγορη μετακίνηση του αυτοκινήτου της, 
ώστε ο τραυματισθείς 3χρονος γιός της να 
μεταβεί από την περιοχή του Ν. Ψυχικού, 
στο Νοσοκομείο Παίδων.

0  Ο κ. Γ. Αθανασίου από τα Δεμένικα 
Σαραβαλίου Πάτρας εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς την Ελληνική Αστυ
νομία και ιδιαίτερα προς το Διοικητή και 
όλο το Προσωπικό του Α.Τ. Θέρμου διότι 
κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν την κλοπή 
που έγινε σε βάρος της υπέργηρης μητέ
ρας του στο Νεροχώρι Τρχ/δος και να 
στείλουν τους υπεύθυνους στην Ελληνική 
δικαιοσύνη.

Ε  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Τύ
που και ΜΜΕ της Μόσχας στο Ελληνικό 
Υπουργείο Τύπου κ. Σπυρίδων Χατζάρας 
εκφράζει τις βαθύτατες ευχαριστίες του 
προς τον επικεφαλή του Τμήματος Ασφα
λείας του Γραφείου, Υπαστυνόμο Α’ κ. 
Πέτρο Τζεφέρη, για την άψογη συνεργασί
α με το Γ ραφείο Τύπου κατά την εδώ φι
λοξενία των 72 εκπροσώπων του Τύπου. 
Τις ευχαριστίες του εκφράζει επίσης και 
προς όλα τα μέλη της ομάδας ασφαλείας 
που είναι οι παρακάτω:

Ανθ/μο Δινάδη Κων/νο, Ανθ/μο Ευαγγέ
λου Σταύρο, Αρχ/κα Μερενίτη Κων/νο, Αρ- 
χ/κα Μ.Π.Σ Πανολία Νικόλαο και Αστ/κα 
Συναχείρη Χρήστο.

Ε 1 0  Αστυν. Δ/ντής κ. Νικόλαος Μπέ- 
τσιος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
προς τον Ανθυπαστυνόμο ε.α. κ. Μιχάλη 
Παπαδάκη, υπεύθυνο του ΙΡΑ HOUSE 
Αθηνών, για την θερμή, ευγενική και εξαί
ρετη φιλοξενία που πρόσφερε στον ίδιο 
και τη σύζυγό του. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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η “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” 
σας εύχεται Καλό Πάσχα

A

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΛΟ

Επειδή είναι καλό να μην έχετε περιπέτειες στο ταξίδι σας, πριν ξεκινήσετε:
- επισκεφθείτε το συνεργείο σας για ένα πλήρη μηχανικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας.
- ελέγξτε φρένα και λάστιχα. Επίσης την μπαταρία, το ηλεκτρικό κύκλωμα και τα φώτα σας. 
• βεβαιωθείτε ότι η ρεζέρβα είναι σε καλή κατάσταση και στη θέση της.

Τι δεν πρέπει να ξεχνούμε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
9.

Να ελέγχουμε την ταχύτητά μας.
Να προσέχουμε τα προσπεράσματα.
Να μην κινούμαστε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Να μην κάνουμε χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
Να κρατάμε τις αποστάσεις.
Να φοράμε τις ζώνες ασφαλείας.
Να βάζουμε τα παιδιά μας στα πίσω καθίσματα.
Να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα έγγραφα οδηγού και αυτοκινήτου. 
Να μην παραβιάζουμε την οδική σήμανση.

10. Να οδηγούμε με σύνεση και προσοχή και να συνεργαζόμαστε με τους τροχονόμους.

Φίλοι οδηγοί:
- Ξεκινήστε έγκαιρα κσι μην τρέχετε αλόγιστα. Οι πρωινές ώρες προσφέρονται για ένα ευχάριστο 

ταξίδι γιατί οι οδηγοί είναι ξεκουραστοι, δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία και είναι πολύ νωρίς 
για χρήιτη οινοπνευματωδών.

- Η ταχύτητα δεν παρέχει ασφάλεια αλλά αντίθετα εγκυμονεί κίνδυνους για τη ζωή και στην 
καλύτερη περίπτωση για τσουχτερό πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος.

• Το οδόστρωμα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε πολλές σημεία είναι επιεικώς 
απαράδεκτο. Ο συνδυασμός του με την ελλιπή συντήρηση και τις πλημμελείς κατασκευές, 
τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τη στατιστική των ατυχημάτων.

- Αν συναντήσετε ομίχλη ανάψτε τα φώτα σας και μειώστε στο ελάχιστο την ταχύτητά σας.
- Κάντε το ταξίδι σας ευχάριστο ακουγοντας μουσική και χρήσιμες οδηγίες από το ραδιόφωνο για 

τα τμήματα του οδικού δικτυου που παρουσιάζουν δυσχέρειες.
- Εμείς σας ευχόμαστε ΚΑΑΟ ΤΑΞΙΔΙ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Χρηστός Σαποννάς, Αστυνόμος Α ’
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