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ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αστυνόμος Β’ Νικόλαος Πολύμερος

Διοργανώθηκε τον περασμένο μήνα 
για πρώτη φορά και με μεγάλη επιτυχία 

από τη Γενική Γραμματέα Λαϊκής Επιμόρφωσης, 
σε συνεργασία με την Ε.Ο.Κ., 

επιμορφωτικό σεμινάριο αστυνομικών, 
δικαστικών, τελωνειακών και λιμενικών υπαλλήλων 

πάνω στις τελευταίες εξελίξεις τόσο στη δίωξη 
όσο και στο ξέπλυμα των χρημάτων 

που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών.
Η Αστυνομική Επιθεώρηση παρακολούθησε από κοντά 

τις εργασίες του 3ήμερου σεμιναρίου και παρουσιάζει στους αναγνώστες της 
μερικά από τα πορίσματά του καθώς και αποσπάσματα των συζητήσεων 

που είχαν οι ξένοι ειδικοί με τους Ελληνες δημοσιογράφους.

Την έναρξη του Σεμιναρίου κήρυξε ο Γενικός 
Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης κ. Νικόλαος 
Αναγνωστόπουλος, ο οπίος μεταξύ άλλων τόνισε: 

“Τα ναρκωτικά, η χειρότερη μάστιγα του αιώνα 
μας, έχουν πια γίνει πρόβλημα παγκοσμίων 
διαστάσεων και απειλούν σήμερα το παρόν και 
το μέλλον του τόπου μας, αφού χιλιάδες άτομα, 
κυρίως νέοι, γίνονται δούλοι κάποιων ναρκωτικών 
ουσιών. Γι’ αυτό η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη.

Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 
υπεύθυνη για την επιμορφωτική πολιτική εντός

και εκτός Ε λ λ ά δα ς, μετά  από επ ίμονες 
προσπάθειες, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
παρουσιάσει το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο στε
λεχών Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών, το οποίο 
για πρώτη φορά είναι αποτέλεσμα της συνερ
γασίας Ε.Ο.Κ. - Κυβέρνησης, πάνω στις τελευταίες 
εξελίξεις τόσο στη δίωξη όσο και στο πλύσιμο 
των χρημάτων που προέρχονται από το εμπόριο 
ναρκωτικών.

Βρίσκονται κοντά μας οι πλέον διάσημες προσω
πικότητες, που θα διδάξουν τους ταγμένους
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φύλακες της Πολιτείας και θα ανταλλάξουν 
απόψεις για τον καλύτερο συντονισμό των προσ
παθειών τους στην καταπολέμηση της διεθνούς 
μάστιγας των ναρκωτικών".

Ο κ. Αναγνωστόπουλος ανακοίνωσε επίσης τη 
θέσπιση ετησίου διεθνούς βραβείου από τη Γ.Γ.Λ.Ε. 
προς οργανώσεις που συντέλεσαν στη μείωση 
των θανάτων νέων από ναρκωτικά. Το πρώτο, 
το φετεινό, απονεμήθηκε στην οργάνωση με τους
100.000 εθελοντές, την PRIDE των ΗΠΑ, που 
κατάφερε να μειώσει κατά 25% τους χρήστες 
στα γυμνάσια και τα κολέγια. Ο Αντιπρόεδρός 
της, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους της PRIDE 
για την τιμή που τους έγινε, ανακοίνωσε επίσημα 
πως θα παραχωρήσει στη Γ.Γ.Λ.Ε. όλη την τε
χνογνωσία για να συνεργασθεί με τους εθελοντές 
στο σωστό δρόμο.

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε ότι 
ο αγώνας εναντίον των ναρκωτικών πρέπει να 
γίνει υπόθεση του κάθε πολίτη και όχι μόνον 
του Κράτους.

“Δεν νοείται Ελληνίδα ή Ελληνας που να μην 
επιβάλλεται να επιμορφωθεί πάνω στο θέμα ύπαρ
ξης πρώτης προτεραιότητας, όπως αυτό των ναρ
κωτικών. Μιλάμε βέβαια μόνο για πρόληψη, γιατί 
σε καταστολή μόνο αδαείς ή ρομαντικοί μπορεί 
να αποβλέπουν, όταν τα τελευταία ναρκωτικά 
που έφθασαν ή θα φθάσουν από το δυτικό ημι
σφαίριο, (κρακ, κοκαΐνη και πάγος), προσβάλλουν 
μέσα σε δευτερόλεπτα τον εγκέφαλο και οδηγούν 
το χρήστη σε δρόμο χωρίς γυρισμό...”

Οι ομιλητές του Σεμιναρίου ήσαν.·
1) Αντώνιο Καμίς Μικαέλ - Αστυνομικός Δ/τής 

Σύνδεσμος της EUROSTUP INTERPOL
2) Ντιν Πολάμες και Τόμι Σκόρτσα εισαγγελείς 

του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ
3) Ρίτσαρτ Τόμσον, Αντιπρόσωπος της PRIDE, 

της μεγαλύτερης εθελοντικής οργάνωσης του κό
σμου.

4) Τιλ Βέρν και Πολ Νταν, Αστυνομικοί Επι-

SPORT’S CLUB

ν
Α  ΓΕΩΡΓΙΟΥ A’

& ΠΡΑΗΙΤΕΛΟΥΣ144,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ .· 

ΤΗΛ: 41.29.531

θεωρητές στην NATIONAL INTELLIGENCE SER
VICE της Μεγάλης Βρετανίας.

5) Ο Αστυνόμος Α’ Σίμογλου Θεόδωρος της 
Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 

Ορισμένα από τα συμπεράσματα, στα οποία 
κατέληξαν οι ομιλητές ήσαν:

Ναρκωτικά, η κατάρα του αιώνα μας

Η σκληρή πραγματικότητα δείχνει πως ο εθισμός 
των ναρκωτικών μπήκε στο πετσί των νέων μας. 
Κρακ, κοκαΐνη και ιδίως ο πάγος το σκληρότερο
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όλων, που έφτασε 
πρόσφατα από την 
Απω Ανατολή στις 
Δυτικές ακτές της 
Αμερικής και που θα 
φτάσει ασφαλώς και 
στην Ευρώπη, δεν 
χρειάζονται χρόνο 
για να σε στείλουν 
στον κόσμο των πα
ραισθήσεων.

Η δεκαετία  που 
διανύουμε είναι περί
οδος μεγάλων αλλα
γών, καθώς τα κράτη 
αγωνίζονται να βρουν τη θέση που τους ανήκει 
στην νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Παγκόσμια 
θέματα, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δι
καιώματα, η ελευθερία του εμπορίου και η δια
κίνηση των ναρκωτικών συνεχώς εντονότερα, κυ
ριαρχούν στο διεθνές σκηνικό.

Η εξάπλωση των ναρκωτικών, η παραγωγή και 
η διακίνηση τους είναι ένα πολύπλοκο διεθνές 
πρόβλημα. Τα ναρκωτικά σκλαβώνουν τους αν
θρώπους και το εμπόριο τους αποδυναμώνει τις 
αρχές της Δημοκρατίας και της οικονομικής ανά
πτυξης. Οι έμποροι των ναρκωτικών με τις δω
ροδοκίες τους και τις λοιπές παρανομίες βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος δράσεως σε εύθραυστες δη
μοκρατίες.

Αποδυναμώνουν τις δικαστικές αρχές και εκ
μαυλίζουν την νομοθετική εξουσία και τα κέντρα 
πολιτικών επιρροών. Προσπαθούν να αδρανοποι- 
ήσουν τις διωκτικές αρχές, και τέλος προσπαθούν 
να αποδυναμώσουν ακόμη και την κυβερνητική 
εξουσία. Τα διεθνή δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών 
συνδέονται συχνά με άλλα διεθνή εγκλήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας 
όπλων και της τρομοκρατίας.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός των 
Εσωτερικών της Αμε
ρικής ειδικά για τα 
ναρκωτικά κ.Λεβίν- 
σκυ στην επιστολή 
του προς τον Γενικό 
Γραμματέα κ. Νίκο 
Αναγνωστόπουλο με 
την ευκαιρία του σε
μιναρίου:

“ Η φύση του προ 
βλήματος των ναρ
κωτικών δεν επιδέχε
ται εύκολες και γρή
γορες λύσεις. Καθώς 
οι Ηνωμένες Πολιτεί

ες της Α μερικής, 
ολοένα και περισσό
τερο καθίστανται πιό 
ανθεκτικές στη διείσ
δυση των ναρκωτι
κών, οι έμποροι της 
Ν οτίου  Α μερικής 
ανοίγουν νέες αγο
ρές στην Ευρώπη, 
ενώ οι έμποροι και 
οι παραγωγοί της 
Μέσης Ανατολής και 
της Ασίας προσπα
θούν και αυτοί να 
πάρουν το μερίδιό 

τους στη αγορά, διακινώντας το όπιο και το 
χασίς στην Δυτική Ευρώπη, μέσω Ελλάδος.

Λόγω της επικείμενης καταργήσεως των συ
νόρων των κρατών-μελών της ΕΟΚ, επιβάλλονται 
σοβαρές και πολύπλευρες προσπάθειες για την 
αποτροπή της διακινήσεως των παρανόμων ουσιών 
και των ναρκωτικών, καθώς και των χημικών 
προδρόμων.

Μόνο πολυεθνικές πρωτοβουλίες για την νο
μοθετική αντιμετώπιση του ξεπλύματος του πα
ρανόμου χρήματος, το πάγωμα και τη κατάσχεση 
των μέσων διακίνησης των παρανόμων αυτών 
ουσιών, όπως επίσης και αυστηρότερος έλεγχος 
στους απαραίτητους πλέον χημικούς προδρόμους, 
μπορεί να αποτελέσουν φραγμούς στους παρα
γωγούς και εμπόρους ναρκωτικών.

Χειροκροτούμε τις επιτυχίες της ελληνικής κυ- 
βερνήσεως στην καταπολέμηση της μάστιγας των 
ναρκωτικών και ιδιαίτερα στον τομέα της αστυ
νόμευσης και επιβολής των νόμων. Παροτρύνουμε 
έντονα την Ελληνική κυβέρνηση, να υιοθετήσει 
τη σύμβαση της Βιέννης του 1988, για τις ναρ
κωτικές ουσίες, και να εντείνει τα μέτρα ελέγχου 
και τη νομοθεσία, σχετικά με το ξέπλυμα του 
παρανόμου χρήματος.

Εξακολουθούμε να 
έχουμε ένα μακρύ 
δρόμο μπροστά μας. 
Η μάχη μας εναντίον 
των ναρκωτικών δεν 
είναι εφικτή σε με
μονωμένο μέτωπο, 
είναι ένα πρόβλημα 
που πρέπει να αντι
μετωπιστεί σε όλα 
μαζί.

Το έχουμε υποχρέ
ωση στους εαυτούς 
μας, στα παιδιά μας, 
στην πατρίδα μας“.
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Η συμβολή των εθελοντικών οργανώσεων 
Το παράδειγμα της PRIDE.

Την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου οι ξένοι 
ομιλητές έδωσαν συνέντευξη τύπου στους έλληνες 
δημοσιογράφους, απόσπάσματα της οποίας δη
μοσιεύουμε στη συνέχεια.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (ANTENNA): Θα ήθελα να 
ρωτήσω τον αντιπρόεδρο της εθελοντικής ορ
γάνωσης PRIDE των Η.Π.Α., τον κύριο Τόμσον, 
πώς κατάφερε αυτή η οργάνωση μέσα σε ένα 
σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, να μειώσει 
τον αριθμό των νέων παιδιών που κανουν χρήση 
ναρκωτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια κατά 25%.

Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την προσφορά 
τους και είναι πολύ σημαντική η απάντησή του 
για όλους εμάς, γιατί πιστεύω ότι τα ναρκωτικά 
δεν είναι μόνον υπόθεση της Ελληνικής Αστυ
νομίας, δεν είναι μόνον υπόθεση του κράτους, 
αλλά των πολιτών γενικότερα. Και μόνον η άμεση 
ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί να φέρει θε
αματικά αποτελέσματα.

Ρ. ΤΟΜΣΟΝ: Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μελέτες 
που έχουμε κάνει και που κάθε χρόνο εξετάζουμε 
ένα εκατομμύριο νεαρά άτομα, επίσης τα στα
τιστικά στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνουν ότι σε περιοχές 
όπου μπορέσαμε να ξεκινήσουμε προγράμματα 
πρόληψης ναρκωτικών, υπήρξε μεγάλη μείωση της 
χρήσης και της ζήτησης.

Σαν κυβερνητικός αξιωματούχος σας διαβεβαιώ, 
όμως, ότι δεν είναι οι κυβερνήσεις που θα μπο
ρέσουν να Λύσουν το πρόβλημα στις χώρες μας. 
Βρήκαμε ότι μόνον οι άνθρωποι θα λύσουν το 
πρόβλημα. Οι τοπικές Κοινότητες θα λύσουν τα 
τοπικά προβλήματα. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι 
θρησκευτικοί ηγέτες, η αστυνομία, όλοι πρέπει 
να ενωθούν για μια συνεκτική προσέγγιση στο 
πρόβλημα. Βέβαια οι κυβερνήσεις θα προσφέρουν 
την ηγεσία, την κατεύθυνση και μπορώ να πω 
και να πιστοποιήσω την προσφορά του Γενικού 
Γραμματέα, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει 
επισκεφτεί την χώρα μας, προσπαθώντας να συμ- 
βάλει στη μείωση της μάστιγας.

To PRIDE, αυτό το ίδρυμα, έχει επιτύχει την 
ενεργό συμμετοχή όλων των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής, και επίσης και άλλων χωρών. Ανα
γνωρίζει ότι οι εθελοντές και οι γονείς των παι
διών, είναι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, 
στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Καθώς, όλοι όσοι ανήκουν στην δίωξη ναρ
κωτικών, κάνουν ηρωικές προσπάθειες για να 
μειώσουν την πώληση των ναρκωτικών στους δρό
μους μας. Χιλιάδες εθελοντές απαιτούνται από 
την άλλη μεριά στα σπίτια μας, στα σχολεία,

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΛΣΤΎΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΤΗΛ. 2759 000

για να μειωθεί η ζήτηση για τα ναρκωτικά.
Και αυτή είναι η επιτυχία του Ιδρύματος PRIDE. 

To PRIDE αναγνωρίζει ότι η κατάχρηση ναρ
κωτικών ουσιών αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα, 
το οποίο έχε εξαπλωθεί και μέσα στα σχολεία. 
Όμως τα σχολεία από μόνα τους δεν μπορούν 
να λύσουν το πρόβλημα, χρειάζεται ολόκληρη 
οικογένεια και ολόκληρη Κοινότητα που πρέπει 
να βοηθήσει.

Εκεί που είδαμε πραγματική μείωση στη χρήση 
των ναρκωτικών, ήταν εκεί όπου έγινε μια σφαι
ρική προσέγγιση για την επίλυση του προβλή
ματος. Μεμονωμένες προσπάθειες δεν αποδίδουν. 
Το κλειδί για την επιτυχία είναι οι εθελοντές.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο 
προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρ
ξαν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
“Ντερ” αξιωματούχοι της Δίωξης Ναρκωτικών 
πάλι πηγαίνουν στα σχολεία και μέσα στις τάξεις 
συνεργάζονται με τα παιδιά για την πρόληψη.

Ενα από τα προγράμματα του PRIDE διδάσκει 
τους γονείς πως να προλάβουν και πως να ενη
μερώσουν τα παιδιά τους, που κάποια στιγμή 
και κάποια μέρα μπορεί να μπλέξουν με τα ναρ
κωτικά.

Και τέλος υπάρχει και ένα πρόγραμμα, πως 
θα μπορέσουν οι γονείς και όλοι οι άλλοι να
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παρέμβουν με τα παιδιά 
που δεν μπόρεσαν να πού
νε όχι και που ήδη είναι 
χρήστες ναρκωτικών. Οι 
προσπάθειες αυτές μέχρι 
στιγμής υπήρξαν αποτε
λεσματικές, αλλά δεν εί
ναι δυνατόν να επανα
παυτούμε, γιατί είμαστε 
σίγουροι πως αν το κά
νουμε, τα ποσοστά κατά
χρησης των ουσιών αυτών 
πάλι θα ανέβουν.

κ. ΓΕΝΙΚΟΣ: Και μια μι
κρή αποκάλυψη, πριν να 
έρθει η δεύτερη ερώτηση.
Στην Αμερική η PRIDE 
έχει ως καθηγητές δεκα- 
πεντάχρονα παιδιά, που 
έχουν τρομακτική επιρ
ροή στα δεκάχρονα. Ο πα
τέρας και η μητέρα δεν 
μπορούν να επηρεάσουν 
το παιδί, όσο ένας λίγο μεγαλύτερος επιμορφωτής. 
Παραλλήλως, χρησιμοποιούνται οι πρωταθλητές, 
διότι θεωρούνται ινδάλματα, τα οποία τα μικρά 
ακούνε τί λένε. Οχι ναρκωτικά, κάντε σκορ.

Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΤ2): Εγώ απευθύνομαι 
στον εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον 
κύριο Τ. Σκόρτσα, και θα ήθελα να τον ρωτήσω 
ποιά κατά τη γνώμη του είναι ενδεδειγμένα μέτρα 
και οι πλέον αποτελεσματικότεροι τρόποι για 
να χτυπηθούν οι εγκέφαλοι που διακινούν τα 
ναρκωτικά και βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες 
και ακόμα είναι και μέλη κυβερνήσεων.

Πώς μπορούν οι υπηρεσίες σας, όποιες και αν 
είναι αυτές να αντιπαραταχτούνε με την επίσημη 
εξουσία οποιοσδήποτε χώρας, η οποία καλύπτει 
το το εμπόριο των ναρκωτικών;

Τ. ΣΚΟΡΤΣΑΣ: Εγώ είμαι τοποθετημένος στο 
Σικάγο, είμαι Εισσαγγελέας και είμαι συντονιστής 
των δυνάμεων διώξεως του οργανωμένου εγκλή
ματος σε σχέση με τα ναρκωτικά. Η περιοχή 
μου, η δικαιοδοσία μου, είναι πέντε Πολιτείες 
των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ και αυτών το 
Ιλινόϊς, όπου βρίσκεται και το Σικάγο.

Ο βασικός μας στόχος είναι ακριβώς να χτυ
πήσουμε αυτά τα κέντρα εξουσίας που καλύπτουν 
τη διακίνηση ναρκωτικών και ο μόνος τρόπος 
να το επιτύχουμε, είναι να ενώσουμε τις προ
σπάθειες των διαφόρων υπηρεσιών Δίωξης Ναρ
κωτικών που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τοπικές αστυνομικής δυνάμεις, αλλά και 
οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αναμιγνύονται στην 
εξέταση των διαφόρων υποθέσεων. Και για νας

σας δώσω ένα παράδειγ
μα, ας πούμε ότι η Αμε
ρικάνικη Υπηρεσία Διώ- 
ξης των Ναρκωτικών, έχει 
ξεκινήσει μία υπόθεση. Σ’ 
αυτήν αρχίζουν και βοη
θάνε και συμμετέχουν με 
τις προσπαθειές τους, το 
FBI, η Εφορία, οι Τελω- 
νειακές Υπηρεσίες, οι υπη
ρεσίες Μ ετανάστευσης 
κλπ.

Με άλλα λόγια χρησι
μοποιούμε κάθε όπλο που 
μας έχει διαθέσει το Αμε
ρικανικό Κογκρέσο. Δη
λαδή υποκλοπές τηλεφω
νημάτων, νόμους περί κα
τασχέσεων, και δημεύσεις 
περιουσιών για το ξέπλυ
μα του χρήματος, ώστε να 
μπορέσουμε να χτυπήσου
με ακριβώς τα κέντρα.

Και επειδή δεν υπάρχει διαφθορά μέσα στην 
υπηρεσία Δίωξης, διώκουμε οποιονδήποτε ανε
ξάρτητα θέσεως, αρκεί να υπάρχουν στοιχεία. 
Ετσι υπήρχαν περιπτώσεις διώξεως Αστυνομικών 
και Δικαστών, εναντίον των οποίων είχαμε στοι
χεία.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εσείς στην Ευρώπη, 
η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συ
ντονίσετε τις εθνικές δυνάμεις σας ασφαλείας 
για τη δίωξη ναρκωτικών, γιατί όπως βλέπουμε 
οι οργανώσεις λαθρεμπορίας ναρκωτικών, ιδίιος 
από την Νότιο Αμερική, έχουν αρχίσει και επε
κτείνουν τις δραστηριό τητές τους και στην Ευ
ρώπη Ο μόνος τρόπος για να τους αντιμετωπίσετε 
αποτελεσματικά, είναι να συνεργαστείτε, να υπάρ
ξει συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΟΚ και της Ευρώπης γενικά

Και επίσης πρέπει να κάνετε αυτό που έκανε 
το δικό μας Κογκρέσο, να επιβάλετε δηλαδή αυ
στηρές ποινές. Για να γίνει σωστή η δίωξη, πρέπει 
να υπάρχει μακροχρόνια φυλάκιση σαν ποινή ενός 
τέτοιου αδικήματος.. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
η ποινή πλέον δεν εναπόκειται στον κάθε δικαστή, 
αλλά τις ποινές φυλάκισης για κάθε αδίκημα 
τις έχει επιβάλει και τις έχει ορίσει το Κογκρέσο.

Το Ολλανδικό μοντέλο

Π. ΣΟΜΠΟΛΟΣ (ΕΤ2): Εγώ θα ήθελα να απευ
θύνω βέβαια την ερώτησή μου σε Ολλανδό εκ
πρόσωπο, αλλά δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Ολ
λανδίας γι’ αυτό θα μου απαντήσει κάποιος από

416



τους Αμερικανούς Εισαγγελείς.
Στην Ολλανδία υπάρχει μία κατάσταση να πω- 

λούνται ελεύθερα ναρκωτικά, εδώ και δύο-τρία 
χρόνια νομίζω. Η ερώτησή μου είναι ποιά είναι 
μέχρι τώρα αποτελέσματα από την ελεύθερη δια
κίνηση των ναρκωτικών στην Ολλανδία;

Και κάνω αυτό το ερώτημα, επειδή προχτές 
στην Ελληνική Βουλή, όπου συζητείτο το Νο
μοσχέδιο για τα ναρκωτικά, οκτώ Ελληνες βου
λευτές, αν θυμάμαι καλά, είχαν τεθεί υπέρ της 
ίδιας κατάστασης. Να ισχύσει δηλαδή και στην 
Ελλάδα αυτό που ισχύει σήμερα στην Ολλανδία.

Το ερώτημα μου λοιπόν είναι αν είναι ενθαρ
ρυντικά ή απογοητευτικά τα μέχρι τώρα απο
τελέσματα από την ελεύθερη διακίνηση των ναρ
κωτικών στην Ολλανδία;

Ν. ΠΟΛΑΛΕΣ: Υπάρχει και σύντομη και μακριά 
απάντηση στην ερώτησή σας. Μου φαίνεται ότι 
η ικανότητα ενός έθνους να μπορέσει να αντι
παλέψει ενάντια σ’ αυτό το ρεύμα της αύξησης 
χρήσης ναρκωτικών, βασίζεται σε μια συντονι
σμένη και συνολική προσπάθεια.

Οπως ακούσατε από τους δύο προηγούμενους 
ομιλητές, το καλύτερο πράγμα για μία χώρα, 
είναι να βάλει σε ενέργεια όσα όπλα έχει στη 
διάθεσή της, για να μπορέσει να καταπολεμήσει 
τα ναρκωτικά.

Η εμπειρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από την δεκαετία του ’60, είναι ότι η χρήση 
της Μαριχουάνας και Χασίς, είναι η πύλη που 
οδηγεί στην χρήση των σκληρών ναρκωτικών.

Πιστεύω, ότι με το να επιστρέφουμε την ελεύ

θερη πώληση μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών δεν 
βοηθάμε στην αντιμετώπιση της ουσίας του προ
βλήματος. Αντίθετα, δίνουμε και ένα κακό πα
ράδειγμα στους νέους.

Πιστεύω, ότι ο βασικός στόχος όλου του συ
στήματος δικαιοσύνης, είναι να περάσει ορισμένες 
αξίες στο λαό. Ποιό είναι το κακό και ποιό 
είναι το καλό;

Πιστεύω, ότι το μήνυμα που πρέπει να δώσει 
η κυβέρνηση, οι Αρχές και τα Μέσα Ενημέρωσης, 
είναι ότι τα ναρκωτικά είναι κάτι κακό και απο- 
φευκτέο. Αποτελεί πολύ κακό παράδειγμα για 
τα μικρά παιδιά, όταν βλέπουν χρήστες ναρκω
τικών και αγοράζουν ελεύθερα τα ναρκωτικά 
από ορισμένους εμπόρους.

Η σύντομη απάντησή μου λοιπόν στο ερώτημά 
σας είναι: Πάρτε τις κάμερες σας, πηγαίνετε στο 
Αμστερντάμ, πηγαίνετε στη Ζυρίχη, φωτογραφεί- 
στε, ρωτήστε και δέστε αν αυτή η ελεύθερη χρήση 
των ναρκωτικών βελτιώνει την ζωή του ίδιου 
του χρήστη, της οικογενειάς του, ,της γειτονιάς 
του ή ακόμα κι αν βοηθάει τα καταστήματα 
που βρίσκονται σ’ αυτή τη γειτονιά, τις επιχει
ρήσεις.

Πιστεύω, ότι η πρόληψη είναι ένα μήνυμα που 
πρέπει να περάσει η εκκλησία, τα Σχολεία, οι 
οικογένειες, οι γειτονιές. Είμαι βοηθός Εισαγ
γελέα και εργαζόμαστε μαζί με τον κύριο Σκορ- 
σέζες στο ίδιο γραφείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Δεν θέλουμε τα παιδιά μας κάποια μέρα να θε- 
λήσουν να πειραματιστούν μ’ αυτό που βλέπουν 
γύρω τους.
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Η απάντηση λοιπόν επαναλαμβάνω, είναι αυτή 
που σας είπα. Πάρτε τα συνεργεία σας πηγαίνετε 
στο Αμστρερντάμ, ρωτείστε και δέστε αν βελ
τιώθηκε η ποιότητα ζωής του ατόμου και των 
ανθρώπων γύρω του. Εσείς σ’ αυτή την όμορφη 
χώρα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα θέλατε να δείτε 
στους δρόμους σας το επίπεδο ζωής που βλέπουμε 
και του οποίου γινόμαστε μάρτυρες σ’ αυτές 
τις πόλεις όπου επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση 
των ναρκωτικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (Κ.29): Μπορώ να κάνω μια 
συμπληρωματική ερώτηση στον κύριο Τόμσον που 
την θεωρώ αρκετά σημαντική, τον Αντιπρόεδρο 
της PRIDE, ο οποίος μας ενημέρωσε για κάποια 
προγράμματα της PRIDE και μας είπε, ότι σ’ 
αυτά συμμετέχουν αστυνομικοί, τελωνειακοί και 
άλλοι κρατικοί υπάλληλοι. Ολοι αυτοί με τί μορφή 
δουλεύουν; Εθελοντικά ή δουλεύουν μέσα στο 
ωράριό τους; Για να δούμε αν μπορεί να εφαρ
μοστεί στην Ελλάδα. Γιατί αν έχει εθελοντική 
μορφή, το πρόγραμμα δεν πρόκειται να εφαρ
μοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Εδώ οι υπάλληλοι 
δεν δουλεύουν στο ωράριό τους, θα δουλέψουν 
εθελοντικά;

ΤΟΜΣΟΝ: Μεγάλη ερώτηση. Εργάζονται απ’ 
ότι κατάλαβα μέσα στο ωράριό τους και εθε
λοντικά προσφέρονται να πάνε στις τάξεις των 
σχολείων και να δουλέψουν με τους μαθητές. 
Σε μερικές Πολιτείες των Η.Π.Α., μερικοί από 
τους αστυνομικούς οι οποίοι εργάζονται για το

“Ντερ”, αυτό το πρόγραμμα είναι πια μια μορφή 
καθημερινή: ο αστυνομικός με την στολή του 
στο σχολείο. Αλλά και πολλοί από τους Ομο
σπονδιακούς Αξιωματούχους, άνθρωποι δηλαδή 
των Αστυνομικών δυνάμεων ή των Τελωνειακών 
υπηρεσιών, προσφέρονται εθελοντικά για να πάνε 
να δουλέψουν με τη νεολαία.

ΣΟΜΠΟΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκ
πρόσωπο της INTERPOL, πώς βλέπουν στην IN
TERPOL οι συνάδελφοί σας τον αγώνα που κά
νουν οι ελληνικές διωκτικές αρχές κατά των 
ναρκωτικών; Πώς βλέπετε τον αγώνα μας σε 
σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Α.Κ. ΜΙΚΑΕΛ: Η Ελλάδα είναι από τα αρ
χαιότερα μέλη της INTERPOL κατά πρώτον. Η  
INTERPOL οφείλει πολλά για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται σήμερα, στις εργασίες ακριβώς 
των Ελληνικών Υπηρεσιών.

Εχουμε βεβαίως παραμέτρους για να μπορούμε 
να κρίνουμε και να αξιολογούμε τις υπηρεσίες 
σε κάθε χώρα. Και με όλη μου την ειλικρίνεια 
θέλω να σας πω ότι με την ελληνική υπηρεσία 
διώξεων έχουμε πάντα συνεργαστεί θαυμάσια. Πά
ντα είχαμε ότι ζητήσαμε και εγκαίρως και πλήρως.

ΣΟΜΠΟΛΟΣ: Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα 
αυτού του αγώνα, σε σύκριση πάλι με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, τα αποτελέσματα του αγώνα 
των ελληνικών διωκτικών αρχών;

Α.Κ. ΜΙΚΑΕΛ: Η αύξηση της κατάσχεσης ναρ
κωτικών κατά το έτος 1991 στην Ελλάδα, ευ
θυγραμμίζεται με τις κατασχέσεις που έγιναν 
στις άλλες χώρες της Ε.Ο.Κ. Δεν ξέρω αν έτσι 
απαντώ στο ερώτημά σας.

Θέλω να πω ότι πράγματι η Ελληνική Αστυνομία 
και η αποτελεσματικότητά της βρίσκεται στο μέσο 
όρο των χωρών της ΕΟΚ. Και εγώ προσωπικά 
έχω συνεργαστεί πολύ στενά με Ελληνες συ
ναδέλφους, γιατί όταν ήμουνα στη χώρα μου 
την Ιταλία, σχεδόν χέρι με χέρι συνεργαζόμασταν 
και αυτή είναι και η προσωπική μου εμπειρία.

κ. ΓΕΝΙΚΟΣ: Κλείνοντας αυτό το Σεμινάριο, 
το οποίο θα αποδώσει καρπούς μέσω της αστυ
νομίας μας, των δικαστικών αρχών και των άλλων 
αρμόδιων φορέων, απευθύνω παράκληση στους 
γονείς να κάνουν ουσιαστική χρήση της προ- 
τάσεως πρόσκλησης, η οποία προ ολίγου μας 
έγινε από την PRIDE και να δεχτούν αυτή την 
ανυπολογίστου αξίας βοήθεια, εγγραφόμενοι στα 
πειραματικά προγμάμματα της Λαϊκής Επιμόρ
φωσης, για να αντιμετωπίσουμε το εθνικά επι
κίνδυνο αυτό πρόβλημα και να εργαστούμε όλοι 
μαζί για τα παιδιά μας, για το μέλλον της πα
τρίδας μας.

Σας ευχαριστώ και είμαι σίγουρος για το ελ
ληνικό φιλότιμο και την ανταπόκρισή σας.
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ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ
Του Αστυνόμου Α’ Ηλία Παπαευθυμίου *

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΛΙΑ

Στην Αγγλία και Ουαλλία υπάρχουν σήμερα 
43 ξεχωριστά αστυνομικά Σώματα, που βασίζονται 
στη διοικητική διαίρεση της χώρας σε Κομητείες 
(Counties), και κάθε Κομητεία έχει κατά κανόνα 
το δικό της Αστυνομικό Σώμα.

Στα ανωτέρω αστυνομικά Σώματα περιλαμβά
νονται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου 
ή SCOTLAND YARD, όπως είναι περισσότερο γνω
στή, και η οποία αστυνομεύει στην ευρύτερη περι
οχή του Λονδίνου, με δύναμη 28.000 περίπου αστυ
νομικών και η CITY OF LONDON POLICE (η 
Αστυνομία της πόλης του Λονδίνου), που αστυ
νομεύει το ιστορικό κέντρο του Λονδίνου, μια 
περιοχή ενός περίπου τετραγωνικού μιλίου, με 
δύναμη 800 περίπου αστυνομικών.

Η συνολική δύναμη των ανωτέρω σωμάτων είναι 
περίπου 125.000 αστυνομικοί και 40.000 πολιτικοί 
υπάλληλοι. Η αναλογία των αστυνομικών προς 
τους κατοίκους είναι 1 προς 450. Η δύναμη τν 
αστυομικών Σωμάτων της περιφέρειας κυμαίνεται 
από 1.000-7.000 αστυνομικούς περίπου.

Κάθε αστυνομικό Σώμα έχει διοικητική και λει
τουργική ανεξαρτησία και διοικείται από το δικό 
του Αρχηγό. Σε κυβερνητικό επίπεδο αρμόδιος 
για την Αστυνομία είναι ο Υπουργός των Εσω

τερικών. Τα αστυνομικά Σώματα της περιφέρειας, 
πλην δηλαδή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και 
της Αστυνομίας της πόλης του Λονδίνου, υπά
γονται παράλληλα και στις τοπικές κυβερνήσεις 
των Κομητειών.

Οι αρμοδιότητες των τοπικών κυβερνήσεων σε 
θέματα Αστυνομίας ασκούνται από μια μόνιμη 
Επιτροπή, που ονομάζεται POLICE AUTHORITY 
(Αστυνομική Αρχή) και αποτελείται κατά 2/3 από 
εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών στην 
Κομιτεία (μέλη του τοπικού Κοινοβουλίου) και 
κατά το 1/3 από δικαστές.

Οι τρεις λοιπόν φορείς που εμπλέκονται στα 
αστυνομικά θέματα κάθε κομητείας είναι ο Αρ
χηγός της Αστυνομίας, η Αστυνομική Αρχή και 
ο Υπουργός των Εσωτερικών. Εκαστος των ανω
τέρω φορέων έχει ξεχωριστές αρμοδιότητες, οι 
οποίες αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν μια 
ισορροπία στην κατανομή της αστυνομικής εξου
σίας.

Η POLICE AUTHORITY είναι υπεύθυνη για 
την εξασφάλιση μιάς κατάλληλης και ικανής 
αστυνομικής δύναμης, όσον αφορά την υλικο- 
τεχνική της υποδομή (κτίρια, αυτοκίνητα, ρου
χισμό, τεχνικό εξοπλισμό κλπ) και καταρτίζει 
προς τούτο το σχετικό προϋπολογισμό, ο οποίος 
εγκρίνεται από το Υπουργείο των Εσωτερικών. 
Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 51%
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από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατά 49% 
από την τοπική κυβέρνηση.

Επίσης η POLICE AYTHORITY έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α. Διορίζει τον Αρχηγό του Σώματος και κα
θορίζει τις οργανικές θέσεις σε κάθε βαθμό, οι 
σχετικές όμως αποφάσεις της υπόκεινται στην 
έγκριση του Υπουργού των Εσωτερικών.

β. Διορίζει τον Υπαρχηγό (Deputy Chief Con
stable) και το βοηθό Αρχηγού (Assistant Chief Con
stable) μετά από γνώμη του αρχηγού και έγκριση 
του Υπουργού.

γ. Ζητά την παραίτηση του Αρχηγού, του Υπαρ- 
χηγού και του βοηθού Αρχηγού για λόγους ανι
κανότητας.

1. Northumbria Police
2. Cumbria Constabulary
3. Durham Constabulary
4. Cleveland Constabulary
5. North Yorkshire Police
6. Lancashire Constabulary
7. West Yorkshire Metropolitan Police
8. Humberside Police
9. Merseyside Police
10. Greater Manchester Police
11. South Yorkshire Police
12. Cheshire Constabulary
13. Derbyshire Constabulary
14. Nottinghamshire Constabulary
15. Lincolnshire Police
16. North Wales Police
17. West Mercia Constabulary
18. Staffordshire Police
19. Leicestershire Constabulary
20. Norfolk Constabulary
21. Dyfed - Powys Police
22. West Midlands Police
23. Warwickshire Constabulary
24. Northamptonshire Police
25. Cambridgeshire Constabulary
26. Suffolk Constabulary
27. Bedfordshire Police
28. South Wales Constabulary
29. Gwent Constabulary
30. Gloucestershire Constabulary
31. Thames Valley Police
32. Hertfordshire Constabulary
33. Essex Police
34. Avon and Somerset Constabulary
35. Wiltshire Constabulary
36. Metropolitan Police

δ. Προσλαμβάνει τους πολιτικούς υπαλλήλους 
που είναι απαραίτητοι για το σώμα, τις αποδοχές 
των οποίων καλύπτει καθ’ ολοκληρίαν.

ε. Κρατείται ενήμερος για τον τρόπο που δι- 
ευρενώνται καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών.

στ. Φροντίζει όπως επιτροπές πολιτών επισκέ
πτονται τις αστυνομικές Υπηρεσίες, κυρίως αστυ
νομικά κρατητήρια, για τη διαπίστωση της καλής 
λειτουργίας τους.

Ο Αρχηγός κάθε αστυνομικού Σώματος ασκεί

37. City of London Police
38. Kent County Constabulary
39. Devon
and Cornwall Constabulary
40. Dorset Police
41. Hampshire Constabulary
42. Surrey Constabulary
43. Sussex Police

τη διοίκηση και τον έλεγχο της δύναμής του 
και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για θέματα 
επιχειρισιακής φύσεως. Είναι επίσης αποκλειστικά 
αρμόδιος για την πρόσληψη και την απόλυση 
των αστυφυλάκων, των ειδικών αστυφυλάκων και 
των δοκίμων, καθώς και για τις προαγωγές των 
αστυνομικών μέχρι το βαθμό του Chiff Super
intendent (Αστυνομικού Διευθυντού) και την άσκη
ση πειθαρχικής δικαιοδοσίας επ’ αυτών. Υπο- 
χρεούται κατ’ έτος να υποβάλλει αναφορά πε
πραγμένων του Σώματός του στον Υπουργό των 
Εσωτερικών, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει οπο
τεδήποτε αναφορά για οποιοδήποτε θέμα αστυ
νομικής φύσεως. Επίσης, υποβάλλει στον Υπουργό 
στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα της 
περιοχής του. Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών 
δικαιούται να ζητά ενίσχυση σε προσωπικό και 
μέσα από άλλο αστυνομικό Σώμα ή να παρέχει 
τέτοια ενίσχυση όταν του ζητηθεί.

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού των Εσωτερικών
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αναφέρονται κυρίως στην εξασφάλιση ικανοποι- λειτουργίας των αστυνομικών Σωμάτων εξασφα- 
ητικών συνθηκών εργασίας των Αστυνομικών και λίζεται με τους Επιθεωρητές της Αστυνομίας (Ιη- 
τον έλεγχο της αποδοτικότητας και της καλής spectors of Constabulary).Οι Επιθεωρητές της Αστυ- 
λειτουργίας των αστυνομικών Σωμάτων. Α υ τό ςν ο μ ία ς  διορίζονται για να επιθεωρούν και να 
καθορίζει τους μισθούς των αστυνομικών και τις αναφέρουν στον Υπουργό για τη λειτουργία και 
συνθήκες εργασίας τους (ωράριο εργασίας, άδειες απόδοση των Σωμάτων, πλην της Μητροπολιτικής 
κ.λ.π.) κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα αστυ-·· Αστυνομίας.
νομικά συνδικάτα. Επίσης, εκδίδει τους κάσης Επίσης, υποδεικνύουν στους Αρχηγούς των Σω- 
φύσεως κανονισμούς για θέματα ποιΧ̂  αφορούν μάτων τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της από- 
στο σύνολο των αστυνομικών Σωμάτων, όπως δόσής τους. Είναι 7 τον αριθμό, ο ένας εκ των 
εκπαίδευση, προαγωγές, πειθαρχία κ.λ.π. οποίων είναι προϊστάμενος (Chief Inspector of Con-

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή που stabulary) και ασκεί καθήκοντα συμβούλου του 
αστυνομεύει η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν Υπουργού σε θέματα Αστυνομίας. Οι Επιθεωρη- 
υπάρχει POLICE AUTHORITY, τις αρμοδιότητες τές προέρχοντα^υνήθως από τέως Αρχηγούς 
της δε εκεί ασκεί ο ίδιος ο Υπουργός των Εσω- της Αστυνομίας.
τερικών. Ο Αρχηγός της Μητροπολιτικής Αότυ- Για την εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των 
νομίας λέγεται COMMISIONER και έχει σε γε- Σωμάτων και συντονισμού των δραστηριοτήτων 
νικές γραμμές τα ίδια καθήκοντα με τους Αρ- τους έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα, όπως:
γηγούς των άλλων Σωμάτων (CHIEF CONSTA- α. Η θέσπιση κανόνων αμοιβαίας βοήθειας.
BLES), η θέση του όμως θεωρείται από τις πλέον ν4 β. Καθιέρωση συναντήσεων των Αρχηγών και 
εξέχουσες στην Αγγλική κοινωνία. Η Μητροπο- ανώτερων αξιωματικών μιας ευρύτερης περιοχής, 
λιτική Αστυνομία προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες καθώς και δύο τουλάχιστον συναντήσεων κατ’
της σ’ ολόκληρη τη χώρα, όπως είναι η προστασία έτος στο Υπουργείο Εσωτερικών αντιπροσώπων
της Βασιλικής Οικογένειας και των Επισήμων όλων των Σωμάτων, υπό την προεδρία του Υπουρ-
Προσώπων και η λειτουργία του Εθνικού Γρα- γού.
φείου Εξακριβώσεως Ταυτότητος. γ. Θέσπιση Ομάδων αντιμετώπισης σοβαρών

Ο έλεγχος της αποδοτικότητας και της καλής εγκλημάτων (Regional Crime Squads), η αρμόδιό-

ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΗΛ. 5441.488, 5617.556

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

(ΣΕ PIRELLI ΚΑΙ 
GOOD YEAR)

Για αγορά 
μετρητοίς, 

στα τέσσερα 
λάστιχα

ΤΟ ΕΝΑ 
ΔΩΡΟ

ΕΥΚΟΑΙΕΣ ΠΑΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
421



*ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΠΟ ΜΠΡΑΜΣΧΙΛ

Το Αστυνομικό Κολλέγιο του Μπράμσχιλ στην Αγ
γλία είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1948, για παροχή ανώτερων και ανώτατων σπουδών 
στους αξιωματικούς της Αστυνομίας της Αγγλίας 
και της Ουαλλίας. Πα
ράλληλα, αποτελεί και 
ένα Εθνικό Κέντρο για 
ανάπτυξη της διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασί
ας. Για το λόγο αυτό ορ
γανώνει κάθε χρόνο διά
φορα διεθνή σεμινάρια 
για αξιωματικούς της 
Αστυνομίας τόσο των 
χωρών της Ευρώπης, όσο 
και άλλων χωρών, κυρί
ως της Αφρικής και της 
Ασίας.

Με τα ανωτέρω σεμι
νάρια επιδιώκεται η ανά
πτυξη κλίματος αμοιβαί
ας κατανόησης και εμπι
στοσύνης μεταξύ των 
Αστυνομιών των διαφό
ρων χωρών, προϋπόθεση 
απολύτως απαραίτητη 
για τη βελτίωση της με
ταξύ τους συνεργασίας, 
η οποία, ιδιαίτερα μεταξύ 
των χωρών της Ευρώπης, 
κρίνεται επιβεβλημένη, 
ενόψει της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και της κα
τάργησης των συνόρων.

Στην τελευταία εκπαι
δευτική σειρά του σεμιναρίου αυτού, πήραν μέρος 
27 αξιωματικοί από 10 χώρες της Ευρώπης ήτοι Ελ
λάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Γερμανία Σουηδία και Νορβηγία. Τη χώρα μας εκ
προσώπησε ο Αστυνόμος Α’ Ηλίας Παπαευθυμίου, 
ο οποίος και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του για 
το Αγγλικό αστυνομικό σύστημα, όπως αυτό πα-

μάτων. Οι Ομάδες αυτές αποτελούνται από αστυ
νομικούς ασφαλείας των Σωμάτων της περιοχής 
σε αροθμό ανάλογο της δύναμης εκάστου και 
συνεργάζονται με τις αντίστοιχες ομάδες των 
όμορων περιοχών.

Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες Υπηρεσίες Διοι
κητικής Υποστήριξης, οι οποίες ανήκουν στο 
Υπουργείο των εσωτερικών και οι οποίες προ
σφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα αστυνομικά 
Σώματα:

α. Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, η οποία προ
σφέρει τεχνική υποστήριξη και συμβουλές σε θέ
ματα τηλεπικοινωνιών.

β. Ο Κλάδος Επιστημονικών Ερευνών και Ανά-

ρουσιάσθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ξε
κινώντας βέβαια από το Κολλέγιο του Μπράμχις, 
στο οποίο φιλοξενήθηκε για 6 εβδομάδες.

Το Κολλέγιο για την εκπλήρωση της αποστολής
του διαθέτει πολύ καλή 
κτιριακή και τεχνική 
υποδομή. Είναι εγκατε
στημένο μέσα σε μια 
απομονωμένη δασική πε
ριοχή, 80 χιλ. νοτιοδυ
τικά του Λονδίνου.

Εκτός από τις σύγχρο
νες αίθουσες διδασκαλί
ας και το επιβλητικό πα
λαιό κτίριο των διοικη
τικών του υπηρεσιών, 
διαθέτει σύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστά
σεις, εστατόρια, μπαρ, 
και εγκαταστάσεις για 
διαμονή εκπαιδευτών 
και εκπαιδευόμενων δυ
ναμικότητας περίπου 
400 ατόμων.

Πρέπει να σημειωθεί 
ότι για κάθε άτομο δια
τίθεται ξεχωριστό δωμά
τιο. Η βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου πιστεύεται 
ότι είναι η μεγαλύτερη 
του κόσμου στο είδος 
της. Περιέχει πάνω από
50.000 αστυνομικού πε
ριεχομένου βιβλία και 
λειτουργεί όλο το 

24ωρο. Το Κολλέγιο διαθέτει όλων των ειδών τα 
τεχνικά μέσα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, όπως 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλειστά κυκλώματα τη
λεόρασης, βίντεο, προτζέκτορς σλάϊτς, στούντιο τη
λεόρασης, φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα πα
ραγωγής διαφανειών, βιντεοκάμερες, καθώς και πολύ 
καλό αρχείο βιντεοκασσετών με αστυνομικά θέματα.

πτύξης, ο οποίος μελετά την ανάπτυξη νέων με
θόδων, εξοπλισμών και τεχνικών για βελτίωση 
της αστυνομικής εργασίας.

γ. Το Κέντρο Πληροφορικής, όπου λειτουργεί 
ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον 
οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα Σώματα.

δ. Τα Επιστημονικά Εγκληματολογικά Εργα
στήρια.

ε. Η Διεύθυνση Εξετάσεων για προαγωγή στους 
βαθμούς του Αρχιφύλακα και του Υπαστυνόμου.

στ. Τα Κέντρα Βασικής Εκπαίδευσης (Σχολές 
Αστυφυλάκων) και

ζ. Το Αστυνομικό Κολλέγιο του Μπράμσχιλ.
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

του Ιωάννη Εμμ. Αγγελή, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό να δώσει απάντηση 

σε ορισμένα από τα νομικά ερωτήματα που αντι
μετωπίζει ο αστυνομικός κατά τη διενέργεια των 
ερευνών σε αυτοκίνητα και άλλα μεταφορικά 
μέσα. Τα ερωτήματα αυτά - κατά την άποψή 
μας - είναι: Επιτρέπεται ελεύθερα η ερευνά σε 
αυτοκίνητα και άλλα μεταφορικά μέσα (οποι- 
οδήποτε είδος οχήματος, πλοίο, “γιώτ”, καΐκι, 
βάρκα, είτε αυτά είναι ακίνητα, είτε βρίσκονται 
σε κίνηση); Ποιος αποφασίζει για την διενεργειά 
της; Ποιά είναι η έννοια της κατοικίας σχετικά 
με την έρευνα; Πότε πρέπει να παρίσταται αντι
πρόσωπος της δικαστικής αρχής κατά την έρευνα 
σε αυτοκίνητα; Πότε είναι απαραίτητη η σύνταξη 
εκθέσεως ερεύνης;

2. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κατ’ αρχάς έρευνες σε μεταφορικά μέσα και 

μεταφερόμενα αντικείμενα είναι επιτρεπτή και 
διεξάγεται όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέ- 
σεως αξιοποίνου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη 
(Βλέπ. άρθρ. 96 παρ 3 περίπτ. β Π.Δ. 141/91). 
Το άρθρο αυτό αφορά βέβαια την περίπτωση της 
αστυνομικής έρευνας, δηλ. την περίπτωση εκείνη 
που δεν έχει αρχίσει ακόμα η προανάκριση.

Θεσπίστηκε για να καλύψει τις περιπτώσεις

κατά τις οποίες δημιουργείται ανάγκη ερεύνης 
σε συγκεκριμένο ευρύτερο χώρο, όπως μετά ή 
πριν από κάποια σοβαρή εγκληματική ή τρομο
κρατική ενέργεια. “Λύνει” δε τα χέρια της αστυ
νομίας, αφού πριν την ψήφιση του Π.Δ. 141/91 
οι έρευνες σε παρόμοιες περιπτώσεις ήταν αμ
φιβόλου νομιμότητας, καθότι έπρεπε να συντρέ
χουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 253 επόμ. του 
ΚΠ.Δ.

Ερωτήματα που γεννώνται εδώ είναι:
Α) Υφίσταται υποχρέωση να συνταχθεί σε κάθε 

περίπτωση έκθεση ερεύνης και να επιδοθεί στον 
καθού, για όσες έρευνες γίνονται προληπτικά 
σε μεταφορικά μέσα κατά την έννοια του αρθρ. 
96 παρ. 3 περίπτ. β του Π.Δ. 141/91; Η απάντηση 
είναι κατ’ αρχάς αρνητική.

Μόνον όταν ζητείται τέτοια έκθεση πρέπει να 
συντάσσεται (κατά το άρθρο 148 Κ.Π.Δ) και να 
επιδίδεται στον καθού η έρευνα. Για τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις πρέπει να γίνεται επιγραμματικά 
μνεία στο βιβλίο συμβάντων της Αστυνομικής 
Αρχής που διενήργησε την έρευνα. Είναι αυ
τονόητο βέβαια ότι εάν κατά την έρευνα ανευ- 
ρεθούν αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν 
(π.χ. όπλα, ναρκωτικά, κλοπιμαία, κ.λ.π.) συντάσ- 
σεται έκθεση κατασχέσεως και σχηματίζεται δι-
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κογραφία κατά την αυτόφωρη διαδικασία
Β) Τι πρέπει να γίνει όταν ο καθ’ού η έρευνα 

ισχυριστεί ότι το αυτοκίνητο αποτελεί την κα
τοικία του και αμφισβητήσει τη νομιμότητα της 
έρευνας, αφού δεν παρίσταται αντιπρόσωπος της 
Δικαστικής Αρχής; Για να δοθεί απάντηση στο 
ερώτημα αυτό πρέπει να διευκρινιστεί πρώτα η 
έννοια της κατοικίας.

α) Τι είναι κατοικία;
Κατά την έρευνα η έννοια της κατοικίας λαμ- 

βάνεται με την πραγματική κατάσταση και όχι 
με την νομική της σημασία, όχι δηλ. με την 
έννοια του άρθρου 51 Αστικού Κώδικα (τόπος 
της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης). Επομένως 
κατοικία θεωρείται κάθε κατάλυμα, δηλαδή κάθε 
χώρος που χρησιμοποιείται για διαβίωση (μόνιμη 
ή προσωρινή, διαμονή ή απλώς παραμονή) ή για 
εργασία και που δεν είναι προσιτός σε όλους. 
Ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι 
οικοδομημένος, περιτειχισμένος ή στεγασμένος. 
Αρκεί να είναι περιφραγμένος, ώστε να μη μπο
ρούν άλλοι να εισέλθουν ελεύθερα σ’ αυτόν.

Αρα κατοικία μπορεί να είναι το οίκημα, το 
διαμέρισμα, το δωμάτιο (όπου διαμένει κάποιος 
με οποιαδήποτε νομική ιδιότητα, δηλ. ιδιοκτήτης, 
ενοικιαστής, νομέας, κάτοχος, ακόμα και φιλο
ξενούμενος), το δωμάτιο του ξενοδοχείου, η αυλή, 
ο κήπος, μια καλύβα, μια σκηνή (αθιγγάνων, του
ριστών κλπ), ένα όχημα, ένα πλοίο ("γιώτ", καΐκι, 
βάρκα είτε είναι ακίνητα, είτε βρίσκονται σε 
κίνηση). Επίσης ως κατοικία νοούνται για τη 
διεξαγωγή έρευνας και οι χώροι εργασίας και 
επαγγελματικής απασχόλησης, δηλ. τα γραφεία, 
ιατρεία, καταστήματα, εργαστήρια με την προ
ϋπόθεση βέβαια ότι δεν είναι προσιτά στον καθένα, 
ότι δηλ. είναι κλειστά για το κοινό.

Αντίθετα θεωρούνται ως κατοικία τα γραφεία, 
τα καταστήματα κλπ, κατά τις εργάσιμες ώρες, 
όταν δηλ. είναι ανοικτά στην ελεύθερη και ανέ- 
λεκτη είσοδο οποιουδήποτε, τα ξενοδοχεία (όχι 
όμως τα κατεχόμενα δωμάτιά των), τα καφενεία,

τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι λέσχες κλπ. 
(Βλεπ. Αρισ. Μάνεσης “Ατομικές Ελευθερίες” εκδ. 
1979, σελ. 224, Σγουρίτσας, “Συνταγματικό Δί
καιο” Τομ. Β σελ. 61, Γνωμοδ. Εισαγγ. Αρείου 
Πάγου 12/1963 Ποινικά Χρονικά ΙΓ σελ. 375, Γνω
μοδ. Εισαγγ. Αθηνών 6236/69 Ποιν. Χρον. ΙΘ 
σελ. 252).

Κριτήρια λοιπόν για το εάν ένας χώρος αποτελεί 
κατοικία ή όχι πρέπει να είναι:

- Αν ο συγκεκριμένος είναι “περίκλειστος”.
- Αν επιτρέπεται η ελεύθερη και ανέλεγκτη 

είσοδος στον καθένα.
β) Πότε το αυτοκίνητο είναι κατοικία;
Η απάντηση στο ερώτημα για το πότε το αυ

τοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο μπορεί να 
θεωρηθεί ως κατοικία είναι θέμα πραγματικό και 
πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε συγκε
κριμένη περίπτωση. Ο υπεύθυνος για την έρευνα 
Αστυνομικός πρέπει, να κρίνει εάν αυτό αποτελεί 
κατοικία κατά την έννοια του άρθρου 9 του 
Συντάγματος. Ετσι εάν πρόκειται για επιβατηγό 
αυτοκίνητο, που χρησιμοποιείται για τις ψυχαγω
γικές μόνον ανάγκες του κυρίου ή του κατόχου 
του, ο οποίος έχει άλλον χώρο ως κατοικία, 
είναι φανερό ότι δεν απαιτείται παρουσία αντι
προσώπου της Δικαστικής Αρχής, παρά τον οποι- 
οδήποτε ισχυρισμό του καθ’ ού η έρευνα (Βλεπ. 
Γνωμ. Εισαγγ. Πρωτ. Κατερίνης 1/1978 Ποιν. Χρον. 
Λ σελ. 603). Το αντίθετο όμως πρέπει να λεχθεί 
για τις περιπτώσεις εκείνες που το αυτοκίνητο, 
π.χ. φορτηγό χρησιμεύει όχι μόνον ως κινούμενο 
κατάστημα πωλήσεως διαφόρων πραγμάτων , αλ
λά ταυτόχρονα και ως μεταφορικό μέσο και εν
διαίτημα του κατόχου και της οικογένειάς του, 
όπως π.χ. συμβαίνει συνιηθέστατα στους αθιγ
γάνους.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι τα κρι
τήρια με τα οποία πρέπει να αποφασίζεται εάν 
είναι απαραίτητη η παρουσία αντιπροσώπου της 
Δικαστικής Αρχής κατά την έρευνα σε αυτοκίνητα 
ή άλλα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι:
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- Χρησιμοποιούνται αυτά για κατοικία κατά 
την έννοια του άρθρου 9 του Συντάγματος; (π.χ. 
τροχόσπιτο). Τότε απαιτείται παρουσία αντιπρο
σώπου της Δικαστικής Αρχής.

- Χρησιμοποιούνται παράλληλα με την άλλη 
χρήση των και για κατοικία έστω και προσωρινά; 
(π.χ. “κλειστά” φορτηγά αθιγγάνων, κινητή “κα- 
ντίνα” στην οποία διαμένει ο “καντινιέρης”, σκά
φος αναψυχής τύπου “κότερο” κλπ). Και πάλι 
απαιτείται παρουσία αντιπροσώπου της Δικαστι
κής Αρχής.

3. ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αρμόδιος να αποφασίσει για το εάν πρέπει να 

γίνει μια συγκεκριμένη έρευνα ή όχι (σε αυτ/το, 
κατοικία κλπ.) είναι αυτός που φέρει την νομική 
ευθύνη για την διεξαγωγή της. Κατά συνέπεια 
για όσες έρευνες γίνονται με βάσει τις διατάξεις 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στα πλαίσια 
της προανακρίσεως αρμόδιος είναι ο κατά τόπον 
Εισαγγελέας Πρωτ/κών ή ο νόμιμος αντικατα
στάτης του (Αντιεισαγγελέας, Πταισματοδίκης, 
Ειρηνοδίκης, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο 
Πρωτοδικών για να ασκήσει Εισαγγελικά κα
θήκοντα).

Αντίθετα για όσες έρευνες γίνονται στα πλαίσια 
της προληπτικής δραστηριότητας της Αστυνομίας,

χωρίς δηλ. να ενεργείται προανάκριση (Αστυ
νομική Ερευνα) κατά την οποία δεν απαιτείται 
παρουσία αντιπροσώπου Δικαστικής Αρχής (σύμ
φωνα με το άρθρο 96 Παρ. 3 περιπτ. δ Π.Δ. 
141/91) η απόφαση λαμβάνεται από βαθμοφόρο 
της αστυνομίας. Ακόμα και από απλό Αστυφύ
λακα μπορεί να ληφθεί η απόφαση και να διε- 
ξαχθεί η έρευνα, όταν δεν είναι παρών βαθμο
φόρος και δεν μπορεί να αναβληθεί η έρευνα, 
μέχρι την άφιξή του, χωρίς τον κίνδυνο ματαίωσής 
της.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά πρέπει να λεχθεί ότι σε κάθε 

περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για το εάν 
πρέπει να διεξαχθεί έρευνα ή όχι ή για το εάν 
ο προς έρευνα χώρος αποτελεί κατοικία και κατά 
συνέπεια πρέπει να παρίσταται αντιπρόσωπος της 
Δικαστικής Αρχής, είναι προτιμότερη η λύση της 
παραστάσεως του Αντιπροσώπου της Δικαστικής 
Αρχής.

Και αυτό όχι μόνον γιατί τηρούνται οι προϋ
ποθέσεις του άρθρου 9 του Συντάγματος, αλλά 
και γιατί η παρουσία του προστατεύει τον αστυ
νομικό ή τουλάχιστον “μετατοπίζει” σ’ αυτόν (Δι
καστικό Λειτουργό) τα προβλήματα που τυχόν 
θα δημιουργηθούν, όσον αφορά τη νομιμότητα 
ή τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας.

= J -e  m an =
η μ ό δ α  στο α υ τ ο κ ί ν η τ ο

Δημιουργίες για το σαλόνι του αυτοκινήτου σας  
σε ποικιλ ία  χρωμάτων και σχεδίων.

Καλύμματα από ευρωπαϊκά υφάσματα με 3 χρόνια εγγύηση. 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΟΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΨΑΘΕΣ - ΤΑΠΕΤΑ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Είμαστε κατασκευαστές και γι' αυτό μπορούμε και πουλάμε φθηνά  

ΓΪΑ~ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤίΜΕΣ

1ο) ΚΑΤ. ΘΗΒΩΝ 356 & Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ - ΑΓΑΛΕΩ, Τ η λ  5620.480 
2ο) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67 - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ η λ  5616.488
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Απολαύστε τις διακοπές
χωρίς άγχος

του Ελισσαίου Αρτοπουλου

Το καλοκαιράκι είναι οτο φόρτε του 
και όσοι από σας δεν έχουν ακόμα εγκαταλείψει το κλεινόν άστυ,

ασφαλώς προετοιμάζονται. 
Ωστόσο, εκεί που θα πάτε, 

δεν σας περιμένουν μόνον οι μαγευτικές ακρογιαλιές, 
τα ασημένια φεγγάρια και οι δροσερές θάλασσες. 

Σας περιμένουν και χίλιες δυό παγίδες και απρόοπτα,
που καλόν είναι να αποφύγετε. 

Αυτός είναι και ο λόγος που μας οδήγησε 
στο να σας δώσουμε μιά σειρά από πολύ απλές συμβουλές, 

αλλά και μιά ευρύτερη ενημέρωση γύρω από θέματα 
που θα κάνουν πιό ξένοιαστες, ανώδυνες και απολαυστικές τις διακοπές σας.

Ασφαλίστε το σπίτι σας

Εσείς ετοιμάζεστε πυρετωδώς 
να εγκαταλείψετε το θανατη
φόρο νέφος και το άγχος των 
πόλεων, για να χαρείτε τον κα
θαρό αέρα και την ανεμελιά της 
εξοχής. Κάποιοι άλλοι όμως σχε
διάζουν να εξασφαλίσουν το 
“επίδομα αδείας” τους “επισκε- 
πτόμενοι” το σπίτι σας. Γι’ αυτό, 
οι επόμενες συμβουλές θα πρέ
πει να σας προβληματίσουν σο
βαρά για να μη χρειαστεί να

βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να 
αναπολείτε κάποια αγαπημένα 
σας αντικείμενα, μετά την επι
στροφή σας από τις διακοπές.

Κατ’ αρχήν υπάρχει μιά με
γάλη σειρά από αντιδιαρρηκτι- 
κούς εξοπλισμούς με τους οποί
ους μπορεί ένα σπίτι να μετα
τραπεί σε φρούριο, αρχίζοντας 
από τους πιό απλούς, που είναι 
οι κλειδαριές ασφαλείας, οι θω
ρακισμένες πόρτες και παράθυ
ρα και τέλος τα πολύπλοκα συ
στήματα συναγερμού, με κλει

στά κυκλώματα τηλεόρασης, ρα- 
ντάρς και σειρήνες. Εσείς μένει 
να επιλέξετε τι ταιριάζει στην 
τσέπη σας.

Μεριμνήστε, ώστε το σπίτι σας 
να φαίνεται ότι κατοικείται κα
τά την απουσία σας. Αφήστε ένα 
φως αναμμένο σε κάποιο από 
τα δωμάτια καθώς και ένα εξω
τερικό, σε βεράντα κατά προ
τίμηση ή στο πίσω μέρος του 
σπιτιού.

Οργανώστε ένα σύστημα αυ
τοπροστασίας με τους γείτονές
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σας, σε τρόπο ώστε να επιβλέπει 
ο ένας το σπίτι του άλλου που 
λείπει.

Αν αυτό είναι αδύνατο, ειδο
ποιείστε το αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής σας, για την πε
ρίοδο της απουσίας σας.

Αν συντρέξει λόγος να αφή- 
σετε κλειδιά, αφήστε τα σε κά
ποιο έμπιστο φίλο και ποτέ μη 
τα κρύβετε κάτω από χαλάκια, 
γλάστρες ή πίσω από το γραμ
ματοκιβώτιο. Η φαεινή αυτή ιδέα 
σας δεν ξέρετε πόσο θα διευ
κολύνει τους επίδοξους εισβο
λείς.

Σε καμμίά περίπτωση μην αφή- 
σετε στις αυλές, στους κήπους 
ή στον ακάλυπτο χώρο σκάλες, 
πάγκους, σχοινιά ή άλλα πα

ρόμοια αντικείμενα που θα μπο
ρούσαν να φανούν χρήσιμα 
στους ευκίνητους “ποντικούς”, 
για να αναρριχηθούν στο μπαλ
κόνι σας. Γιατί αποκλείετε να 
μείνουν εκεί απολαμβάνοντας 
τη θέα! Αντίθετα, θα τους δη- 
μιουργηθεί η “περιέργεια” να 
μπουν και μέσα στο σπίτι.

Αν, τέλος πάντων, φυλάτε στο 
σπίτι σας πολύτιμα αντικείμενα 
θα σας συνιστούσαμε να τα 
ασφαλίσετε σε μιά τραπεζική θυ
ρίδα για το διάστημα που θα 
λείψετε, για να γλυτώσετε από 
το άγχος μήπως και αλλάξουν 
ιδιοκτήτη.

Τώρα για τη δυσάρεστη πε
ρίπτωση που θα είσαστε μέσα 
στους παθόντες, κάτι πολύ ση

μαντικό θα ήταν να είχατε κα
ταγράψει τ ο ^ Γ έΐδικούς αριθ
μούς των φωτογραφικών μηχα
νών, ρολογιών, βίντεο, τηλεο
ράσεων, στερεοφωνικών, γιατί 
αυτό θα διευκόλυνε αφάνταστα 
τις αναζητήσεις που πραγματο
ποιεί η Αστυνομία, αλλά και θα 
σας βοηθήσει να διατυπώσετε 
επακριβώς τις απαιτήσεις σας 
από την ασφαλιστική σας εται
ρία.

Χαμηλώστε την ένταση του τη
λεφώνου σας όσο λείπετε, γιατί 
αν κτυπά και δεν το σηκώνει 
κανείς, ο διαρρήκτης αρχίζει να 
ετοιμάζει τα εργαλεία του.

Πολλοί συνηθίζουν να αναρ- 
τούν κυρίως έξω από τα κα- 
ταστήματά τους, ανακοινώσεις 
σχετικές με τις περιόδους απου
σίας τους. Αυτό μπορεί να πλη
ροφορεί τους πελάτες, αλλά 
ενημερώνει και τους πάσης (ρύ
σεως κακοποιούς.

Επειδή υπάρχει μιά πιθανότη
τα στις είκοσι -σύμφωνα πάντα 
με τις στατιστικές- να διαρρή- 
ξουν το αξιολάτρευτο σπιτάκι 
σας, θα σας συνιστούσαμε να 
ακολουθήσετε τις παραπάνω 
συμβουλές με ευλάβεια, ώστε να 
μην μπείτε ποτέ στη “μαύρη λί
στα” των διαρρηκτών.

Πριν φύγετε για διακοπές

Μέσα στη δίνη της προετοι
μασίας σας για τις διακοπές, 
μην ξεχάσετε να αδειάσετε το 
ψυγείο σας. Μην αφήσετε προ
ϊόντα που αλλοιώνονται, γιατί 
η δυσάρεστη μυρωδιά που θα 
αποκτήσει το ψυγείο σας δύ
σκολα θα φύγει.

Βγάλτε από την πρίζα τις διά
φορες ηλεκτρικές συσκευές, για 
να αποφύγετε δυσάρεστες εμπει
ρίες πυρκαϊάς. Αν δεν είναι σε 
λειτουργία κάποια συσκευή, κα
λόν είναι να κλείσετε τον γενικό 
διακόπτη.

Το ίδιο ισχύει και για το γε
νικό διακόπτη παροχής νερού, 
γιατί έχουν συμβεί πολλές φο-
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ρές πλημμύρες από βρύσες που 
έσπασαν λόγω μεγάλης πίεσης.

Προστασία του αυτοκινήτου

Οσοι εκτιμήσετε ότι εκεί που 
θα πάτε δεν θα σας χρειαστεί 
το αυτοκίνητο, μην σκεφθείτε 
ότι αφήνοντάς το σε κάποιο 
απόμερο και σκοτεινό μέρος δεν 
θα το προσέξει κανείς. Απενα

ντίας, οι επίδοξοι κλέφτες θα 
έχουν το χρόνο, με την ησυχία 
τους να το διαρρήξουν και να 
σας το κλέψουν.

Η καλύτερη λύση είναι να το 
βάλετε σε γκαράζ. Αν αυτό είναι 
δύσκολο, φρόνιμο είναι να το 
παρκάρετε κοντά σε σπίτι συγ
γενών ή φίλων που θα μπορούν 
να το επιβλέπουν. Αν και αυτό 
είναι αδύνατο, αφήστε το σε κε
ντρικό σημείο που φωτίζεται κα
λά και κατά τη διάρκεια της 
νύκτας.

Φυσικά, αν διαθέτει συναγερ
μό πρέπει να τον ενεργοποιή
σετε, ακόμα κι αν η σειρήνα 
του μπορεί να “χαλάσει” τον 
κόσμο σε περίπτωση απόπειρας 
κλοπής.

Καλοκαιρινή οδήγηση

Επειδή μιά μεγάλη μερίδα οδη
γών τα περισσότερα χιλιόμετρα 
του χρόνου τα κάνουν κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους, ας 
διαβάσουν με προσοχή τις πα
ρακάτω οδηγίες.

Το καλοκαίρι υπάρχουν μιά 
σειρά πρόσθετες δυσκολίες για 
την οδήγηση. Ο εκτυφλωτικός 
ήλιος, τα σύννεφα σκόνης ή άμ
μου, συχνότερα μποτιλιαρίσμα

τα στους δρόμους που οδηγούν 
στη θάλασσα, πυκνή κυκλοφο
ρία στις εθνικές οδούς, τροχο
φόρα που εμποδίζουν την κυ
κλοφορία, όπως τρέϊλερς με 
βάρκες, τρέϊλερς με αποσκευές, 
τροχόσπιτα μικρά ή τεράστια, 
α υτοκ ίνη τα  φορτω μένα σε 
...ύψος και δεκάδες περίεργα 
οχήματα που θαρρείς και βγαί
νουν μόνο το καλοκαίρι για να 
σου κάνουν το βίο και την ...οδή
γηση δύσκολη, όπως τρακτέρ, 
αγροτικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, 
καρότσες, άμαξες και κάρα. Σε 
πολλά δε νησιά δεν είναι σπά
νιος και ο ισχυρός άνεμος.

Γιά να ξεπεράσετε αυτές τις 
δυσκολίες, πρέπει κατ’ αρχήν να 
φοράτε γυαλιά ηλίου και κατά 
προτίμηση με καλής ποιότητας 
κρύσταλλα σε χρώματα που 
προσφέρουν μεγαλύτερη προ
στασία, όπως καφέ, πράσινο ή 
γκρι φιμέ. Επίσης, σας προστα
τεύουν από τις υπεριώδεις και 
υπέρυθρες ακτινοβολίες.

Αποφεύγετε να φορ*άτε γυαλιά 
μετά τη δύση του ηλίου ή όταν 
υπάρχει ομίχλη. Διότι μειώνεται 
η ικανότητά σας να διακρίνετε 
πεζούς, μηχανάκια, ποδήλατα 
και ο,τιδήποτε κινείται γύρω 
σας.
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Προσοχή! Μη φοράτε γυαλιά 
σε δρόμους που εναλλάσσεται 
ο ήλιος και η σκιά. Τα μάτια 
σας πίσω από σκούρα γυαλιά 
δεν μπορούν να προσαρμοστούν 
γρήγορα από τον εκτυφλωτικό 
ήλιο στη βαθειά σκιά. Μόλις 
μπείτε στη σκιά θα τα δείτε όλα 
μαύρα.

Οταν οδηγείτε με τον ήλιο πί
σω σας, ανάψτε τα μεγάλα σας 
φώτα. Οι οδηγοί που έρχονται 
από την αντίθετη πλευρά, με 
τον ήλιο στα μάτια και δύσκολη 
ορατότητα, θα διακρίνουν πιό 
εύκολα το αυτοκίνητό σας.

Προσπαθείστε να τηρείτε με 
σεβασμό τον Κώδικα Οδικής Κυ
κλοφορίας, γιατί η πραγματικό
τητα είναι θλιβερή. Μιά κωμό
πολη αφανίζεται κάθε χρόνο 
από τα τροχαία ατυχήματα.

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η σχά
ρα του αυτοκινήτου σας δεν εί
ναι πορτ μπαγκάζ.

Το υπερβολικό βάρος και κυ
ρίως το φόρτωμα σε ...ύψος αλ
λάζουν τη γεωμετρία του αυ
τοκινήτου σας και η συμπερι
φορά του γίνεται ανεξέλεγκτη 
και απρόβλεπτη.

Προσοχή στη θάλασσα

Το καλοκαίρι είναι από μόνο 
του μιά εμπειρία γιά τον αν
θρώπινο οργανισμό σε υψηλές 
θερμοκρασίες, νέοι ρυθμοί, άμε
ση επαφή με τη φύση, συχνές 
μετακινήσεις, λιγότερες αναστο
λές και άμεση επαφή με το υγρό 
στοιχείο, τη θάλασσα. Τη θά
λασσα που όχι σπάνια τιμωρεί 
αυτούς που την υποτιμούν ή που 
δεν κατέχουν τα μυστικά της. 
Γι’ αυτό παρ’ ότι η χώρα μας 
είναι παραθαλάσσια, κάθε χρόνο 
θρηνούμε εκατοντάδες άτομα 
από πνιγμούς.

Κι εδώ οι συμβουλές είναι 
απλές και σαφείς. Μην κολυ
μπάτε με γεμάτο στομάχι, γιατί 
η πίεση του νερού στα κοιλιακά 
τοιχώματα αυξάνει και οι πι
θανότητες για να γίνει αναγωγή

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ... 
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ !
Οι χειροπέδες HIATTS παρέχουν, ασύγκριτη 

ποιότητα και αξιοπιστία για πάνω απο 200 χρόνια.

ΜΟΝΤΕΛΛΟ 2050: 
Χειροπέδες από ατσάλι 

με επίχρισμα νικελίου. 
Υπερσύγχρονος μηχανισμός 

κλειδώματος, 21 θέσεις. 
Τηρεί όλες τις προδιαγραφές 

ασφαλείας. Βάρος 330 γρ. 
Τιμή 9800 δρχ., -15%

Χειροπέδες από ατσάλι 
με επίχρισμα νικελίου. 
Υ π ερ σ ύγχρ ο νο ς μ η χα ν ισ μός 
κλειδώματος, 21 θέσεις. 
Τηρεί όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας. Βάρος 275 γρ. 
Τιμή 7650 δρχ., -15%

ΜΟΝΤΕΛΛΟ 9010: 
Ανοικτή δερμάτινη 

θήκη για χειροπέδες 
που τοποθετείται 

στη ζώνη. 
Τιμή 5050 δρχ., -15%

ΜΟΝΤΕΛΛΟ 9020: 
Κλειστή δερμάτινη 

θήκη για χειροπέδες 
που τοποθετείται 

στη ζώνη
Τιμή 4850 δρχ., -15%

ΜΟΝΊΤΑΛΟ 9030: 
Ανοικτή δερμάτινη 
θήκη για χειροπέ- 
δες,για τη ζώνη ή 
το παντελόνι.
Τιμή 5750 δρχ., -15%

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά
με αντικαταβολή τα εξής μοντέλλα με έκπτωση 15%

2060 τεμ.......... Ονοματεπώνυμο ........................
2010 τεμ..........
9010 τεμ.......... Διέθυνση..........................................
9020 τεμ.......... Πόλη/Τ.Κ.........................................
9030 τεμ.......... Τηλέφωνο ....................................

Quality and dependability for over 200 years.

I

Marinteco Sales Ltd.
Λεωφ. Βουλιαγμένης 109, 166 74 Γλυφάδα, 

τηλ. 01 9648 242 Fax. 01 9632 891

429



και αναρρόφηση του γαστρικού 
περιεχομένου πολλαπλασιά
ζοντας

Ατομα με προβλήματα υγείας, 
κυρίως κυκλοφοριακά και ανα
πνευστικά πρέπει να προσέχουν 
ιδιαίτερα.

Μην καταναλώνετε αλκοόλ, 
πριν το κολύμπι και μην κα
ταδύεστε μόνος και σε βυθούς 
που σας είναι τελείως άγνωστοι. 
Οι κίνδυνοι ατυχημάτων παρα
μονεύουν.

Τα δικαιώματά σας

Συχνά στις επαρχιακές πόλεις 
ή στα νησιά, όπου θα καταλύ
σετε, θα συναντήσετε καταστά
σεις που θα σας εκνευρίσουν, 
θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση 
και θα θέσουν σε κίνδυνο την 
ψυχική σας ηρεμία. Αλλες φορές 
θα την “πατήσετε” χωρίς να το 
καταλάβετε. Το βέβαιο είναι ότι 
αν δεν είσαστε απαιτητικοί και 
προσεκτικοί, μπορεί κι εσείς να 
γίνετε αθώα θύματα του πιό στυ
γνού κερδοσκοπισμού.

Κατ’ αρχήν στις ταβέρνες 
υπάρχει πάντοτε διατίμηση, αλ
λά λόγω τουριστικής κίνησης 
δεν τηρείται. Πολλοί εστιάτορες 
σπάνια δίνουν τιμοκαταλόγους 
και συχνά δεν τους εφαρμόζουν. 
Μεγάλη προσοχή όταν θέλετε 
να φάτε ψάρι. Είναι πολύ εύ
κολο να σας ξεγελάσουν και 
να σας πλασάρουν για φρέσκα, 
ψάρια πολλών ημερών ή κατε- 
ψυγμένα. Το φρέσκο ψάρι δια- 
κρίνεται από τα μάτια του, που 
πρέπει να μην έχουν χάσει τη 
γυαλάδα τους. Εξ άλλου, το 
φρέσκο ψάρι είναι άκαμπτο και 
σκληρό.

Θα πρέπει επίσης να προσέ
ξετε τις μερίδες, οι οποίες πολ
λές φορές είναι πολύ μικρότερες 
από τις κανονικές.

Οσον αφορά τη στέγη, υπάρ
χουν τιμοκατάλογοι του EOT 
για όλα τα είδη δωματίων, οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι αναρ- 
τημένοι στο πίσω μέρος της πόρ
τας του δωματίου.

Μην ξεχνάτε ότι ο EOT έχει 
υποχρεώσει τους ξενοδόχους να

έχουν τουαλέτα μέσα στο δω
μάτιο. Διαφορετικά η τιμή είναι 
σημαντικά χαμηλότερη.

Προσοχή στις ημερομηνίες λή
ξης των προϊόντων που θα αγο
ράσετε από τα τοπικά σούπερ 
μάρκετς. Αυτό ισχύει τόσο για 
τα τρόφιμα, όσο και για τα καλ
λυντικά και τα φίλμς.

Αν κάτι από αυτά που θα συ
ναντήσετε σας πάει στραβά, τό
τε θα πρέπει να καταφύγετε 
στην τοπική Τουριστική Αστυ

νομία, η οποία θα επιληφθεί για 
τα περαιτέρω. Στις μεγάλες πό
λεις υπάρχει και Αγορανομία.

Επίλογος

Οι διακοπές είναι ένα θαυμά
σιο μέσον να κοντράρουμε το 
άγχος, που σαν απαίσιο τρω
κτικό ροκανίζει το νευρικό μας 
σύστημα.

Να ξαναβρούμε τη χαμένη μας 
ηρεμία και να ανανεώσουμε τις 
ψυχικές μας δυνάμεις.

Είναι δηλαδή μιά διαδικασία 
αποτοξίνωσης ψυχοσωματικής. 
Μετά το σώμα, ξεκουράζεται η 
σκέψη και το πνεύμα.

Ολα αυτά για να γίνουν κα
τορθωτά, πρέπει να έχετε κατά 
νου όλες τις παραπάνω οδηγίες, 
ούτως ώστε να μπορείτε να μι
λάτε για επιτυχημένες διακοπές.

Πιστεύουμε ότι επιτυχημένες 
διακοπές δεν γίνονται στην τύ
χη. Αλλωστε ήταν κάτι που πολύ 
σωστά είχαν επισημάνει οι σοφοί 
μας πρόγονοι λέγοντας το “δει 
προνοείν, ου μετανοείν”.
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Στον κόσμο της επιβίωσης, στον κόσμο του 
Survival Club δεν υπάρχουν No 2. Ολοι, και οι 
6150 που είναι μέλη του είναι γιά μας όπως ο 

πρώτος. Είναι No 1,
Ολοι αυτοί, που αποδέχονται την πρόκληση της 

φύσης, που κατακτούν βουνοκορφές, που 
μετράνε βήμα - βήμα τη γη κυνηγόντας την 

περιπέτεια σε χαράδρες, στους βάλτους ή στις 
ρεματιές. Αυτοί, που αναμετριούνται με το 

χιόνι, τον πάγο, τη ζέστη, την κούραση και την 
εξάντληση και την νικούν, δεν είναι ποτέ μόνοι, 
ποτέ δεν είναι απροετοίμαστοι. Ολοι αυτοί, που 

δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, απαιτούν απ' 
τον εξοπλισμό τους το μέγιστο δυνατό σε 
αντοχή, ποιότητα και αξιοπιστία. Το ίδιο 

απαιτούν και απο τη λέσχη τους.
To Survival Club είναι η λέσχη τους. Η λέσχη 
των επαγγελματιών της επιβίωσης, και αυτοί 

είναι οι 6150 Ασσοι του! 
Αποφασίστε, γίνετε εσείς ο 6151. ο επόμενος 

No 1, και αποκτήστε αμέσως όλα τα 
πλεονεκτήματα που παρέχει το Survival Club 

στα μέλη του.
Στέλνοντας το κουπόνι και 200 δραχμές σε 

γραμματόσημα στη διεύθυνση του Survival Club 
-χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση- θα αποκτήσετε 

την επώνυμη κάρτα μέλους, το σήμα 
αναγνώρισης και τον πολύχρωμο, πολυτελή 

20σέλιδο κατάλογο με τον αυστηρά επιλεγμένο 
εξοπλισμό που διαθέτει το Club σε ειδικές 

τιμές και με προσθετή έκπτωση 15% 
αποκλειστικά γιά τα μέλη του. 

Συμπλήρωσε τώρα το κουπονι και γίνε εσύ ο 
νέος Ασσος του Survival Club.

S urvival λ

6202 ΣΟΥΠΑΣ BUOU (yt S cttyotaal 
3600 ΣΟΥΓΙΑΣ STANDARD'1*9 «γη» 
6603 ΣΟΥΠΑΣ EXECUTIVE ;Wc 3 cpyaV | 
5793 ΣΟΥΠΑΣ CHAMPION (m< 2* ipya

CUTTER

KYNETOY 4.105 55 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 325 0875 - 321 2420

S urvival
Οι επαγγελματίες της επιβίωσης
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Ο σωστός τρόπος 
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας

του Ιατρού Παναγιώτη Γιαννούδη

Η παχυοαρκια και γενικότερα 
η αύξηση του βάρους του σώματος 

πάντα απασχολούσε τον άνθρωπο. 
Οι επιπτώσεις της, πολλές και σοβαρές, 

επηρεάζουν τη σωματική 
αλλά και την ψυχική υγεία. 

Το ιδανικό βάρος του σώματος 
έχει άμεσο αντίκτυπο 

όχι μόνο στη διατήρηση 
αλλά και στην προαγωγή της υγείας μας.

Σκεπτικισμός έχει επικρατήσει 
εδώ και αρκετά χρόνια σχετικά 
με “τί διατροφή” πρέπει να ακο
λουθείται και ειδικότερα πώς θα 
ελαττώσουμε το περιττό βάρος. 
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι 
να διαλυθούν τυχόν συγχύσεις, 
που υπάρχουν, και να κατανο
ηθούν ορισμένες βασικές αρχές 
που διέπουν το σωστό τρόπο 
αδυνατίσματος.

Το βάρος του σώματος

Για την καλύτερη κατανόηση 
των αρχών αυτών, το βάρος σώ
ματος θα αντιπροσωπευθεί από 
δύο διαμερίσματα:

α) το διαμέρισμα του λίπους 
και

β) το διαμέρισμα που αποτε- 
λείται από νερό, ηλεκτρολύτες, 
μυϊκό ιστό, οστά, γλυκογόνο 
κ.λ.π.

Οι κανόνες, που πρέπει να γί
νουν απαραίτητα γνωστοί, είναι 
οι παρακάτω:

1. Η παρατεταμένη αποχή από 
το φαγητό καθώς και η υπερ
βολική νηστεία επιστημονικά εί
ναι ανεπιθύμητες και μπορούν 
να αποβούν επικίνδυνες για την 
υγεία.

2. Η νηστεία και όλα τα προ
γράμματα που απαγορεύουν 
πρόσληψη θερμίδων ουσιαστικά

οδηγούν στην απώλεια νερού, 
ηλεκτρολυτών, αποθεμάτων 
γλυκογόνου και διαφόρων άλ
λων συστατικών.

3. Ο μικρός, σχετικά, περιο
ρισμός της ποσότητας θερμίδων 
(500-1000 kcal την ημέρα) έχει 
σαν αποτέλεσμα απώλεια μικρο- 
τέρων ποσοτήτων νερού, ηλε
κτρολυτών, οργανικών αλάτων 
κ.λ.π.

Ετσι μειώνονται οι πιθανότη
τες να υπάρξουν επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου.

4. Η εκγύμναση μεγάλων μυ
ϊκών ομάδων (σωματική άσκη
ση) οδηγεί σε απώλεια βάρους. 
Η απώλεια βάρους, που προέρ
χεται από την κατανάλωση 
ενέργειας ουσιαστικά αντιπρο
σωπεύει την ελάττωση του λι
πώδους ιστού.

5. Τέλος, η νηστεία μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία όπως:

α) Υπόταση.
β) Καταβολή.
γ) Εξασθένιση του ανοσοποι

ητικού συστήματος.
δ) Αύξηση χολερυθρίνης.
ε) Υπογλυκαιμία.
στ) Διαταραχές ψυχισμού.
ζ) Ελάττωση σιδήρου, οδηγώ

ντας σε αναιμία.
η) Αύξηση του ουρικού οξέος.
Το κύριο αντικείμενο ενός

προγράμματος αδυνατίσματος 
είναι η ελάττωση του λιπώδους 
ιστού ενώ το διαμέρισμα ελεύ
θερο λίπους να παραμείνει χω
ρίς μεταβολές.

Αυτό είναι εφικτό συνδυάζο
ντας μια σωστή δίαιτα, που προ
σφέρει μειωμένη πρόσληψη θερ
μίδων με ένα πρόγραμμα σω
ματικής αγωγής.

Ενα επιθυμητό πρόγραμμα
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Μ.Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
αυτοκίνητα

όλων των τύπων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ:

*MITSUBISHI
*HONDA

*VOLVO

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 232, ΑΘΗΝΑ 
ΊΗΛ. 9587.031, 9595.002, 9595.024, FAX. 9595.046

αδυνατίσματος είναι εκείνο που:
1. Προσφέρει πρόσληψη θερ

μίδων όχι λιγότερες από 1200 
kcal/ μέρα.

2. Περιλαμβάνει τροφές απο
δεκτές από εθνικιστικής και κοι- 
νωνικο-οικονομικής απόψεως.

3. Περιλαμβάνει την απαγό
ρευση των διαιτητικών τρόπων 
συμπεριφοράς από το άτομο, 
που οδηγούν σε λανθασμένη δια
τροφή.

4. Προσφέρει ένα αρνητικό 
ισοζύγιο θερμίδων 500-1000 kcal, 
που οδηγεί σε απώλεια σωμα
τικού βάρους χωρίς διαταραχές 
στον μεταβολισμό.

5. Συνδυάζει ένα πρόγραμμα 
γυμναστικής τρεις φορές την 
εβδομάδα, διάρκειας 20-30 λε
πτά σε μια ένταση το λιγότερο 
60% του μέγιστου καρδιακού έρ
γου.

Ο συνδυασμός, λοιπόν, σωστής 
διατροφής με την ανάλογη σω
ματική άσκηση αποτελούν τον 
ιδανικότερο τρόπο αδυνατίσμα
τος.

Η σωματική άσκηση μπορεί 
νάναι ποδήλατο, κολύμπι, τζό- 
γκινγκ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή 
οποιοδήποτε άλλο άθλημα σας 
ευχαριστεί.

Ο,τι κι αν επιλέξετε χρειάζεται 
υπομονή και επιμονή, ειδικότερα 
στην αρχή.

Κυρίως οι αρχάριοι πρέπει να 
ξεκινήσετε με ένα πρόγραμμα 
περιορισμένο σε ένταση και 
διάρκεια. Η προσπάθειά σας

πρέπει να αυξάνει προοδευτικά.
Οσον αφορά την διατροφή, μην 

ξεχνάτε ότι πρέπει να πετύχουμε 
ένα αρνητικό ισοζύγιο θερμίδων. 
Πρέπει, δηλαδή, να προσλαμβά
νουμε ημερήσιες θερμίδες λιγό- 
τερες από αυτές που χρειαζό
μαστε.

Ο φυσιολογικός ημερήσιος

αναγκαίος αριθμός θερμίδων εί
ναι περίπου 2.500 kcal. Οταν κα
ταναλώνουμε 1.500 kcal την ημέ
ρα δημιουργούμε ένα αρνητικό 
ισοζύγιο περίπου 1.000 kcal. 
Εκτός όμως από την ποσότητα, 
προσοχή χρειάζεται και στην 
ποιότητα των αγαθών που κα
ταναλώνουμε.

η
6 Τ2 Ι 6 ? 10 ΠΡ2Ϊ  ΦΡΟΥΤΑ,TO M6S--HM6PI ΓΑ ΛΑ ΤΑ , 

ΒΡΑΔΥ ΠΑΟΥΡΤΑΚΙ.ΤΑ Μ62ΑΜΥΧΤΑ ΨΥΓ6 ΙΟ!
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I T  Η BA I Η Π Ο Λ Λ Ω Ν

ΌΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
Η Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ Ι Α

\ Π Ο Τ Ε Α Ε Ι  Θ Λ Ι Β Ε Ρ Ο
Π Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ο  Τ ΗΣ

Μ“ Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Σ  ΖΩΗΣ» .  
Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η  Κ Ρ Ο Υ Ε Ι ,

Σ Υ Ν Ε Χ Ω Σ .  Τ Ο Υ Σ  Κ Ω Λ Ω Ν Ε Σ
ΤΟΥ Κ Ι Ν Α Υ Ν Ο Υ .  Ε Ι Ν Α Ι  

ΕΝΑ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο  
Α Λ Λ Α  ΟΧ Ι  Α Λ Υ Τ Ο . _ _

Αποφεύγετε την πρόσληψη:
1. Λιπών ή λιπαρών τροφών
2. Γλυκών ή γλυκισμάτων (κέ

ικ, σοκολάτες, παγωτά κ.λ.π.)
3. Αλκοόλ και τέλος
4. Μετριάστε την πρόσληψη 

βουτύρου, μαργαρίνης, ψωμιού 
και αυγών. Χρησιμοποιείστε σαν 
πηγές πρωτεΐνης άπαχο κρέας, 
ψάρι, κοτόπουλο και φασόλια. 
Τρώτε τροφές με φυτικές ίνες 
και άμυλο όπως λαχανικά,

φρούτα, χορταρικά και δημη
τριακά. Ετοιμάζετε μικρές με
ρίδες. Αποφεύγετε το δεύτερο 
πιάτο. Τρώτε αργά. Βράστε ή 
ψήστε στο φούρνο το φαγητό. 
Αποφεύγετε τα τηγανητά φαγη
τά.

Συμπέρασμα

Τελειώνοντας να θυμάστε ότι 
η σωστή απώλεια βάρους θα πρέ

πει να είναι γύρω στο 1 κιλό 
την εβδομάδα ή περίπου 4-5 κιλά 
τον μήνα και όχι περισσότερο, 
διότι για να διατηρηθεί σταθερό 
το βάρος του σώματός σας κα
θώς και το διαμέρισμα του λι
πώδους ιστού, πρέπει να ακο
λουθηθεί ένα πρόγραμμα εφ’ 
όρου ζωής, που να συνδυάζει 
τη σωστή δίαιτα με την καθη
μερινή ή εβδομαδιαία σωματική 
άσκηση.
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Mil. Spec. L-63460 

NATO Code No. S-758

Επικαλύπτει το μέταλλο με μια επιφάνεια 
τόσο ολισθηρή που διώχνει τα ξένα σώ
ματα. Τόσο αποτελεσματική είναι η λί
πανση που ελαφραίνει το τράβηγμα της 
σκανδάλης και γενικά μαλακώνει το μη
χανισμό του όπλου.

Σταματά την οξείδωση και προστατεύει 
το μέταλλο από την υγρασία. Σε δοκι
μές στο εργαστήριο άντεξε πάνω από 
900 ώρες στο θάλαμο υγρασίας και 
πάνω από 100 ώρες σε συνεχή ψεκα
σμό με αλμυρό νερό περιεκτικότητας 
5% σε αλάτι, χωρίς ίχνος σκουριάς.

■  ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΨΑΡ ΕΜ ΑΤΟΣ ■  ΣΤ Ο ΣΠΙΤΙ
■ ΣΤ Ο ΣΚΑΦΟΣ ■  ΣΤΟ  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο

■ Σ Τ Ο  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ο  Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Μ ΗΧΑΝ ΗΜ ΑΤΑ

Δοκιμασμένο 
Κάτω Από Απίστευτα 
Αντίξοες Συνθήκες

για να είναι σωστό 
για τα δικά σας όπλα

Απομακρύνει 98% των καταλοίπων της 
βολής...άνθρακα...άλατα από καψύλια, 
μολυβδώσεις κλπ.,.με ουδέτερο pH (δεί
κτη οξύτητας) δεν είναι ούτε οξύ ούτε 
καυστικό, δεν έχει δυσμενή ενέργεια σε 
κανένα μέταλλο, δεν επηρεάζει το ξύλο 
και τις βαφές των όπλων.

\Α Ν Ε « Α .Ε ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Βαοιλέως Γεωργίου 3, 152 32, Χαλάνδρι 
Τηλ. 01/ 6854.111 - 15, FAX: 01/ 6854.110
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Παγωτά
καλοκαιρινή απόλαυση ή “παγίδα”;

του ταξιάρχου, υγιεινολόγου-αστυκτηνίατρου Κωνσταντίνου Ευαγγ. Λιάσκα

Είναι αλήθεια ότι τα πολύχρωμα παγωτά 
τραβούν σαν μαγνήτης παιδιά και μεγάλους, 

που αναζητούν μια νότα δροσιάς 
μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.

Πίσω όμως από την υπόσχεση της απόλαυσης 
κρύβονται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Παγωτά με μικρή “διόγκωση”, 
που κατεβαίνουν σαν... μολύβι στο στομάχι, 

καθώς και παγωτά που περιέχουν αποικίες μικροβίων 
απειλούν κάθε καλοκαίρι τη δημόσια υγεία.

Η μεγάλη απήχηση που έχουν τα παγωτά, ειδικά 
στον παιδικό πληθυσμό, κάνουν ιδιαίτερα ευαί
σθητο το χώρο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές 
που έρχονται στο φως της δημοσιότητας περι
πτώσεις αλλοιωμένων προϊόντων. Ποια παγωτά 
απειλούν την υγεία μας; Πότε είναι επικίνδυνα 
και γιατί; Τι θα πρέπει να ξέρει ο αγοραστής 
ώστε να επιλέξει όχι μόνο με βάση την τιμή 
ή την συσκευασία αλλά και την προστασία της 
υγείας του;

Τα... μυστικά του καλού παγωτού

Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων-ποτών, το 
παγωτό θα πρέπει να παρασκευάζεται από ανά
μειξη γάλακτος (νωπού ή εβαπορέ) και ορισμένων 
προϊόντων, όπως αφρόγαλα, βούτυρο, σκόνη γά
λακτος, χυμούς φρούτων, γλυκαντικές ύλες, γα- 
λακτοποιητές, σταθεροποιητές, πηκτογόνα, αβλα
βείς αρωματικές ύλες, φυσικές ή χρωστικές εφ’ 
όσον δεν είναι ικανές να προκαλέσουν τεχνητή
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ς

χρώση ή να καλύψουν μειονεκτική οσμή. Χρη
σιμοποιούνται ακόμη κρόκοι αυγών, καφές, σο
κολάτα, ξηροί καρποί κλπ.

Τα είδη

Επίσης επιτρέπονται 
παγωτά ή γρανίτες με 
αιθέρια έλαια  από 
φρούτα. Για να μην πα- 
ραπλανείται ο κατα
ναλωτής αυτά θα πρέ
πει να δηλώνονται π.χ. 
σαν “παγωτό με άρω
μα λεμονιού” και όχι 
σαν “παγωτό λεμόνι”.
Θα πρέπει να επιση- 
μάνουμε ότι όλων των 
ειδώ ν τα  πα γω τά  
καθώς και οι γρανίτες θεωρούνται ευαλλοίωτα.

Τα είδη παγωτού, που επιτρέπεται να κυκλο
φορούν στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον 
κώδικα-τροφίμων ποτών είναι:

1. Κρέμα (περιέχει γάλα, ζάχαρη, αυγά και 4% 
τουλάχιστον λίπος).

2. Γάλακτος (γάλα, ζάχαρη, 3% λίπος).
3. Βανίλια (αρωματισμένο με βανιλίνη).
4. Καϊμάκι (γάλα, αφρόγαλο, ζάχαρη, 8% λίπος).
5. Φρούτων - γρανίτες (χυμός διαφόρων φρούτων 

και όχι χρωστικές ουσίες, ζάχαρη χωρίς γάλα).
6. Ειδικού τύπου, π.χ. κασάτα, σπέσιαλ, παρφέ 

(όλες οι πρώτες ύλες εκτός από σκόνη γάλακτος).
7. Στιγμιαίας παρασκευής, π.χ. χωνάκι (γάλα 

ή χυμός φρούτων, ζάχαρη, 3% λίπος).
8. Τυποποιημένα, π.χ. σε κώνους, σάντουιτς, 

ξυλάκια, κυπελάκια κλπ. (εδώ επιτρέπεται η χρήση 
σκόνης γάλακτος).

Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση σκευ
ασμάτων παγωτού σε σκόνη για οικιακή χρήση.

“Η μαύρη λίστα”

Στη μαύρη λίστα για την προστασία της -δη 
μόσιας υγείας έχουν μπει τα παγωτά, που:

- στην παρασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν καρ- 
κινογόνες χρωστικές ουσίες αλλά και συντηρη
τικά επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τα παιδιά, που 
είναι οι βασικοί καταναλωτές τους.

- έχουν λιώσει και επαναψυχθεί.
- περιέχουν κολοβακτηρίδια περισσότερα του 

κανονικού. Ενώ το όριο είναι 100 ανά γραμμάριο, 
βρέθηκαν παγωτά με αριθμό κολοβακτηριδίων μέ
χρι 1100...

- υπερβαίνουν σε περιεκτικότητα τα 100.000 μι
κρόβια ΣΑΜ (Συνολικός Αριθμός Μεσόφυλλων 
Αερόβιων Μικροβίων).

Τα πιο επικίνδυνα παγωτά είναι σε όσα τυχόν 
έχουν αναπτυχθεί οι ιοί σαλμονέλας και στα
φυλοκόκκων.

Εχει παρατηρηθεί ότι, πολλές φορές, δεν τη
ρούνται αυστηρά οι κανόνες παστερίωσης του 
γάλακτος με συνέπεια να γίνεται εστία ανα
παραγωγής μικροβίων.

Κάθε παγωτό πρέπει να έχει διόγκωση 80% 
για να χωνεύεται καλά. Οταν η διόγκωση είναι 
μικρότερη, το παγωτό δεν προλαβαίνει να λιώσει
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και δημιουργούνται προβλήματα στο στομάχι, ιδι
αίτερα των μικρών παιδιών.

Τα πονηρά παγωτά

Ενα αλλοιωμένο παγωτό απειλεί, βέβαια, την 
υγεία των καταναλωτών αλλά ορισμένα “καλά 
παγωτά” παραπλανούν τον καταναλωτή και., τον 
κλέβουν. Προσφέρονται σε μεγάλη συσκευασία 
κι ο αγοραστής ελπίζει ότι θα βρει μέσα... ένα 
μικρό βουνό παγωτού. Απογοητεύεται, όμως, όταν 
ανοίξει το κουτί. Γι αυτό πριν αγοράσετε το 
παγωτό, ελέγξτε το βάρος και την τιμή του.

Οδηγίες στους καταναλωτές

Τα παγωτά θα πρέπει να καταναλώνονται όσο 
γίνεται γρηγορότερα και να αποφεύγεται η απο
θήκευσή τους στην κατάψυξη για υπερβολικό χρο
νικό διάστημα. Η σωστή θερμοκρασία συντήρησης 
είναι -20 βαθμοί ενώ η θερμοκρασία κατανάλωσης

πρέπει να είναι -12 
βαθμοί. Μόνο τότε 
το παγωτό έχει τα 
καλύτερα οργανο
ληπτικά συστατι
κά.

Σ υ ν ι σ τ ά τ α ι  
στους καταναλω
τές να προσέχουν 
και να ελέγχουν 
τις ακόλουθες εν
δείξεις, που ανα
γράφονται πάνω

στη συσκευασία των παγωτών: περιεχόμενο, είδος 
παγωτού και συστατικά του, ποσοστό πρόσθετων 
υλών, επωνυμία ή σήμα παρασκευαστού, καθαρό 
βάρος, διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης πα
ραγωγής και τέλος χρονολογία ελάχιστης δια- 
τηρησιμότητας (μόνο για τα οικογενειακά πα
γωτά).

Πως μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώσει 
αν ένα παγωτό είναι αλλοιωμένο 

ή κακοσυντηρημένο;

1. Από την αλλοίωση της οσμής.
2. Από τον σχηματισμό μικρών ή μεγάλων κρυ

στάλλων.
3. Από την παραμόρφωση του σχήματος.
4. Από την ανομοιογένεια στο μείγμα.
5. Από την συγκόλληση μικρών κομματιών πα

γωτού.
6. Από την μαλθακή σύσταση (στοιχείο από

ψυξης).
7. Από την διαπότιση της χάρτινης συσκευασίας 

ή την υπερχείλιση στο καπάκι (δείγμα ότι το 
παγωτό έχει λιώσει και επαναψυχθεί).

Οδηγίες στους παρασκευαστές 
και καταστηματάρχες

Το πρωταρχικό είναι να σέβονται τις υγειο
νομικές διατάξεις, που σημαίνει πιο αναλυτικά:

- να μην παρασκευάζουν παγωτά αν δεν έχουν 
άδεια εργαστηρίου

- να τηρούν τις προδιαγραφές για τα μηχα
νήματα (υλικό κατασκευής, ορισμένη θερμοκρασία 
κλπ.) και να φροντίζουν για τον καθαρισμό τους 
μετά το τέλος της λειτουργίας τους

- να μην πωλούν χύμα παγωτό σε πλανόδιους 
και περίπτερα

- προσοχή στις διακοπές ρεύματος και τέλος
- τοποθέτηση των ψυγείων στο εσωτερικό του 

καταστήματος (τουλάχιστον 1 μέτρο) και στα 
περίπτερα τοποθέτηση τέντας ώστε να μην εκτί
θενται στον ήλιο.

Για την παρασκευή του παγωτού:

- παστερίωση του μείγματος και άμεση συντή
ρηση στην κατάψυξη (το πολύ για 3-4 μήνες)

- συντήρηση της σοκολάτας στο ψυγείο
- συχνός έλεγχος των ξηρών καρπών και φρού

των γιατί αποτελούν πηγή μολύνσεων και
- προσοχή στα μέσα συσκευασίας πχ. κύπελα 

μιας χρήσης ή χωνάκια να φυλάσσονται σε ειδική 
θήκη για να αποφεύγεται η τυχόν ρύπανση (σκόνη, 
μύγες, καυσαέρια).
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΠΉ
Σε μια προσπάθεια, κυρίως, πρό

ληψης του εγκλήματος και βελ
τίωσης των σχέσεων του Ελληνα 
πολίτη με τον Αστυνομικό, ένας 
νέος πιό αποτελεσματικός τρό
πος πεζής αστυνόμευσης άρχισε 
ήδη να εφαρμόζεται στην Αθήνα.

Ο Γενικός Αστυν. Δ/ντης Ατ
τικής Υποστράτηγος Αντώνιος 
Λαμπαδιάρης, που παρουσίασε 
το πρόγραμμα τόνισε ότι το νέο 
μοντέλο αστυνόμευσης που ξε
κινά πειραματικά απ’ τα Αστυ
νομικά Τμήματα, Παγκρατίου 
και Ανω Πατησίων, έχει εφαρ
μοστεί με επιτυχία και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Με τον τρό
πο αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη 
αστυνόμευση, καθώς δίνεται με
γαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της 
πρόληψης της εγκληματικότη
τας. Ετσι Αστυνομικοί ανά δύο, 
άρχισαν ήδη να περιπολούν με 
ασυρμάτους, όλο το 24ωρο στην 
περιοχή ευθύνης τους και βρί
σκονται σε συνεχή επικοινωνία

με το Δ/τη του Τμήματος. Σε 
κάθε περιπολία που θα διαρκεί 
6 ώρες, θα παίρνουν μέρος 12 
- 14 Αστυνομικοί και θα προ
στεθούν και περιπολικά, μοτο- 
συκλετιστές της Αμεσης Δράσης, 
περιπολικά της Τροχαίας και της 
Ασφάλειας. Για οποιοδήποτε πε
ριστατικό συμβαίνει, οι άνδρες 
θα το πληροφορούνται αμέσως 
και θα χρονομετρείται η επέμ
βασή τους απο το κέντρο.
Οπως τόνισε ο κύριος Λαμπα

διάρης, έχει αποδειχθεί στην πρά
ξη ότι η πεζή αστυνόμευση φέρνει· 
πιό κοντά τον Αστυνομικό με 
τον πολίτη. Ο πεζός Αστυνομι
κός θα επισκέπτεται τα κατα
στήματα της γειτονιάς, θα συ
ζητά με τους πολίτες για τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν και 
θα εμπεδώνεται έτσι το αίσθημα 
ασφαλείας στον πολίτη, αφού ο 
καθένας θα μπορεί να βλέπει τον 
Ασυνομικό στο δρόμο και να το 
συμβουλεύεται.

Η άμεση επαφή του πολίτη με 
τον Αστυνομικό, εδραιώνει την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη τους, με 
αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή συνεργασία, 
που είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του έργου της Αστυνο
μίας. Ετσι, δίνουμε έμφαση όχι 
μόνο στη καταστολή αλλά και 
στην πρόληψη του εγκλήματος, 
με την καθημερινή και συχνή επι
κοινωνία και συνεργασία των 
αστυνομικών της γειτονιάς με 
τους κατοίκους της περιοχής για 
τα θέματα που τους απασχολούν.
Σταδιακά το πρόγραμμα θα εξα

πλωθεί και σε άλλα Τμήματα της 
Αθήνας, όπως του Β’ Τμήματος 
Πειραιά των A. Τ. Αγ. Αναρ
γύρων και A. Τ. Αιγάλεω και 
στη συνέχεια σ’ όλη τη χώρα, 
σε μιά προσπάθεια πρόληψης της 
εγκληματικότητας, αλλά και 
έγκαιρης επέμβασης της παντα- 
χού παρούσας πλέον Ελληνικής 
Αστυνομίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΤΠΚ

Διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό 
Στάδιο οι Ελληνοκυπριακοί αγώ
νες ’92, όπου οργανώθηκαν απο 
τα Σπέσιαλ Ολύμπικ Ελλάς στα 
αγωνίσματα του στίβου, της κο
λύμβησης, της ιππασίας και του 
μπόουλινγκ.

Στους αγώνες αυτούς συμμετεί
χαν οκτακόσιοι αθλητές απο την 
Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Ελλ. Αστυνομία συνέδραμε 
στους αγώνες αυτούς με τη διά
θεση προσωπικού και μέσων (λε
ωφορεία και ασυρμάτους).

Επίσης αντιπροσωπείες δοκί
μων Αστυφυλάκων και Αρχιφυ- 
λάκων παρακολούθησαν την τε
λετή έναρξης των αγώνων που 
πραγματοποιήθηκε στο Καλλι
μάρμαρο.

Εκ μέρους του Αρχηγού, πα-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΛΕΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ

Πρωταθλήτρια ανακυρήχθηκε η 
ομάδα Βόλλεϋ της Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος, 
η οποία συμμετείχε στο Διεθνές 
Τουρνουά Βόλλεϋ Αστυνομιών 
που οργάνωσε η Αστυνομία του 
Μονακό.

Η Ελληνική ομάδα πραγματο
ποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις 
και πέτυχε τα ακόλουθα απο
τελέσματα:

Ελλάδα - Βέλγιο 3-0
Ελλάδα - Γαλλία 3-0
Ελλάδα - Μονακό 3-0
Ελλάδα - Πυροσβεστικό Σώμα 

Μονακό 3-0
Την Ελληνική αποστολή απο

τελούσαν ο Αντιπρόεδρος της 
Αθλητικής Ενωσης Αστυν Α’ Βα
σιλείου Αθανάσιος, ο Γεν. Γραμ
ματέας Αστυν. Β’ Καραπανάγος 
Ιωάννης και οι Αστυνομικοί -

Αθλητές:
Αρχ/κες Σουβλάκης Εμ. και Πο

λύζος Στ,. Αστ/κες Μελίτσης 
Νικ., Νικολογιάννης Γ., Κούρτο- 
γλου Αν., Μαριάτος Γερ., Τρια- 
νταφυλλόπουλος Χρ., Σωτήρχος 
Αρχ., Τέντζερης Αν., Μαργαρώ- 
νης Κων. και ο Αρχ/κας Γεώργιος 
Δερμάτης ως προπονητής

Τα Αστυνομικά Σώματα της Ευ
ρώπης επιδιώκουν την καλλιέρ
γεια του ερασιτεχνικού αθλητι
σμού στα πλαίσια της Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας. Το 
επόμενο βήμα είναι το Πανευ
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλα
σίας που θα πραγματοποιηθεί το 
Σεπτέμβριο στην Ιρλανδία.

ρέστη ο Διοικητής της Αστυνο- σποτοπούλου επέδωσε στον Αρ- 
μικής Ακαδημίας Ταξίαρχος Μι- χηγό της Ελλ. Αστυνομίας Στέ- 
χαήλ Τζιγκουνάκης. φανό Μακρή, αναμνηστική πλα-

Η Εθνική Γραμματέας των “Σπέ- κέτα και δίπλωμα για την προ- 
σιαλ Ολύμπικ Ελλάς“ Γιάννα Δε- σφορά αυτή.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Το Βουκουρέστι επισκέφθηκε 

τον προηγούμενο μήνα ο υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Θεό
δωρος Αναγνωστόπουλος, όπου 
με τον ομόλογό του κ. Βίκτορ 
Μπάμπιουκ, υπόγραψε συμφωνία 
μεταξύ της Κυβερνήσεως της 
Ρουμανίας και της Κυβερνήσεως 
της Ελληνικής Δημοκρατίας πά
νω σε θέματα Αστυνομικού εν
διαφέροντος.

Οπως δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως, με την υπογραφείσα 
συμφωνία, στο εξής οι δύο κυ
βερνήσεις θα συνεργάζονται και 
θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια 
στους εξής τομείς:

Καταπολέμηση:
α) Της διεθνούς τρομοκρατίας.
β) Της παράνομης παραγωγής, 

κατανάλωσης και διακίνησης 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ου
σιών.

γ) Της πλαστογραφίας εγγρά

φων και παραχάραξης χρήματος 
καθώς και άλλων αξιών.

δ) Του οργανωμένου εγκλήμα
τος.

ε) Παράνομων δραστηριοτήτων, 
σε σχέση με όπλα, πυρομαχικά 
και εκρηκτικές ύλες.

στ) Διεθνών παράνομων οικο
νομικών δραστηριοτήτων.

ζ) Λαθρεμπορίου αντικειμένων 
ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, 
πολύτιμων λίθων και μετάλλων 
καθώς και άλλων βαρυτίμων 
αντικειμένων.

η) Βελτίωση των μεθόδων και 
μέσων τήρησης και αποκατάστα
σης της Δημόσιας Τάξης.

θ) Βελτίωση των μέτρων για 
την πρόληψη και κατάσβεση πυρ- 
καϊών σε καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου και σε χώρους συνά
θροισης του κοινού.

ι) Καταπολέμηση της παράνο
μης διέλευσης των συνόρων, 

κ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση

προσωπικού της Αστυνομίας.
Ειδικότερα για την παράνομη 

μετανάστευση, που αφορά ιδιαί
τερα τη χώρα μας, οι δυό πλευρές 
συμφώνησαν να δέχονται εκ νέ
ου, πρόσωπα που διέρχονται πα
ράνομα τα σύνορα ενός εκ των 
Συμβαλλομένων Μερών, προερ
χόμενα από το έδαφος άλλου.

Η διμερής συμφωνία, υπεγράφη 
υπό το πνεύμα των παραδοσια
κών σχέσεων φιλίας μεταξύ των 
δύο χωρών και η συνεργασία θα 
επιτευχθεί με:

α) Ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειριών.

β) Κοινοποίηση στοιχείων, τα 
οποία βοηθούν στη πρόληψη του 
οργανωμένου εγκλήματος.

γ) Οργάνωση και λήψη μέτρων 
κοινού ενδιαφέροντος.

δ) Ανταλλαγή εμπειρογνωμό
νων σε τομείς κοινού ενδιαφέ
ροντος.
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14η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΕΥΡΩΠΑΎΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Λονδίνο η 14η Συνδιάσκεψη 
των Αρχηγών Αστυνομιών Πρω
τευουσών Ευρωπαϊκών Κρατών.
Στη συνδιάσκεψη συμμετείχε 

και αντιπροσωπεία της Ελληνι
κής Αστυνομίας με επικεφαλής 
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Αττικής Υποστράτηγο Αντώνιο 
Λαμπαδιάρη βοηθούμενος απο 
τον Αστυν. Διευθυντή Λεωνίδα

Τζεφεράκο της Δ/νσης Διεθνούς 
Συνεργασίας και τον Αστυν. 
Υποδ/ντη Δημήτριο Μητρόπουλο 
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων.

Της Συνδιάσκεψης προήδρευσε 
ο Αρχηγός της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας του Λονδίνου κ. Πή- 
τερ Ιμβερτ και συμμετείχαν συ
νολικά 26 Αστυνομικές Αντιπρο
σωπείες απο τις χώρες της Ευ
ρώπης. Την έναρξη της Συνδιά

σκεψης κήρυξε ο υπουργός Εσω
τερικών της Μ. Βρεττανίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
αφορούσαν προβλήματα αστυνό
μευσης των πρωτευουσών της Ευ
ρώπης και αντηλλάγησαν κατά 
τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, 
απόψεις για μελλοντική συνερ
γασία στους τομείς Δίωξης Ναρ
κωτικών, Τρομοκρατίας, Διε
θνούς Εγκλήματος κ.λ.π.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ομάδα Αξιωματικών απο Αστυ

νομίες χωρών της Ε.Ο.Κ. επισκέ- 
φθηκαν πρόσφατα τη Θεσ/νίκη.

Στα πλαίσια της επίσκεψης ξε- 
ναγήθηκαν σε ιστορικούς χώρους 
και πολιτιστικά μνημεία της 
Θεσ/νικης, της Βεργίνας, της 
Πέλλας, του Δίου και των Φι
λίππων.

Επισκέφθηκαν επίσης τη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης 
όπου τους υποδέχθηκε ο Υπο
στράτηγος Κων/νος Τουλιάς και 
τους ενημέρωσε σχετικά με τη 
διάρθρωση και λειτουργία της 
Γ.Α.Δ.Θ. και τα γενικώτερα θέ
ματα που απασχολούν την Ελ
ληνική Αστυνομία.

Τέλος τους επέδωσε αναμνηστι- με την ιστορία της Μακεδονίας 
κές πλακέτες και απο έναν τόμο στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ 55 ΝΕΟΥΣ ΥΙ [ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ Β’
Αποφοίτησαν απο το τμήμα 

επαγγελματικής μετεκπαίδευσης 
Ανθ/μων, 55 νέοι Υπαστυνόμοι Β’ 
μετά απο όμηνη εκπαίδευση στη 
Σχολή.

Τα πτυχία στους νέους Υπα- 
στυνόμους Β’ απένειμε ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως Δημήτριος Κα- 
πελαρής, παρουσία του Αρχηγού 
του Σώματος Αντιστρατήγου 
Στέφανου Μακρή, και του Β’ 
Υπαρχηγού Αντιστρατήγου Αλέ
ξανδρου Κοντογιάννη.

Στους νέους Υπαστυνόμους Β’ 
μίλησε ο Δ/της του τμήματος 
Αστυν Α’ Βασίλειος Αποστολά- 
κης, ο οποίος αφού τους συνε- 
χάρει για την ευδόκιμη αποφοί

τησή τους, τους απηύθηνε συμ
βουλές και παραινέσεις για την 
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Χαιρετισμό επίσης στους απο- 
φοιτήσαντες απηύθυνε στη συ

νέχεια και ο Γεν. Γραμματέας 
του υπουργείου, ο οποίος ανα
φέρθηκε στη σημασία και το εν
διαφέρον που δίνει το υπουργείο 
στη συνεχή μετεκπαίδευση του 
προσωπικού του Σώματος, ώστε

με την ανανέωση και τη διεύ
ρυνση των γνώσεων, να αντα- 
ποκρίνονται ικανοποιητικά στα 
καθήκοντα και τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας και στις προσδοκίες 
του κοινωνικού συνόλου.
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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η Διευθύντρια του Ε. Ε. Σ. Αθη

νών Σταραμοπούλου Πόπη, μαζί 
με τη συνεργάτριά της Παυλο- 
πούλου Μεταξία, βράβευσαν με 
χρυσά και αργυρά μετάλλια μετά 
δ ιπλω μ ά τω ν τους: Αστυν. 
Υποδ/ντη Παύλο Σιαραγγό, 
Αστυν. Υποδ/ντη Δημ. Γερογιάν- 
νη Δ/τη Υποδ/νσεως Ασφάλειας 
Πειραιώς, Αστυνόμο Β’ Θωμά Μι- 
χαλακάκο, Αστυνόμο Β’ Γεώργιο 
Ντάβαλη, Υπαστυνόμο Α’ Γεώρ
γιο Καρινό και τον Αρχ/κα 
Μ.Π.Σ. Ευάγγελο Γεωργιόπουλο. 
Επίσης απένειμαν αργυρό μετάλ
λιο μετά διπλώματος στο Β’ Τ.Α 
Πειραιά.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Δ’ Αστυνομικό Τμήμα Αθη- 
νών(Ομονοίας), στα πλαίσια των 
προσπαθειών του για τη σύσφιγξη 
των σχέσεων μεταξύ των αστυ
νομικών και των διαφόρων κοι
νωνικών φορέων της περιοχής, 
ανέπτυξε αξιόλογες πρωτοβου
λίες με την ποδοσφαιρική ομάδα 
που δημιούργησε και στην οποία 
συμμετέχουν αποκλειστικά άν- 
δρες του Τμήματος. Ελαβε μέρος 
για πρώτη φορά στο ποδοσφαι
ρικό πρωτάθλημα της Ενωσης 
Προώθησης Εργασιακού Αθλητι
σμού, και κατέλαβε την τρίτη 
θέση. Στο πρωτάθλημα συμμετεί
χαν 16 ομάδες εργαζομένων στην 
ΕΑΒ, ΠΥΡΚΑΛ, ΣΟΦΤΕΞ, ΜΟ- 
ΤΟΡ ΟΙΛ, ΕΛΤΑ κ.λ.π. και r 
απονομή των κυπέλλων έγινε στο 
γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας. Οι 
άνδρες όμως του Δ’ Αστυνομικού 
τμήματος μη ξεχνώντας τους κοι
νωνικούς φορείς της περιοχής 
τους και στα πλαίσια της φιλίας 
και συνεργασίας διοργανώνουν 
συχνά και άλλες φιλικούς πο
δοσφαιρικές συναντήσεις όπως

αυτή που έγινε πρόσφατα με τα 
παιδιά της ανοικτής θεραπευτι
κής κοινότητας Στροφή, με πρω
τοβουλία του Δ/του του Τμήμα
τος Αστυν. Α’ Κων/νου Δογιαμά 
και του Υ ποδ/του Υπ/μου 
Κων/νου Βαρελή.

Ο αγώνας αυτός δεν ήταν για 
την κατάκτηση κάποιου κυπέλ

λου αλλά ένας αγώνας για τη 
ζωή, απο παιδιά που είχαν εμπλα- 
κεί στον κόσμο του λευκού θα
νάτου και έγινε στα πλαίσια της 
συμπλήρωσης 4 ετών της Στρο
φής. Τέσσερα χρόνια προσπάθει
ας στο πλευρό των ανθρώπων 
που θέλουν να ξεφύγουν απ’ τα 
ναρκωτικά.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
51 Δόκιμοι Αρχιφύλακες και 

66 γυναίκες Δόκιμοι Αστυφύλα
κες, συμμετείχαν με ειδικές στο
λές που τους παραχώρησε η Ολυ
μπιακή Επιτροπή, στην τελετή 
παράδοσης της Ολυμπιακής φλό
γας στους εκπροσώπους της 
Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυ
μπιακών Αγώνων 1992, που έγινε 
στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο Αθη
νών.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Αποφοίτησαν πρόσφατα απο τη 

Σχολή Ειδικής Σωματικής Εκπαί
δευσης της Ελληνικής Αστυνο
μίας, 30 Αστυφύλακες απο όλες 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της 
χώρας, 2 Υπαξιωματικοί του Λι
μενικού Σώματος και 5 της Στρα
τονομίας, αφού εκπαιδεύθηκαν 
στις σύγχρονες μεθόδους Τζού
ντο - Καράτε - Αϊκίντο.

Σε ειδική επίδειξη που έγινε στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις της 
Σχολής στο Λαγονήσι, οι εκπαι
δευτές, Αστυν. Α’ Ασπρούδης 
Χρήστος, οι Ανθ/μοι Αλεξόπου- 
λος και Στουγκιώτης και ο Αρ- 
χιφύλακας Μοτσάκος, παρουσί
ασαν στο Δ/ντη της Αστυνομικής

Ακαδημίας Ταξίαρχο Μιχαήλ 
Τσιγκουνάκη, τις επιδόσεις των 
εκπαιδευθέντων στις μεθόδους 
αποτελεσματικής άμυνας και

αντεπίθεσης χωρίς όπλα και το 
βαθμό αυτοπειθαρχίας και εμπι
στοσύνης που απέκτησαν στις δυ
νάμεις τους.
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ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Σε νέο πολυτελές κτίριο στε
γάζεται πλέον η Υποδιεύθυνση 
Αστυνομίας Αγίων Αναργύρων 
καθώς και το ομώνυμο Αστυν. 
Τμήμα και Τμήμα Ασφαλείας.

Το νέο σύγχρονο κτίριο βρί
σκεται στη συμβολή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Αμαλίας και

προβλέπεται ότι θα καλύψει πλη
ρέστερα όχι μόνον τις ανάγκες 
της υπηρεσίας αλλά και οτι θα 
παράσχει καλύτερες υπηρεσίες 
στους κατοίκους της περιοχής.
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο 

Δ/ντης και ο Υποδ/ντης Αστυ
νομίας Δυτ. Αττικής Ταξίαρχος

Σκίτσας Χαράλαμπος και Αστυν. 
Δ/ντής Βλάχος Γεώργιος καθώς 
και ο Διευθυν-τής της Υποδ/νσης 
Ασφαλείας Αστυν. Δ/ντής Δημ. 
Μπραούνος. Παρέστησαν επίσης 
ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, 
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 
και το προσωπικό της Υποδ/νσης.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
χώρας, δύο Υπαξιωματικοί του 
Λιμενικού Σώματος και δύο 
ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού, 
παρακολούθησαν επί έξι εβδο
μάδες μαθήματα Τροχαίας απο 
έμπειρους Αξιωματικούς και κα
θηγητές του Σώματος.

Η τελευταία εβδομάδα του Σχο
λείου διατέθηκε για επισκέψεις 
στο Κέντρο Σηματοδότησης Αθη
νών και στην Αμεση Δράση Ατ
τικής (φωτογραγία) και έγινε 
πρακτική εκπαίδευση στα Τμή
ματα Τροχαίας Αθηνών, Πειραιά, 
Αγ. Παρασκευής, Αιγάλεω, Ν. Ιω
νίας και στα Τ.Ο.Τ.Α. Αθηνών 
και Πειραιά.

Με μέριμνα της Σχολής Αστυ- σεις της Αστυν. Ακαδημίας, 
φυλάκων λειτούργησε το Σχο- Εικοσιπέντε Αστυφύλακες απο 
λείο Τροχαίας στις εγκαταστά- τις Υπηρεσίες Τροχαίας όλης της
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ
Σε νέο πολυτελέστατο κτίριο, 

στεγάζεται απο τον περασμένο 
μήνα το Αστυνομικό Τμήμα και 
το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού 
Ψυχικού.

Στην τελετή εγκαινίων παρευ- 
ρέθησαν ο υπουργός Εθνικής 
Αμύνης κ. I. Βαρβιτσιώτης, ο Αρ
χηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος Στέφ. Μακρής, ο Α’ Υπαρ- 
χηγός Αντιστράτηγος Παν. Κο
σμάς, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντης Υπο
στράτηγος Αντ. Λαμπαδιάρης 
και ο Δ/ντης Αμέσου Δράσεως 
Ταξίαρχος Απ. Δάβαλος. Ο Αρχηγός του Σώματος στη σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε 

το Δήμαρχο Π. Ψυχικού κ. Δη- 
μήτριο Μαναό για την παραχώ
ρηση του κτιρίου, το οποίο θα 
συμβάλλει στη βελτιώση των πα- 
ρεχομένων Αστυνομικών Υπηρε
σιών προς τους κατοίκους της 
περιοχής και στην καλυτέρευση 
των συνθηκών εργασίας των 
Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν 
επίσης εκπρόσωποι των τοπικών 
αρχών, οι βουλευτές κ.κ. Κρά- 
τσας και Ανδρεουλάκος και πολ
λοί κάτοικοι της περιοχής.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε τον προη
γούμενο μήνα, η τρίτη γενική συ
νέλευση της Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος, όπου έγι
νε ο απολογισμός έργου, αρχαι
ρεσίες και συζήτηση για την πε
ραιτέρω πορεία της Ενωσης.

Η Ενωση ιδρύθηκε το 1990 και 
έχει σκοπό, την καλλιέργεια του 
αθλητικού πνεύματος και την 
ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ 
των εν ενεργεία Αστυνομικών 
στην Ελλάδα και των Αστυνο
μικών των Ευρωπαϊκών κρατών.

Είναι μέλος της Αθλητικής Ενω- 
σης Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Ευρώ- 
πης(118ΡΕ) και σε είκοσι αθλη
τικές Ενώσεις, απο ισάριθμες Ευ
ρωπαϊκές χώρες και της Διε
θνούς Αθλητικής Ενωσης Αστυ
νομικών (USIP), στην οποία συμ
μετέχουν 53 χώρες απο τις πέντε 
ηπείρους.

Απο το 1990 μέχρι σήμερα, η 
Ενωση έχει συμμετάσχει με τις 
ερασιτεχνικές ομάδες των Ελλή
νων Αστυνομικών, σε πολλές διε
θνείς φιλικές αθλητικές συναντή
σεις και σημείωσε αξιόλογες επι
τυχίες και ρεκόρ.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμ

μετοχή των αθλητών αστυνομι
κών α) στο Ιο παγκόσμιο πρω
τάθλημα Μαραθωνίου δρόμου, 
στη Μαγιόρκα της Ισπανίας το 
1990, β) στους παγκόσμιους 
αθλητικούς αγώνες για αστυνο
μικούς το 1991 στο Τρέντο της 
Ιταλίας, γ) στους διεθνείς και 
πανευρωπαϊκούς αγώνες σκοπο
βολής αστυνομικών στην Τσεχοσ
λοβακία και στη Λισσαβώνα της 
Πορτογαλίας αντίστοιχα και δ) 
στο 8ο πρωτάθλημα ανωμάλου 
δρόμου αστυνομικών στο Σάρεϋ 
της Αγγλίας το 1992.

Επίσης οι αθλητές της Ενωσης 
συμμετείχαν σε πολλές πανελ
λήνιες διοργανώσεις, ιδίως με τις 
ομάδες ιστιοπλοΐας, ποδοσφαί
ρου, μπάσκετ, βόλλεϋ, πάλης, σκί 
και διοργάνωσαν στη χώρα μας 
πολλά πανευρωπαϊκά πρωταθλή
ματα.

Το νέο Δ.Σ. της Ενωσης απο
τελούν οι Αστυν. Υποδ/ντης Βλά
χος (Πρόεδρος), Αστυν. Α’ Βα
σιλείου (Αντιπρόεδρος), Αστυν. 
Β’ Καραπανάγος (Γεν. Γραμμα
τέας), Υπαστυν Α’ Τζούφρας 
(Αντιπρόεδρος ), Υπαστυν. Α’ 
Φουράκης (ταμίας) Ανθ/μος 
Βρεττάκης(Υπεύθυνος Δημ Σχέ
σεων), Αρχκρ. Αλεξανδρόπουλος 
(Ειδ. Γραμματέας), Αστυφ. Νού- 
τσης (Εφορος Υλικού) και 
Αστυφ. Κόμης (Εφορος Αθλητι
κών Τμημάτων).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛΑ. ΑΣ ΥΝΟΜΙ ΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Η Αθλητική Ενωση Φίλων Ελλ. 

Αστυνομίας Αιγάλεω, ίδρυσε 
πρόσφατα Παράρτημα στις Φι- 
λιάτες. Το Παράρτημα εκτός απο 
τις αξιόλογες αθλητικές δραστη
ριότητες έχει αναπτύξει και ση
μαντικές κοινωνικές και πολιτι
στικές πρωτοβουλίες. Πρόσφατα 
μάλιστα προέβει σε ομαδική βά- 
πτιση Βορειοηπειρωτών που έγινε 
χοροστατούντος του Σεβασμιό- 
τατου Μητροπολίτου Παραμυθί- 
ας-Φιλιατών.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Εληξε πρόσφατα το πρωτάθλη

μα ποδοσφαίρου μεταξύ Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας. Ο τελικός αγώνας 
διεξήχθη στο γήπεδο Απόστολος 
Νικολαϊδης. Μετά απο σκληρό 
και αμφίρροπο αγώνα που έληξε

ισόπαλος, νικήτρια αναδείχθηκε 
τελικά στα πέναλτυ με 7-6 η ομά
δα της Ελληνικής Αστυνομίας η 
οποία αναδείχθηκε πρωταθλή- 
τρια. Την ομάδα της Αστυνομίας 
αποτελούσαν Αστυφύλακες απ’ 
όλη την Ελλάδα, και ήταν οι

εξής: Μητρόπουλος, Λεμονής, 
Φαμπιάτος, Αναστασιάδης, Πίτ
τας, Αδαμόπουλος, Λαζάρου, 
Καστανός, Σωτηρόπουλος, Γρη- 
γοριάδης, Φώτης, Σταθάρας, 
Τραϊνόπουλος, Καραγκούνης, 
Σμύρνής και Χριστόπουλος.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Εληξε πρόσφατα το πρωτάθλη
μα ποδοσφαίρου μεταξύ των 
Υπηρεσιών της Αστυν. Δ/νσης 
Πέλλας.

Κύριος σκοπός ήταν η ανάπτυξη 
των σχέσεων φιλίας - συνεργα
σίας μεταξύ του προσωπικού.
Στους αγώνες εκτέλεσαν χρέη 
διαιτητού, διαιτητές απο τον σύν
δεσμο διαιτητών Ν. Πέλλας.

Συνολικά διεξήχθησαν δεκαέξι 
αγώνες στους οποίους συμμετεί
χαν 133 άνδρες που αναλογούν 
σε ποσοστό 39% της υπάρχουσας 
αστυνομικής δυνάμεως.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τους

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ποδοσφαιρική ομάδα συγκροτή

θηκε απο άνδρες της Αστυν.
Δ/νσης Αλεξανδρούπολης, η 
οποία κάτω απο την καθοδήγηση 
του προπονητού Βασ. Καπουσού- 
ζη, διέπρεψε σε πολλές φιλικές 
συναντήσεις, τόσο με διάφορες 
Δημόσιες Υπηρεσίες της πόλεως 
όσο και με άλλες Αστυνομικές 
Δ/νσεις. Σκοπός της συγκρότη
σης της ομάδας αυτής είναι η 
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
Αστυνομίας και υπηρεσιών του

νομού, μια πρωτοβουλία που απε- 
σπασε τα ευμενή σχόλια οχι μόνο 
των Δημ. Υπαλλήλων αλλά και 
των πολιτών

Επίσης με την ευκαιρία της 
γιορτής των Ελευθερίων Θράκης 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στην Αλεξανδρούπολη αγώνας 
ανωμάλου δρόμου αποστάσεως 
5 χλμ. Στον αγώνα αυτόν που 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία έλα
βαν μέρος ο Αστυν Α’ Γ. Αλ- 
λοίμονος και ο Ανθ/μος Θ. Μπί- 
τσος που στην κατηγορία τους 
τερμάτισαν αντίστοιχα πρώτος 
και δεύτερος.

αγώνες έδειξε ο τύπος της Μα- Το κύπελο αθλοθέτησε η Αστυν.
κεδονίας και οι τοπικοί ράδιο- Δ/νση και το απένειμε ο Αστυν.
φωνικοί σταθμοί. Δ/ντης Ν.Νικολάου.
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ΘΡΑΚΗ, 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ
Κάθε βήμα ένα ταξίδι

Στη Θράκη το τοπίο και η ιστορία 
απλώνεται σε εκατομμύρια εικόνες 

και αμέτρητες σελίδες. 
Στη Θράκη μια περιήγηση, 

μια ξενάγηση, ένα ταξίδι 
μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά, 

αξίζει όμως όσο χιλιάδες χρόνια. 
Σ ’ αοτήν την απαράμιλλη γη, 

κάθε ταξίδι είναι Θράκης ανάβαση.

Θράκη: Κιβωτός ζωής
Πέρα από τη θάλασσα, τα νερά της Θράκης, 

οι λίμνες, οι ποταμοί είναι πραγματικά Κιβωτός 
Ζωής, προσκλητήριο και καταφύγιο για τα πιο 
γοητευτικά πουλιά του κόσμου.

200.000 άγρια πουλιά, θαλασσαετοί, πελαργοί, 
φάσες, αγριόπαπιες, ερωδιοί περνούν το χειμώνα 
τους στη Βιστονίδα λίμνη και στο Δέλτα του 
Νέστου. Εδώ, τα παιδιά, όπως στα παραμύθια, 
μπορούν να δουν ζωντανά από κοντά - κι όχι 
σε άψυχες σελίδες βιβλίων - Κολχικούς φασια
νούς, σπάνιους αετούς, αγριόγατες, ικτίνους, ερω
διούς.

Θράκη: το μεγάλο ταξίδι του Ελληνισμού
Εδώ και χιλιάδες χρόνια η Θράκη γνώρισε το 

ελληνικό της πρόσωπο. Ο Ομηρος μιλάει για 
τους Κίκονες, που νίκησε ο Οδυσσέας. Εδώ ιδρύ
θηκαν οι ελληνικές αποικίες που πρωταγωνίστη
σαν σ’ όλους τους τομείς της δημιουργίας: τα 
Αβδηρα, η Δίκαια, η Μαρώνεια, η Ορθαγορία, 
η Μεσημβρία, η Ζώνη, η Δρυς, η Σάλη, η Τέμπυρα.
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Η Σαμοθράκη ήταν οι Δελφοί του Βορρά. Η 
Νίκη της Σαμοθράκης πετά ασταμάτητα πάνω 
από τη θρακική γη, αναγνωρίζοντας τα ίχνη του 
Φιλίππου, τα βυζαντινά μνημεία, τους έφιππους 
έφηβους απαράλλαχτα ίδιους από τα ελληνικά 
επιτύμβια μέχρι τις χριστιανικές εικόνες. 

Θράκη: αίσθηση μεταξιού, νερού και ονείρου 
Στη Θράκη όλα είναι μεταξένια και ονειρικά. 

Ετσι όπως το νερό. Τα τοπία χαϊδεύουν μεταξένια 
τις αναμνήσεις των νερών και τις οδηγούν σε 
όνειρα. Οι μουριές αγκαλιάζουν ιστορίες με με
ταξοσκώληκες και πεταλούδες μεταξένιες στο 
Σουφλί, που αγκαλιάζει με νερά και μετάξια και 
όνειρα την παράδοση και την ιστορία. Την ιστορία 
που κεντιέται με μεταξωτές κλωστές σε υφαντά 
αγάπης και προσμονής.

Η Θράκη της θρησκείας και της μελωδίας 
Η λέξη Θράκη έχει τις ίδιες ρίζες με τη Θρη

σκεία. Γι’ αυτό η Θράκη είναι ύμνος, μελωδία, 
μουσική αποθέωση. Εδώ γεννήθηκε ο Ορφέας για 
να κάνει το μελωδικό ταξίδι της ζωής του. Από 
τη Θράκη ξεκίνησε ο Διόνυσος τη μεθυστική του 
περιπλάνηση στους χώρους της μυσταγωγίας.

Οι τελετές, τα μυστήρια, η γοητεία του θείου, 
από τη Θράκη οδηγήθηκαν στη Θήβα, τους Δελ
φούς. Η Θράκη είναι η μητέρα γη της θρησκείας 
και της λατρευτικής έξαρσης.

Με ενωμένα τα χέρια 
Κοντά στη Ρούσα, στο ύψωμα Χίλια βρίσκεται 

ο βράχος με τα χίλια σχέδια, που χάραξαν οι 
Θράκες την εποχή του χαλκού: άνδρες και γυ
ναίκες, μ’ ενωμένα χέρια, μαζί με ζώα, πουλιά 
και ερπετά, κάτω από τον Ηλιο και τη Σελήνη 
με στάσεις τελετουργικές.

Από την εποχή του χαλκού μέχρι σήμερα, οι 
Θράκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο και τον απο
τρέπουν με ενωμένα τα χέρια.

Θράκη: το μεγάλο ψηφιδωτό
Εβρος, Ροδόπη, Νέστος, Αιγαίο, Ξάνθη, Κομο

τηνή, Ορεστιάδα, Σουφλί, Διδυμότειχο, Σαμοθρά
κη, Αλεξανδρούπολη.

Μεσημβρία, Μαρώνεια, Φέρρες, ΓΤύθειο, Καστα
νιές, Σταυρούπολη, Τοξότες, Πόρτο Λάγος, Βι- 
στονίδα, Παπίκιον όρος, Κοσμοσώτειρα, Αβδηρα, 
Δάσος της Νυμφαίας, Μαξιμιανούπολη, Αλεξαν
δρούπολη.

Θράκη: το μεγάλο ψηφιδωτό μιας μεγάλης γης 
μέσα στο χώρο και το χρόνο. Το μεγάλο ψηφιδωτό 
του Ελληνισμού στην πιο συγκλονιστική του πα
ρουσία.

Η Θράκη των αντιθέσεων
Η κοσμική Αλεξανδρούπολη. Η μαγική Ξάνθη. 

Η αεικίνητη Κομοτηνή. Η πολύχρωμη Ορεστιάδα. 
Το μεταξένιο Σουφλί. Το μυστηριακό Διδυμότειχο. 
Οι βυζαντινές Φέρρες. Το υδρόβιο Πόρτο Λάγος. 
Ο κυρίαρχος Εβρος. Ο ποιητικός Νέστος.

Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια. Και δρά
ση. Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα δίπλα σ’ ένα μου
σείο. Η γοητεία του Εβρου δίπλα σ’ ένα τείχος, 
σε ένα παλιό εργοστάσιο, σε μια παρέλαση βο-
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ίο  καλό και μοντέρνο ντύσιμο 
για όλες τις ηλικίες και ώρες.
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σκών. Κατοικίες αριστουργηματικής αρχιτεκτο
νικής. Εργοστάσια της πιο προηγμένης τεχνο
λογίας. Αποθέματα γνώσης και καλλιέργειας πα
ντού. Κίτρινα σπαρτά. Κόκκινα λουλούδια. Εβρος. 
Ευρώπη. Το γαλάζιο μέχρι τις πιο βαθειές μπλε 
αποχρώσεις. Μορφές αγίων. Μορφές σύγχρονες. 
Παιδιά. Επίγειοι άγγελοι.

Τα ψάρια στα τραπέζια, όσα και στη θάλασσα. 
Χαμόγελα.

Καλωσορίσατε πουλιά των άλλων κόσμων. Καλό 
ταξίδι ιστορίες της ζωής μας..

Αρχαίοι Θράκες ιππείς σε επιτύμβια. Αγιοι Γε- 
ώργιοι. Αγιοι Δημήτριοι. Νέοι Θράκες επάνω σε 
άλογα. Φλαμίγκος και πελαργοί. Μέλισσες και 
πεταλούδες.

204 χιλιόμετρα ο Εβρος. 204 χιλιόμετρα είναι 
το εύρος των ονείρων και των αντιθέσεων στη 
Θράκη.

Η Θράκη ολόκληρη σου δίνεται με ένα βλέμμα. 
Αξίζει να την ταξιδέψεις. Η Θράκη πάντα σε 
ανταμείβει.

Θράκη. Κάθε βήμα, ένα ταξίδι.

Φωτογραφίες και κείμενα από την ομότιτλη 
έκδοση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Δεκέμβριος 1991.



ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΟΛΟΜΒΟΣ

500 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Αστυφ. Κων/νος Κούρος

Την τριακοστή μέρα 
μετά την αναχώρησή μου απο το Κάντιξ, 

έφτασα στην Ινδική θάλασσα (Αμερική)
και βρήκα εκεί 

πάρα πολλά πυκνοκατοικημένα νησιά, 
που όλα κατέλαβα 

για τον ευσεβέστατο βασιλιά μας, 
με πανηγυρική κατάκτηση 

και ύψωση της ισπανικής σημαίας, 
χωρίς καμμιά αντίσταση.

Στο πρώτο απ’ αυτά τα νησιά, 
που οι Ινδοί ονομάζουνε Γκουαναχάνι 

(το σημερινό Ουώτλινγκ των Μπαχάμας) 
έδωσα το όνομα Αγιος Σωτήρας, 

για τις ευχαριστίες μου στο Σωτήρα Χριστό, 
που κάτω από τη σκέπη του φτάσαμε ως 

εδώ και θα προχωρήσουμε 
ακόμα μακρύτερα...

(απόσπασμα από επιστολή του Κολόμβου 
στον Ισπανό Οησαυροφύλακα του βασιλιά Φερδινάρδου).

Το 1992 ονομάσθηκε “έτος Κολόμβου”, γιατί 
το έτος αυτό συμπληρώνονται 500 χρόνια απο 
την ανακάλυψη της Αμερικής από το Χριστόφορο 
Κολόμβο. Με την ευκαιρία της επετείου προ- 
γραμματίσθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις από διά
φορους διεθνείς οργανισμούς.

Οι γνώσεις μας γύρω απο τη ζωή του μεγάλου 
θαλασσοπόρου πριν την ανακάλυψη της Αμερικής 
είναι περιορισμένες. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε στη 
Γένοβα της Ιταλίας το 1451 και ότι απο πολύ 
νωρίς ακολούθησε το δρόμο της θάλασσας. Υπήρ
ξε κουρσάρος στην υπηρεσία διάφορων ισχυρών 
ηγεμόνων της εποχής. Το 1476 έφτασε στην Πορ- 
τογαλλία κολυμπώντας μετά το ναυάγιό του στη 
ναυμαχία του Ακρωτηρίου του Αγίου Βικεντίου. 
Το 1483 υποβάλλει στο βασιλιά της Πορτογαλλίας 
Ιωάννη II, τα σχέδιά του για να χρηματοδοτηθεί 
σχετικά με ένα ταξίδι στις Ινδίες απο τα Δυτικά. 
Ο βασιλιάς της Πορτογαλλίας, που ήταν απορ- 
ροφημένος με την επέκταση στην Αφρική, απέρ- 
ριψε τα σχέδια του Κολόμβου. Τότε αναγκάστηκε 
να καταφύγει στους Ισπανούς βασιλιάδες. Ο Φερ- 
δινάρδος και η Ισαβέλλα, αναποφάσιστοι, τον

άφησαν πολύ καιρό να περιμένει έως ότου εγκρί
νουν τα σχέδιά του.

Ο Κολόμβος ζητούσε το βαθμό του ναυάρχου, 
την αντιβασιλεία των χωρών που θα ανακάλυπτε, 
και το δέκατο των θησαυρών που θα έβρισκε.

Μετά απο πολλά παζάρια με τους δημοσίους 
υπαλλήλους, τα σχέδιά του επιτέλους εγκρίθηκαν 
και στις 3 Αυγούστου του 1492 ανεχώρησε με 
τρία πλοία, την ναυαρχίδα του “Σάντα Μαρία”, 
και τις καραβέλες “Πίντα” και “Νίνια”.

Στις 12 Οκτώβρη του ίδιου μήνα ο Κολόμβος 
βρισκόταν στις “Ινδίες”, είχε ανακαλύψει ένα 
απ’ τα νησιά Μπαχάμας. Οι ιθαγενείς αντικρύ- 
ζοντας το περίεργο θέαμα των παράξενων επι
σκεπτών, άρχιζαν να ζυγώνουν άλλοι κολυμπώ
ντας, άλλοι με μονόξυλα. Ηταν γυμνοί, καθόλου 
καχύποπτοι και άοπλοι. Ο Κολόμβος απόρησε 
βλέποντας πως δεν ήταν ούτε λευκοί ούτε μαύροι. 
Οταν ανέβηκαν στο καράβι του τους έδειξε κάτι 
σπαθιά. Τά’πιασαν απ’ τη λεπίδα και κόπηκαν. 
Του έδωσαν προμήθειες για τη συνέχεια του τα
ξιδιού του και αυτός τους έδωσε γυάλινες χάντρες 
και κουδουνάκια. “Εχω την πεποίθησή’ έγραφε,
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“πως εύκολα θα γίνονταν χριστιανοί”. Αλλά δεν 
έμεινε να τους προσυλητήσει, και συνεχίζοντας 
το ταξίδι του ανακάλυψε τη Κούβα και την Αϊτή.

Ο Κολόμβος γυρίζοντας πίσω από το πρώτο 
του ταξίδι πήρε μαζί του παπαγάλους, Ινδιάνους 
οπλισμένους με τόξα και ακόντια, και χρυσά 
στολίδια. Διηγήθηκε στο βασιλιά τις ανακαλύψεις 
του και ο βασιλιάς τον ονομάσε Ναύαρχο στις 
Ωκεάνειες Θάλασσες και Αντιβασιλέα των Ινδιών. 
Ηταν στο απόγειο της δόξας του. Αργότερα έκανε 
άλλα δύο ταξίδια και ανακάλυψε το Πόρτο-Ρίκο, 
την Τζαμάικα και τη νότιο Αμερική. Ο δρόμος 
για τον αποικισμό και την οικονομική εκμετάλ
λευση της νέας ηπείρου είχε πλέον ανοίξει. Αυτό 
που ενδιάφερε τους αποίκους δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά μόνον ο χρυσός.

Φυσικά οι Ινδιάνοι όταν είδαν τους πρώτους

Νινιά, η ναυαρχίδα του δευτέρου ταξιδιού του 
Κολόμβου, σχέδιο της καραβέλας.

Ευρωπαίους να καταφθάνουν, δεν εννόησαν τί
ποτα απ’ αυτά που θα επακολουθούσαν. Αντίθετα

ΗΤΑΝ Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ;
Πολλά είναι τα κράτη 

τα οποία ερίζουν για την 
καταγωγή του Κολόμ
βου, μεταξύ αυτών και 
η Ελλάδα. Ενώ λοιπόν 
γνωρίζουμε με μεγάλη 
ακρίβεια τη ζωή του από 
την ανακάλυψη της Αμε
ρικής και μετά, για τα 
προηγούμενα χρόνια του 
ελάχιστα είναι γνωστά.
Πολλοί μελετητές που εντρύφησαν στις ιστο
ρικές πηγές, ξεδιάλυναν μέσα στην αχλύ πολλά 
στοιχεία, που συνηγορούν υπέρ της Ελληνικής 
καταγωγής του μεγάλου θαλασσοπόρου.

Ετσι διατυπώθηκαν οι απόψεις που θέλουν 
τον Κολόμβο να είναι βυζαντινός ευπατρίδης 
καταγόμενος από την ένδοξη οικογένεια των 
Δισυπάτων Παλαιολόγων ή βυζαντινός ευγενής 
καταγόμενος από τη Χίο. Την πρώτη άποψη 
διατύπωσε ο συγγραφέας και ιστορικός Σερα
φείμ Κανούτας και παραμένει μια επίσημη και 
εξαιρετικά θεμελιωμένη άποψη που δεν έχει 
ανατραπεί. Την άποψη για την καταγωγή του 
Κολόμβου απο τη Χίο υποστήριξε με ομιλίες 
και άρθρα η αμερικανίδα Ρουθ Ντούρλαχερ- 
Βόλπερ, τα οποία περιέλαβε σε βιβλίο της που 
εκδόθηκε πρόσφατα. Απαριθμώντας τα ενδει
κτικά στοιχεία που θέλουν τον Κολόμβο να 
είναι ελληνικής καταγωγής γεννάται η απορία 
πώς ο κάποτε γενοβέζος υφαντεργάτης μπόρεσε 
να πείσει το Ισπανικό Στέμμα, να επιβάλλει 
τις ιδέες του και με την πειθώ να διοικήσει 
ναυτικούς περισσότερο εξειδικευμένους απ’ αυ
τόν, πώς μπόρεσε να πετύχει το σεβασμό των

σοφών, των υπουργών 
και αυλικών.

Η υπογραφή του Κο
λόμβου είναι Ελληνο- 
Αατινική-Βυζαντινή. Αν 
όπως υποστηρίζουν ήταν 
γενοβέζος, γιατί δεν ζή
τησε πλοία απο την Ιτα
λία ή κάθε άλλη βοήθεια 
όταν την χρειάστηκε; 

Ειδικά για την Ελλά
δα, η σχέση που είχε ο Κολόμβος είναι τόσο 
πνευματική όσο και ουσιαστική, όπως προκύπτει 
απο το ταξίδι του στη Χίο. Η σχέση αυτή 
εστιάζεται σε δύο ουσιαστικά σημεία α) τις 
υποθέσεις, ενδείξεις και πιθανές αποδείξεις για 
την ελληνική καταγωγή του και β) την άμεση 
και έμμεση επιρροή και βοήθεια που δέχθηκε 
απο την ελληνική γνώση, καθώς και από τους 
χιώτες ναυτικούς που είχε μαζί στο ιστορικό 
του ταξίδι.

Φυσικά, στο χρονικό διάστημα των πεντα- 
κοσίων χρόνων που μεσολάβησαν -σύμφωνα με 
τον ιστορικό X. Λάζο- πολλά στοιχεία αλλοι
ώθηκαν, άλλα χάθηκαν μυστηριωδώς και άλλα 
αμφισβητήθηκαν, όπως η βιογραφία του Κολόμ
βου, γραμμένη απ’ το γιό του Φερδινάνδου. 
Φημολογείται ότι το πρωτότυπο αυτού του σπά
νιάς αξίας ιστορικού ντοκουμέντου χάθηκε. 
Ομως δεν είναι και το μόνο που χάθηκε, χάθηκαν 
σχεδόν τα πάντα γύρω απο τον εξερευνητή: 
οι χάρτες του, κάποιο μυστηριώδες βιβλίο, προ
σωπικά αντικείμενα, και τελικά είναι να απορεί 
κανείς για το πόσα λίγα διασώθηκαν από μιά 
τόσο μεγάλη φυσιογνωμία.

X *
$- A S'-

Η ελληνολατρική υπογραφή 
του Χριστόφορου Κολόμβου
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θεώρησαν την άφιξη των ξένων σαν άφιξη θεών. 
Τους περιποιήθηκαν, τους έκαναν δώρα και ήταν 
αδύνατο να φαντασθούν ότι αυτοί οι “θεοί” θα 
τους εξαφάνιζαν οριστικά απο την επιφάνεια της 
γής. Ομως ούτε από το μυαλό των Ευρωπαίων 
περνούσε η ιδέα ότι εκείνη τη στιγμή ανακάλυπταν 
μιά νέα Ηπειρο και ότι μιά νέα εποχή ανοιγόταν 
για την ανθρωπότητα.

ΜΑΧΗ *ν υ φ ικ α

‘ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
*ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ
*ΛΑΜΠΑΔΕΣ
‘ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
*ΣΤΕΦΑΝΑ
*ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΕΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 83 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

(ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 208) 
ΤΗΛ. 9939.732, 9927.673

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προσφορά δροσιάς 
στο... καυτό σας πρόβλημα!
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΙΣΑΙΌΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΓΙΗ 75 
106 81, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΑ 3609.484, 3609.485 
FAX.: 01/3621.079 I

Η μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου από 9.000 έως 36.000 btu (ψύξη - θέρμανση) και κεντρικών μονάδων 
των καλύτερων εργοστασίων: SANYO, DAIKIN, SHARP, GENERAL,
BRYANT, FUJI ELECTRIC, TRAIN, FUJITSU GENERAL
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Οι βασιλείς της Ισπανίας υποδέχονται τον Χριστόφορο Κολόμβο στη Βαρκελώνη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
X. Δ. Λάζος, Ελληνες στην ανακάλυψη και εξερεύνηση 

της Αμερικής, εκδ. Αίολος.
X. Δ. Λάζος, Χριστόφορος Κολόμβος, εκδ. Αίολος.
Χριστόφορος Κολόμβος, Η ανακάλυψη της Αμερικής, 

ταξιδιωτικές αφηγήσεις 1493-1504, εκδ. Αίολος.
Επιστολή του Κολόμβου στο θησαυροφύλακα του 

βασιλιά Φερδινάρδου, 1493 εκδ. Σπανός.

Ρουθ Ντούρλαχερ-Βόλπερ, Μια νέα θεωρία εξακρί
βωσης της ταυτότητας του Χριστόφορου Κολόμβου: 
ο Βυζαντινός Πρίγκιπας από τη Χίο, εκδ. Γιάννης 
Περίκος.

Andre Maurois, Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, εκδ. 
Φίλοι του Βιβλίου.

Franklin Escher, Συνοπτική ιστορία των Ηνωμένων πο
λιτειών της Αμερικής εκδ. Πεχλιβανίδης.

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΜΕΡΙΚΗ;

Σήμερα, είμαστε σε θέση να πούμε ότι η Αμε
ρική είχε ανακαλυφθεί αρκετές φορές στο πα-· 
ρελθόν και ότι ο Κολόμβος στηρίχθηκε πάνω 
σε προγενέστερους της εποχής του χάρτες, ώστε 
να ταξιδέψει με βεβαιότητα προς τις Ανατολικές 
Ινδίες.

Επαφή με την αμερικάνικη ήπειρο πρέπει να 
είχαν οι Κινέζοι. Ενα απο τα αρχαιότερα έργα 
της κινέζικης φιλολογίας το “Τε Χάι Κινγκ”, 
το οποίο γράφτηκε το 2250 π.Χ. απο τον αυ- 
τοκράτορα “Μεγάλο Γιού” περιγράφει τα βουνά 
που βρίσκονται πέρα απο τις θάλασσες της 
Ανατολής. Σ’ αυτό το βιβλίο γίνεται λεπτομερής 
περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, ση
μειώνονται αποστάσεις, καταγράφονται βουνά, 
αναφέρεται η θέση ποταμών και λιμνών. Οποιος 
το μελετήσει με προσοχή, δε δυσκολεύεται να 
αναγνωρίσει τη λεπτομερειακή περιγραφή της 
Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής.

Στην Αμερική πρέπει να είχαν φτάσει και οι 
Αιγύπτιοι όπως υποστηρίζουν οι ιστορικοί Jair- 
ajbhof, C. Gordon και DA. Grable.

Εκτός όμως των Κινέζων και των Αιγυπτίων 
υπάρχει η άποψη, που παρουσιάστηκε τα τε
λευταία 40 χρόνια, που υποστηρίζει την πα
ρουσία των Κρητομινώων στην αμερικανική ήπει
ρο.

Η άποψη αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος στους 
επιστημονικούς κύκλους, καθώς διάφορες απο
δείξεις έρχονται συνεχώς στο φώς. Μια πρώτη 
αναφορά στην παρουσία των αρχαίων Κρητών 
στην Αμερική, έκανε το περιοδικό Science et 
Vie, το 1965, σε άρθρο σχετικά με τις ερευνητικές 
εργασίες της αποστολής Η. Jealdren. Παρουσιά
ζοντας διάφορα στοιχεία για τους Βίκινγκς και 
τους Κέλτες, το άρθρο αναφέρει ότι πριν απ’ 
αυτούς είχαν φτάσει στην Αμερική Κρήτες ναυ
τικοί.
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Ο Πύργος της Βαβέλ
του Ιαβέρη

Μόνον έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος 
τις συνθήκες επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των οδηγών 

που κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους καθημερινά 
μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Μπλοκαρισμένες διασταυρώσεις, ανόητα μπο
τιλιαρίσματα, καμία τήρηση προτεραιότητας, 
στάθμευση όπου και όπως “προκόψει”, επιτόπιες 
απαγορευμένες στροφές, έλλειψη κατανόησης, αλ- 
ληλοεξυπηρέτησης και σεβασμού - και όχι μόνον!

Ακόμα: απελπισία, άγχος, χάσιμο χρόνου, ερ- 
γατώρες πεταμένες, άσκοπη καθυστέρηση. Κάπως 
έτσι περιγράφεται η μετακίνησή μας μέσα στις 
πόλεις. Με παρόμοιους χαρακτηρισμούς ιχνογρα- 
φείται η καθημερινή ταλαιπωρία μας.

Περιστέρι - Μιχαλακοπούλου, μιάμιση ώρα (με 
πολλή τύχη) και Παραλία - Γαλάτσι (μέσω Κα- 
τεχάκη) άλλο τόσο.

Εχουμε φθάσει στο σημείο να χρειαζόμαστε 
λιγότερη ώρα για να πάμε στην Αταλάντη, ίσως 
και στη Λαμία (παρ’ όλα τα ανόητα όρια τα
χύτητας) από όση χρειαζόμαστε για να φθάσουμε 
στο Αιγάλεω ξεκινώντας από την Παιανία.

Εκνευρισμός, ταλαιπωρία, κατανάλωση καυσί
μων, μεγάλη ρύπανση, κινητήρες που λειτουργούν 
σε υψηλές θερμοκρασίες, τρακαρίσματα, “κυνή
γημα” δικύκλων: ένα συνεχές “αλαλούμ” για το 
οποίο ευθύνεται και η Πολιτεία και οι πολίτες 
της.

Πώς θα μπορούσε, καταρχήν, να αντιδράσει

η Πολιτεία; Μια πρώτη γκάμα μέτρων πιστεύουμε 
ότι θα αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια στην κα
τεύθυνση της ανακούφισης της κυκλοφορίας στο 
κέντρο των πόλεων. Η γκάμα αυτή θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει: καλύτερους δρόμους, συγχρο
νισμένους σηματοδότες, χώρους παρκαρίσματος, 
καλύτερες μαζικές συγκοινωνίες, ανισόπεδες δια
βάσεις, έξυπνα έργα διευκόλυνσης της κυκλο
φορίας (όχι βέβαια παρόμοια με το “τρίγωνο των 
Βερμούδων”, Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Φει- 
διππίδου), λωρίδες μικρών δικύκλων και ποδη
λάτων, παρουσία της Τροχαίας στους προβλη
ματικούς κόμβους και διασταυρώσεις, ιδιαίτερα 
τις ώρες αιχμής, σωστή ραδιοφωνική ενημέρωση 
των οδηγών για μπλοκαρισμένους δρόμους και 
χαλασμένους σηματοδότες και, βέβαια, καλύτερη 
εκπαίδευση και ενημέρωση των οδηγών, με στόχο 
τη βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και της 
ψυχολογίας στην “κίνηση” (Traffic Psychology) 
κ.λ.π..Τα μέτρα αυτά θεωρούμε ότι είναι υπο
χρεώσεις της Πολιτείας.

Εμείς τώρα, οι οδηγοί, τι κάνουμε; Είμαστε 
αθώοι γι’ αυτό το καθημερινό μπουρδούκλωμα;

Ε!, βέβαια, εμείς δεν φταίμε σε τίποτε. Γιατί 
να αφήσουμε, για παράδειγμα, ελεύθερη τη δια-

457



σταύρωση για να περάσει ο άλλος συμπολίτης 
μας και να μην τον “φρακάρουμε” και αυτόν;

Παρόμοιες στάσεις και συμπεριφορές είναι, βέ
βαια, χαρακτηριστικές της ψυχοσύνθεσης του Ελ
ληνα, που δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του 
να επιτύχει, αλλά, κρυφά και φανερά, επιθυμεί 
διακαώς της αποτυχία του άλλου.

Δεν θέλει να βελτιώνεται ο ίδιος, αλλά διεκδικεί 
τη στασιμότητα για τον συμπατριώτη του, δεν 
επιθυμεί να “μαθαίνει”, αλλά, με χαιρεκακία, δια
τυμπανίζει την αμάθεια του συνομιλητή του.

Στόχος του νεοέλληνα παραμένει η διάκριση 
με κάθε τίμημα. Φθάνει να σκεπτόμαστε περι- 
σότερο από ένα βλάκα για να θεωρηθούμε έξυπνοι, 
ή να οδηγούμε καλύτερα από έναν “Νικολάκη” 
άσχετο για να “κάνουμε” τον Βάτάνεν.

Η νοοτροπία του “αρπακόλα”, σφραγισμένη από 
επιπολαιότητα και ρητορίες, αποτελεί καταστα
τική συνθήκη των ηθών αυτής της χώρας.

Κατά τ’ άλλα, είμαστε έτοιμοι για το σκληρό... 
ανταγωνισμό της ΕΟΚ.

Για να μη θεωρηθώ, όμως, πολύ “σοφιστικέ” 
ή μεμψίμοιρος, ας τα πούμε απλά και σαφώς.

Φίλοι μου δείξτε υπομονή και κατανόηση, μην 
μπλοκάρετε τις διασταυρώσεις, όταν πρόκειται 
να στρίψετε δείξτε το με το φλας έγκαιρα και 
“πάρτε” τη σωστή λωρίδα, χωρίς να σκορπάτε
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πανικό και εκνευρισμούς διασχίζοντας για πλάκα 
τις λωρίδες, δώστε τις προτεραιότητες που κα
θορίζει ο ΚΟΚ στους άλλους οδηγούς, αφήστε 
να περασουν τη διάβαση πεζών, παιδιά, γέροι, 
συνάνθρωποί σας, μην παρκάρετε όπου βρείτε, 
μην κυκλοφορείτε άσκοπα, μην εχθρεύεστε τους 
οδηγούς των άλλων αυτοκινήτων, δεν έχετε να 
χωρίσετε τίποτε μαζί τους, δείξτε τους αγάπη 
και σεβασμό, όπως θα θέλατε και οι άλλοι να 
κάνουν για εσάς. Είναι στο χέρι μας να βελ
τιώσουμε τις συνθήκες της “αυτοκινούμενης” ζωής 
μας. Ας μην καταντήσουμε την “αυτοκινούμενη” 
ανθρώπινη σχέση μας “Βαβέλ... χωρίς επιστροφή”.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΑΝΤΓΚΛΕΠΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ

x 1 #
« ·
•  · uu p ■//

t ^ S S :::
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

FOXGUARD OF GREECE ΕΠΕ 
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛ. 031 / 441314, 436247 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναδημοσίευση από το περιοδικό
“Auto Motor und Sport”, τεύχος 8/Μάϊος 1992
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Ο “ΓΡΗΓΟΡΗΣ” ΚΙ Ο “ΣΤΑΜΑΤΗΣ”
(ΚΙ’ Ο... “ΜΕΛΕΤΗΣ)

Του Δημ. Σ.

Τόσο οι αρμόδιοι της Τροχαίας, που σκέφτηκαν 
να δώσουν ανθρώπινες μορφές στα φωτεινά σή
ματα της κυκλοφορίας, όσο κι’ ο κόσμος, που 
έσπευσε να δώσει ονόματα και να κάμει οικείες 
τις δύο φιγούρες των “ηλεκτρικών φαναριών”, 
έπαιξαν το αιώνιο Κουκλοθέατρο, που χρησιμοι- 
είται για να δίνει παραστατικά και να πετυχαίνει 
αλληγορικά τον σκοπό του. Οσο πιό πολύ πλη
θαίνουν οι πολιτείες μας, τόσο ο κόσμος χρει
άζεται τα εντυπωσιακά σύμβολα και την παιδική 
μεταχείριση.

Ο κόκκινος και ο πράσινος ανθρωπάκος στις 
γωνιές των μεγάλων δρόμων της Πρωτεύουσας, 
άρχισαν τη φωτεινή σηματοδοτική υπηρεσία τους 
τον Αύγουστο του I9601. Ο κόσμος εκοίταξε 
τις φωτεινές σιλουέτες, στην αρχή με παιδική 
αφέλεια, σαν ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Τους είπε ανθρωπάκια("Το κόκκινο ανθρωπάκι", 
“το πράσινο ανθρωπάκι”), τους είπε “Καραγκιο- 
ζάκια” (εθνικός χαρακτηρισμός), και μάλιστα 
προσδιόρισε τον πράσινο, πως είναι ο βεληγκέκας 
(που τρέχει) και τον κόκκινο, πως είναι ο Πασάς. 
Θυμήθηκαν και την πρόσφατη πολιτική ιστορία 
κι’ έκαμαν άλλο διαχωρισμό. Είπαν τον κόκκινο 
κουκουέ και τον πράσινο χωροφύλακα. Είναι επί
σης ανάλογα με τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις 
τους: ο Ολυμπιακός, κι ο Παναθηναϊκός. Κι ακό
μα: ο Πυροσβέστης κι ο Δασοφύλακας!

Μα όλα αυτά λέγονταν με το απλό πνεύμα 
του θέματος χωρίς σοβαρή προκατάληψη. Σιγά 
σιγά όμως ο κόκκινος, που χασομερούσε τον 
κόσμο, άρχισε να γίνεται αντιπαθητικός, ενώ ο 
Πράσινος, που τον απελευθέρωνε, γινόταν αξιο- 
αγάπητος. Είπαν λοιπόν: Ο Διάβολος και ο Αγ
γελος. ("Να ’τος ο Διάβολος!"- “Να ζήσης, εσύ 
Αγγελέ μου!”). Ο Κάϊν και ο Αβελ. Ο Χασομέρης 
κι’ ο Δουλευτής. Ο Γρουσούζης κι’ ο Φιλαράκος, 
ο Μπάσταλας και ο Λούης..., ώσπου ένα σημείωμα 
Αθηναϊκής εφημερίδας (Αντίλαλοι του “Βήματος” 
25.10.60) διέδωσε δύο πετυχημένες προσωνυμίες:
Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης (του λαού κι’ αυτές, 
όπως βεβαιώνει το σημείωμα), που έπιασαν στο 
πανελλήνιο και λέγονται πιά με όλη τη φυσι
κότητα του καθημερινού λόγου. Ο Σταμάτης είναι 
ο κόκκινος, που μας σταματά και μας καθηλώνει 
στο πεζοδρόμιο, κι ο Γρηγόρης είναι ο πράσινος, 
που μας ελευθερώνει αλλά και μας φωνάζει να 
διαβούμε γρήγορα στην απέναντι όχθη. Οι προ
σωνυμίες αυτές διδάσκονται από πατέρα σε γιό, 
κι από πρωτευουσιάνους στον κάθε επαρχιώτη.

Λουκάτου

Μερικοί ζήτησαν ν’ αλλάξουν το “Γρηγόρης” 
με το “Λευτέρης", επειδή μας ’’ελευθερώνει" να 
φύγουμε, αλλά το “Γρηγόρης” κρατήθηκε γιατί 
μας είναι γνωστό κι’ από μιά παροιμία.

-Ό  Γληγόρης εγληγόρει κι ο Μελέτης εμελέτα".
Η παροιμία αυτή εβοήθησε, με συνειρμικόν τρό

πον, ώστε να βγει και τρίτο όνομα στα ανθρω
πάκια των σηματοδοτών: ο μελέτης. Είπαν “Με
λέτη” το πράσινο ανθρωπάκι των φαναριών, όταν 
αναβοσβήνοντας ζητά απ’ τους πεζούς να προ
σέχουν και να μελετούν τη διάβαση... ("Μη βιά
ζεσαι ο Μελέτης θέλει το καλό σου!")2.

Σημειώνω ιδιαίτερα, ότι το “Σταμάτης” δεν ήταν 
νέο. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι το πρωτοχρησιμοποίησαν 
στις αρχές του αιώνα μας, για να σατιρίσουν 
το Ηλεκτρικό Τραίνο του Πειραιά, που όλο πά-

ο
θαινε βλάβες και σταματούσε .

Επιασαν λοιπόν το “Γρηγόρης” και το “Στα
μάτης” (από κοντά και το “Μελέτης”) τόσο, που 
τώρα πιά αποτελούν καθιερωμένα ονόματα, με 
παροιμιακή χρήση. Η προσωποποίηση έφτασε ως 
τη “λατρεία”. Στη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου 
(25 Ιανουάριου) μερικοί πάνε και καταθέτουν 
λουλούδια στην κολόνα της μαριονέττας. “Πλά
κα” βέβαια, αλλά και παράδειγμα χαρακτηριστικό, 
για την οργανική ένταξη του μηχανικού στοιχείου 
στα ανθρώπινα βιώματα.

Το ίδιο κι’ οι σκηνογράφοι των εφημερίδων 
και των περιοδικών, παρουσιάζουν τις μαριονέττες 
αυτές να ανακατεύονται στην Αθηναϊκή ζωή, κο
σμική, πολιτική, ερωτική, και να σατιρίζουν, σαν 
ήρεμοι θεατές, τις αταξίες και τα νεύρα ή την 
υποκρισία μας. Μπορούμε να πούμε πως ο γρη
γόρης, ο σταμάτης (κι ο Μελέτης) έγιναν επίσης 
εθνικοί συνοδοιπόροι μας, στη νεώτερη μηχανική 
(βαδιστική ή εποχούμενη) ζωή μας.4

Α’ Πρόσθετο (1963):
Εκείνη η επιμονή του κοινού, να μην περνά 

από την ορθή ευθεία που του ορίζουν τα σήματα, 
αλλά να τη συντομεύει με μια διαγώνιο (αταξία, 
που την ανέχεται πια και η Τροχαία), είναι μέσα 
στο ένστικτο της ομάδας, για την εύρεση του 
συντομότερου δρόμου. Είναι η ίδια, που οδήγησε 
τους τσοπάνηδες να μας χαρίσουν τα γραφικά 
μονοπάτια στα βουνά, και τους στρατοκόπους 
να περνάνε “περίκοπα” από την μιά κορδέλα 
του δημόσιου δρόμου στην άλλη. Ο,τι παραβαί
νουμε στην Πρωτεύουσα, έχει πάντα την κατα
γωγή του, εκεί στα ελεύθερα χώματα και στα 
βουνά της επαρχιακής μας προέλευσης.
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Β’ Πρόσθετο (1991):
Με τη σύγχρονη (αναγκαία) συχνότητα των 

σηματοδοτών, σ’ όλη την Ελλάδα, τα φωτεινά 
ανθρωπάκια της Τροχαίας μας λιγόστεψαν κι 
έδωσαν τη θέση τους στα στρογγυλά απλώς φώτα 
("τα φανάρια"). Μαζί τους έλειψαν κι οι συμ
βολικές φράσεις, για “Γρηγόρη”, “Σταμάτη”, “Με
λέτη”, κι αντικαταστάθηκαν από την παγκόσμια 
ορολογία: πράσινο φως, κόκκινο φως (feu vert, 
feu rouge) κ.λ.π. Λένε συνήθως οι οδηγοί μας: 
Εφυγα με κόκκινο. Ρισκάρησα το κίτρινο. Θα 
κατεβείς στα πράσινα φώτα. Δεν έλειψαν όμως, 
και τώρα, οι παροιμιακές μεταφορές: -Δώσε μου 
το πράσινο φως, και εγώ ξέρω τι θα κάνω. -Ο,τι 
και να σου πω, όλο κόκκινο μου δείχνεις! Και 
σε πρόσφατη ειδησεογραφία εφημερίδας, με με
γάλα γράμματα: Πράσινο φως για βοήθεια στους 
Κούρδους (18.4.1991).

Υποσημειώσεις :
1. Στοιχειώδης ηλεκτρική σηματοδότηση, σε με

ρικά οδικά σημεία των Αθηνών (χωρίς ανθρω 
πάκια ) άρχισε πολύ νωρίτερα, λίγο πριν από 
τον πόλεμο του 1940. Διαβάζουμε άρθρο από 
περιοδ. “Αστυνομικά Χρονικά”, τεύχ. 490-91. 
(Μάρτ. Απρ. 1977) σε άρθρο Γ. Τοτώνη: φωτεινοί 
σηματοδόται κυκλοφορίας (σ.250), ότι στη γωνία 
Σταδίου-Πεσμαζόγλου, εγκαταστάθηκε ο σημα
τοδότης, με πράσινο, κίτρινο, κόκκινο φως, που 
τον έθετε σε λειτουργία με μοχλό, τροχονόμος 
στη διασταύρωση.

2. Νομίζω, ότι δύσκολα, σε ξένους λαούς, μπο
ρούν να βρεθούν τόσο ταιριαστά βαφτιστικά ονό
ματα, στη γλώσσα τους, για τα φώτα της Τρο
χαίας.

3. Να τι έγραψε η εφημερίδα “Ακρόπολις” στο 
φύλλο της 6 Ιαν. 1905: Και πάλιν ο Σταμάτης! 
Την 11.30 π.μ. της χθες ανερχόμενος εκ Πειραιώς 
ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ο και Σταμάτης προ- 
σεπικαλούμενος, εσταμάτησεν επ’ αρκετήν ώραν 
κάτωθι της μεταξύ Ομονοίας και Μοναστηρακίου 
σήραγγος, αναφλεχθείσης της ασφαλείας ενός εκ 
των βαγονιών...

4. Ιστορικά (και κοινωνιολογικά) ευχάριστο εί
ναι, ότι τις λαϊκές αυτές ονομασίες των σημα
τοδοτών, τις αποδέχθηκε με συμπάθεια κι’ η Αστυ
νομική Διοίκηση της τροχαίας, σε εγκυκλίους 
ή δημοσιεύματα. Σημειώνουμε, ήδη από το 1968 
επίσημη χρήση των ονομάτων αυτών: “Σταμάτης”, 
“Γρηγόρης” σε άρθρο: “Η κυκλοφορία” του Αστυ
νόμου Γ.Ακριβού (Αστυν. Χρονικά τευχ. 61 σελ. 
550) και: “Σταμάτης, Γρηγόρης, Μελέτης”, σε εκτε
νέστερο άρθρο: Οι φωτεινοί σηματοδότες του 
Αστυν. Νικ. Πιπερίδη (Αστυν. Χρονικά, τευχ. 506-7, 
1978 σ. 564).

T R A V E L  S E R V I C E
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΑΤΜΟΠΑΟΤΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΟΔΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ  -  ΒΙΖΕΣ
άμεση εξυπηρέτηση
για γκρουπ και για μεμονωμένους
παράδοση στο γραφείο η το σπίτι

24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ Λ.Ε
Καραγεώργη Σερβίας 4
Πλ. Συντάγματος, 105 62 Αθήνα,
Τηλ. (01) 3244220, 221, 243,
Fax: (01) 3244(Χ)2 - ΤΙχ: 210831

MARILINE
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ
ΝΥΦΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ

ΛΑΜΠΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΡΜΟΥ 37, ΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 
ΤΗΛ: 031-273.595,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
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ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ανδρέας IL Χατζηπολάκης

Ο καθηγητής της Λαογραφίας Δημήτριος Σ. 
Λουκάτος είναι γνωστός στους αναγνώστες των 
αστυνομικών περιοδικών. Στις σελίδες τους επα
νειλημμένους έχουν αναδημοσιευτεί κείμενά του 
και οι λαογραφικές μελέτες του αποτελούν στα
θερή βιβλιογραφική πηγή των συνεργατών των 
περιοδικών (1).

Με την εργασία μας αυτή θα προσθέσομε ορι
σμένα αβιβλιογράφητα λήμματα στην Εργογραφία 
του καθηγητή, που συνέταξε ο Επίκουρος Κα
θηγητής Λαογραφίας στη Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Μηνάς Αλεξιάδης (Βλ. Συντομογραφίες).

Αρκετά από τα αβιβλιογράφητα λήμματα προ
έρχονται από τον χώρο των αστυνομικών πε
ριοδικών.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΙΤΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παραθέτουμε κάποια σύντομα βιογραφικά στοι
χεία του καθηγητή παρμένα από τη μελέτη του 
Αλεξιάδη.

Ο καθηγητής Δημ. Σ. Λουκάτος γεννήθηκε στο 
Αργοστόλι της Κεφαλονιάς το 1908. Αφού έλαβε 
πτυχίο Φιλολογίας το 1930, διορίστηκε καθηγητής 
στη Μέση Εκπαίδευση όπου υπηρέτησε ως το 
1938, χρονιά που αποσπάστηκε στο τότε Λαο- 
γραφικόν Αρχείον (σήμερα: Κέντρον Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας) της Ακαδημίας Αθηνών, 
με εισήγηση του τότε Διευθυντή του Κέντρου 
Γεωργίου Α. Μέγα. Μονιμοποιήθηκε ως Συντάκτης 
το 1947 και παρέμεινε συνολικά 24 συνεχή χρόνια 
στο Αρχείο, με μόνα διαλείμματα το χρόνο στρά
τευσης και επιστράτευσής του και τις συμπλη
ρωματικές σπουδές του στο εξωτερικό (Παρίσι 
- υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, 1947-1950).

Το 1964-5 δίδαξε το μάθημα της Λαογραφίας 
στην νεοϊδρυμένη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε
πιστημίου των Ιωαννίνων (ως “επί συμβάσει” κα
θηγητής) και το επόμενο έτος εξελέγη παμψηφεί 
στην ομώνυμη Εδρα της Σχολής. Δίδαξε ως το 
1969, οπότε και παραιτήθηκε.

Το διάστημα 1978 έως 1981 δίδαξε Λαογραφία 
στη Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου, με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας κατόπιν σχετικής εισή
γησης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι
στημίου Κρήτης.

Ο καθηγητής Λουκάτος έχει λάβει μέρος σε 
30 περίπου διεθνή επιστημονικά Συνέδρια με ισά

ριθμες ανακοινώσεις κι έχει δώσει δεκάδες ομιλίες 
και διαλέξεις λαογραφικού περιεχομένου. Επίσης 
έχει διδάξει εκλαϊκευτικά μαθήματα Λαογραφίας 
σε διάφορες Σχολές και Συλλόγους.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών Εταιρειών 
κι έχει επανειλημμένως τιμηθεί με ελληνικές και 
ξένες διακρίσεις. Από το 1978 εκλέγεται συνεχώς 
Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 
διευθύνοντας και τη "Λαογραφία", το επιστημονικό 
Δελτίο της Εταιρείας.

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Το έργο του καθηγητή Δουκάτου είναι πολυ
σχιδές κι απλώνεται σε όλους τους τομείς της 
Λαογραφικής Επιστήμης.

Τα δημοσιευματά του (αυτοτελή βιβλία, άρθρα, 
ανακοινώσεις, επιστολές κλπ) πλησιάζουν τα 500.

Μέσα από το έργο του προβάλλει ανάγλυφα 
ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός και η Ελλη
νορθόδοξη Παράδοσή μας, γιαυτό και αποτελεί 
ένα έργο εθνικής σημασίας.

Χρέος όλων μας, στους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε, είναι η μελέτη και διαφύλαξη αυτής της 
Παράδοσης για την οποία μας λέει ένας “ταμένος” 
της, ο Φώτης Κόντογλου: “Αυτή την αγιασμένη 
κιβωτό, αυτή την ατίμητη παράδοση, φυλάξτε 
την με κάθε τρόπο, γιατί χωρίς αυτήν η Ελλάδα 
είναι κορμί χωρίς ψυχή, λουλούδι χωρίς μυρουδιά, 
κοπέλα χωρίς ομορφιά (2)”.

Ο καθηγητής Λουκάτος αυτή την Παράδοση 
μελετά και προβάλλει σχεδόν μια 60ετία. Ακμαίος 
και δημιουργικός συνεχίζει την προσφορά του 
στην Επιστήμη και την πνευματική ζωή του τόπου 
μας, μια προσφορά τόσο αναγκαία για την εθνική 
μας αυτογνωσία και θωράκιση.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Η βιβλιογράφηση των έργων του καθηγητή Δου
κάτου από τον Αλεξιάδη σταματά το Νοέμβριο 
του 1987.

Η κατάταξη είναι ειδολογική και χωρίς σχο
λιασμό (3). Το δικό μας συμπλήρωμα συμπληρώνει 
την παραπάνω Εργογραφία, χωρίς να προχωρούμε 
πέραν του 1987. Τα λήμματά του συμπλήρωματός 
μας είναι κυρίως:

α) αβιβλιογράφητες αναδημοσιεύσεις κειμένων
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του Καθηγητή. Η συχνότητά τους καταδεικνύει 
τόσο τη σπουδαιότητα όσο και την απήχηση που 
έχει το έργο του.

β) αβιβλιογράφητες επιστολές του και Προλογοί 
του σε βιβλία.

Τα λήμματα τα κατατάσσομε σε δύο κατηγορίες:
1) Αναδημοσιεύσεις. Παραπέμπομε παρενθετικά 

στον Αλεξιάδη (στον οικείο αριθμό του αναδη
μοσιευόμενου λήμματος).

2) Λοιπά αβιβλιογράφητα λήμματα.
Θα πρέπει να σημειώσομε ότι, οι σειρές των 

περιοδικών Επιθεώρηση Αγροφυλακής και Πυ
ροσβεστική Επιθεώρηση δεν αποδελτιώθηκαν πλή
ρως, γιατί πολλά τεύχη τους λείπουν από τη 
Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Αρι- 
στοτέλους 175, Αθήνα), στην οποία εργαστήκαμε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

L ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
1. Λαϊκή Παράδοση και Εθνος, Παιδεία και 

Ζωή 10(1961) 177-79 [Από Αλεξ. αριθ. 392].
2. Πνευματικοί Εφέστιοι. Εις: Εθνική Μνημο

σύνη. 50 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 
1922-1972. Αθήναι 1972, σελ. 180-182. [Από Αλεξ. 
αριθ. 351].

3. Ελληνικό Πάσχα (Στο Ληξούρι της Κεφα-

λονιάς). Εις: Ελληνικά Χαμόγελα. Γράφουν: Μα
θήτριες του 2ου Γυμνασίου Δάφνης. Επιμέλεια: 
Ιωάννης Μενούνος, Αθήνα 1980, σελ. 120 [Από 
Αλεξ. αριθ. 175].

4. Η Λαογραφία της Κύπρου, Πυρ.Επιθ. 10(1980), 
118/Σεπτ. 1980, σελ. 20-21 [Από Αλεξ. αριθ. 8].

5. Από την Ελληνική Λαογραφία. Ελληνικά Χρι
στούγεννα, Επιθ. Χωρ. 11(1980), σελ. 849-851 [Από 
Αλεξ. αριθ. 174].

6. Ελληνικά Χριστούγεννα, Πυρ. Επιθ. 11(1981), 
133/Δεκεμβ. 1981, σελ. 2-7 [Από Αλεξ. αριθ. 174].

7. Η Λαογραφία της Τράπουλας (4), Επιθ. Χωρ. 
12(1981), σελ. 750-755 [Από Αλεξ. αριθ. 174].

8. Της Πρωτοχρονιάς. Λαογραφία και Παρά
δοση. Πυρ. Επιθ. 12(1982), 145/Δεκεμβ. 1982, σελ. 
10-15 [Από Αλεξ. αριθ. 174],

9. Πασχαλινά Σύμβολα, Επιθ. Χωρ. 13(1982), 
σελ. 272-273 [Από Αλεξ. αριθ. 175].

10. Περιβάλλον και Λαογραφία, Επιθ. Αγροφ. 
114/Ιούνιος 1982, σελ. 11-12 [Από Αλεξ. αριθ. 346].

11. Πρωτοχρονιάτικα Εθιμα, Επιθ. Χωρ. 14(1983), 
σελ. 32-35 [Από Αλεξ. αριθ. 174].

12. Ο Χαρταετός. Εθιμική χαρά της Καθαρής 
Δευτέρας Πυρ. Επιθ. 13 (1983), 148/Μάρτιος 1983, 
σελ. 20-24 [Από Αλεξ. αριθ. 175].

13. Λαογραφική Πρωτομαγιά, Πυρ. Επιθ. 13(1983, 
σελ. 6-9 [Από Αλεξ. αριθ. 175].
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14. Ελληνικά και Ξένα Πασχαλινά Σύμβολα, 
Πυρ. Επιθ. 13(1983), 150/Μαϊος 1983, σελ. 2 - 
5 [Από Αλεξ. αριθ. 175].

15. Ο Αη Γιάννης ο Κλήδονας ή Λαμπαδιάρης. 
Η Γιορτή και τα Εθιμά της., Πυρ. Επιθ. 13(1983), 
151/Ιούνιος 1983, σελ. 26 - 28 [Από Αλεξ. 
αριθ. 176].

16. Η Κυπριακή Λαογραφία, Πυρ. Επιθ. 13(1983), 
151/Ιούνιος 1983, σελ. 29 [Από Αλεξ. αριθ. 176].

17. Η Γιορτή της Παναγίας, Πυρ. Επιθ. 13(1983), 
153/Αύγουστος 1983, σελ. 8-9 [Από Αλεξ. αριθ. 
176].

18. Ο Μαθητικός Σεπτέμβρης και η Σχολική 
Λαογραφία Πυρ. Επιθ. 13(1983), 154/Σεπτ. 1983, 
σελ. 24 - 26 [Από Αλεξ. αριθ. 177],

19. Η Μεγαλογιορτή του Αγίου Δημητρίου, Πυρ. 
Επιθ. 13(1983), 155/Οκτώβ. 1983, σελ. 10-14 [Από 
Αλεξ. 177].

20. Χριστουγεννιάτικα και των Γιορτών, Πυρ. 
Επιθ. 13(1983), 157/Δεκεμβ. 1983, σελ. 8 - 15 [Από 
Αλεξ. αριθ. 174].

Π. ΛΟΙΠΩΝ
1. Ντιάνα Αντωνακάτου, Κεφαλλονιά, Αθήνα 

1957. Εισαγωγή: Δ. Σ. Λουκάτος.
2. Γεωργ. Εμμ. Παγκάλου, Περί του Γλωσσικού 

Ιδιώματος της Κρήτης. Τόμος Δεύτερος, Εν Αθή- 
ναις 1959. Σελ. 44 - 45, επιστολή Δ. Σ. Δουκάτου.

3. Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου, Η Πνευματική μου 
Διαθήκη..., Αθήναι 1965. Σελ. 56 και 162 - 163, 
επιστολές Δουκάτου.

4. Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου, Περί του Γλωσ
σικού Ιδιώματος της Κρήτης. Τόμος Πέμπτος. 
Α’ Ημίτομος, Εν Αθήναις 1967. Σελ. 23 - 24 και 
71 - 72, επιστολές Δουκάτου.

5. Βαγγέλης Σκουβαράς, Αντέκθεση..., Αθήνα 
1968. Σελ. 98, επιστολή Δουκάτου.

6. Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώ- 
του, τ. 10, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κρά
τους αριθ. 8, Αθήναι 1969 Σελ. 4, επιστολή Δου
κάτου (απόσπασμα)

7. Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου, Περί του Γλωσ
σικού Ιδιώματος Κρήτης, Τόμος Εκτος, Α’ Ημί
τομος, Εν Αθήναις 1971. Σελ. 35 - 36, επιστολή 
Δουκάτου.

8. Ιάσων Ευαγγέλου, Ψηφίδες δ’, Σχήματα και 
Πρόσωπα ιδεών, Προεισαγωγικά: Τ. Παπατσώνη, 
Δ. Δουκάτου, Δ. Κουρέτα, Αθήνα, Το ελληνικό 
Βιβλίο, 1972. Σελ. δ’ - στ’, κείμενο Δουκάτου.

9. Μιχαήλ Π. Στεφάνου, Συριανές Σελίδες τ. 
Β’, Αθήνα 1973. Σελ. 15, επιστολή Δουκάτου

10. Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, τ. 4, Τμήμα Α’, Βιβλιοθήκη Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, αριθ. 14α, Αθήναι 1975. 
Σελ. 7 - 8, επιστολή Δουκάτου.

11. Επιστολή του Δημ. Σ. Δουκάτου, Η Κε-

φαλονίτικη Πρόοδος 7(1978), σελ. 147.
12. Πάνδημες λαϊκές Αποκριές στα Νησιά, Εφημ. 

“Το Βήμα” 16-2-1978, σελ. 7 (Περίληψη σημει
ώματος Δουκάτου).

13. Δημ. Λ. Τσιτσιπής, Ανθρωπιά και Φύση, Δι
ηγήματα - Μνήμες, Αθήνα 1979. Σελ. α’, επιστολή 
Δουκάτου (απόσπασμα).

14. Πάρις Στ. Κελαϊδής, Αρχαίες Πόλεις στα 
Σφακιά, Αθήνα 1982. Σελ. 275., επιστολή Δουκάτου 
(απόσπασμα)

15. Β. Λαμνάτος, Οι Μήνες στην Αγροτική και 
Ποιμενική Ζωή του Λαού, Αθήνα 1982. Σελ. 187, 
επιστολή Δουκάτου (απόσπασμα).

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αλεξ(ιάδης) = Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δημήτριος 
Σ. Αουκάτος. Εις: “Σύνδειπνον”. Τιμητικό Αφιέ
ρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Δουκάτο από 
παλαιούς μαθητές του, στη φιλοσοφική Σχολή 
Ιωαννίνων (1964 - 1969), Ιωάννινα 1988, σελ. 9
- 55.

Αστ. Επιθ .= Αστυνομική Επιθεώρηση. Μηνιαία 
Επιθεώρηση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 
1984 - (Συνεχίζεται).

Επιθ. Αγροφ. = Επιθεώρηση Αγροφυλακής. Μη
νιαία Εκδοσις της Δ/νσεως Αγροφυλακής 1973- 
1983.

Επιθ. Χωρ. = Επιθεώρηση Χωροφυλακής. (Μη
νιαία) Εκδοσις Αρχηγείου Χωροφυλακής 1970- 
1983.

Πυρ. Επιθ. = Πυροσβεστική Επιθεώρηση. Μη
νιαία Επιθεώρησις Πυροσβεστικού Σώματος. 1973
- 1983 (1971 - 1973 με τίτλο: Ματιές στις Φωτιές).

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ειδικά στην Αστ. Επιθ., έχει αναδημοσιευτεί 
(από “Τα καλοκαιρινά”, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθή
να 1981) το κείμενό του: Η Γιορτή της Παναγίας, 
Αστ.Επιθ. 6(1989), σελ. 505. Από τα λαογραφικά 
κείμενα της Αστ. Επιθ., με παραπομπή στο Δου
κάτο, σημειώνομε το πιό πρόσφατο: Κωντ. Κούρου, 
Ηθη και Εθιμα των Χριστουγέννων, Αστ. Επιθ. 
8(1991), σελ. 774 - 778.

2. Το παράθεμα είναι από τον Σόλωνα Π. Κυ- 
δωνιάτη, Αναδρομή στην Παράδοση, Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά 1982, σελ. 41.

3. Σχολιασμένα τα μέχρι το 1960 δημοσιεύματα 
του καθηγητή, βλέπε στο: Δημητρίου Σ. Δουκάτου, 
Λαογραφικά Δημοσιεύματα και Εργασίες, Αθήνα 
1960.

4. Ο συγγραφέας εκ παραδρομής (που οφείλεται 
προφανώς στην κεφαλονίτικη καταγωγή του) ανα- 
φέρεται ως Γερ. ( = Γεράσιμος).
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ΣΚ Υ ΡΟ Σ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΛΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΤΎΣ

Φορτωμένο με το μύθο και την ιστορία της 
Σκύρου, το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Φαλ- 
τάϊτς, αποκαλύπτει μια νέα θεώρηση της δια
χρονικής παράδοσης, αποτελώντας συνάμα ένα 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που έχει να 
θαυμάσει ο επισκέπτης της Σκύρου.

Στεγασμένο στο αρχοντικό της παλιάς σκυ- 
ριανής οικογένειας των Φαλτάϊτς, που οι ρίζες 
της χάνονται στο Βυζάντιο, το ομώνυμο μουσείο 
δεσπόζει στο βορειοανατολικό άκρο της Σκύρου, 
χτισμένο πάνω στο μεγαλύτερο Πύργο των πα- 
νάρχαιων πελασγικών τειχών του νησιού.

Πρωτεργάτης και εμπνευστής του σημερινού 
μουσείου στη Σκύρο είναι ο Μάνος Φαλτάϊτς, 
γόνος της παλιάς αρχοντικής οικογένειας, ο οποί
ος βραβεύτηκε το 1976 με το πρώτο βραβείο 
της Ακαδημίας Αθηνών, για το λαογραφικό του 
έργο.

"Πολλά μουσεία -γράφει ο Αυστραλός συγγρα
φέας Corin Simpson- μπορεί να είναι πληκτικά, 
αλλά εδώ, τώρα και πάντα, θα βρεις αυτό που 
ενσαρκώνει τη ψυχή ενός τόπου και διαφυλάσσει 
την αισθητική του παράδοση με τον καλλίτερο 
τρόπο".

Το μουσείο ιδρύθηκε το 1964 και μέσα στους 
σκοπούς του ήταν η συγκέντρωση, διάσωση, τα
ξινόμηση, μελέτη παρουσίαση και προβολή των 
στοιχείων του Σκυριανού λαϊκού πολιτισμού. Μέ
σα στα τριάντα περίπου χρόνια που μας χωρίζουν 
απο την ίδρυσή του, κατόρθωσε να εξελιχθεί 
σ’ ένα απ’ τα πλουσιώτερα και καλύτερα ορ
γανωμένα λαογραφικό μουσεία που έχουμε στην 
Ελλάδα. Στο μουσείο βρίσκονται σήμερα εκτε
θειμένα εκατοντάδες αντικείμενα της παραδο
σιακής και σύγχρονης Σκυριανής λαϊκής τέχνης.

Ξεχωριστή θέση κρατούν οι συλλογές κεντη
μάτων. “Τα σχέδιά τους -γράφει ο Simpson- είναι 
γεμάτα φαντασία και ζωηρότητα. Πουλιά με επι
δεικτικές ουρές, είναι γεμάτα λουλούδια που βγαί
νουν απο τα κεφάλια τους. Λουλούδια βγαίνουν 
ακόμη και απο τις χαίτες των αλόγων. Είναι 
φόρμες λουλουδιών πατροπαράδοτες που δεν συ
ναντιόνται πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Τα λου
λούδια είναι συχνά τόσο μεγάλα όσο και οι άν
θρωποι. Παιδική χάρη, αφέλεια και φαντασία 
έχουν συνταιριαστή με επιδεξιότητα και φόρμα,

που μαρτυρούν το μυθικό πλαίσιο που είναι δο
μημένη η φαντασία του σκυριανού τεχνίτη”.

Στο “Σκυριανό σπίτι” που βρίσκεται σε ιδιαίτερη 
αίθουσα του μουσείου, μια πλουσιώτατη συλλογή 
απο φορεσιές, δείχνει ανάγλυφα την κοινωνική 
συγκρότηση και την αισθητική των Σκυριανών 
στον καθημερινό τους βίο.

Το “Σκυριανό σπίτι” διατηρείται στην πιό γνήσια 
παραδοσιακή του μορφή, με το “σοφά”, τον “απο- 
κρέββατε”, το “μπουλμέ”, τα “ράφια,” τον “πάγκο” 
και το “σταμνουστάτη”, που αποτελεί μια ξυ
λόγλυπτη γωνιά με ράφια όπου φωλιάζουν πήλινα 
σταμνιά για νερό, πάνω σε στρώματα απο ξερό 
θυμάρι.

Σε ξεχωριστό χώρο είναι εκτεθειμένες οι συλ
λογές από τα είδη της καθημερινής οικιακής 
χρήσης, καθώς και πάμπολλα άλλα λαογραφικό 
αντικείμενα.

Στη βιβλιοθήκη του Μουσείου υπάρχουν χιλιάδες 
βιβλία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν και εκα
τοντάδες σπανιώτατοι τόμοι και πολύτιμες εκ
δόσεις του 15ου έως και του 19ου αιώνα. Υπάρ
χουν ακόμα εκατοντάδες έγγραφα απο τη Βυ
ζαντινή εποχή, τη περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
την προεπαναστατική περίοδο και τη διάρκεια 
της επαναστάσεως του 1821, τα οποία ρίχνουν 
άπλετο φώς στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο της 
Σκύρου.

Ζωγραφικά έργα με Σκυριανό θέματα, μεταξύ 
των οποίων και έργα του μεγάλου Σκυριανού 
ζωγράφου του περασμένου αιώνα Ιωάννη Γιαμαλή, 
των εθνικών μας λαογράφων Αγγ. Χατζημιχάλη 
και Αθηνάς Ταρσούλη, του Γεωργίου Πέσκε, του 
Κώστα Πλακωτάρη και των συγχρόνων σκυριανών 
ζωγράφων Κωστή Αλεξίου και Γιάννη Κονιδάρη, 
αποτελούν τον πυρήνα για τη δημιουργία της 
σκυριανής πινακοθήκης.

Γενικά, στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Φαλτάϊτς, κλείνεται η ιστορία και ο πολιτισμός 
της Σκύρου απο τη μεταβυζαντινή εποχή μέχρι 
σήμερα και βρίσκονται συγκεντρωμένα και εκτί
θενται όλα εκείνα τα στοιχεία της καθημερινής 
ζωής, της τέχνης και του λόγου, που συνέθεσαν 
το ζωτικό πολιτιστικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
οι σκυριανοί κατέθεσαν τη δική τους ξεχωριστή 
πολιτιστική σφραγίδα.
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βιβλιοπαρουσίαση
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Λάμπρου Καράμπελα, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής
Κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι δύο 

πρώτοι τόμοι του έργου του Εισαγ
γελέα Εφετών Λάμπρου Καράμπελα 
που έρχεται να καλύψει με πληρό
τητα πλέον, το θέμα της υπεράσπισης 
του κατηγορουμένου.

Το έργο αυτό συνδυάζει θεωρία 
και πράξη και αποτελεί μια συνθε
τική επεξεργασία των κειμένων δια
τάξεων, της νομολογιακής πρακτικής 
και των διδαγμάτων της επιστήμης, 
πάνω στο δύσκολο αντικείμενο της 
υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Η 
ύλη του έργου κατανέμεται σε τέσ- 
σερες τόμους.

Στον πρώτο τόμο εξετάζονται τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
κατηγορουμένου και στο δεύτερο 
αναφέρονται οι αιτήσεις που μπορεί 
να υποβάλλει.

Τα δικαστήρια, οι ανακριτές, οι 
εισαγγελείς και οι ανακριτικοί υπάλληλοι, ασκούν 
ένα μέρος της κρατικής εξουσίας. Με τις ενέργειες 
και τις αποφάσεις τους, μπορεί να πλήξουν καίρια 
τα σπουδαιότερα αγαθά του ανθρώπου και είναι εν
δεχόμενο, παρασυρόμενοι από πολλούς παράγοντες

να οδηγηθούν σε υπερβολές, που μπο
ρεί να είναι όχι μόνο οριακές αλλά 
και πέραν της νομιμότητας.

Στο έργο αναφέρονται όλες οι νο
μοθετικές ρυθμίσεις και οι θεσμοί που 
λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλεί
δες με στόχο ν’ αποφευχθούν τέτοιοι 
κίνδυνοι και ως εκ τούτου είναι χρή
σιμο για κάθε αστυνομικό ανακριτικό 
υπάλληλο. Είναι εύλογο ένα έργο που 
γράφτηκε από δικαστικό λειτουργό 
με τεράστια πείρα 30 ετών και με 
μακροχρόνια γνώση απο τη συστη
ματική διδασκαλία της Εγκληματο
λογίας και της Ανακριτικής, να εγ- 
γυάται την πληρότητά του στις νο
μικές και ειδικότερα στις δικονομικές 
πλευρές των θεμάτων που αποτελούν 
το αντικείμενό του. Αποτελεί επο
μένως ένα χρήσιμο εφόδιο και βο
ήθημα για κάθε συνήγορο, ανακριτικό 

υπάλληλο ή εφαρμοστή του δικαίου για την απο
τελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

Τα βιβλία πωλούνται από τη Νομική Βιβλιοθήκη 
Μαυρομιχάλη 51-10680 Αθήνα και άλλα νομικά βι
βλιοπωλεία.
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Α Θ Η Ν Α  1992 . ,

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, "ένα ελληνικό πρόβλημα"
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΖΟΥ

Ποιά σχέση είχε με την Ελλάδα 
ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο 
θρυλικός θαλασσοπόρος που πριν 
500 χρόνια παρέδιδε στους Ευρω
παίους μια πάμπλουτη Νέα Ηπειρο, 
προεκτείνοντας τα σύνορα του τότε 
γνωστού κόσμου; Ο ιστορικός και 
μελετητής Χρήστος Λάζος, καταπιά
νεται μ’ ένα συναρπαστικό θέμα, 
με το οποίο αρκετοί άλλοι πριν απ’ 
αυτόν είχαν ασχοληθεί, διατυπώνο
ντας ακόμη την άποψη ότι ο Χρι
στόφορος Κολόμβος ήταν Ελληνας.

Γιατί όμως αυτή η αξιόλογη φυ
σιογνωμία αποτελεί “ελληνικό πρό
βλημα”; Βασικά για δύο λόγους: α) 
επειδή υπάρχουν πολύ σοβαρά στοι
χεία που ενισχύουν την άποψη ότι 
έχει ελληνική καταγωγή και β) επει
δή επηρεάστηκε, άμεσα ή έμμεσα, 
απο την ελληνική γνώση ή κάποιους Ελληνες ναυ
τικούς απο τη Χίο. Ο Κολόμβος τριγυρίζει την ελ
ληνική γνώση, αντλεί το απάνθισμά της σαν μέλισσα

και συμβουλεύεται τους χάρτες που 
αυτή η γνώση είχε δημιουργήσει. Στη 
Χίο, του γίνεται η αποκάλυψη ενός 
άγνωστου ταξιδιού προς τη Δύση. 
Ερχεται σ’ επαφή με Χιώτες ναυ
τικούς, παίρνει χάρτες, σημειώσεις, 
ενδείξεις και ένα...όραμα, που το υλο
ποιεί στη συνέχεια. Δεν το είπε που
θενά αλλά όπως λέει και το ρητό 
“ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο”.

Το βιβλίο αυτό φέρνει στο φώς, 
πολλά άγνωστα στοιχεία της σχέσης 
του Κολόμβου με τον ελληνικό χώρο 
και δίνει μια νέα πτυχή στο άλυτο 
μυστήριο της προσωπικότητάς του. 
Επίσης απαριθμούνται οι πιο σημα
ντικοί πριν απ’ αυτόν χάρτες που 
τον επηρέασαν -και τον βοήθησαν- 
στα ταξίδια του, πολλοί απ’ αυτούς 
ελληνικοί... Γίνεται ακόμα μιά ανα

σκόπηση των θρυλούμενων αφίξεων στην υπερατ
λαντική ήπειρο και άλλων πριν τον Κολόμβο τα- 
ξιδευτών... φυσικά και των Ελλήνων.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΖΟΣ

ένα ελληνικό πρόβλημα

466



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Το καλοκαίρι είναι πια στο φόρτε του, 
αλλά όπως φαίνεται οι κάθε λογής κακοποιοί 

δεν σκέπτονται να κάνουν διακοπές.
Ετσι, στο μήνα που μας πέρασε είχαμε έντονη κινητικότητα 

από την πλευρά της Αστυνομίας στην πάταξη του εγκλήματος, 
τόσο στο χώρο των ναρκωτικών και της αρχαιοκαπηλείας, 

όσο και στο χώρο του κοινού ποινικού Δικαίου, 
με την εξάρθρωση της συμμορίας του οπλουργού Δαναλάτου. 
Αλλά ας αφήσουμε τα γεγονότα να... μιλήσουν μόνα τους.

Νέα "εταιρία δολοφόνων"
Μία από τις πιο σκληρές και 

επικίνδυνες σπείρες κακοποιών, 
η οποία ευθύνεται για τρεις δο
λοφονίες, τέσσερις ένοπλες λη
στείες με τραυματισμό, εκβια
σμούς ιδιοκτητών νυκτερινών κέ
ντρων και εκθέσεων αυτοκινή
των, εμπόριο όπλων και άλλες 
αξιόποινες πράξεις, αποκαλύφθη
κε από την Ασφάλεια Αττικής.

Αρχηγός της σπείρας είναι ο 
οπλουργός Βασίλης Δαναλάτος, 
ο οποίος εκτός από ηθικός αυ
τουργός στις παραπάνω πράξεις 
κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον 
ψυχίατρο Ηλία Κοέν και το πρω- 
τοπαλλήκαρό του, Κων. Δελη- 
κάρη.

Εκτός του Δαναλάτου τη σπεί
ρα αποτελούσαν οι Ελευθ. Πα- 
ναγιωτόπουλος, Νικ. Χατζηλίας 
και ο δολοφονημένος Κων. Δε- 
ληκάρης. Στη δολοφονία του Κο
έν ενέχεται και η σύζυγός του 
και φίλη του Δαναλάτου, Ευ
δοκία Κοκκίνου, η οποία παρα- 
πέμφθηκε μαζί με τους υπολοί
πους με την κατηγορία της αν
θρωποκτονίας από πρόθεση.

Εκτός των συλληφθέντων η 
Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπί
σει και άλλα άτομα που είναι

αναμεμιγμένα, κυρίως στις υπο
θέσεις των εκβιασμών. Στις πε
ριπτώσεις αυτές ο Δαναλάτος 
τρομοκρατούσε τα θύματά του 
στέλνοντας προκηρύξεις των δή
θεν τρομοκρατικών οργανώσεων 
“Συνεργασία Επαναστατικών 
Δυνάμεων του Ελληνικού Λαού”, 
“1η Μάη” και “Επαναστατική Αλ
ληλεγγύη”.

Ο Δαναλάτος μαζί με τον Πα- 
ναγιωτόπουλο και τον Χατζηλία 
έστησαν την ενέδρα στον Κοέν 
και τον πυροβόλησαν με δύο πι
στόλια των 9mm και ένα των 
45mm. Σαν άλλοθι οι τρεις δρά
στες χρησιμοποίησαν μαγνητο
φωνημένες τηλεφωνικές συνομι
λίες τους, ισχυριζόμενοι ότι έγι
ναν την ώρα της δολοφονίας. 
Στις κασέτες αυτές, οι οποίες 
βρέθηκαν στο σπίτι του Δανα
λάτου, υπάρχει και συνομιλία της 
συζύγου του Κοέν με τον 
οπλουργό, ώστε να γίνει πιο αλη
θοφανές το άλλοθι.

Κανείς από τους κατηγορου
μένους δεν έχει ομολογήσει τις 
πράξεις για τις οποίες κατηγο
ρεί ταε Στην δικογραφία που σχη
ματίστηκε - υπερβαίνει τις 400 
σελίδες - σαν ενοχοποιητικά 
στοιχεία παρουσιάζονται τα απο

τελέσματα των εργαστηριακών 
ερευνών στους κάλυκες και τις 
βολίδες των όπλων που έχουν 
βρεθεί στο σπίτι του Δαναλάτου 
και τον τόπο των εγκλημάτων, 
τις καταθέσεις διαφόρων μαρτύ
ρων και τα δακτυλικά αποτυ
πώματα του Δαναλάτου στον 
εκρηκτικό μηχανισμό που εντο
πίστηκε στο αυτοκίνητο του Κο
έν.

Στη δολοφονία του Δεληκάρη, 
μαζί με τον Δαναλάτο, πήρε μέ
ρος και ο Παναγιωτόπουλος. Τον 
“μπράβο” Γ. Σιώμη σκότωσε ο 
Δεληκάρης για ξεκαθάρισμα λο
γαριασμών. Ο Δεληκάρης πήρε 
μέρος στις ληστείες του Αδα- 
μόπουλου, του Σακελλαρίδη, του 
Μπουρνέλλη, του Κακέτση και 
στους εκβιασμούς των ιδιοκτη
τών των νυκτερινών κέντρων 
“Κάμελοτ”, “Κραχ” και “Αβα- 
λον”. Σε πολλές από αυτές τις 
περιπτώσεις έλαβε μέρος και ο 
Παναγιωτόπουλος με τον Γ. Βε- 
ντούρα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εφερε εξι κιλά χασίς από την 

Ολλανδία για να το πουλήσει 
στην Ελλάδα, αλλά στον μεθο
ριακό σταθμό της Δοϊράνης, στα
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ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, 
συνελήφθη από άνδρες του Τμή
ματος Δίωξης Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν 
σε έρευνα που έγινε στο αυτο
κίνητό του βρέθηκαν τα ναρκω
τικά.

Πρόκειται για τον Κωνσταντί
νο Καμπουρίδη ή Αγγέλου, ο 
οποίος το 1989 είχε συλληφθεί 
στη Γερμανία για κατοχή και δια
κίνηση κοκαΐνης και χασίς, είχε 
καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μη
νών, ποινή την οποία εξέτισε και 
στη συνέχεια απελάθηκε στην 
Ελλάδα. Ερχόμενος όμως στην 
Ελλάδα, άλλαξε το επώνυμό του 
και από Καμπουρίδης το έκανε 
Αγγέλου, προφανώς για να κι
νείται άνετα στη Γερμανία, όπου 
μετά τη σύλληψή του είχε χα
ρακτηριστεί ανεπιθύμητος.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Οι συχνές αντιφάσεις, στις 

οποίες έπεφτε, όταν δήλωνε 
στους αστυνομικούς την εξαφά
νιση της γυναίκας του, πρόδωσαν 
τον 43χρονο εργάτη Νικόλαο 
Τσάμη.

Ο Τσάμης δεν άντεξε στις πιέ
σεις των αστυνομικών και ομο
λόγησε ότι ο ίδιος στραγγάλισε 
τη γυναίκα του Κυριακούλα, 35 
ετών, με την οποία είχε τρία κο
ρίτσια 17, 13 και 10 ετών.

Ενώ τα τρία τους παιδιά απού
σιαζαν από το σπίτι, ο 43χρονος 
επιτέθηκε στη γυναίκα του την 
ώρα που έβγαινε από το μπάνιο 
και τη στραγγάλισε με ένα ψιλό 
σύρμα.

Στη συνέχεια ανέβασε το πτώ
μα στην ταράτσα και κατά τα 
μεσάνυκτα ζήτησε από τον κου
νιάδο του, Βασίλη Σίσκα, το αυ
τοκίνητο.

Εβαλε σ’ αυτό το πτώμα, το 
μετέφερε στην Αρχαία Κόρινθο 
και το έριξε σε πηγάδι βάθους 
10 μέτρων γεμάτο νερό.

Στη συνέχεια ανέφερε την εξα
φάνιση της γυναίκας του. Επεσε 
όμως σε αντιφάσεις και το άγριο 
έγκλημα εξιχνιάστηκε. Υστερα 
από πολύωρες προσπάθειες έβγα
λαν το πτώμα της άτυχης Κυ- 
ριακούλας από το πηγάδι.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Συνελήφθη στην περιοχή Κισ- 

σαρίου Διδυμότειχου, Τούρκος 
"έμπορος" λαθρομεταναστών που 
επιχείρησε να διευκολύνει την εί
σοδο στη χώρα μας 80 ατόμων, 
τους οποίους μετέφερε από την 
Τουρκία με δύο πλαστικές βάρ
κες δια μέσου του Εβρου.

Πρόκειται για το γνωστό στις 
ελληνικές αστυνομικές αρχές Σε- 
ϊμ Σατίμ, 30 ετών, μέλος διεθνούς 
σπείρας.

Τον Σατίμ βοήθησε στην προ- 
σπάθειά του ο 40χρονος Τούρκος 
Καζίμ Σελίκ, που διέφυγε τη σύλ

ληψη και επέστρεψε στη χώρα 
του.

Οπως είπαν στους αστυνομι
κούς οι λαθρομετανάστες, που 
είναι υπήκοοι Πακιστάν, Ινδίας 
και Αφγανιστάν, για να έλθουν 
στην Ελλάδα έδωσαν στους 
Τούρκους συνολικά 1.500 δολ- 
λάρια.

Οι δύο βάρκες κατασχέθηκαν, 
ενώ ο Σατίμ και οι 80 λαθρο
μετανάστες ακολούθησαν το 
δρόμο της Δικαιοσύνης.

Παράνομο... μουσείο 
στην Παιανία

Σε σωστό μουσείο είχε μετα
τρέψει το σπίτι του στην Παιανία 
Αττικής, ο συνταξιούχος Τ.Σ.Α, 
Παναγιώτης Σταμάτης του Νι
κολάου και της Αλεξάνδρας, 73 
ετών.

Υστερα από έρευνα που ενερ- 
γήθηκε από αστυνομικούς του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Ασφάλειας Αττικής, στο σπίτι 
του Παν. Σταμάτη, στην οδό Β. 
Γεωργίου 17, στην Παιανία βρέ-
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θηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
μαρμάρινο κιονόκρανο Ιωνικού 
ρυθμού, διαστάσεων 50*45cm, 
που χρονολογείται στον 3ο π.Χ. 
αιώνα, Υστεροελληνιστικό, μεγά
λης αρχαιολογικής και εμπορικής 
αξίας και 21 εικόνες που χρο
νολογούνται στους 18ο και 19ο 
αιώνα και είναι όλες πολύ με
γάλης αρχαιολογικής αξίας.

Ο Σταμάτης ισχυρίστηκε στους 
αστυνομικούς ότι όλα τα αρχαία 
αντικείμενα προέρχονται από 
κληρονομιά.

Γεωργός
"καλλιεργούσε" αρχαία

Δύο μοναδικά αντικείμενα της 
κλασικής περιόδου ανυπολόγι
στης αρχαιολογικής αξίας, βρέ
θηκαν από αστυνομικούς του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Ασφάλειας Αττικής, στην κατοχή 
του γεωργού Φιλίππου Δαβάρη, 
77 ετών.

Πρόκειται για δύο μαρμάρινες 
υδρίες, ύψους 64 και 54 εκατο
στών αντιστοίχως, με ανάγλυφη 
διακόσμηση από φύλλα και πλοχ
μό με ακέραιες βάσεις. Οι αρ
χαιολόγοι που εξέτασαν τις δύο 
αυτές υδρίες έμειναν έκθαμβοι, 
αφού δεν έχουν ανευρεθεί κατά

το παρελθόν παρόμοια αρχαία 
αντικείμενα.

Εκτός από τις δύο υδρίες στην 
κατοχή του Φιλ. Δάβαρη βρέθηκε 
και μιά κυλινδρική οστεοδόχος 
κάλπη από λευκό μάρμαρο.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις 
έρευνες και στο σπίτι του Βα
σιλείου Δάβαρη, 64 ετών, το 
οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα πιό 
μακριά από το σπίτι του πρώτου, 
στην οδό Αγίας Τριάδας 44 και 
βρήκαν έναν ενεπίγραφο επιτύμ
βιο κιονίσκο, ένα κομμάτι αρά- 
βδωτου κίονα και δύο μαρμά
ρινες λήκυθους.

Αγορανομική εκστρατεία
Τον τελευταίο καιρό η Διεύ

θυνση Αγορανο
μίας Αττικής έχει 
εξαπολύσει μιά 
πραγματική εκ
στρατεία για την 
καταπολέμησ η  
τόσο της νοθείας 
όσο και της αι
σχροκέρδειας.

Συγκεκριμένα 
βεβαίωσε 665 πα
ραβάσεις σε 2.619 
αγορανομίκούς 
και αστυκτηνια-

τρικούς ελέγχους, κατάσχοντας 
και καταστρέφοντας τεράστιες 
ποσότητες ακατάλληλων τροφί
μων.

ΠΑΤΡΑ
Δύο άτομα, που προσπάθησαν 

να πουλήσουν σε άγνωστο αγαλ- 
ματίδιο που είχαν κλέψει από 
το Δημαρχείο Δάφνης Καλαβρύ
των, συνελήφθησαν από άνδρες 
της Ασφάλειας Πατρών.

Πρόκειται για τον Παν. Γεωρ- 
γακόπουλο, 34 ετών, από την Πά
τρα και την Γερμανίδα φίλη του 
Μπριζίτ Μίλερ, 24 ετών.

Τους αρχαιοκάπηλους συνέλα
βαν στον Ισθμό της Κορίνθου, 
ύστερα από παρακολούθηση.

ΈΒΜΈΞ
ΣΑΛΟΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15 - 20%
ΕΚΘΕΣΗ:

ΑΧΑΡΝΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 8215 181, 8227 48 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΘΡΑΚΟΜΑΚ ΕΔΟΝΩΝ 230, ΑΧΑΡΝΑΙ 

Τηλ. 2432 890
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Από 18 έως 22 Μαϊου διεξήχθη ο εισιτήριος 
διαγωνισμός της Σχολής Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για το έτος 1992. Τα θέματα 
που κληρώθησαν κατά μάθημα ήσαν τα ακόλουθα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
Δεν μπορεί να εννοηθεί ευνομούμενο κράτος 

χωρίς Αστυνομία.
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
Α’ (θεωρητικό): 1. Ψευδής Βεβαίωση, Νόθευση 

κλπ. (άρθρο 242 Π.Κ.), 2. Χρόνος τέλεσης της 
πράξης (άρθρο 17 Π.Κ.).

Β’ (πρακτικό): Ο Α’ και ο Β’ αποφάσισαν να 
αφαιρέσουν από μία ερημική εκκλησία μία εικόνα 
του Χριστού, που είχε μεγάλη αξία. Για το σκοπό 
αυτό προμηθεύτηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και 
χαρτογράφησαν την περιοχή γύρω από την εκ
κλησία. Τελικά, ύστερα από προετοιμασίες ενός 
έτους, τις οποίες γνώριζε ο F  προς τον οποίο 
είχαν εμπιστευθεί το σκοπό τους, πέτυχαν μία 
νύχτα να αφαιρέσουν μαζί (ο Α’ και ο Β’) την 
εικόνα.

Ερωτάται αν διεπράχθησαν αδικήματα, ποία και 
από ποιους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
Α’ (θεωρητικό): 1. Καθήκοντα εκείνου που ενερ

γεί την ανάκριση (άρθρο 251 Κ.Π.Δ.), 2. Σωματικές 
έρευνες (άρθρο 257 Κ.Π.Δ.).

Β’ (πρακτικό): Σε ανθρωποκτονία που διαπρά- 
χθηκε από αμέλεια, εξ αιτίας σύγκρουσης αυ
τοκινήτων, παρευρέθησαν ως μάρτυρες οι εξής: 
ο Α’ αδελφός του θύματος, η Β’ μητέρα τους, 
ο Γ’ πατέρας του δράστη, η Δ’ γιαγιά του δράστη 
και η Ε’ μνηστή του. Και οι πέντε κλήθηκαν 
να καταθέσουν στον ανακριτικό υπάλληλο που 
ενεργεί προανάκριση για την ανθρωποκτονία. 
Ολοι, όμως, αρνούνται να καταθέσουν.

Ερωτάται: Μπροστά στην άρνηση των ανωτέρω, 
ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες του ανακριτικού 
υπαλλήλου;

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α’. Σχέση με τις δικαστικές και άλλες αρχές 

(άρθρο 18 Ν. 1481/84).
Β’. Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 5 Π.Δ. 

96/86).
Γ’. Υποχρεώσεις και συμπεριφορά των αστυ

νομικών κατά τη σύλληψη (άρθρο 120 Π.Δ. 141/91).

ΕΙΣΙΤΙ1ΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Από 6 έως 7 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εισιτήριες 
εξετάσεις της Σχολής Αρχιφυλάκων για το έτος 
1992. Τα θέματα που κληρώθηκαν κατά μάθημα 
ήταν τα ακόλουθα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
Οι νόμοι και η συνειδητή υπακοή σ’αυτούς, 

ως παράγοντες διασφάλισης της κοινωνικής αρ
μονίας και τάξης.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Α’ (θεωρητικό): Πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.).
Β’ (πρακτικό): Αρχιφύλακας και αστυφύλακας, 

εκτελούν με στολή διατεταγμένη υπηρεσία ελέγ
χου νυκτερινού κέντρου διασκέδασης για άδεια 
λειτουργίας. Ο Α’, ιδιοκτήτης του κέντρου, αρ- 
νείται το σχετικό έλεγχο και συγχρόνως απωθεί 
βίαια τους αστυνομικούς προς την έξοδο. Η συ
μπεριφορά αυτή του ιδιοκτήτη υποχρεώνει τους 
αστυνομικούς να τον συλλάβουν. Ο σερβιτόρος 
Β’, βλέποντας τη σύλληψη και ενεργώντας αυ
τόβουλα, με σκοπό να αποφύγει το αφεντικό 
του το αυτόφωρο, επιτίθεται στους αστυνομικούς 
και τους απωθεί βίαια, με αποτέλεσμα να επιτύχει 
τη διαφυγή του συλληφθέντα χωρίς τραυματι
σμούς.

Ερώτημα: Να αξιολογήσετε από άποψης ποι
νικής ευθύνης, τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη Α’ 
και του σερβιτόρου Β’.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α’ (θεωρητικό): 1. Αυτόφωρο έγκλημα (άρθρο 

242 Κ.Π.Δ.), 2. Τόπος και χρόνος της ανάκρισης 
(άρθρο 240 Κ.Π.Δ.).

Β’ (πρακτικό): Ο Αρχιφύλακας Α’, Αξιωματικός 
Υπηρεσίας, ενεργεί προανάκριση για αυτόφωρο 
πλημμέλημα και καλεί τον κατηγορούμενο Β’ 
να απολογηθεί. Ο παριστάμενος ως συνήγορος 
του Β’, δικηγόρος Γ’, ζητεί εκ μέρους του πελάτου 
του να λάβει γνώση της δικογραφίας και 48ωρο 
προθεσμία για απολογία. Ο Αρχιφύλακας δεν 
ικανοποιεί τα ανωτέρω αιτήματα αλλά συνεχίζει 
και ολοκληρώνει την απολογία.

Ερωτάται: Ενήργησε νόμιμα ο Αρχιφύλακας, ναι 
ή όχι και γιατί;

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α’. Διάκριση αδειών (άρθρο 1 Π.Δ. 27/86).
Β’. Ποια είναι τα καθήκοντα του Επόπτη σκο

πών; (άρθρο 81, παρ. 5 Π.Δ. 141/91).
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ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 6016/3/100λ από 7-5-92 από
φαση του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
προήχθησαν από το βαθμό Β’ στο βαθμό Λ’ από 
1-4-92, επειδή έχουν τα προβλεπόμενα από το 
Νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι πα
ρακάτω Πολιτικοί Υπάλληλοι:

Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού: Ελισσαίος Αρ- 
τόπουλος, Μιχαήλ Λάγιος, Δημήτριος Σκουλάς, 
Αννα Σπηλιοπούλου - Γουδή, Νικόλαος Σταμα- 
τίου, Σταύρος Μηναϊδης, Ειρήνη Τζίγκου, Ελένη 
Λύρα, Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος, Μαρία 
Χαλκιαδάκη, Παναγιώτης Χαρπαντίδης, Ανδρέας 
Χειμωνάς, Στυλιανός Στουραϊτης, Αθανάσιος Στυ- 
λιανέσης, Αλκιβιάδης Τζελέπης, Σοφία Αγαπάκη, 
Ζηνοβία Αλεξανδρίδου, Αθανάσιος Αλιφέρης, Βα
σιλική Ανδρεοπούλου, Αναστάσιος Βλάχος, Σπυ
ρίδων Γαρίνης, Αρτεμησία Γεωργίου, Βασιλική 
Κατσαρού, Αναστασία Κούτρα, Αουκία Κων
σταντίνου, Κωνσταντίνος Παπούλιας, Παναγιώ
της Παπαδόπουλος, Γεώργιος Νουνός, Αναστασία 
Μπαχούμη, Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης και Αθα
νάσιος Κωνσταντόπουλος, ILE. Διοικητικού - Λο
γιστικού: Αικατερίνη Μαυρίδου και Ευστράτιος 
Βακκάς, ILE. Μεταφραστής - Διερμηνέας: Γεώρ
γιος Χονδροματίδης και Τ.Ε. Τεχνικών - Εφαρ
μογών: Πάνος Διόλης.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με την 6001/2/461 από 4-6-92 Διαταγή του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, τοποθετούνται 
οι κατωτέρω νέοι Υπαστυνόμοι Β’ του Ν.Δ. 
649/70, για λόγους υπηρεσιακούς, ως εξής:

Δημήτριος Αλεξόπουλος στη Διεύθυνση Αστυνο
μικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ., Δήμος Αποστολόπου- 
λος στη διάθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά, Θεόδωρος Αρβαλής στη Διεύθυνση Οικο- 
νομικών/Υ.Δ.Τ., Κωνσταντίνος Αρκούδας στη διά
θεση της ΑΔ. Τρικάλων, Αναστάσιος Βεργάδος 
στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ., 
Χρήστος Βέργος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
Ηλίας Γεωργάκης στην Υπηρεσία Ασφάλειας του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Γεωρ- 
γιάδης στη διάθεση της Α.Δ. Καβάλας, Φώτιος 
Γκάγκαλης στη διάθεση της Α.Δ. Καβάλας, Δη- 
μήτριος Γραβάνης στη διάθεση της Α.Δ. Τρικάλων, 
Γεώργιος Γραμμένος στο AT. Κυθήρων, Λεωνίδας 
Δημητριάδης στη διάθεση της Α.Δ. Καστοριάς,

Νικόλαος Ζαρέντης στη Διεύθυνση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής, Αντώνιος Ζαφειρόπουλος 
στη διάθεση της Γ.ΑΔ. Αττικής, Νικόλαος Ζήσης 
στο Π.Σ.Α Κρήτης, Παναγιώτης Ηλιόπουλος στη 
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ., Βα
σίλειος Θεολογίδης στη διάθεση της Α.Δ. Πιερίας, 
Δημήτριος Θεολογίτης στη διάθεση της Γ.ΑΔ.Α, 
Θεόδωρος Καντερές στη Διεύθυνση Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας/Υ.Δ.Τ., Ιωάννης Καπέλ- 
λος στη διάθεση της ΑΔ. Αργολίδας, Ευάγγελος 
Καράμπας στη διάθεση της ΑΔ. Ιωαννίνων, Παύ
λος Καρίνος στη διάθεση της ΑΔ. Ακαρνανίας, 
Ηλίας Κατσιφάς στην Υποδιεύθυνση Εγκλημα
τολογιώ ν Ερευνών Αττικής, Γεώργιος Κονδύλης 
στη διάθεση της Α.Δ. Λευκάδας, Ιωάννης Κου- 
μουνδούρος στη διάθεση της ΑΔ. Αργολίδας, 
Βασίλειος Μακρής στη Διεύθυνση Οικονομικών/ 
Υ.Δ.Τ., Δημήτριος Μακρής στη διάθεση της Α.Δ. 
Ακαρνανίας, Γεώργιος Μαρτξούκος στη Διεύθυν
ση Πληροφορικής/Υ.Δ.Τ., Νικόλαος Μητρετώδης 
στη διάθεση της Α.Δ. Καστοριάς, Κυπαρίσσης

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε εκτός της 
παραγγελίας και έτοιμες 
στολές Αστυνομίας - 
Στρατού - Αεροπορίας και 
Ναυτικού με ή χωρίς δικό 
σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3612651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 
(έναντι σχολής αστυνομίας) 
ΤΗΛ. 6931419

\ ·  ....  ..........
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Μποταϊτης στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
Δημήτριος Μοκάκος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, Βασίλειος Νικάκης στην Υπηρεσία Ασφά
λειας της Βουλής των Ελλήνων, Γεώργιος Πα- 
παδόπουλος στη διάθεση της Γ.ΑΔ. Αττικής, Νι
κόλαος Παπαδόπουλος στη διάθεση της Α.Δ. Ηρα
κλείου, Λάζαρος Παπακωστάκης στη διάθεση της 
Γ.ΑΔ. Αττικής, Λάζαρος Παπαχρήστος στη διά
θεση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Πλού
ταρχος Παπουτσής στη διάθεση της Α.Δ. Ροδόπης, 
Γεράσιμος Ραυτόπουλος στη διάθεση της Α.Δ. 
Κορινθίας, Δημήτριος Ρεντίφης στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, Θεόδωρος Σαλμάς στη διάθεση 
της Α.Δ. Δωδεκανήσου, Κωνσταντίνος Σουσώνης 
στη διάθεση της Α.Δ. Φθιώτιδας, Γεράσιμος Σπα- 
τιώτης στη διάθεση της Α.Δ. Αχαϊας, Νικόλαος 
Σπέγγος στη Διεύθυνση Οικονομικών/Υ.Δ.Τ., Στέ
φανος Στεφανίδης στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, Αναστάσιος Τασιόπουλος στη Διεύ
θυνση Ασφάλειας Αττικής, Ιωάννης Τζαβέλας στη 
διάθεση της Α.Δ. Αργολίδας, Χαράλαμπος Τρια- 
νταφυλλόπουλος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
Παναγιώτης Τσακίρης στη διάθεση της ΑΔ. Δωδε
κανήσου, Δημήτριος Τσέλιος στη Διεύθυνση Ασφά
λειας Αττικής, Δημήτριος Τσιαπραλής στη διάθεση 
της Α.Δ. Βοιωτίας, Γεώργιος Τσιμερίκας στη διά
θεση της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τσίρκα 
στη διάθεση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
Γεώργιος Χατζής στη διάθεση της Γ.ΑΔ. Θεσ
σαλονίκης, Αντώνιος Χουρδάκης στη διάθεση της 
Α.Δ. Λασηθίου και Κωνσταντίνος Χριστακόπου- 
λος στη διάθεση της Γ.ΑΔ. Αττικής.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Υπαστυνόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων 
Ιωάννης Ταχματζίδης, πτυχιούχος του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρισ- 
τοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, μετατάχθηκε 
στην κατηγορία των Αξιωματικών Ειδικών 
Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας με το 
βαθμό που φέρει.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με το από 5-5-92 Προεδρικό Διάταγμα, που 
δημοσιεύθηκε στο 87/20-5-92 Φ.Ε.Κ. Γ’, προήχθη 
στο βαθμό του Ταξιάρχου ενόψει αποστρατείας 
του, ύστερα από αίτησή του, ο Αστυνομικός Δι
ευθυντής Σωτήριος Μπίρης.

Με το από 27-5-92 Προεδρικό Διάταγμα, που

δημοσιεύθηκε στο 98/5-6-92 Φ.Ε.Κ. Π, προήχθησαν 
στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ ενόψει αποστρατείας 
τους ύστερα από αίτησή τους, οι Υπαστυνόμοι 
Α’ Ν.Δ. 649/70 Κωνσταντίνος Αντωνούλας, Ιω
άννης Κοσκινάς και Ιωάννης Μανιαδάκης.

Με διάφορες αποφάσεις του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, αποστρατεύτηκαν με το βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β’, ύστερα από αίτησή τους, 
οι παρακάτω Ανθυπαστυνόμοι: Γεώργιος Πληξί- 
δας, Κωνσταντίνος Λυκάκης, Νικόλαος Ζαχα- 
ριάδης, Γεώργιος Κουτσουρής, Κωνσταντίνος Σιώ- 
ζος, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Ελευθέριος Κα- 
ϊρης, Αλέξ. Σουλτάνης και Ιωάννης Γαλιώτος.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΕΓΑΣΊΤΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Εκ παραδρομής, στο προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού μας αναγράφηκε ότι οι εν αποστρατεία 
συνάδελφοι, που απελύθησαν από 10-10-90, δι
καιούνται στις τρίμηνες αποδοχές τους το στε
γαστικό επίδομα που ελάμβαναν εν ενεργεία.

Επανερχόμαστε διευκρινίζοντας το ορθόν: με 
το υπ’ αριθμόν 8002/13/233α από 21-4-92 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών/Υ.Δ.Τ. προς τη 
Διεύθυνση Διαχείρησης Χρηματικού/Υ.Δ.Τ. 
γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει 
για τους εν αποστρατεία συνάδελφους, οι οποίοι 
έλαβαν τις τρίμηνες αποδοχές τους από 1-1-91 
και εντεύθεν.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

* Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Δαλαρούγκας, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Κηφισιάς, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

* Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Καραθανά- 
σης, που υπηρετεί στον Α.Σ. Πυθαγορείου Σάμου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από υπηρεσία της Γ. Α. Δ. Αττικής.

* Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Χατζηϊωαννίδης, 
που υπηρτεί στο ΙΣΤ Α.Τ. Αθηνών, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπη
ρεσία της Γ. Α. Δ. Θεσσαλονίκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

* Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Παπατζιτζές.
Γεννήθηκε το 1946 στην Αγία Παρασκευή Καρ
δίτσας. Απεβίωσε αιφνίδια στις 21-6-92.

* Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς  Α ν δ ρ έ α ς  Φ ά κ ο ς .
Γεννήθηκε το 1946 στη Σώταινα - Δωρίδας
- Φωκίδας. Απεβίωσε στις 13-6-92.
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ΓΙΑ Τ ΙΣ  Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Σ  Ω Ρ ΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τελετή απόδοσης παρα

σήμου.
2. Επιτηδευμένος, προσποιητός.
3. Γυναικείο υποκοριστικό - 

Ακτή κοντά στο Φάληρο.
4. Μικρή πόλη της Αρκαδίας 

- Εβραϊκή ύβρις.
5. Το παγώνι (καθ.) - Επιφώ

νημα (καθ.) - Μουσική νότα.
6. Αρθρο - Είναι πάντοτε μαύ

ρα - Είδος μουσικής (ξεν.).
7. Τουλούμι - Θεός των Αι

γυπτίων - Κυπριακή οργάνωση.
8. Λάμψεις αστεριών (δημ.).
9. Μάρκα σοκολάτας - Εκεί 

γίνεται η γιορτή του κρασιού στη 
Ρόδο.

10. Υπάρχει και Ολυμπιακή...

- Υπάρχουν και τέτοια εργαλεία.
11. Μεγάλη αρχαία οδός αλλά 

και δρόμος της Θεσσαλονίκης - 
Ο αριθμός 108 - Πόλη του Βελ
γίου.

12. Ανθρωποι εύστροφοι, ευφυ
είς, ικανοί (μτφ.) - Μπορεί να 
είναι η διαγωγή.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Τοπικό επίρρημα - Υπάρχουν 

και διπλές στα ταξί.
2. Αμόρφωτος, απολίτιστος 

(μτφ.) - Γυναικείο όνομα.
3. Επιθυμεί να την έχει ο χαρ

τοπαίχτης - Πυροβόλο (δημ.).
4. Χωρίς ζάρες αυτός (δημ.)

- Η γη του Αρχιμήδη.
5. Αρχαϊστί ο κυρίως ναός όπου

και το άγαλμα του Θεού - Δρο
μάκι (δημ.).

6. Αναφορική αντωνυμία (καθ.)
- Ο αριθμός 170 - Σταυρολεξο- 
λούλουδα.

7. Απαγορεύει - Βρίσκονται δί
πλα στο δρόμο (πληθ. ουδ.).

8. Ονομα γνωστού Αιγύπτιου 
ηθοποιού - Εκκριση αδένων του 
στόματος

9. Ιθαγενής αγρότισσα της Αι- 
γύπτου (μία γραφή) - Λημέρι κα
κοποιών.

10. Τα σχετικά με τον όνο - 
Ηγεμόνας αραβικού κράτους 
(τίτλος).

11. Γνωστή ιταλική ποδοσφαι
ρική ομάδα - Ο, τι και το 6γ 
οριζόντια.

12. Εχει ίδιες διαστάσεις με άλ
λο - Στο σκάκι υπάρχει μικρό 
και μεγάλο - Συμπλεκτικός σύν
δεσμος.

13. Καλύμματα. Δ.Ζ.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Παντελεήμονας 2. Αντουάν

- Παιδί 3. Ντα - Αράδες - Ηλ 
4. Τιμή - Ισον - ΕΣΑ 5. Οπαδός
- Λινό 6. Πα - Ορατότητα 7. 
Ωλένη - Υφος - Φα 8. Λοξή - 
Προ - Ιμάμ 9. ΕΣΥ - Μάϊνα - 
ΕΤΕ 10. Πριν - Ικαρος 11. Οίνος
- Σαΐνι 12. Ροδάνι - Δοκός 13. 
Ράσα - Ακμαίου

ΚΑΘΕΤΑ
1. Παντοπωλείο 2. Αντίπαλος

- ΙΡΑ 3. Ντάμα - Εξυπνος 4. Το
- Ηδονή - Ρόδα 5. Εύα - Ορη
- Μισά 6. Λάρισα - Παν - Να 
7. Ενας - Τυρί - Σικ 8. Δολοφονία
9. Μπενίτο - Ακίδα 10. ΟΑΣ - 
Νησί - Ανόι 11. Νι - EOT - Μερικό 
12. Αδης - Αφατο - Οι 13. Σίλας
- Αμέσως.

2 1 3 5 I 6 8 I 9 1 10 |  11 1 12 1 13

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □□□□□□ □□□□□□ 
□ □ □ □ □ □  □ □ □ □  □  

□ □ □ □  □  □ □  □ □  
□ □  □  □ □ □ □  □ □ □  
□ □ □ □ □  □ □  □ □ □ □  
□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □  □ □ □ □ □ □  □  !□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □  □□□□□□□ □□ □□ !□ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Θα ήθελα να με γράψετε συνδρομητή 
στο μηνιαίο περιοδικό

Αστυνομική Επιθεώρηση 
(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα) 

για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή 

υπ’ αριθμόν ____________

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 δραχμές

Η αποστολή του περιοδικού  
επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος ......

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.:

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

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 

προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή 
πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα 
την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.

Απόψεις και σχόλια πάνω σε δημοσιεύματα του περιοδικού 
καθώς και σε εκδιδόμενα βιβλία, 

θα παρουσιάζονται επίσης στις στήλες του Περιοδικού, 
διότι η ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 

είναι απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες, 

που δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, 

συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό 
και υπογράφονται από το συγγραφέα, 

ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.
Οι διατυπούμενες γνώμες απηχούν 

τις απόψεις του συγγραφέα και όχι της Υπηρεσίας.
Για τη δημοσίευση της ύλης 

αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, 
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστυν Υποδ/ντης’ Αλ. Βλάχος

(
Αρχισυντάκτης

Αστυνόμος Β’ Νικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Π.Υ. Ελισσαίος Αρτόπουλος

- ’ Σύνταξη
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 

Π.Υ. Μαρία Πίσχου 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου 

Αστ/κας Κων. Κούρος

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Υπαστ/μος Β’ Κων. Δανούσης 

Π.Υ. Θεοδώρα Δερδελάκου 
Π.Υ. Μαρ. Κωνσταντοπούλου

Διαφημίσεις
Π.Υ. Φωτ. Μακροζαχόπουλος 

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος 

Π.Υ. Γεώργιος Βόλης

Φωτογραφική κάλυψη
Φωτογραφικό Συνεργείο 

Διεύθυνσης Δημ. Σχέσεων/ΥΔΤ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

11251 Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 6916383 

Αρχισυντάκτης: 8655505 
Διαχείριση: 8677074 

Διαφημίσεις: 8654.654 8674.230

4*λμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

ΑΕ. ΤΎΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
(Αθήνα, Β. Ηρακλείου 145)
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ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΤΕ 
ΕΛΛΑΑΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΗ

___




