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ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η σύγχρονη κοινωνία μας κυριαρχεί

ται από τάσεις αλλοτρίωσης της ανθρώ - 
πινης προσωπικότητας, καλλιεργεί την ι
δέα του εύκολου πλουτισμού και του υ 
λικού ευδαιμονισμού, αναπαράγοντας 
το μ οντέλο  του υπερκαταναλωτή δη 
λαδή του ανθρώπου που καταναλώνει 
συνεχώς και αλόγιστα. Τοχρήμα (πλουτι
σμός) έχει γίνει ο κύριος και μοναδικός 
στόχος των περισσοτέρων και προσεγγί
ζεται άλλοτε με θεμιτά και άλλοτε με α
θέμιτα μέσα. Τα τελευταία χρόνια η λέξη 
•απατεώνας* έχει μπει για τα καλά στη 
ζωή μας. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στο

καθημερινό λεξιλόγ ιο  και συνήθως χα
ρακτηρίζει τη δόλια  συμπεριφορά κά
ποιου, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 
ή εκμεταλλεύεται την απόγνωση, την α
φέλεια και την ευηιστία άλλου, αηοσκο- 
πώντας στην εξαπάτηση για ιδιοτελείς 
σκοπούς.

Η απάτη, η δόλια ενέργεια που απο- 
οκοπείοε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση, ε ί
ναι φαινόμενο που συναντάται όχι μόνο 
στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στις 
μεγαλουπόλεις, αλλά παγκόσμια.

Για να προφυλαχθεί και να θωρακισθεί 
η κοινωνία μας από αθέμιτες οικονομικές

συναλλαγές, που έχουν στόχο την εξα
πάτηση διαφόρων ατόμων, οργανισμών, 
πιστωτικών ιδρυμάτων κ. λη., δημιουρ- 
γήθηκε στην Ασφάλεια Αττικής το Τμήμα 
Οικονομικών Εγκλημάτων.

Η αιτία δημιουργίας του Τμήματος αυ
τού είναι η ανάγκη εξειδίκευσης της Υπη
ρεσίας για την αποτελεσματικότερη α
ντιμετώπιση του σύγχρονου οικονομικού 
εγκλήματος. Το γκρέμισμα των οικονομι
κών συνόρων στην Ευρώπη, η δημιουρ
γία της ενιαίας αγοράς και η πλήρης ε 
λευθερία στη διακίνηση ανθρώπων, αγα
θών και υπηρεσιών, έδωσαν τη δυνατό-
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“Δεν μπορούμε να πούμε 
όχι ο Ελληνας έχει την απάτη στο αίμα του. 

Απλώς ο κόσμος δεν πρέπει να είναι εύπιστος.

τητα της εισόδου εγκληματιών αλλοδα
πών και κατέστησαν επιτακτική επίσης 
την ανάγκη προστασίας της ελληνικής 
κοινωνίας.

Επισκεφθήκαμε το 4ο Τμήμα Οικονο
μικών Εγκλημάτων της Ασφάλειας Ατ
τικής, το Τμήμα που έχει ταχθεί να λ υ 
τρώσει τηνελληνική κοινωνία από όλους 
αυτούς τους χρυσοδάκτυλους με τα χί
λια πρόσωπα απατεώνες. Ο προϊστάμε
νός του Α σ τυ ν . Υπού/ντής Κωνσταντί
νος Τριβιζάς αν και απασχολημένος α
σφυκτικά μ ε τ ις · αποστολές σω τηρίας 
που οργανώ νει σχεδόν σε καθημερινή 
βάση, δέχτηκε να μας απαντήσει στις πα
ρακάτω ερω τήσεις τονίζοντας ότι: ’Δεν 
μπορούμε να πούμε ότι ο Ελληνας έχει 
την απάτη στο αίμα του. Απλώ ς ο κόσμος 
δεν πρέπει να είναι εύπιστος.

Η αρμοδιότητα  του  Τμήματος, που  
ο ρ ίζε τα ι από το  ά ρθρο 80 το υ  Π .Δ. 
582/84. συνίσ τα τα ι σ το  χε ιρ ισ μ ό  και 
δίω ξη υποθέσεωναπισαας. απάτης εκ
β ία σης, κ α τα δ ο λίευ σ η ς  δ α νε ισ τώ ν, 
χρεω κοπίας πλαστογραφίας τοκογλυ
φίας. υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδο
κίας. νόθευσης και παραβίασης απορ
ρήτου. καθώς και τω ν υποθέσεω ν που  
αφ ορούν τη ν παραβίαση της νομοθε
σίας π ερ ί επιταγώ ν, συναλλαγματικών, 
αξιογράφων εμπορικών εταιρειών, περ ί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, της νομοθε
σίας περ ί το  νόμισμα και την προστασία  
τω ν καταναλωτών.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία του προ- 
οω η ικού είναι απαραίτητη λό γω  του

εύρους και της ποικιλίας των αδικημάτων 
για την εξιχνίαση των οποίων απαιτείται 
σχεδόν οε κάθε περίπτωση διαφορετική 
αντιμετώπιση και ειδικά' χειρισμοί'.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΩΧ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Σήμερα τα οικονομικά εγκλήυατα είναι 
οργανωμένα και παρουσιάζουν τρομερή 
έξαρση. Τα εγκλήματα αυτά αποδίδουν με
γάλα κέρδη οε εκείνους που τα διαηράτ- 
τουν.

Ο ενκληματίες κατά κανόνα ευφυή άτο
μα, χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους και 
πο ικ ίλες  μεθοδεύσεις, που διαφορο
ποιούνται από έγκλημα οε έγκλημα.

Τοκυριότεροαπότα εγκλήματα, πουα- 
ηοδίδει στους επιτήδειους μεγάλα χρημα
τικά ποσά, είναι η απάτη.

Η απάτη, η μεγάλη απάτη, διαπράττεται 
σχεδόν πάντα μαζί με ένα άλλο σοβαρό α
δίκημα, τοαδίκημα της πλαστογραφίας.

Ο απατεώνας δεν είναι, πλέον, ένας α
πλός -κοινός κακοποιός. Είναι ένας κακο
ποιός, που διαθέτει εκτός από ευφυΐα, ευ
γένεια και πειθώ για να παραπλανά τα υ
ποψήφια θύματά του, αρίστη εξωτερική 
εμφάνιση και πλήρη επ ίγνω ση του α
δικήματος που διαηράττει.

Π οικ ίλλουν οι τρόποι που χρησιμο
ποιούν α  κακοποιοί, απατεώνες -πλαστο-

γράφα, για να διαπράττουν τα οικονομι
κά εγκληματά τους. Ενδεικτικά αναφέ- 
ρονταί:

α) Απάτη με χρήση κλεμμένωνκαπλα- 
στογροφημένων επιταγών.

β) Απάτη με χρήση καθ'ολοκληρία π λο  
στώνεπααγών.

γ) Απάτη με χρήση ακάλυπτων επιτα
γών.

6) Απάτη με χρήση επιταγών που εφο- 
δϋάστηκεοαηατεώναςαηό Iοάηεζασε άλ
λο  από το δικό του όνομα, χρησιμοποιώ
ντας πλαστή ταυτότητα.

ε) Απάτη σε βάρος Τραπεζών με τη μέ
θοδο της χρήσης πλαστών στοιχείων, από 
απατεώνες α  οποίοι γνωρίζουν τέλεια υς 
Τραπεζικές διαδικασίες και εκχιράτουν τε
ράστια χρηματικά ποσά είτε προεξοφλώ
ντας προθεσμιακούς λογαριομούς ανύπο
πτω ν καταθετών, είτε μεταφέροντας με
γάλα χρηματικά ποσά από λογαριασμό σε 
λογαριασμό με τη χρήση Τραπεζικών κλετ 
δαρίθμων.

Επίσης έχουμε και τιςπερπτώοειςόπου 
α  απατεώνες εμφανίζονται στα υποψήφια 
θύματά τους ως δήθεν κατέχσντες διάφο
ρες ιδιότητες, προσόντα και γνωριμίες, με 
τις οποίες μπορούν να επιλύσουν τα προ- 
βλήματάτους.

Συνήθως εμφανίζονται σαν Αξιωμα-
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τικοί, Ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, Δι
καστικοί, Ιατροί,γνωστοίδιαφόρω νπολι- 
τικώνκαιδημοσίωνπροσώπων,κληρικοί 
κ. λπ. Ετοι πείθουν τα θύματά τους, ότι 
δήθεν μπορούν να τακτοποιήσουν, πά
ντοτε με το αζημίωτο, τα διάφορα προ- 
βλήματά τους είτε με την"ιδιότητά" που 
τουςδηλώ νουν,ε ίτεμετιςΎψ ηλέςγνω - 
ριμίες",πουισχυρίζονταιότιδιαθέτουν

Υπόσχονται δ ιορ ισμούς στο Δημό
σιο, στην Ολυμπιακή Αέροποριά, στην 
Αστυνομία , στον Ο.Τ.Ε. και οε δ ιάφ ο
ρους ά λλ ο υ ς  Ο ργα νισμ ούς και α πο 
σπούν από τους αφ ελείς μεγάλα χρη
ματικά ηοοά για τη "μεσολάβησή τους*.

Πολλές φορές επιδιώκουν τη σύνα
ψη σχέσεω ν με διάφορες γυναίκες στις 
οπα ίες ψευδώς υπόσχοντα ι νόμο. Α- 
φοΐι τις πείθουν για την "ιερότητα’ του 
σκοπού τους , α π οσπ ούν  από α υτές  
διάφορα χρηματικά ποσά, με το πρό
σχημα ότι τα ζη το ύ ν  προσω ρινά  σαν 
δανεικά για να αντιμετωπίσουν κάποια 
έκτακτη ανάγκη τους και οτη συνέχεια 
εξαφανίζονται.

Αλλη  μεγάλη και επικίνδυνη κατηγο
ρία κακοποιών ασχολείται με την παρα
χάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτο
νομισμάτων. Οι κακοποιοί αυτοί είτε κα
τασκευάζουν σε παράνομα εργαστήρια

πλαστά χαρτονομίσματα με τη μέθοδο 
της εκτύπωσης, είτε με τη χρήση σύγ
χρονων φωτοτυπικών μηχανημάτων α- 
ναπαράγουνχαρτονομίσματα, τα οποία 
στησυνέχειαθέτουνσεκυκλοφορία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 

0 βαθμός δυσκολίας ή ευκολίας του 
εντοπισμού και της σύλληψης των κακο

ποιών αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται 
κυρίως αηότα πραγματικά στοιχεία, τα ο 
ποία υπάρχουν στη δ ιάθεση της δ ιω 
κτικής Αρχής.

Βασική πηγή αυτών των στοιχείων ό 
πως είναι ευνόητο, είναι τα ίδια τα θύμα
τα, τα οποία ανάλογα με το βαθμό συνερ- 
γασιμότητάς τους διευκολύνουν ή δ υ 
σχεραίνουν το έργο της Αστυνομίας.

Η έγκαιρη καταγγελία από το θύμα 
στην Αστυνομία και η ορθή περιγραφή 
του δράστη και της παράνομης πράξης, 
αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Οπως προαναφέραμε, οι διαπράττο- 
ντες οικονομικά εγκλήματα και κυρίως α
πάτες, λόγω του ότι είναι εξειδικευμένοι 
σε ένα σ υ γκεκρ ιμ ένο  τρόπο  δράσης 
συνήθως καθιστούν σχετικά εύκολο το 
έργο της Αστυνομίας στον εντοπισμό και 
τη σύλλη ψή τους. Αυτό φυσικά επιτυγχά
νεται γιατί το εξειδικευμένο και έμπειρο 
αστυνομικό προσωπικό γνωρίζει τα κυ
κλώματα των εν λόγω κακοποιών και τον 
τρόποδράσης τους.

Στην εποχή της πληροφορικής, απα
ραίτητη είναι η δυνατότητα της πλήρους 
αξιοποίησης της οποιοσδήποτε πληρο
φορίας. Αυτό σημαίνει:

-  Ανάγκη πλήρους μηχανοργάνωσης 
της Υπηρεσίας Δ ίω ξης Ο ικονομικώ ν Ε
γκλημάτων.

- Δ υνατότητα  πρόσβασης της δ ιω - 
κτικής Αρχής στα πκπωυκά ιδρύματα της
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Χώρας, α λλά  και σε ά λλες  πηγές (Εφο
ρίες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ.), που θα 
μπορούσαν να της προσφέρουν χρήσι
μες πληροφορίες.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Αμέτρητες περιπτώσεις απάτης δια- 
λευκάνθηκαν από το 4ο Τμήμα Οκονομι- 
κών Εγκλημάτων, μερικές μάλιστα από 
τις περιπτώσεις, κατά καιρούς, ξάφνια
σαν το πανελλήνιο για την "ευστροφία" 
των κατηγορουμένων αλλά παράλληλα 
και για την αφέλεια.. των θυμάτων τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

ΣΠΕΙΡΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ 100ΔΟΛΛΑΡΑ
Τελευταία εξαρθρώθηκε τριμελής σπεί

ρα διακίνησης πλαστών δολλαρίων, που α
ποτελούσαν οι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Κυ
ριάκος Χαραλάμπους και Χαράλαμπος Βα- 
σιλειάδης. Στην κατοχή τηςσυμμορίας βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 3.360 πλαστά 
ΙΟΟδόλλαρα ΗΠΑ.

Τα πλαστά δολλάρια τα ηαρέλαβαν οι 
δράστες από το /Ό/δίνο. Αρχικά τα μετέφε
ραν με το υη’ αριθμόν 613V92I X.Ε. αυτοκίνη
το (MERCEDES), ιδιοκτησίας του Αγγελόπου- 
λου, από το Λονδίνοσιη Σόφια προς πώ ληση 
Επειδή όμως εκεί δεν κατάφεραννα τα διαθέ
σουν, τα μετέφεραν στην Ελλάδα και τα 
προόριζαν για άμεση δάθεση.

Τα κατασχεθέντα πλαστά δολλάρια

ήταν πολύ καλής κατασκευής και είχαν 
παραχαραχθεί με τυπογραφική μέθοδο 
OFFSET.

ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΕΘΕΤΕ
ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

Εξαρθρώ θηκε πρόσφ α τα  επ ίση ς  
σπείρα, που παρασκεύαζε και δ ιέθετε 
στο εμπόριο νοθευμένα οινοπνευματώ
δη ποτά. Τη συμμορία αποτελούσαν οι: 
Εμμανουήλ Κρεμηζάκης και Αθανάσιος 
Τ σα το υμ ά ς . Οι δ ρ ά σ τε ς  χρ η σ ιμ ο 
ποιούσαν σαν εργάτη τον αλλοδαπό Πά- 
βελ Ρεχβιασβίλι, για τη φορτοεκφόρτω
ση των πρώτων υλώ ν και τη μετάφορά 
των νοθευμένων ποτών.

Αγόραζαν σαν πρώτη ύλη, ξηρό αλ- 
κοολούχο ποτό από το ελεύθερο εμπό
ριο, το οποίο έχει τη γεύση και την εμφά
νιση του ουϊσκυ, χαμηλής, όμως, αξίας 
και ποιότητας. Στο αλκοολούχο αυτό πα
ρασκεύασμα, προσέθεταν εμφιαλωμέ
νο νερό και ελάχιστη ποσότητα γνήσιου 
ου ϊοκυ . Το μείγμα ύστερα το τοποθε
τούσαν οε κενές φιάλες από ουϊοκυ μάρ
κας DEWAR'S, CUTTY SARK και BALLAN- 
TINES. Στις φ ιάλες τοποθετούσαν πλα
στές ταινίες ασφαλείας του Γενικού Χη
μείου του Κράτους, ειδικές βαλβίδες με 
το υ ς  κρ ίκους α σ φ α λε ία ς  και έτσ ι 
προμήθευαν την αγορά όλης σχεδόν της 
Χώρας.

ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ "ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ*
Ολα θυμόμαστε τοοοκ που προκάλε- 

σε στην κοινή γνώμη η τεράστια απάτη 
με τις 5.000 πλαστές μετοχές.

Οι δ ρ ά σ τε ς  τη ς  α πά της που συ- 
νελήφθησαν, Γεώργιος Σακελλαρόπου- 
λ ο ς ,Α ν α σ τ ά σ ιο ς  Ζα ρμακούπης και 
Σωτήρης Τρίγκας, είχαν προβεί στην ε 
κτύπωση -έγχρωμη φωτοτυπία- 500 α
νώνυμων τ ίτλω ν (των 10 κοινών μετο
χών κάθε ένας, ήτοι συνολικά 5.000 με
τοχές) της εταιρείας TITAN Α.Ε, τρέχου
σας αξίας 85.000.000 δραχμών, με σκο
πό να τις διαθέοουν στο Χρηματιστήριο.

Και αυτών, όμως, η εγκληματική δρά
ση πήρε τέλος, χάρις στην έγκαιρη και 
συντονισμένη επέμβαση της Υπηρεσίας 
Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Α
σφάλειας Αττικής.

Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Αρ χι φύλακας Δημήψης Φρα γκούλης.
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια - Παρουσίαση Αρχ/κας κων/νος κούρος

Η καθηγήτρια κ. Αλίκη Γιωτοηούλου - 
Μαραγκοπούλου τόνισε στην αρχή της 
ο μ ιλ ία ς  τη ς  οτι το  Ιδρυμα Μαραγκο- 
πούλου αλλά  και η Εταιρία Εγκληματο
λο γ ία ς  τω ν οπο ίω ν τυγχά νε ι να είναι 
πρόεδρος, είναι ανήσυχα για την εξέλιξη 
που παίρνει η βία στην κοινωνία μας και ι
δίως η βία των ανηλίκων. Τα στοιχεία ε ί
ναι συντριπτικά και η αύξηση τρομερή, ι
δ ίω ς  τα τε λε υ τα ία  χρόνια  που κατά 
σύμπτωση αυξήθηκε ο αριθμός των τη 
λεοπτικώ ν καναλιών και υπάρχουν τη 
λεοπτικές εκπομπές που συνεχώ ς πα
ρουσιάζουν σκληρότερες σκηνές βίας εί
τε στη μετάδοση των ειδήσεων είτε σε 
■ψυχαγωγικά* προγράμματα, όπως ται
νίες, κινούμενα σχέδια ή τηλεπαιχνίδια.

■Πρώτα θέλω να τονίσω" συνέχισε, ό
τι, κανένα κοινωνικό φαινόμενο δεν είναι 
συνέπεια ενός και μόνο παράγοντα, πά
ντοτε συμβάλλουν πολλο ί παράγοντες 
αλλά τυγχάνει κάποιες εποχές ένας πα
ράγων απ 'όλους να είναι πολύ σημαντι
κός. Αυτό το υηοπτεύθηκαν εδώ και αρ
κετά χρόνια οι χώρες οι οποίες είχαν την 
ατυχίανα διαδοθείπολύ ητηλεόραση. Ε
τσι καταντάει εδώ η τηλεόραση (ατυχία), 
ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα 
μορφωτικό μέσον, το ισχυρότερο που 
μπορεί να υπάρξει σήμερα στη γη έχο
ντας τη δυνατότητα να φέρει την παιδεία 
και στο πιόαπομακρυσμένοχωριό. Οι χώ - 
ρες αυτές είχαν και οι πρώτες το φαινό
μενο της τρομερής αύξησης της βίας το 
οποίο τις οδήγησε σε έρευνες α  οποίες 
επιβεβαίωσαν δυστυχώ ς τη σχέση με
ταξύ βίας στην τηλεόραση και βίας στην 
κοινωνία. Ιτη ν  αρχή όταν άρχισαν οι έ 
ρευνες αυτές την δεκαετία του 1960 και 
στις αρχές του 1970 υπήρξαν δύο από
ψεις που υποστηρίζονταν σχετικά με το 
θέμα αυτό. Οι μεν έλεγαν οτι η βία στην ο 
θόνη και γενικό στα ΜΜΕ ιδίως όταν είναι 
συστηματική αυξάνει την εγκληματικό
τητα διότι αυξάνει την επιθετικότητα. 
Υπήρχε και η άλλη άποψη η οποία λέει το 
αντίθετο οτι δηλαδή εκτονώνονται οι ε-
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0 τρόπος παρουσίασης των εγκλημάτων, των δραστών, καμμιά φορά και 
των θυμάτων απο την τηλεόραση είναι τέτοιος, ώστε θεμελιώδη δικαιώματα 
του ανθρώπου να γίνονται αντικείμενο καθημερινής προβολής με τρόπο μάλ
λον αδόκιμο, σε σημείο που ορισμένοι να μιλάνε για νέες μεθόδους α λλο 
τρίωσης που εηιχειρούνται μέσω της τηλεόρασης.

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Ιδρυμα Μαραγκοπούλου για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου καιτο Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογιών 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας αφορμή απο ορισμένα 
γεγονότα ηουτελευταίά συνέβησανκαιταλάνισαντην ελληνική κοινή γνώμη, 
ιδιαίτερα με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν απο τα διάφορα κανάλια της ε λ 
ληνικής τηλεόρασης, οργάνωσαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε αίθου
σα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν η καθηγήτρια κ. Αλίκη 
Γιωτοηούλου - Μαραγκοπούλου, ο καθηγητής κ. Νέστωρ Κουράκης και ο α
ρεοπαγίτης κ. Ευάγγελος Κρουσταλάκης. Απο τη συζήτηση αυτή παρουσιά
ζουμε σήμερα την εναρκτήρια ομιλία της καθηγήτριας κ. Γιωτοηούλου - Μα- 
ραγκοπούλου η οποία ανέλυσε τα αποτελέσματα της συνεχούς προβολής 
της βίας σ' όλες της τις αποχρώσεις.



ηιθετικές δ ια θέσεις  τω ν ατόμω ν που 
βλέπουν τηλεόραση και τυγχάνει να έ 
χουν τέτοιες τάσεις. Αυτά στην αρχή. Ο
ταν άρχισαν συστηματικά οι έρευνες α
μέσως έγινε φανερός ο συσχετισμός του 
φαινομένου της αύξησης της βίαιης ε 
γκληματικότητας και της αύξησης των 
προβολών απο την τηλεόραση των σκη
νών βίας.

Οι αντιδράσεις υπήρξαν λυσσαλέες.
Στις ΗΠΑ όπου είχαν δημιουργηθεί 

διαδοχικά δύο Επιτροπές υπο τον πρόε
δρο των ΗΠΑ, με αποκλειστικό σκοπό να 
εξετάσουν τις επιπτώσεις που έχει η τη 
λεόραση στα παιδιά και στον άνθρωπο 
γενικώτερα, έγινε ένας αγώνας τρομε
ρός μεταξύ αυτών που ήταν συνδεδεμέ- 
νοι με συμφέροντα τηλεοπτικά για να

μπούν στις Επιτροπές αυτές και να μπο
ρέσουν να φέρουν τα αποτελέσματα στα 
δικά τους ‘μέτρα·. Ομως τα γεγονότα τα 
οποία αποδείχθηκαν και τα πειράματα τα 
οποία έγιναν υπήρξαν αποστομωτικά.

Αρκείνα πω οτι μέχρι το 1983 υπήρχαν 
πάνω απο 2.500 έρευνες τις οποίες εμε- 
λέτησε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των 
ΗΠΑ -που είναι το σοβαρότερο του ε ί
δους στον κόσμο και έχει τεράστιο αριθ
μό επιστημόνων με βραβεία Νόμπελ στη 
βιολογία, ψυχολογία, ιατρική κ.λ π. Το Ιν
στιτούτο αφού μελέτησε τις έρευνεςαυ- 
τές κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα 
τα οποία θα αναφέρω στη συνέχεια α
φού προηγουμένως εξηγήσω πως άρχι
σαν α  αμερικανοί να ανησυχούν και να ε 
ρευνούν το όλο θέμα.

Η ανησυχία άρχισε με μερικά φαινόμε
να όχι απλώς τρομερής αύξησης της ε 
γκληματικότητας στις ΗΠΑ, αλλά μερικά 
φαινόμενα τα οποία ήταν αναμφισβήτη
τα απομίμηση προγραμμάτων της τη 
λεόρασης.

Για παράδειγμα, στο Denver του Χο
λ οράντο, 25νεαράάτομααυτοκτόνησαν 
αφού είδαν στην τηλεόραση το φίλμ ‘Ε
λαφ οκυνηγός- επαναλαμβάνοντας τη 
σκηνή της "ρώσικης ρουλέτας·.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέ- 
κρινε την προσφυγή μιας μητέρας ενα
ντίον του NBC, διότι το εννεάχρονο κορι
τσάκι της υπέστη επίθεση απο τρία άλλα 
κορίτσια τα οποία εδήλωσαν οτι επανέ- 
λα βα ν τη σκηνή  του  φ ίλμ  ‘ Born In
nocent*, το οποίο είχε προβληθεί τέσσε

ρις ημέρες πριν και δεν ήταν το μόνο φαι
νόμενο το οποίο έγινε μετά απ' αυτό το 
φιλμ.

Απο κει και πέρα άρχισε ο κόσμος να υ - 
ποπτεύεται οτι το θέμα είναι πολύ σοβα
ρό. Τα αποτελέσματα είναι τόσο ομόφω - 
να ώστε οηανίως εις την εγκληματολο
γία έχουμε αφ' ενός μεν τόσο πλούσιο α- 
ριθμό ερευνών -σήμερα έχουν υπερβεί 
τις τρεις χιλιάδες- αφ' ετέρου τόσο συ- 
μπίητοντα πορίσματα θετικά, όσον αφο
ρά τη σχέση της βίας στην τηλεόραση και 
στην κοινωνία.

Τα κυριώτερα εξαυτώ ντω ν πορισμά
των πολύ συνοπτικά αναφέρουν ότι:

Α. Η ζημιά που προκαλεί η βία στην τη 
λεόραση είναι βαρειά και διάρκειας.

0 Leonard Iron καθηγητής ψυχολο
γ ία ς  σ το  π α ν ε π ισ τή μ ιο  το υ  Illino is 
διεξήγαγε μια συγκριτική έρευνα στην ο 
ποία συμμετείχαν 184 αγόρια. Το συμπέ
ρασμα ήταν ότι όσο ποιό κτηνώδεις και 
βάρβαρες ήταν οι σκηνές βίας που είχαν 
δει παιδιά οκτώ ετών τόσο πιό επιθετικά 
ήταν ακόμη και στα δεκαοκτώ τους χρό
νια.

Εκανε συμπληρωματική (followup) έ 
ρευνα. Δηλαδή έκανε την έρευνα όταν 
τα παιδιά ήταν οκτώ χρονών για να δει τις 
συνέπειες των σκηνών βίας οτο ψυχικό 
τους κόσμο και τη συμπεριφορά τους και 
εηανέλαβε την έρευνα με τα ίδια παιδιά, 
μετά απο δέκα χρόνια και είδε οτι δυστυ
χώς διαρκούσαν τα αποτελέσματα στη
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Οοο πιό ουστημαιική και συχνή 
είναι η προβολή ίω ν σκηνών βίας, 

ιόοο πιό πολύ επηρεάζονται ιδίως πρόσωπα, 
που η προσωπικότητά τους όπως διαπλάστηκε 

απο το συνδυασμό βιοφυχικών 
και περιβαλλοντολογιών παραγόντων 
αλλά και οι περιστάσειςτηςζωήςτους 

που σε κάποιο χρονικό σημείο 
τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα.

Τα παιδιά πάντως είναι επηρεασμένα 
σε ιδιαιτέρως υψηλό βαθμό, 

περισσότερο απο τους ενηλίκους.
Είναι σαν ένα σφουγγάρι το παιδί, 

το οποίο απορροφά κοινωνικά πρότυπα.

ψυχολογία τω ν παιδιών αυτών και οτη 
συμπεριφορά τους.

Β. Οσο πιό συστηματική και συχνή εί
ναι η προβολή των σκηνών βίας, τόσο πιό 
πολύ επηρεάζονται ιδίως πρόσωπα, που 
ηπροσωπικότητάτουςόπωςδιαπλάστη- 
κε απο το συνδυασμό βιοφυχικών και πε
ρ ιβ α λλο ντο λο γ ιώ ν  παραγόντων αλλά 
και οι περιστάσεις της ζωής τους που οε 
κάποιο χρονικό σημείο τα καθιστούν ι
διαιτέρως ευάλωτα. Τα παιδιά πάντωςεί- 
ναι επηρεασμένα σε ιδιαιτέρως υψηλό 
βαθμό, περ ισσότερο απο τους εν η λ ί
κους. Είναι οαν ένα σφουγγάρι το παιδί, 
το οποίο απορροφά κοινωνικά πρότυπα.

Γ. Στο πανεπιστήμιο του Horner ο κα
θηγητής Brand Brenner διεξήγαγε έρευ
να που απέδειξε οτι η μακρά παρακο
λούθηση τηλεόρασης, μπλοκάρει την α
νταλλαγή απόψεων, την κριτική ικανότη
τα και την ανάπτυξη συναισθηματικών 
οχέοεων. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραί
τητα για την ανάπτυξη της π ροσω π ικότη - 
τας των παιδιών που γίνονται συναισθη
ματικά ψυχρά, μειώνεται η ανάπτυξη του 
διανοητικού και συναισθηματικού τους 
κόσμου και συνεπώς και η σχολική τους 
απόδοση

Δ. Η βία στην τηλεόραση αποβαίνει 
βαθμιαίωςδιαλυτική των αξιών που απο
τελούν τους ηθικούς φραγμούς της αν
θρώπινης συμπεριφοράς. Σε έρευνα που 
διεξήγαγε ο βρετανός ψυχολόγος Γουί- 
λιαμ Μπένοονμελέτηοετον ψυχικό αντί
κτυπο ο ρ ισ μ έν ω ν τη λεο π τ ικ ώ ν  προ
γραμμάτων πάνω σε 1,565 παιδιά του

Λονδίνου ηλικίας απο 12 -17 ετώ ν. Με βά
ση τη μελέτη του Μπένοον, το είδος των 
θεαμάτων που επηρεάζει περισσότερο 
αρνητικά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, ε ί
ναι τα βίαια ρεαλιστικά φιλμ που εμφανί
ζεται οτι υποστηρίζουν κάποια δίκαια υ
πόθεση. 0 Μπένοον που σημειωτέον α
νέμενε αντίθετα αποτελέσματα απο την 
έρευνά του, ήταν μεταξύ εκείνων που 
ήλπιζαν ότι η βία στην τηλεόραση θα α- 
ποτελέοει μέσον εκτόνωσης των επιθε
τικών τέοεων των τηλεθεατών και ιδίως 
των παιδιών. Εξεπλάγην όταν διαπίστω
σε οτι η μαζική αφομοίωση των τη λεο 
πτικών εκπομπών βίας, όχι μόνον δε δη
μιούργησε αναστροφή της βίας, απενα
ντίας διέλυσε όλες τις θετικές αξίες που

είχαν πάρει τα παιδιά απο την οικογένειά 
τους και το σχολείο, φράγματα στη βίαιη 
συμπεριφορά τους.

Κατά λέξη  ο Μπένοον λέε ι ότι: "τα 
πράγματα συμβαίνουν σα να κεντρίζαμε 
τα αγόρια να δίνουν ελεύθερα έκφραση 
στα κτηνώδη ένστικτά τους. Η βία φαίνε
ται μετά  απο σ υ σ τη μ α τική  παρακο
λούθηση να εκρήγνυται σ ' αυτά, κατά 
τρόπο απολύτως αυθόρμητο. 0 μιμητι
σμός και ο εθισμός στη βία, συνδιαζόμε- 
να, καταλύουν την αποκρουστικότητα 
που αισθάνεται κάποιος για τη βία και ο 
δηγούν επομένω ς στην ευχερέστερη 
προσφυγή σ'αυτήν.

Ε. Η δραματοποιημένη βία επηρεάζει 
περισσότερο απο τις άλλες εικόνες. Δη
λαδή, το να δείχνει η τηλεόραση γεγονό
τα που ουνέβησαν ή ειδήσεις, αυτά δεν 
επη ρεάζουν το ίδιο όπως επηρεάζει μια ι - 
στορία που δημιουργεί συγκινησιακές α
ντιδράσεις συχνά συνδυαζόμενες με υ- 
ποσυνείδητεςταυτίσεις, ιδίωςανοοκλη- 
ρός βίαιος τύπος, εμφανίζεται απο την 
τηλεόραση ωςήρωας.

ΣΓ.Ούτε οι ενήλικοι είναι άτρωτοι, δυ- 
στμχώς. Βέβαια δεν είναι σφουγγάρια 
σαν τα παιδιά, αλλά οι έρευνες απέδει
ξαν οτι και αυτοί επηρεάζονται και είναι 
π ολλές  οι έρευνες που έχουν γίνει. Μια 
ενδιαφέρουσα έρευνα που έκαναν οι κα
θη γητές Corney και Lory σ το  πανεπι
στήμιο του Λος Αντζελες της Καλκρόρ- 
νιαςοι οποίοι εξέτασαν 183 ζευγάρια ηλι- 
κίαςαπο20 - 70ετώνδείχνοντάςτουςεπι 
μία εβδομάδα (συγκεκριμένα 21 ώρες) 
στους άνδρες, προγράμματα βίας. Οι γυ 
ναίκες οι οποίες δεν παρακολουθούσαν, 
δεν ήξεραν τι έβλεπαν οι άνδρες.

Οι άνδρες έπρεπε να γράφουν καθη
μερινώς μετά το πέρας της προβολής, 
πως αισθάνονταν βλέποντας αυτά τα 
φ ιλμ  και οι γυνα ίκες κάθε βράδυ πως 
φέρθηκε ο άντρας τους όταν γύριζε οτο 
σπίτι. Δυστυχώς οι περισσότερα άντρες 
γύριζαν πολύ περισσότερο επιθετικά' α
πο συνήθως.

Το 35% μάλιστα έδειχνε εχθρικές δια
θ έ σ ε ις  και α υτό  το  π ο σ ο σ τό  α π ο τε 
λούταν απο εκείνους που είχαν δείτις πιο 
βάρβαρες σκηνές βίας.

Ζ. Τα ίδια συμβαίνουν και με τη σ ε 
ξουαλική βία, η οποία είναι μια μορφή 
βίας. Και όταν λέμε σεξουαλική βία εν-
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νοούμε μεταχείριση του ερωτικού συ 
ντρόφου ω ς αντικειμένου κατά τρόπο 
που εξευτελίζει την προσωπικότητά του 
ή που τον κάνει να υποφέρει και να πονάει 
ψυχικά ή και σωματικά. Η βαρύτερη μορ
φή αυτού του είδους είναι οι σαδιστικές 
κακοποιήσεις και ο βιασμός. Σ' αυτό το 
σημείο είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση 
μεταξύ πορνογραφίας και ερωτισμού. 0 
ερωτισμός μπορεί να είναι και προκλητι
κός, μπορεί ακόμη και να στοχεύει οε 
κέρδος και να μην είναι πορνογραφικός. 
Στην πορνογραφία η γυναίκα εμφανίζε
ται ως σκλάβα ενός αφέντη. Αντικείμενο 
της πορνογραφίας και των πορνικών οχέ - 
οεων που δείχνει η τηλεόραση, είναι πε
ρισσότερο η καθυπόταξη και λιγότερο η 
γενετήσια απόλαυση του άνδρα, γι'αυτό 
αποκαλείται και "σεξουαλικός φασισμός" 
απο δόκιμους συγγραφείς. Εχει αποδει- 
χθείότι και οι εκπομπές πορνικού περιε
χομένου με σκηνές βιασμών και σαδι- 
ομού, συνδυασμένες με βία και περιφρό
νηση στη γυναίκα, επηρεάζουν τη σ υ 
μπεριφορά των ανθρώπων και μάλιστα 
αυτών που παρακολουθούν συστηματι
κά τέτοιες εκπομπές.

Ολα αυτά που πολύ περιληπτικά ανα
φέρθηκαν προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, τα οποία προστατεύουν 
το Σύνταγμα και Διεθνείς Διατάξεις.

Είναι απαράδεκτο σήμερα η κοινωνία 
να κάθεται να βλέπει με απάθεια τον εηη- 
ρεαομό των ανθρώπων με αυτού του εί
δους τις προσβολές οι οποίες την βλά
πτουν κατάφωρα και ιδιαίτερα όταν βλά
πτεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
τω ν παιδιών, τα οποία καθίστανται έρ
μαια στην κυριολεξία διαφόρων συμφε
ρόντων.

Ευτυχώς που συντρέχουν και άλλο ι 
παράγοντεςόπωςείπαμεοτηναρχή, για
τ ί α λλιώ ς αλλο ίμονο θα είμασταν όλοι

η μακρά παρακολούθηση τηλεόρασης, 
μπλοκάρει την ανταλλαγή απόψεων, 

την κριτική ικανότητα
και την ανάπτυξη συναισθηματικών σχέσεων.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών 

που γίνονται συναισθηματικά ψυχρά, 
μειώνεται η ανάπτυξη του διανοητικού 

και συναισθηματικού τους κόσμου 
και συνεπώς και η σχολική τους απόδοση.

βίαιοι μέσα σε μια κοινωνία βίας.
Πρέπει να κάνουμε ότι είναι ανθρώπι

ν ο ς  δυνατόν, για τα παιδιά προ πάντων 
τα οποία πρέπει να μεγαλώσουν -και ο' 
αυτό εμείς οι γονείς είμαστε απόλυτα υ 
πεύθυνοι - με υγιείς αρχές, κάθε θυσία εί
ναι επιτρεπτή. Τα παιδιά πρέπει να μά
θουν να μην προσβάλουν βασικά ανθρώ - 
πίνα δικαιώματα ά λλω ν ανθρώπων δη
λαδή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας του της σωματικής ακεραιό
τητας, ακόμη και της ζω ής με πράξεις 
βίας τις οποίες εμπνεύοτηκαν και διδά
χθηκαν απο την τηλεόραση.

Δε θα επεκταθούμε σ ' αυτότο σημείο, 
αυτό που πρέπει να προσθέσουμε μόνο, 
είναι πως είμαστε ένας λαός ο οποίος για 
μια στιγμή αισθάνεται μια φρίκη και την α
νάγκη να αντιδράση και πως άμα περάσει 
λίγος καιρός τα ξεχνάει όλα . Απο το 1983 
υπάρχει έκθεση ψυχιάτρων που φωνά
ζουν για τα προγράμματα της τότε τη- 
λεοράσεως λέγοντας: ■ ηάψτε να κατα
σκευάζετε εγκληματίες" και φτάσαμε 
στο 1993 να έχουμε την τρομερή αύξηση 
της βίαιης εγκληματικότητας όχι μόνο εξ' 
αιτίας της τηλεοράοεω ς αλλά  και απο 
αυτήν αναμφίβολα, ως έναν απο τους 
κύριους παράγοντες.

Επαινούμε μάλιστα τους δημοσιο
γράφους της συμπρωτεύουσας που ό 
ταν ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως κά- 
λεοε εκπροσώπους του Τύπου για να λη- 
φθούν μέτρα στην παρουσίαση των φρι- 
κτών εγκλημάτω ν που συνέβηοαν τε 
λευταία στη χώρα μας οι Θεσσαλσνικείς 
δημοσιογράφοι είχαν το θάρρος να πουν 
οτι αρνούνται να καθίσουν στο ίδιο τρα
πέζι που κάθονται οι κύριοι των τηλεοπτι
κών καναλιώ ν. Τόνισαν δε οτι η απά
ντησή τους δεν έχει διάθεση αντιπολι
τευτική αλλά αντίθετα πρόθεσή τους ε ί
ναι να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και 
ζήτησαν να εφαρμοσθεί η ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία για να υπάρξει κά
ποιο θετικό αποτέλεσμα".

Είναι απαράδεκτο σήμερα η κοινωνία 
να κάθεται να βλέπει με απάθεια 

τον επηρεασμό των ανθρώπων με αυτού του είδους 
τις προσβολές οι οποίες την βλάπτουν κατάφωρα 

και ιδιαίτερα όταν βλάπτεται 
η ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, 

τα οποία καθίστανται έρμαια 
στην κυριολεξία διαφόρων συμφερόντων.
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Το Δικαίωμα 
του Πολίτη για Γνώση 

των Διοικητικών Εγγράφων 
και η Σχετική 

Εισαγγελική Αρμοδιότητα 
κατα τον

Οργανισμό Δικαστηρίων

Υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ 
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

1. Το άρθρ. 16 ν.1599/86 καθιέρωσε ρητό το δικαίωμα 
γνώσης των διοικητικών εγγράφων, θεσπίζοντας τους α
ναγκαίους περιορισμούς (έγγραφα αφορώντα την ιδιωτική 
ή οικογενειακή ζωή τρίτων ή απόρρητο κατ' άρθρ. 16 παρ. 
3 εδ. α ' και 5ν. 1599/86 η έρευνα ποινικών και διοικητικών 
παραβάσεων κατ' άρθρ. 16 παρ. 3 εδ. β' ν.1599) από τους 
οποίους ουδείς συντρέχει στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το παραπάνω δικαίωμα απορρέει από την αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας ως οργανωτικής βάσης του κρατούντος 
δημοκρατικού μας πολιτεύματος (άρθρ. 1 του Συντάγμα
τος), από την οποία πηγάζει επίσης η γενική αρχή του διοι
κητικού δικαίου της φανερής δράσης τω ν διοικητικών ορ 

γάνων (βλ. για την τελευταία Γλυκοφρύδη Ε Μ  1959, σελ. 
378, παρ. 13 ΕισηγΕκθ ν.1599/86 και ήδη άρθρ. 6 παρ. 1 ν. 
1943/91 “Με σκοπό τη διαφάνεια στην δράση της διοίκη
σης...") και ενεργοποιεί την μέχρι τούδε συνταγματική στη 
διοίκηση υπόδειξη του άρθρ 10 παρ 1, 2 Συντάγματος), 
αφού επιτρέπει και την κίνηση του προληπτικού ελέγχου 
της διοικητικής δράσης (Τάχος “Η πρόσβαση στα διοικητικά 
στοιχεία κατά του Ν. 1599/86” Ανάτυπο του Εθνικού Κέ
ντρου Δημόσιας Διοίκησης).

Με δεδομένο ότι η κατ' άρθρ 20 παρ. 2 Συντάγματος 
ακρόαση, προϋποθέτει προηγούμενη ουσιαστική ενημέ
ρωση του ενδιαφερομένου θεμελιώνεται έτσι και διαδικα
στικά το δικαίωμα υπεράσπισης ενώπιον των διοικητικών 
αρχών, ως έκφραση του άνω ατομικού δικαιώματος της 
προηγούμενης ακρόασης (Τάχος ό.π ).

Τελικά το παραπάνω δικαίωμα γνώσης τω ν διοικητικών 
εγγράφω ν α ποτελε ί έκφραση ατομικού και πολιτικού δ ι
καιώματος (Τάχος ο.π. άρθρα 1,10, 20 παρ. 2 Συντάγματος 
και 10 Σ.Δ.Α. κυρωθείσης με το ν.δ. 53/74 και εχούσης υ 
περνομοθετική ισχύ με το άρθρ 28 παρ. 1 Συντάγματος) 
εναγωγίμου, της θετικής ή αρνητικής (ρητής ή σιωπηρής) 
σχετικής ενέργειας της διοίκησης, αποτελούσης ατομικής 
διοικητικής πράξης, προσβαλλομένης με αίτηση ακύρωσης 
(ΣτΕ 794/86) εισαγομένης μάλιστα "λαϊκής αγωγής" (Actio 
popularis - για έννοια βλ. Δαγτόγλου "Γεν. Διοικητικό Δίκαιο” 
τομ. Γ1 (1982) σελ. 226) αφού το άρθρ. 16 Ν. 1599/86 δεν 
θέτει ως προϋπόθεση το έννομο συμφέρον του αιτούντος 
“πολίτη", τέτοιου νοουμένου σύμφωνα με το άρθρ. 24 παρ. 
1 του ίδιου νόμου, όχι μόνο του Ελληνα - φυσικού προσώ
που, αλλά  και νομικών προσώπων ή ενώ σεω ν προσώπων 
(βλ. άρθρ. 12 παρ. 1,3 Συντάγματος λ.χ. πολιτικά κόμματα 
- Ολομ. ΣτΕ 4037/79) ή αλλοδαπώ ν (και απόλιδων). Για άρ
ση κάθε αμφιβολίας η παρ. 13 της ΕισηγΕκθ τονίζει "Κάθε 
πολίτης αποκτά το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει γνώ 
ση οποιουδήποτε διοικητικού εγγράφου, όχι μόνο αυτών 
για τα οποία θεμελιώνει έννομο συμφέρον".

Είναι σαφές ότι τιθεμένων κατά μέρος τω ν νομίμων πε
ριορισμών, απομένει ευρύτατο πεδίο άσκησης του άνω δ ι
καιώματος, με μόνο φραγμό την μη καταχρηστική άσκησή 
του κατ' άρθρ. 25 παρ. 3 Συντάγματος σε συνδυασμό με
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το άρθρ. 281 ΑΚ, που έχει εφαρμογή και στο διοικητικό δ ί
καιο (ΣτΕ 2255/78, 5249/77 - ΑΠ 17/78 ΝοΒ 1978, 1223 - 
ΑΠ 234/67 ΕΕΝ 1967,616), ενόψει μάλιστα ότι σύμφωνα με 
την ηαρ. 13 της ΕισηγΕκθ. σκοπός του νόμου είναι η πα
ροχή δυνατότητας στους πολίτες "να υπερασπίσουν απο
τελεσματικότερα τα γενικότερα συμφέροντά τους, είτε α 
τομικά είτε συλλογικά” και όχι οποιοσδήποτε ά λλο  (Τάχος 
ό .π ), α π α γο ρ ευ ο μ ένη ς  ρητά κατ' άρθρ. 16 παρ. 7 ν. 
1599/86 της δυνατότητας αναπαραγωγής διάδοσης και 
χρησιμοποίησης για εμπορικούς λόγους τω ν εγγράφων, α- 
νακυπτούσης έτσι της ανάγκης να α ιτιολογεί ο αϊτών για 
πιό λόγο χρειάζεται τα στοιχεία που αφορούν τρίτους (Σπη- 
λ ιω τό πο υλος "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου" (1987) σελ. 
152, 153).

2. Σύμφωνα με το άρθρ. 25 παρ. 4 ν. 1756/88 ο Εισαγ
γελέας Πρωτοδικών "δικαιούται να παραγγείλει τις υπηρε
σίες του ... δημοσίου τομέα να παραδώσουν ... αντίγραφα, 
όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δ ι
καίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγρα
φα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 ΚΠΔ".

Είναι προφανές ότι η διάταξη εξοπλίζει τον έχοντα δ ι
καίωμα ή έννομο συμφέρον, ενόψει της σχετικής βραδύτη
τας της ακυρωτικής κατά τα άνω διαδικασίας σε περίπτωση 
άρνησης της Διοίκησης, με την τάχιστη Εισαγγελική και 
σχετικά ταχεία ποινική προστασία.

Πράγματι αφού η Διοίκηση υποχρεούται κατ' άρθρ. 16 ν. 
1599 να χορηγεί μη υπαγόμενα στους περιορισμούς του 
αιτούμενα έγγραφα, εφόσον αρνηθεί, τότε θεωρούμε ότι 
ανακύπτει η κατ' άρθρ. 25 παρ. 4 ν. 1756 εισαγγελική αρ
μοδιότητα, παραδοχή που προϋποθέτει σχετική αίτηση 
στον Εισαγγελέα με επισυναπτόμενη τπν προς την Διοίκη
ση αρχική αίτηση και την απάντηση της τελευταίας. Στο 
στάδιο αυτό, λίγες φορές στην πράξη θ' ανακύπτει, αλλά 
και ενόψει της άνω εισαγγελικής αρμοδιότητας θα είναι 
χρήσιμη η εφαρμογή του άρθρ. 259 ΠΚ, η συνδρομή του 

οποίου ευχερέστερα θα συνάγεται επ ί τυχόν νέας άρνησης 
της Διοίκησης, ύστερα από την άνω σχετική Εισαγγελική 
παραγγελία.

Ο περιορισμός που τίθεται στην άνω Εισαγγελική αρμο
διότητα με τον νεώ τερο ν. 1756/88 είναι ο του άρθρ. 261 
ΚΠΔ, από τον συνδυασμό του οποίου με τα άρθρ. 212 και 
263 ΚΠΔ συνάγεται όι ο Εισαγγελέας δεν "δικαιούται" να ηα- 
ραγγείλει την χορήγηση εγγράφων αφορώντων διπλω μα
τικό ή στρατιωτικό ή αναγόμενο στην ασφάλεια του Κρά
τους μυστικό ή μυστικό του λειτουργήματος ή του επαγ
γέλματος κληρικού, συνηγόρου, τεχνικού συμβούλου κατ' 
άρθρ. 204 επ. ΚΠΔ συμβολαιογράφου, ιατρού, φαρμακο
ποιού, βοηθού αυτών και μαιών.

Ευχερώς συνάγεται ότι ο Εισαγγελέας δεσμεύεται από 
τους άνω μόνο περιορισμούς, καθώς επίσης ενόψει του 
άρθρ. 24 παρ. 2,4 ν. 1756/88 (καθήκον υπακοής στον νό 
μο, με αποστολή την τήρηση της νομιμότητας) και από τις

λοιπές σχετικές συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις, όπως λ.χ. 
τις περ ί φ ορολογικού (άρθρ 68, 69 ν.δ. 3323/55 όπως 
τροπ. με άρθρο 17 ν. 1828/89) ή τραπεζικού (ν.δ. 1059/71, 
άρθρ. 40 ν. 1806/86, άρθρ. 10 ν. 1858/89) απορρήτου και 
όχι από τους περιορισμούς του άρθρ. 16 ν.1599 οι οποίοι 
τέθηκαν στην Διοίκηση (τούτου ενισχυόμενου και από το 
άρθρ. 24 παρ. 2ν. 1599) και δεν ταυτίζονται με αυτούς του 
άρθρ. 25 ηαρ. 4 ν.1756, όπως λ.χ. αυτός που αφορά εν γέ- 
νει τα έγγραφα ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου τρίτων ή την 
δημόσια πίστη και το νόμισμα ή το εμπορικό και βιομηχανι
κό απόρρητο για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευ 
ρεσιτεχνίας κατά ν. 2527/20 (βλ. Ρόκα "Αθέμιτος Ανταγωνι
σμός" 1977, σελ. 65,127 επ.) σημειωμένου ότι κατ' άρθρ. 
16 παρ. 3ν. 1599 η Διοίκηση δύναται και δεν υποχρεούται 
ν ' αρνηθεί τα υπαγόμενα στους περιορισμούς του έγγρα
φα.

Συγκεκριμένα ο Εισαγγελέας "δικαιούται" να παραγγείλει 
στην αρνηθείσα Διοίκηση να χορηγήσει έγγραφα σ ' αυτόν 
που έχει "δικαίωμα ή έννομο συμφέρον". Δικαίωμα έχει κα
τά τα προαναφερθέντα στο εδάφιο Β.Ι. του παρόντος, ο 
οιοσδήηοτε που ζητά έγγραφα μη υπαγόμενα στους πε
ριορισμούς του άρθρ. 16 ν. 1599, ενώ  ο Εισαγγελέας θα 
πρέπει να σταθμίσει το έννομο συμφέρον εκείνου που θέ
λει έγγραφα, τα οποία υπάγονται στους περιορισμούς του 
άρθρ. 16 ν. 1599, χωρίς να υπάγονται σ ' αυτούς του άρθρ. 
25 παρ. 4 ν.1756. Στην περίπτωση αυτή ο αϊτών θα πρέπει 
όχι μόνο ν ' αναφέρει αναλυτικά το έννομο συμφέρον του 
(ΣτΕ 2056/82), αλλά  και να θεμελιώνει ότι αυτό είναι προ
σωπικό, άμεσο και ενεστώς (βλ. Δαγτόγλου "Γενικό Διοικη
τικό Δίκαιο" τόμος Γ1 (1981) σελ. 226 επ.) και όχι αόριστο, 
μέλλον, ενδεχόμενο, απλώς προσδοκώμενο ή παρωχημέ
νο.

Είναι σαφές ότι ο Εισαγγελέας κατ' άρθρ. 25 παρ 4 ν. 
1756 δεν είναι απλός διαιτητής στις δ ιενέξε ις  δυστρο - 
πούντων δημοσίων υπα λλήλω ν και πολιτών, πολύ περισ
σότερο δεν είναι απλό υποκατάστατο τω ν αρμοδίων υπαλ
λή λω ν ή ιμάντας μεταβίβασης αιτήσεων πολιτώ ν προς την 
Διοίκηση, αλλά  κυρίαρχο δικαιοδοτικό όργανο.

(Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ποινικά Χρονικά",
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ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΠΡΟ ΑΣΤΕΙΟ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Νέα Φ ιλα δέλφ εια : κο ινώ ς Π οδονί- 

φτης. Νέος ηροσφυγικός συνοικισμός ε 
κτός σχεδίουπόλεω ςΑθηνώ ν, εκτεινό
μενος ολίγον πέραν της θέοεω ς'Αλυσί- 
6cf και της επ ί του εις τον Κηφισσόν συμ
β ά λλο ν τα ς  π ο τα μ ίο υ ’ Π οδονίφ της" 
γέφυρας της αμαξιτής οδού Αθηνώ ν - 
Δ εκελεία ς . Κάτοικοι 6.637 κ α τ ' αηο- 
γρα φ ήντου 1951, κυρίω ς πρόσφ υγες  
προερχόμενοι από την ομώνυμον πόλιν  
της Δυτικής Μικρασίας, κτισθείσα τω 140 
π.Χ. υπό του βασιλέας της Περγάμου Ατ- 
τόλου  θ ' του Φ ιλαδέλφου, και κειμένην 
π ερ ίτο  170όνχιλιόμετρον της σιδηρο
δρομικής οδού  Σμύρνης - Καραχισάρ 
(■.Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθε- 
ρουδάκη).

Αυτά έγραφε η εγκυκλοπαίδεια της ε 
ποχής. με τη γραφική για τη σημερινή ε 
ποχή διατύπωσή της. Σήμερα, εβδομήνα 
περίπου χρόνια μετά την εγκατάσταση 
των προσφύγων, η εικόνα είναι αρκετά 
διαφορετική: ο παλιός ηροσφυγικός οικι
σμός έχει μεταμορφωθεί σε ένα  πανέ
μορφο και νοικοκυρεμένο ηροάστειο, 
που σφύζει από ζω ή. Ποιος δεν έχει πάει 
τα παιδιά του οτο Αλσος για να δουν το 
Ζωολογικό Κήπο και τη λιμνούλα, ποιος 
δεν έχει δροσ ισθε ί τα καλοκαιριάτικα

βράδια με παγωτό καϊμάκι και εκμέκ στα 
περίφημα ζαχαροπλαστεία τηςΦιλαδέλ- 
φειας, ποιος δεν έχει διασκεδάσει στα 
γραφικά ταβερνάκια με τους πολίτικους 
μεζέδες;

Η ταυτότητα της περιοχής
Η έκταση σήμερα  του  ομ ώ νυμ ο υ  

Δήμου είναι περίπου 2.500 στρέμματα 
και ο εγγεγραμμένος πληθυσμός, σύμ

φ ω να  με τη ν  α πογρα φ ή το υ  1991, 
25.261 κάτοικοι. Στο άλλω τε υποβαθμι
σμένο ηροσφυγικό προάστειο, τώρα λε ι
τουργούν δύο ΠαιδικοίΣταθμοί, επτά Νη
πιαγωγεία, εννέα Δημοτικά Σχολεία, τέσ 
σερα Γυμνάσια, δύο Λύκεια, επίσης Νυ
κτερ ινό  και Τεχνικό - Επαγγελματικό  
Λύκειο, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές, 
Πνευματικό Κέντρο, δύο Κ.Α.Π.Η., πέντε 
Τράπεζες, Ταχυδρομείο και Ταμιευτήριο,
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Υποθηκοφυλακείο, Υποκατάστημα του 
Ι.Κ.Α., Παράρτημα του Π.Ι.Κ.Π.Α. κ.ο.κ.

Η περιοχή είναι κατ' εξοχήν οικιστική, 
χωρίς βιομηχανικές ζώ νες ή μεγάλα ε 
μπορικά κέντρα α λλά  ξεχωρίζει για την 
πυκνότητα και την ποικιλία των δημόσιων 
κέντρων: 137 συνολικά καταστήματα υ 
γειονομικού ενδιαφέροντος βρίσκονται 
στην περιφέρεια του οικείου Αστυνομι
κού Τμήματος.

Εκπληξη δημιουργεί η ύπαρξη και λε ι
τουργία τόσων Γηπέδων, Γυμναστηρίων 
και Αθλητικών Συλλόγω ν, γεγονός που 
αναντίρρητα οφείλεται στην αγάπη των 
προσφύγων για τον αθλητισμό: η Αθλη
τική Ενωση Κωνσταντινούπολης, η περί
φημη A.ΕΚ. με το Γήπεδο ποδοσφαίρου 
■Νίκος Γκούμας" και το  κλε ιστό  Γυμνα
στήριο ’ Γεώργιος Μ όσχος· για αγώνες 
μπάσκετκαι βόλλεύ, ο Ιωνικός με το δικό 
του κ λε ισ τό  Γυμναστήριο για αγώ νες 
μπάοκετ, βόλεϊ και χάντ-μπολ και ο Αθλη
τικός Ομιλος Νέας Φιλαδέλφειας με ένα 
ανοικτό Γυμναστήριο, αποτελούν τα κέ
ντρα της α θ λη τ ική ς  κ ίνησης της π ε 
ριοχής.

Τέλος, το περίφημο Αλσος της Νέας 
Φ ιλα δέλφ εια ς  με τη λ ιμ νο ύ λα  και το 
Ζωολογικό Κήπο, είναι μια ζωογόνα πρά
σινη νησίδα μέσα στο μπετόν του Λεκα
νοπέδιου, που δείχνει και τη φροντίδα και 
το ενδιαφέρον του Δήμου για τα σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και τη 
δυναμικότητά του, όπως αποδεικνύεται 
και από την καθιέρωση διάφορων εορτα

στικών εκδηλώσεων, με πιο γνωστό τον 
ηανηγυρικόεορτασμότης Πρωτομαγιάς. 
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στην τελευ 
ταία πρωτοβουλία και πρωτοτυπία του 
Δήμου να προμηθευτεί και θέσει σε κυ
κλοφορία ένα μικρό, χαριτωμένο τρενά- 
κι, το οποίο κάνει τακτικές διαδρομές μέ
σα στα όρια της Νέας Φιλαδέλφειας για 
να εξυπηρετήσει τους δημότες που θέ
λουν να μετακινηθούν από το ένα σημείο 
στο άλλο.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, 
με οργανική δύναμη 39 αστυνομικών, ί
διο αριθμό υπάρχουσας αλλά ηαρόντες 
μόνο τους μισούςί!) και με ένα περιπολι
κό, προοπαθείναανταπεξέλθειστις υπο
χρεώσεις που δημιουργεί η αστυνόμευ
ση μιας τόσο ζωντανής και πολυάριθμης 
αστικής περιοχής, η οποία διαθέτει μάλι
στα και τόσο ισχυρούς πόλους έλξης επι
σκεπτών. 0 Διοικητής του Αστυνόμος Α' 
Χαράλαμπος Τσοπακίδης, με λίγες αλλά 
περιεκτικές λέξεις, μας εξήγησε πώς η 
προσπάθεια αυτή μπορεί να γίνει πραγ
ματικότητα: "Στηρίζομαι στο πραγματικό 
ενδιαφέρον των υφισταμένων μου για 
την εύρυθμη και αποτελεσματική λ ε ι
τουργία της υπηρεσίας μας, στην αγάπη 
τους για το  κοινωνικό έργο που επ ιτε- 
λούν, αλλά και στη διάθεση για συνεργα
σία μαζί μας τόσο των πολιτών όσο και 
τωνάλλωνΥηηρεσιώντηςπεριοχής, που 
τη δημιουργεί η καλή πίστη και οι άριστες 
σχέσεις μας.
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ΟΔΗΓΗΣΗ
Εχει παρατηρηθεί ότι τα τροχαία α

τυχήματα και οι θάνατοι απ' αυτά, αυξά
νουν σημαντικά κατά τα Σαββατοκύρια
κα, τις γιορτές, και κατά τις περιόδους 
των θερινών διακοπών που παρουσιάζε
ται έντονη κίνηση στους δρόμους. Επί
σης έχει διαπιστωθεί ότι οι οδηγοί που 
κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες, κυ
ρίως μετά την παραμονή τους οε κέντρα 
διασκέδασης, που έχουν καταναλώσει 
και ποσότητα οινοπνευματώδους ποτού 
συμμετέχουν περ ισσότερο στην πρό
κληση τροχαίων ατυχημάτων

Αν και η χρήση οινοπνευματωδών πο
τώ ν  ε ίνα ι μία από τ ις  κα θ η μ ερ ινές  
συνήθειες ορισμένων ατόμων, ανεξάρ
τητα απάτην κοινωνική και πολιτιστική 
στάθμη, η υπερβολική χρήση τους από ά
τομα που οδηγούνοχήματα, αποβαίνει 
πάντοτε πολύ επικίνδυνη.

Η αλκοόλη, ανάλογα με το ποοοστό 
συγκέντρωσής τηςστον εγκέφαλο, επιρ- 
ρεάζει αρχικά την κριτική ικανότητα του 
ατόμου, στη συνέχεια προκαλείασυνερ- 
γασία των μυών, αναισθησία, απώλεια 
των αισθήσεων και τελικά τον θάνατο. 
Κατά την είσοδό της στον οργανιομό α
κολουθεί τη διαδρομή οτόμα - οισοφά
γος - στομάχι - έντερο - αίμα και έτσι κυ
κλοφορεί ο ' όλα τα μέρη του σώματος. 
Εκεί παραμένει οε μορφή υγρών κυττά
ρων, έως ότου η περισσότερη επιστρέ
φει δια του αίματος οτο συκώτι όπου και 
οξειδώνεται. Η υπόλοιπη αποβάλλεται 
από το σώμα με τα ούρα, τον ιδρώτα και 
την αναπνοή.

Η παρουσία της αλκοόλης στον αέρα 
είναι αποτέλεσμα διάχυσης αυτής από 
τα αιμοφόρα αγγεία και τα κύτταρα των 
πνευμόνων. Κατά τον τρόπο αυτό η πα
ρουσία αλκοόλης στο αίμα εμφανίζεται 
αυτόματα και στον εκπνεόμενο αέρα. 0 
HENRY ουνέδεσε μαθηματικά την ποσο
στιαία περιεκτικότητα ενός πτητικού υ
γρού οε διάλυμα, με την ποσοστιαία πε
ριεκτικότητα των ατμών του πάνω από 
τη ν  επ ιφ ά νε ια  του  δ ια λύ μ α το ς , και 
διατύπωσε και τον ομώνυμο νόμο, σύμ-

j

ΚΑΙ ΠΟΤΟ
φωνα με τον οποίο η περιεκτικότητα της 
αλκοοόλης οτο αίμα είναι ανάλογη με τη 
περ ιεκτικότητα  της α λκοό λη ς  στους 
πνεύμονες. Πιο συγκεκριμένα κατέληξε 
ότι η ποσότητα τηςαλκοόληςσ'ένα κυβι
κό εκατοστό αίματος, είναι η ίδια που ηε- 
ριέχεται οε 2.100 κ.εκατοστά αναπνοής 
δηλαδή 1:2.100.

Επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλης
στο αίμα "BAC

(BLOOD ALCOHOL CONCENTRATIONS)
Στις π ερ ισ σ ό τερ ες  Π ο λ ιτε ίες  τω ν 

Η.Π.Α., τ ο 0,10% BACθεωρείται απόδειξη 
ανικανότητας για οδήγηση. Σε άλλες πο
λιτείες στον Καναδά και στις περισσότε- 
ρεςχώρεςτης Ευρώπης, το όριο αυτό ε ί
ναι 0,08%. Στή χώρα μας η μεγίστη επ ι
τρεπόμενη συγκέντρωση αλκοόλης στο 
αίμα, πέραν της οποίας το άτομο υπέχει 
ευθύνη είναι η των 0,05%. Από το ποσο
στό αυτό και μέχρι του 0,08% πρέπει να 
να απαγγέλεται κατηγορία εφόσον και α
πό άλλες συμπτώσεις (κατάσταση, τρό
πος οδήγηση κ.λπ.) εξάγονται συμπερά
σματα ύπαρξης μέθης. Από 0,08% και ά
νω υπάρχει πλήρης απόδειξη μέθης. 0 
παρακάτω πίνακας δίνει τη σχέση μεταξύ 
της περιεχόμενης στο αίμα αλκοόλης και 
του αριθμού των αλκοολούχων ποτών 
και αναλώνονται από ένα ‘μέσο’ άτομο:

Για κατανόηση του πίνακα θα πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι π μπύρα περιέ
χει αλκοόλη σε ποσοστό 4-7%, το κρασί 
9-14% και τα σκληρά ποτά (ουίσκυ, τζιν.

βότκα κ.λπ.) 40-50%. Ενα ποτό = Ι2 ΟΖ 
μπύρα, 6 ΟΖ κρασί.

Επίσης η αντιστοιχία μεταξύ αριθμού 
ποτών και BAC είναι:
ένα ποτό οε διάστημα μιάς ώρας =0,15 
BAC

τρία ποτά οε διάστημα μιάς ώρας = 
0,40 BAC

επτά ποτά οε διάστημα μιάς ώρας = 
10BAC

Τα παραπάνω νούμερα αφορούν σε 
άνδρες, βάρους περίπου 80 κιλών Ατο
μο με το 1/3 του ανωτέρω βάρους έχει 
σωματικά υγρά λιγώτερα κατά 1/2 των 
υγρών του ανωτέρω, έτσι η ένδειξη, για 
την ίδια κατανάλωση θα είναι η διπλάσια

Παρακάτω εκτίθενται η κατάσταση 
του ατόμου και τα συμπτώματα, που πα
ρουσιάζει, ανάλογα με το ποσοστό οι- 
κνοπνεύματος που έχει στο σώμα του 
(BacYC%):

(a)Bac0-0,02: Νηφαλιότητα Αισθά
νεται ευδιαθεσία και γίνεται πιο ομιλητι
κός.

(β) Bac 0,02 - 0,05: Ευφορία Εχει αυ
τοπεποίθηση και χάνει ποσοστό μετριο
πάθειας. Τα αισθητήρια όργανά του χά
νουν την απόδοσή τους, χάνει συντονι
σμό ενεργειών του, γίνεται απρόσεκτος, 
χάνει τσνέλεγχοσυγκέντρωσηςτηςσκέ- 
ψηςτου.

(γ) Bac 0,04 - 0,10: Διέγερση. Αστά
θεια μνήμης και απώλεια λογικής. Ε
λάττωση αντίληψης, αίσθησης, συντονι
σμού ενεργε ιώ ν στις κινήσεις και οτο 
περπάτημά του, μη αντίδρασης. Επίσης 
πιθανόν τάση προςέμετο η ανάγκη να ξα
πλώσει.

(δ) Bac 0,07 - 0,012: Γύγχιση Χάνει 
τον  π ροσα να τολισμό  του , υφ ίσταται

Βάρος 
σε Kgr

ΠΟΤΑ (ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΩΡΩΝ) 
1-1/2 οζ ή 80° ΠΟΤΑ ή 12 οζ ΜΠΥΡΑ

45 7Τ3 \ 5 6 7 8 9 10 11 12
55 1 2\3 4 \ 5 6 7 8 9 10 11 2
64 1 2\3 4 \ , 5 6 7 8 9 10 11 12
73 1 2 \3 4 6 7 8 9 10 11 12
82 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
91 1 2 3 4 5 \ 6 7 8 9 10 11 12
100 1 2 \ 3 4 5 \ 6 7 8 9 10 11 12
110 1 2

i l l
5 7 8 9 10 11 12

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΤΙ ΚΑΝ Ο- ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ
BAC ΕΩΣ ΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΑ 0,09 ΚΑΙ ΑΝΩ
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σύγχιση της μνήμης και ζαλάδες. Πιθα
νόν αισθάνεται υπερβολικό φόβο, λύπη, 
τάοη προς θυμό ή βία. Απώλεια της ικα
νότητας να ξεχωρίσει χρώματα, σχήμα
τα, κινήσεις και διαστάσεις. Ελατ
τωμένη αίσθηση πόνου. Χάνει ι
σορροπία στο βάδισμα και ικανό
τητα να αρθρώσει σωστά λέξεις.

te)BacO,11 -0,16: Ζάλη μέχρι 
αναισθησία. Απάθεια, γενική α
δράνεια, πλησιάζει κατάσταση 
παράλυσης. Δεν αντιδρά σε ερε
θίσματα. Ανικανότηςνα σταθεί 
όρθιος ή να περπατήσει. Εμετός, 
απώλεια ελέγχου συγκρότησης 
ούρω ν, περ ιττω μάτω ν. Κώμα, 
ύπνος ή αναισθησία.

(στ) Bac 0,15 - 0,20: Κώμα και 
αναισθησία. Οι ανακλαστικέςτου 
ενέργειες έχουν απω λεσθεί. Η 
θερμοκρασία του σώματος έχει 
κατέλθει, και η κυκλοφορία του 
αίματος και ο ρυθμός αναπνοής 
έχουν ελα ττω θεί. Πιθανόν και 
θάνατος.

(ζ) Bac 0,19 και άνω: Θάνατος από α
δράνεια του αναπνευστικού συστήμα
τος

Σύγχρονα όργανα προσδιορισμού 
της ποσοστιαίας αναλογίας 

αλκοόλης στο αίμα
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

(άρθρο 42 Κ.Ο.Κκαι υη. αριθ. 13382 Φ. 
705.11/46/77 κοινή Απόφαση Υπουργών 
Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης) για να 
θ ε μ ε λ ιω θ ε ί π λή ρ ω ς  το  αδίκημα της 
ο δ ή γ η σ η ς  υπό  την  επ ίδ ρ α σ η  ο ιν ο 
πνεύματος, είναι απαραίτητο να προσ
διοριστεί η ποσοστιαία αναλογία αλκοό
λης στο αίμα του οδηγού. Αυτό επιτυγχά
νεται είτε με την αναλογία αλκοόλης του 
αίματος ύστερα από αιμοληψία είτε με 
την χρησιμοποίηση του αεροχρωματο- 
φάγου που προσδιορίζει την ποσότητα 
της αλκοόλης από δείγματα λαμβανόμε- 
να από την εκηνοή, αηό μικρή ποσότητα 
αίματος ή ούρω ν. Για τον  ποοοοτικό 
προσδιορισμότηςαλκοόληςμπορούννα 
χρησιμοποιηθούν και ά λλες  μέθοδοι α
ναγνωρισμένες επιστημονικά.

Μέχρι σήμερα α  Αστυνομικές Υπηρε
σ ίες για τον προσδ ιορ ισμό της ποσο
στιαίας αναλογίας της αλκοόλης οτο αί
μα του ύ ποπτου μέθης οδηγού, ακολου -

θούν την μέθοδο της αιμοληψίας Στην 
πράξη όμως η τακτική υλοποίησης της 
μεθόδου αυτής δημιούργησε ορισμένα 
προβλήματα εστιαζόμενα κυρίως οτην

αδυναμία λήψης του αίματος από γιατρό 
(απομακρυσμένα σημεία), άρνηση των 
οδηγώ ν επ ικαλούμενω ν λόγους θρη
σκευτικής συνείδησης (μάρτυρες Ιεχω
βά) ή παθολογικών αιτίων, μη δυνάμε- 
νων όμως αμέσως να διαπιστωθούν ε λ 
λείψει γιατρών στον τόπο του ελέγχου 
κ λπ Παράλληλα, στις περισσότερες πε
ριπτώσεις μεταφοράς του ατόμου στο 
νοσοκομείο για λήψη αίματος διαοπάται 
η αστυνομική δύναμη για τη συνοδεία και 
ιδ ίως μετά το δεύτερο περιστατικό εκ 
των πραγμάτων καθίσταται ανέφικτη και 
η παραπέρα λειτουργία του συνεργείου 
τροχονομικού ελέγχου.

Τα παραπάνω προβλήματα και πλήθος 
άλλων (αποστολή του αίματος για εξέτα
ση στα εργαστήρια - αναμονή απαντήσεως 
κ λπ .) αντιμετωπίστηκαν από ορσμένες Υ
πηρεσίας Τροχαίας με τον πρόσφατο εφο
διασμό τους (Μάρτιος 1994) με ηλεκτρονι - 
κά αλκοολόμετρα τελευταίου τύπου, τα ο 
ποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για τον 
ακριβή προσδιορισμό της ποσοστιαίας α
ναλογίας της αλκοόλης.

Η λε ιτο υργία  του α λκοολόμετρου  
στηρίζεται στην αρχή ότι η ποσότητα της 
αλκοόλης που περιέχεται στο δείγμα της 
αναπνοής, εξαρτάται από την ποσότητα 
της αλκοόλης που περιλαμβάνεται στο

αίμα που κυκλοφορεί στους πνεύμονες 
(Νόμοςτου HENRY)

Τρόπος λειτουργίας του αλκοολόμετρου
Το αλκοολόμετρο περιέχει ένα κατα

λυ τ ικό  α ισθητήρα και μία η λ ε 
κτρική αντλία αναρρόφησης, η ο 
ποία όταν ενεργοποιείται αντλεί 
δείγμα 1 cc απάτην αναπνοή και 
το οδηγεί στον αισθητήρα για α
νάλυση. Η υπάρχουσα αλκοόλη 
στο δείγμα ‘καίγεται· και στον αι
σθητήρα δημιουργείται ροή ηλε- 
κτρονίω ν. Ενας εν ισχυτή ς  εν ι
σχύει τη ροή ηλεκτρονίω ν που 
μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα 
και αναλύεται σ ' ένα υπολογιστή. 
Το α π οτέλεσμ α  της ανάλυσης 
αυτής εμφανίζεται στην οθόνη, 
αποθηκεύεται στη μνήμη του υ 
πολογιστή και μπορεί να ανακλη
θ ε ί με τη  βοήθεια  ε ιδ ικο ύ  
πλήκτρου.

Με καλή δειγματοληψία η έν
δειξη του οργάνου δεν διαφέρει 

περισσότερο από 5% σε σχέση με δείγμα 
αίματος που θα ληφθείτην ίδια ώρα 

Το αλκοολόμετρο μπορεί να συνδυά
ζεται και με εκτυπωτή, που τυπώνει σε 
χαρτίόλεςτιςενέργειεςκαι τιςηληροφο- 
ρίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου. Η εκτύπωση περιλαμβάνει 
τον αριθμό σειράς παραγωγής του εκτυ
πωτή, την ημερομηνία εξέτασης και τον 
α/α αυτής, τον  αριθμό σειράς παρα
γωγής του αλκοομέτρου, τη θερμοκρα
σία σε βαθμούς Κελσίου, την ώρα και χώ 
ρο ειδικό για την αναγραφή αηό τον χειρι
στή του οργάνου του ονόματος του ε- 
λεγχομένου, του ονόματος του χειριστή 
Αξιωματικού και ενός μάρτυρα και του 
χώρου (τοποθεσία) του ελέγχου.

Βεβαίωση της εξέτασης 
Γιατη βεβαίωση τηςεξέταοηςσυντάσε- 

ται κατ' επιταγή της παρ 4 της υπ' αριθμ. 
13382 Φ 705.11/46/77 απόφασης, έκθε
ση στην οποία πρέπει να επισυνάπτεται η 
εγγραφή του εκτυπωτή. Την έκθεση πρέ
πει να προσυπογράφει και ο εξεταζόμενος, 
για να μην υπάρχουν περιθώρια αμφι
σβήτησης. Εφόσον η πρώτη δοκιμασία α- 
πέβη θετική θα πρέπει να επακολουθήσει 
και δεύτερη δοκιμασία μετά πέντε λεπτά α - 
πότοτέλοςτηςηρώτης □
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Με την κατάθεση στη Βουλή του νο
μοσχεδίου 'για την εκλογή των Ελλήνων 
αντιπροσώ πω ν στο  Ευρωπαϊκό Κοινο
β ο ύ λ ιο ', εγκα ινιάστηκε ουσιαστικά η 
προεκλογική περίοδος για τις Ευρωεκλο
γές της 12ης Ιουνίου 1994. Εκλογές οι ο 
ποίες -παρά τις ιδιομορφίες τους και την 
εκ τω ν πραγμάτων περ ιορ ισμένη θε
σμική σημασία ηου έχουν για τις εσω τε
ρικές πολιτικές εξελίξε ις - συνιστούν ό 
μως ριζική τομή στην ελληνική εκλογική 
παράδοση, αφού ουσιαστικά καταργούν 
την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγέ
νειας για την άσκηση των εκλογικών δ ι
καιωμάτων, έστω  και μόνο στην ειδική 
περίπτωση των ευρωεκλογών.

Από την Κοινότητα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

Η τρίτη πενταετής θητεία του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου, εκλεγμένου με ά
μεση καθολική ψηφοφορία για την περίο
δο 1989-1994, χαρακτηρίζεται από έντο
νη δραστηριότητα και μεταβολές στο πο
λ ιτ ικό  - θεσμικό στερέω μα της Ευρω
παϊκής Ενωσης αλλά  και του ίδιου του 
Οργάνου. Από την αρχή της παρούσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο διαμόρφωσε τη στρα-

ΕΥΡΩ-

12 λαοί
325 εκ. Ευρωπαίοι πολίτες 

Ένα Κοινοβούλιο

ΕΚΛΟΓΕΣ 1994
τηγική του όσον αφορά τη θεσμική μετε
ξέλιξη της Κοινότητας στην πορεία της 
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση.

0 προβληματισμός και οι συζητήσεις, 
στο πλαίσιο του Σώματος, είχαν αποτέ
λεσμα την έγκριση εκθέσεων και ψηφι
σμάτω ν με τις οποίες το Κοινοβούλιο 
διατύπωσε τις προτάσεις του, όσον αφο
ρά την προετοιμασία και διεξαγωγή των 
Διακυβερνητικών Διασκέψεων για την Οι
κονομική, Νομισματική και Πολιτική Ενω
ση αντιστοίχως, που οδήγησαν στην τρο
ποποίηση τω ν Συνθηκών και την υπο
γραφή και θέση σε ισχύ της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ (1.11.1993). Η νέα αυτή Συν
θήκη επέφερε τις εξής βελτιώσεις, όσον 
αφορά τις αρμοδιότητες του Σώματος: 

-εισήγαγε μια νέα διαδικασία, γνωστή 
ως διαδικασία συναηόφασης, η οποία βα

σίζεται στη διαδικασία συνεργασίας α λ
λά προβλέπει επ ιπλέον ότι αν το Συμ
βούλιο στη δεύτερη ανάγνωση δεν απο
δεχθεί τις τροπολογίες του Κοινοβου

λίου, τότε μια Επιτροπή Συναλλαγής α
ναλαμβάνει την εξεύρεση συμβιβασμού. 
Σε περίπτω ση μη επ ίτευξης συμβιβα
σμού, το Συμβούλιο μπορεί να δράσει
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μονομερώς, αλλά το Κοινοβούλιο οε πε
ρίοδο έξι εβδομάδων δύναται να απορρί- 
ψει τη σχετική νομοθετική πράξη.

- η διαδικασία συνεργασίας εφαρμό

ζεται οε ευρύτερους τομείς της κοινο
τικής δράσης, όπου το Συμβούλιο των Υ
πουργών καλείται να αποφασίσει με ει
δική πλειοψηφία.

- η διαδικασία σύμφωνης γνώμης επε- 
κτείνεται οε μια ευρύτερη κατηγορία διε
θνών συμφωνιών, καθώς και οε ά λλες  
πτυχές της κοινοτικής δράοης.

- αναβαθμίζεται ο ρόλος του Κοινο
βουλίου, όσον αφορά το διορισμό του 
προέδρου και τω ν μ ελώ ν  της Εκτελε
στικής Επιτροπής, καθόσον αφ' ενός οι 
κυβερνήσεις των Κρατών - Μελών ορί
ζουν με κοινή συμφω νία, ύστερα από 
διαβούλευση με το  Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, την προσωπικότητα που προτί- 
θενται να διορίσουν ως πρόεδρο της Επι
τροπής και, αφ' ετέρου, η Επιτροπή ως 
Σώμα τίθεται οε ψήφο εμπιστοσύνης (έ
γκρισης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διαδικασία των Ευρωεκλογών
Από τις ευρωεκλογές, πρέπει να περι

μένουμε ότι πολλά ενδέχεται να αλλά 
ξουν, τόσο ως προς την εκλογική διαδι
κασία όσο και προς τη νέα διευρυμένη 
σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Ας αρχίσουμε από τη διαδικασία: ένα από 
τα βασικά πλεονεκτήματα της περίφη
μης ‘ευρωπαϊκής ιθαγένειας* που θεσπί
ζει η συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι και το 
δικαίωμα τω ν ευρω παίω ν π ολιτώ ν να 
ψηφίζουν για την ανάδειξη εκπροσώπων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι αναγκα
στικά στηχώρα - μέλος από την οποία κα
τάγονται, αλλά ενδεχομένως και εφ ' ό 
σον το επιθυμούν στη χώρα - μέλος στην 
οποία κατοικούν. Για την εφαρμογή του 
δ ικα ιώ μα τος ψήφου σ το ν  τό π ο  δ ια 
μονής, καμιά από τις δώδεκα χώρες δεν 
έχει εκφράοει αντιρρήσεις. Είναι, όμως, 
αμφίβολο ακόμα αν θα προλάβουν και οι 
Δώδεκα να προσαρμόσουν το εσωτερικό 
τους δίκαιο στις απαιτήσεις που προβάλ
λε ι η εφαρμογή του διακαιώματος αυ
τού, στο σύντομο χρονικό διάστημα που 
μας χωρίζει από την 11 η Ιουνίου.

Ο ρυθμίσειςπου προβλέπα/ται για τους 
ετεροδημότες ουσιαστικά αποτελούν 
προέκταση (στην εσωτερική πλέον πολι
τική) των διευκολύνσεων που παρέχονται 
στους πολίτες των υπολοίπων κρατών - 
μελώντης Ευρωπαϊκής Ενωσηςγια τη συμ
μετοχή τους στην ψηφοφορία. Γιατί θα 
ήταν πραγματικά παράλογο, ο οποιοσ
δήποτε ξένος κοινοτικός να μπορεί να ψη
φίζει στα/ τόπο της κατοικίας του και, μό
νον, οι ετεροδημότες που ζουν στην Ελ
λάδα να μην έχουν αυτό το δικαίωμα.
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Το μόνο που πρέπει εδώ να σημειω 
θεί, είναι ότι α  ρυθμίσεις που προβλέπο- 
νται για τους ετεροδημότες ουνιστούν 
διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλο
γικού δικαιώματος και επομένως, με κα
νένα  τρ ό π ο , δ εν  μ π ο ρ ο ύ ν  να υπ ο 
κρύπτουν επιβολή υποχρεώ σεω ν. Με 
την έννοια αυτή, τα σχόλια που ακούστη
καν πως ύστερα από την καθιέρωση αυ
τών των ρυθμίσεων η συμμετοχή των ε 
τεροδημοτών στην ψηφοφορία θα είναι 
υποχρεωτική (ότι καταργείται, δηλαδή, η 
απαλλαγή υποχρέωσης για όσους βρί
σκονται την ημέρα των εκλογών σε από
σταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων 
από τον τόπο ψηφοφορίας τους) δεν έ 
χουν καμιά α πολύτω ς βάση, Πρώτον, 
γιατί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προσδιορί
ζεται ρητά στο νομοσχέδιο -και ευτυχώς 
δε γίνεται - και δεύτερον, γιατί μια τέτοια 
ερμηνεία προφανώς αντιστρατεύεται το 
συνολικό σκεπτικό της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, το οποίο έχει ως στό
χο τη θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας σε 
όλα τα κράτη - μέλη για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κ οινοβουλίου. Και είναι 
γνωστό, πως για την πλειοψηφία των χω - 
ρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης η συμμε
τοχή στις εκλογές αποτελεί αναφαίρετο 
δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά κατά κανένα 
τρόπο δεν μπορεί να του επιβληθεί σαν 
υποχρέωση.

Ος προς την ευρωεκλογική διαδικα
σία, ένα είναι βέβαιο για τον Ιούνιο του 
1994: θα ισχύσει το ίδιο"αλαλούμ" στα ε 
κλογικά συστήματα, όπως και σε όλες τις 
προηγούμενες ευρωεκλογές. Τι σημαί
νει αυτό; Απλούστατα, ότι κάθε χώρα - 
μέλος θα αναδεικνύει τους αντιπροσώ
πους της με όποιο σύστημα θέλει, αρκεί 
αυτό βεβαίως να είναι στοιχειωδώς δη
μοκρατικό. Πρώτη και βασική παραφωνία 
συνιστά τοεκλογικό σύστημα της Βρετα
ν ία ς, που ε ίνα ι το  μόνο  μ ο νο εδ ρ ικό  
πλειοψηφικό σύστημα ανάμεσα σε 11 α
ναλογικά! Α λλες  εντυπωσιακές διαφο
ρές εμφανίζονται από χώρα σε χώρα ως 
προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι Αλλά 
ακόμη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής 
των εκλογών ποικίλλουν: ως τώρα μόνο 
σε οκτώ απότιςχώρες - μέλη η ψηφοφο
ρία γίνεται την προκαθορισμένη Κυριακή. 
Στις υπόλοιπες τέσσερες η ψηφοφορία 
γίνεται ημέρα Πέμπτη!

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει επανειλημ
μένα προσπαθήσει να "συμμαζέψει" κά
πως την εκλογική διαδικασία που το ανα- 
δεικνύει. Η τελευταία του προσπάθεια (η 
σύνταξη ενός σχεδίου Ενιαίας Εκλογικής 
Διαδικασίας, τον περασμένο Μάρτιο) 
προσέκρουσε σε ύφαλο: όπως ήταν φυ
σικό, το βρετανικό Κοινοβούλιο έσπευσε 
νααηορρίψει τη σχετική πρόταση, που θα 
υ π ο χ ρ έ ω ν ε  το  β ρ ετα ν ικό  ε κ λ ο γ ικ ό  
σύστημα να μεταλλαγεί από πλειοψηφι
κό σε αναλογικό.

Η νέα διευρυμένη σύνθεση 
του Ευρωκοινοβουλίου 

Παρ' όλο που οι αλλανές στη διαδικα
σία των ευρωεκλογών μπορείνα είναι τε
λικά λιγότερο εντυπωσιακές από ό,τι εί
χαμε φανταστεί, οι αλλαγές επί της ου
σίας θα πρέπει να θεωρούνται πλέον βέ
βαιες. Και πρώτα - πρώτα, ο αριθμός των 
ευρωβουλευτών, ο οποίος θα αυξηθεί α
πό τους 518 που είναι σήμερα, στους 
567. Η αλλαγή αυτή, που αποφασίστηκε 
στη Σύνοδο Κορυφής του Εδιμβούργου, 
αποσκοπεί σε μια πιο αντιπροσωπευτική 
κατανομή των εδρών μεταξύ των χωρών 
- μελών, που θα λαμβάνει υπόψη της τό
σο την ενοποίηση της Γερμανίας όσο και 
την επικείμενη διεύρυνση της Κοινότη
τας Απότη νέα κατανομή, η Ελλάδα κερ
δίζει μία έδρα επιπλέον, παρ' όλο που κα
τά βάση περισσότερο ωφελημένες βγαί
νουν οι "μεγάλες" χώρες μέλη.

Ενας ακόμη παράγοντας που ενδέχε
ται να τροποποιήσει κάπως τη σύνθεση 
του Σώματος είναι η μεγαλύτερη συμμε
τοχή των γυναικών. Μετά απότη θλιβερή 
διαπίστωση ότι η αντιπροσώπευση των 
γυναικών ήταν μηδαμινή, ξεκίνησε εδώ 
και λίγους μήνεςένα πανευρωπαϊκό κίνη
μα για την ενίσχυση των γυναικείων υπο- 
ψηφιοτήτων. Το κίνημα απέδω σε καρ
πούς σε αρκετούς πολιτικούς χώρους, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Γάλ
λους Σοσιαλιστές, που δεομεύθηκαν να 
περιλάβουν στις λίστες τους ίσον αριθμό 
ανδρών και γυναικών υποψηφίων και μά
λιστα εναλλάξ στη σειρά εκλογιμότητας.

Η αλλαγή των εδρών σε συνδυασμό 
με τις σημαντικές πολιτικές ανακατατά
ξεις, που συνετελέσθηκαν σε εθνικό επί
πεδο στις δώδεκα χώρες, αναμένεται να 
αλλάξουν εντελώςτηνόψη του καινούρ
γιου Ευρωκοινοβουλίου, και το γεγονός 
αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν 
λάβει κανένας υπόψη του ότι ακριβώς 
αυτό το Κοινοβούλιο θα είναι που ακο
λουθήσει (ή μήπως θα οδηγήσει;) την 
Κοινοτική Ευρώπη στις πιο κρίσιμες στιγ
μές της ενοποίησής της: όταν θα απο
κτήσει ενια ίο νόμισμα και δική της κε
ντρική Τράπεζα, όταν θα υποστείτη με
γαλύτερη ίσως διεύρυνση της ιστορίας 
της και ενώ θα προσπαθεί να αντικρίσει 
τον υπόλοιπο κόσμο με μια κοινή εξω τε
ρική πολιτική.
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Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Μία εκ μεταφοράς σημαντική προτε

ραιότητα της ελληνικής προεδρίας, ήταν 
η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με 
τις τέσσερες χώρες της ΕΖΕΣ (Αυστρία, 
Νορβηνία, Σουηδία, Φιλανδία), οι δια 
πραγματεύσεις με τις οποίες ήταν ιδιαί
τερα επ ίπονες αφού το επ ίπεδο ανά
πτυξής τους είναι υψηλότερο απότομέ- 
οο όρο της Ενωσης και έπρεπε να προ- 
βούν οε θυσίες προσαρμογής οτο κοινο- 
τ ικό  κεκτη μ ένο . Ομω ς, ο δ ιαρκής ε 
μπλουτισμός στόχων, μέσων και αρχών, 
η πολυπλεγματική και ευέλικτη θεσμική 
διάρθρωση και η σταδιακή προβολή της 
τελεολογία ς του κοινοτικού προτύπου 
μέσα από μια διαδικασία αυτογνωσίας και 
μάθησης, οδήγησαν στην αντοχή του 
κοινοτικού φα ινομένου και στην ανά
δειξή του ως πόλου μιας ιδεατής πανευ
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που οτο αμέ
σως επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την 
Κύπρο και τη Μάλτα, έτσι ώστε να προσ- 
δοθείστην Ενωση και μία γεωγραφική ι
σορροπία.

Το πα λα ιό  δ ίλη μμα  "εμβάθυνση ή

διεύρυνση", τούτη τπ φορά δεν εξικνείται 
μέχρι του σημείου της επ ιλο γή ς  μιας 
στρατηγικής. Συνέχεται με την ίδια την α
ξιοπιστία και δυναμική του κοινοτικού 
φαινομένου και με την εξασφάλιση της 
κοινοτικής αποτελεοματικότητας. Γι' αυ
τό  έχε ι α π ο φ α σ ισ θ ε ί η π α ρ ά λλη λη  
προώθηση και των δύο επιλογών, προ- 
κειμένου η Ενωση να μην καταστεί "κλει
στή λέσχη" αλλά να δώσει το μήνυμα και 
προς τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς 
ότι με βάση το ιστορικό τους παρελθόν, 
τις κοινές αξίες και την ταύτιση με τον 
τρόπο ζωής των λαώ ν της Ενωσης, έ 
χουν μια θέοη στους κόλπους της.

Σ' αυτό, ακριβώς, το μήκος κύματος 
ήταν και οι δηλώσεις του Πρόεδρου του 
Ευρωκοινοβουλίου κ. Εγκον Κλεπς, κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα: 
"το θέμα της διεύρυνσης δεν είναι ανε
ξά ρτητο από αυτό της εμβάθυνσης. 
Μπορούμε να προχωρήσουμε οε διαδο
χικές διευρύνσεις μόνο εάν όλο το οικο
δόμημα παραμείνει λειτουργικό. Διότι 
μια χώρα που επιθυμεί να ενταχθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να πληροίτέσ-

οερες προϋποθέσεις: να είναι ελεύθερο 
κράτος, να είναι κοινοβουλευτική δημο
κρατία, να έχει αποδεχθεί το σύστημα 
της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς 
και να είναι έτοιμη να δεχθείτην εκχώρη
ση κάποιων εξουσιώ ν οτο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εαν δεν έχει αποδεχθεί αυ
τές τις αρχές και εάν δεν τις έχει εφαρμό
σει στην πράξη, πολύ απλά δεν μπορείνα 
γίνει μέλος".

Ενα Κοινοβούλιο για την Ευρώπη
Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ό 

πως επιβεβαιώθηκε στο Μάαστριχτ, έχει 
τρία σκέλη: α. την ενίσχυση της οικονο
μικής και νομισματικής συνοχής και την ί
δρυση μιας οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης, που περιλαμβάνει την εν καιρώ 
καθιέρωση ενιαίου νομίσματος, β. την ε 
φαρμογή κοινής πολιτικής εξωτερικών 
σχέσεω ν και ασφαλείας και γ. την εν ί
σχυση της προστασίας των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων των υπηκόων των 
κρατών - μελών της, με τη θέσπιση ιθα
γένειας της Ενωσης.

Η υ λο π ο ίη σ η  α υ τώ ν  τω ν  σ τό χω ν  
προϋποθέτει λειτουργική ευελιξία, απο
φασιστική αποτελεσματικότητα, κοινή α
ποδοχή, δημοκρατικές διαδικασίες. Ετσι, 
αποφασίστηκε να ενισχυθούν οι εξου
σίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
αντιπροσωπεύει άμεσα "τους λαούς των 
Κρατώνενωμένουςστην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα". Σήμερα, 342 εκατομμύρια περί
που Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στην οικοδόμηση της Ευρώπης.

Οι προκλήσεις δεν είναι λίγες και θα γί
νονται ολοένα  περ ισσότερες, όσο θα 
ευοδώνονται οι επιταγές της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Και οι άμεσα εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι τωνευρωπαίων πολιτών 
θα βρίσκονται πάντοτε επιφορτισμένοι 
με το έργο να φέρνουν σε πιο ανθρώπινα 
μέτρα τις αποφάσεις της πολιτικής ευ 
ρώ-ηγεσίας, ακόμα κι αν δεν εισακούγο- 
νται πάντοτε οι απόψεις τους.

ΠΗΓΕΣ:
α Το Ευρωπακό Κοινοβούλιο (Εκδοση της Υπηρεσίας 

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 
β Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εκδοση 

της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων).
γ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μηνιαία Εκδοση της Γε
νικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέ

σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

του Ανθ/μου Κων/νου Καραγιάννη
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρουσίαση: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας

Είναι γνωστό ότι το σοβαρότερο από 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελ
ληνική Αστυνομία και ειδικώτερα οι Υπη
ρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Αττικής, που α στυ νο μεύου ν την 
Πρωτεύουσα, είναι η ελλιπής εκπαίδευ
ση του αστυνομικού προσωπικού οε θέ
ματα 'αυτοπροστασίας - αυτοάμυνας*.

Η επιτακτική λο ιπόν ανάγκη αμέσου 
εκηαιδεύσεως του Αστυνομικού, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων εγκληματικών 
ενεργειώ ν οδήγησε στην απόφαση για 
δημιουργία Σχολείου Μετεκπαίδευσης 
το υ  α σ τυ νο μ ικ ο ύ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  της  
Γ.Α.Δ.Α. οε θέματα αυτοάμυνας - αυτο
προστασίας. Οι προτάσεις που έγιναν θέ
λουν το Σχολείο αυτό να χρησιμοποιηθεί 
σαν π ιλότος  για τη δημιουργία  παρό
μοιων Σχολείων και για άλλες υπηρεσίες 
της χώρας, πρωτίοτως δε, για την Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

Το εν λό γω  Σχολείο , υπάγεται στο 
Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών του Επι
τελε ίου  της Γ.Α.Δ.Α., άρχισε δε να λε ι- 
τουργείαπό 24-1-1994 στον 1ο και 2ο ό 
ροφο του Αστυνομικού Μεγάρου (Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 173) καθώς και στις εγκατα
στάσεις του πρώηνΤ.Ε.Ε.Μ. (Αστυν. Ακα
δημία - Μεσογείων 96).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Σχολείο λειτουργεί σε μόνιμη βάση 

και μ ετεκπ α ιδ εύ ε ι μ η ν ια ίω ς  εκατόν

εξήντα (160) Αστυνομικούς όλω ν των 
βαθμών, οε θέματα αυτοάμυνας (Πολε
μικές τέχνες) και αυτοπροστασίας (αντι
μετώπιση σοβαρών περιστατικών, οπλο- 
τεχνική, σκοποβολή). Πέραν των ανωτέ
ρω, δύνανται να εκπαιδεύονται στο γυ 
μναστήριο αυτό καθημερινό, με ειδικά 
προγράμματα, στοΤΑΕ-KWO DO, JUDO. 
ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, όσοι ά λλα  αστυ
νομικοί επιθυμούν στον ελεύθερο χρόνο 
τους.

Η εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα ξένων Αστυνομικών Σχολών, 
βάσει επιστημονικών δεδομένων, είναι 
εντατική και επίπονη, ενώ για πρώτη φο
ρά έχουν καταρτιοθεί ειδικά TESTS μ έ 

τρησης και αξιολόγησης των ικανοτήτων 
των μετεκπαιδευομένων τόσο στις πο
λεμικές τέχνες, όσο και στη φυσική τους 
κατάσταση και κρίνεται η ικανότητά τους 
ώ σ τε  να α ντα π ο κρ ίνο ντα ι σ τ ις  α
παιτήσεις του επαγγέλματος.

Οσοι απ' αυτούς δεν πιάνουν τα όρια 
τα οποία έχουν τεθεί, δεν αποφοιτούν 
ευδόκιμα και επανέρχονται για φοίτηση 
οε επόμενες εκπαιδευτικές σειρές, ώστε 
να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Η εκπαίδευση διαρκεί είκοσι τέσσερις 
εργάσιμες ημέρες για κάθε εκπαιδευτική 
σειρά, ήτοι δώδεκα ημέρες οε θέματα 
αυτοάμυνας και δώδεκα ημέρες οε θέ
ματα αυτοπροστασίας
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Βασική προϋπόθεση είναι οι προς εκ
παίδευση Αστυνομικοί να μην υπερβαί
νουν το 35ο έτος τηςηήικίας τους.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτε- 
λείται από Αξιωματικούς και Κατωτέρους 
που έχουν τις ειδικές γνώσεις των παρα
πάνω θεμάτων, έχουν εκπαιδευτείστοε- 
ξωτερικό και οι οποίοι έχουν αντιγράψει 
και προσαρμόσει το  πρόγραμμα εκπαί
δευσης των ξένων Αστυνομικών Σχολών 
στις δικές μας ανάγκες.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Σκοπός της Μετεκπαίδευσης είναι να 

καταστήσει τους Αστυνομικούς ικανούς 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, κα
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να μηντί- 
θεται οε κίνδυνο η ζωή ή η σωματική ακε
ραιότητα αυτών των ιδίων ή τρίτων, κα
θώς επίσης να καταστήσει αυτούς ικα
νούς με την εκμάθηση των μεθόδων της 
τεχνικής της αυτοάμυνας, ώστε να αντι
μετωπίζουν αποτελεσματικά επιθέσεις 
επικινδύνων (ενόπλων ή μη) κακοποιών, 
που στρέφονται εναντίων τους ή ενα
ντίων τρίτων.

Ειδικώτερα επιδιώκεται: 
α) Η κατά το δυνατόν καλύτερη εκ

γύμναση του προσωπικού, ώστε να απο
κτήσει τις απαραίτητες γνώ σεις  και ε 
μπειρίες για να ενεργεί με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικότητα 
και ψυχραιμία, καθ' όσον "όσο πιο πολύ 
εκπαιδευμένος είναι κάποιος τόσο λι- 
γότερη βία χρησιμοποιεί".

β) Η αποφυγή ενεργειών πανικού από 
τους αστυνομικούς, που θέτουν οε κίν

δυνο τόσο τον εαυτό τους όσο και τους 
πολίτες.

γ) Η βελτίω ση της ικανότητας από
κρουσης επιθέσεων εναντίων τους ή ε 
ναντίω ν ά λλω ν  προσώπων, χρησιμο
ποιώντας επιτυχέστερα τις σωματικές 
τους δυνάμεις ή τον ατομικό τους οπλι
σμό. χωρίς να προκαλούν ανεπιθύμητες 
συνέπειες.

δ) Η μύηση στις νέες τεχνικές που ε 
φαρμόζουν οι Αστυνομίες των λοιπών 
ευρωπαϊκών χωρών.

ε) Η αποφυγή λαθών τακτικής που έγι
ναν οε προηγούμενες ενέργειες και που 
είχαν σαν συνέπεια τον άδικο χαμό αστυ - 
νομικών.

“ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ”
Πρόσφατα, στο Α.Μ.Α. και στην Αστυ

νομική Ακαδημία, παρουσία των εκπρο
σώπων του Τύπου και κάτω από τα άγρυ

πνα βλέμματα, τω ν ·μ έ τρ  του είδους1, 
δύο υψηλόβαθμων ισραηλινών αξιωμα
τικών, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ευπαρουσίαστες δυναμικές αστυνο- 
μικίνες, έδωσαν μια πρώτη ‘γεύση1 των 
γνώσεων που έχουν αποκτήσει από την 
ολιγοήμερη εκπαίδευσή τους, αφήνο
ντας να φανούν αχτίδες αισιοδοξίας για 
το μέλλον.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ατ
τικής Υποστράτηγος Νικόλαος Ρελάκης, 
οε σύντομη ομιλία του κατά την παρου
σίαση της εκπαίδευσης τω ν αστυνομι
κών στους δημοσιογράφους, τόνισε τη 
σημασία και τους επιδιωκόμενους σκο
πούς του Σχολείου, ενώ διαβεβαίωσε ότι 
η εκπαίδευση θα συνεχιστε ί έω ς ότου 
περάσουν από το σχολείο αυτό όλοι οι α
στυνομικοί που υπηρετούν στις διάφο
ρες υπηρεσ ίες του λεκανοπεδίου Ατ
τικής.

ΟΤμηματάρχης Αοτυν. Υποδιευθυ
ντής Βασίλειος Παπαβασιλείου, ο Διοι
κητής του Σχολείου Αστυνόμος Α ' Χρι
στόφορος Μπούκας, καθώς και όλο ι οι 
εκπαιδευτές βασίζουν όλη την επιτυχία 
τους στο τρίπτυχο αυτοπεποίθηση, ψυ
χραιμία. ταχύτητα, συναισθήματα που 
φιλότιμα προσπαθούν να εμφυσήσουν 
στους εκπαιδευόμενους. Με όρεξη και 
μερόκι επιδιώ κουν μια εκπαίδευση τέ 
τοια, ώστε τραγικά περιστατικά του πα
ρελθόντος, κατά τη διάρκεια των οποίων 
αναγκαστήκαμε να σηκώσουμε νεκρούς 
συναδέλφους μας από τις σφαίρες κακο
ποιών, να μην επαναληφθούν ποτέ ξα
νά. Π
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nP O G K YN IH M X  GT*HN K C D N G TX N TIN O Y n O A ^H
Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή, Προϊσταμένου Θρησκευτικής Υπηρεσίας

Προ ετών είχα την ευκαιρία να ουμμετάοχω οε μια προσκυ- 
νηματική επίσκεψη στη Βασιλίδα των Πόλεων. Ηταν η πρώτη 
φορά που ένα παιδικό μου όνειρο έπαιρνε σάρκα και οστά. Γι' 
αυτό και θεώρησα ευλογία Θεού τη συμμετοχή μου στο ταξίδι 
αυτό, εκεί όπου τα "περασμένα μεγαλεία" ξυπνούν μέσα σομ 
ανεπανάληπτους γλυκασμούς και οε μεταφέρουν οε εξωγήι
νους χώρους, καθώς λιτανεύουν μπροστά στα μάτια οου και 
μέσα στα σωζόμενα ερείπια της Πόλης, οι όσιες μορφές εν
δόξων προγόνων.

Πρώτη γνωριμία, το πάνσεπτο Οικομμενικό Πατριαρχείο, Ή  
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία", στο πασίγνωστο Φανάρι. Η με
γαλώνυμη αμτή συνοικία της Πόλης στην περίοδο της Ελλη
νικής ακμής. Τώρα είναι μια άσημη γωνιά της. Διασκελίζουμε 
το κατώφλι της με σεβασμό και συγκίνηση, με δέος και μαστι
κό κλάμα. Μπροστά μας στέκει βουβή η κλειστή πύλη των Πα
τριαρχείων, ένα σύμβολο για όλη τη Ρωμιοσύνη. Σύμβολο 
μιας θυσίας τρανής στη ρίζα του δένδρου της εθνικής ελευ 
θερίας, σε μια σκοτεινή και άχαρη περίοδο σκλαβωμένης 
ζωής, τότε που όλα "τα Όκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η 
σκλαβιά".

Σ' αυτή την Πύλη, την ημέρα του Πάσχα, 10 Απριλίου 1821, 
έγινε απαγχονισμός τομ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' και ο διασυρ- 
μός του αγίου σκηνωματός του απο τον τουρκιικό όχλο. Απο 
τότε και μέχρι οήμερα, παραμένει φωτεινό μετέωρο και το 
σκοινί του, σύμβολο θυσίας της Εκκλησίας προς το Γένος.

0 πατριαρχικός Ναός απέριττος, κρύβει μέσα του μυστικά 
πολύτιμα και συγκινήσεις, όπου κι αν στρέψεις το βλέμα σομ 
θμμάσαι το σκλαβωμένο Γένος.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/πολεως, ήταν χθές και 
σήμερα, η μόνη απαντοχή των σκλαβωμένων, το Θρησκεμτικό 
και εθνικό τους κέντρο. Υπήρξε ο τηλαυγής φάρος, ο στυλο- 
βάτης της Ορθοδοξίας και η ενοποιός δύναμη των Πανελ
λήνιον. 0 ρόλος του διαχρονικός, μεγάλος και ένδοξος. Παρά 
τα πολμώδμνα βάσανα και μαρτύρια, επέζησε δια μέσου των 
αιώνων και θα εξακολουθεί να δίδει τη μαρτυρία και τη λάμψη 
του στα ηέρατα της γης. Κρατά ζωντανή την ελληνική συνεί
δηση, είναι ο θεματοφύλακας των χριστιανικών και εθνικών 
παραδόσεων και συνεχίζει την οικουμενική ιδέα της καταλυ
μένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καθήκον ιερό η εκζήτηση 
ευλογίας απο την Α Θ Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθο
λομαίο, που διακρίνεται για το εκκλησιαστικό ήθος, τα ηγετικά 
χαρίσματα, την προσήλωση στην παράδοση, τη μόρφωση και 
την απλότητά του.

Μας δέχεται στο απλό αλλά επιβλητικό Πατριαρχικό Γρα
φείο. Καθώς κοιτούσα το μειλίχιο πρόσωπό του, τα λόγια του 
αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ' έρχονται 
στο μυαλό μου, όταν κάποτε τον ρώτησε ένας ξένος το λόγο 
για τον οποίο φοράει μάυρο ράοο:"Φέρω το πένθος του Γέ
νους μου", απάντηση καταλμτική.
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Ομιλεί με ενθουσιασμό και πνευματικότητα, με σωφροσύνη 
και σύνεση, με αγάπη και συμπάθεια για την Ελληνική Αστυνο
μία. Τούτο αποδεικνύει και το μήνυμά του προς 1ο Συνέδριο 
Θρησκευτικών Υπηρεσιών των Αστυνομιών Χωρών - Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ενώοεως.

‘Εις εποχήν καθ' ην το κακόν υπό τας διαφόρους αυτού 
μορφάς, ως η απείθεια προς τους νόμους υπό ατόμων και ο 
μάδων, η διάδοσις των ναρκωτικών, ο υποβιβασμός του αν
θρωπίνου προσώπου, η περιφρόνησις προς πάσαν ηθικήν α
ξίαν και ποικίλα άλλα, πλήττει το κοινωνικόν ούνολον, το Σώ
μα της Αστυνομίας υπέχει την μεγάλην και υψίστην ευθύνην 
να διασφαλίζη την τάξιν και την ασφάλειαν των πολιτών, και 
επομένως δικαίως επισπάται τον έπαινον και την ευγνω 
μοσύνην της κοινωνίας, αλλά και των θρησκευτικών λειτουρ
γών.

Παρακολουθούντες απο του Ιερού Κέντρου της Ορθοδο
ξίας και προσωπικώς την προσφοράν της Ελληνικής Αστυνο
μίας εις τους διαφόρους τομείς της κοινωνικής ζωής, και άμα 
την εγρήγορσιν, την εις το καθήκον, συγχαίρομεν και ευλο- 
γούμεν τα στελέχη αυτής, ευχόμενοι διαρκή την ενίσχυσιν και 
την χάριν του Θεού, ίνα συνεχίσωσι τα Σώματα Ασφαλείας 
γρηγορούντα και φυλάσσοντα την ζωήν και την ασφάλειαν και 
τα κεκτημένα δικαιώματα του Ελληνος πολίτου και της ενδό
ξου ηατρίδος αυτού’ .

Η Αγιά Σόφιά το μέγα Μοναστήρι, μας δέχθηκε κάποιο 
πρωινό. Ενας κιτρινωπός όγκος τεράστιος και επιβλητικός, οε 
αιχμαλωτίζει αμέσως. Εδώ κρύβονται τα όσια της φυλής... 
Μπαίνουμε με τα μάτια υγρά. Τι είναι αυτό Θεέ μου που αντι- 
κρύζουμε; Τι μεγαλείο, τι πλαστικότης στο σχέδιο, τι ευλυγισία 
στις γραμμές. Μένουμε έκθαμβοι. Ενας απέραντος χώρος α
πλώνεται μπροστά μας στεγασμένος σ ' ένα τεράστιο τρούλο 
που δεν οε πλακώνει, αλλά σου φαίνεται σαν προέκταση των 
ουρανών. Θαυμάζομε τα σωζόμενα μωσαϊκά, την ορθομαρμά
ρωση, τα κιονόκρανα, τις αψίδες, τα τόξα. Ολα με χάρη και αρ
μονία. Ακούμε ιστορίες βυζαντινές και ο νούς μας πετάει μα- 
κρυά... στα ένδοξα χρόνια της Αυτοκρατορίας...

Με τα μάτια μας βλέπουμε τις μεγαλόπρεπες λιτανείες με 
τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη Με τα αυτιά μας ακούμε 
τους υπέροχους Βυζαντινούς χορούς. Μεγαλείο ανέκφραστο.

Οποιος δεν πήγε στην Πόλη και δεν γονάτισε μπροστά στα 
προσκυνήματά της δεν ξέρει το μεγαλείο της Ρωμιοσύνης. 
Γιατί εκεί το μακρυνό γίνεται προσπελάσιμο και το αόρατο ο
ρατό. Και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία σου παρέχει το Αγιο 
Μάννα, "το γλυκαίνον τα των ευσεβών αισθητήριαν Και καθώς 
η γεύση του παρόντος αναμειγνύεται με τη δίψα του παρελ
θόντος, ο καθένας νιώθει ανερμήνευτες συγκινήσεις και πραγ
ματικούς συγκλονισμούς για το δράμα που συνθέτει την πεμ
πτουσία και της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
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Κ ινδυνεύει η Α για Σόφιά;
Ελληνες και ξένοι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Γεωλόγοι και σεισμολόγοι προβλέπουν όχι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια
ένας σεισμός μεγάλης έντασης θα πλήξει την Πόλη, 

ο οποίος ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για το ναό της του Θεού Σοφίας.

■Κάθε εκατό χρόνια συμβαίνει ένας 
μεγάλος σεισμός με επίκεντρο την πε
ριοχή1, τόν ιζε  οε συνέντευξή του στη 
βρετανική εφημερίδα "The Times’ τον Α
πρίλιο του 1993 ο καθηγητής σεισμολο
γίας οτο  Πανεπιστήμιο του Βοσηόρου 
Μουσταφά Ερντίκ. ‘0 τελευταίος έγινε το 
1894. Τα πλέον ευαίσθητα σημεία του 
ναού είναι οι κεντρικές αψίδες -ανατο
λική και δυτική- οι οποίες είχαν καταρ- 
ρεύοει οε προηγούμενους σεισμούς. Θα 
μπορούσαν να συμπαρασύρουν στην 
πτώση τους το μισό ναό".

Πράγματι η πρώτη επέμβαση ανα- 
στήλω οης της Αγίας Σοφίας έγινε λίγα 
χρόνια μετά την αποπεράτωσή της, δη
λαδή το 558 μ.X., όταν μετά τους μεγά
λους σεισμούς του 553 και 557, κατέρ- 
ρευσε μέρος του τρούλου της. Αργότε
ρα, στα 989 ένας ακόμη σεισμός ηροκά- 
λεοε την κατάρρευση της δυτικής αψί
δας και ενός μέρους του τρούλου, ενώ 
το  1346, έπειτα από επα νειλημμένες 
δονήσεις κατέρρευοε η ανατολική αψίδα 
και ένα ακόμη μέρος του τρούλου.

Κινδυνεύει λοιπόν το μνημείο;
Μια μελέτη η οποία παρουσιάστηκε 

οτο  Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για τη σ υ 
ντήρηση τω ν μνημείων, που έγινε οτο 
Μπαθ της Α γγλ ία ς , το  καλοκαίρι του 
1993, ήταν το έναυομα για να δραστη
ριοποιηθούν ειδικοί επιστήμονες και αρ
μόδια φορείς. Το θέμα της εργασίας, την 
οποία εκπόνησε ομάδα επιστημόνων του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ήταν 
■Φαινόμενα φθοράς των υλικών της βα
σιλικής της Αγίας Σοφίας·. Τα πορίσματα 
της μ ελέτη ς  ήταν απογοητευτικά . Η 
φθορά είναι ορατή παντού. Στα μωσαϊκά, 
τις κολόνες, τα διακοσμητικά στοιχεία..

•Τα κεραμίδια και τα τούβλα διογκώ
νονται, τα κονιάοματα και τα επιχρίσματα 
αποσαθρώνονται, ενώ τα ψηφιδωτά και 
οι νωπογραφίες καταρρέουν*, εηισήμα-
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νε η κ.Τόνια Μωροπούλου, επίκουρη κα- 
θηγήτρια της επιστήμης και τεχνικής των 
υλικώ ν οτο ΕΜΠ και επικεφαλής της έ 
ρ ευ να ς . Για τη φθορά τω ν  υ λ ικ ώ ν  
ευθύνονται, σύμφωνα με τα αποτέλε- 
σματα της μελέτης, ο εμποτισμός του οι
κοδομήματος με το νερό της βροχής, η α- 
νερχόμενη υγρασία από το έδαφος, η 
παρουσία καταστρεπτικών διαλυτών α

λάτων στους πόρους των υλικών και η α
τμοσφαιρική ρύπανση. 'Συγκεκριμένα ο 
επισκέπτης μπορείνα δεΓ, εξηγεί η κ. Μω - 
ροπούλου, "μια μαύρη κρούστα η οποία 
χαρακτηρίζει σαν γενική μορφή φθορά 
τις τοιχοποιίες, ενώ α  κολόνες από γρα
νίτη υποφέρουν από εξαλλοίωση και πα
ρουσιάζουν ρωγμές*.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της



μελέτης, οι επενδύσεις από άσπρο και 
γκρι μάρμαροτων μεγάλων πεσσών οι ο 
ποίοι υποστηρίζουν τον τρούλο παρου
σιάζουν ρηγματώοεις, παραμορφώσεις 
και ζώνες αποκόλλησης, ενώ ταυτόχρο
να έχουναρχίζει να αποχρωματίζονται. Ηέ- 
ρευνα του Ε.Μ.Π. αποδεικνύει ακόμα απο
χρωματισμό των νωπογραφιών και κατα
στροφή του φέροντος επιχρίσματος, κα-

Το μνημείο αυιό που συνδυάζει 
ιη  μυστική ενατένιση με την καλλιτεχνική αρτίωση, 

μας υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά 
πως μόνο ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους.

θώς και κατάρρευση των περίφημων μω
σαϊκών, εξαιτίας του εμποτισμού από τα 
νερά της βροχής.

Η μελέτη του υλικού της τοιχοποιίας έ 
γινε με βάση πανομοιότυπα υλικά από τη 
Ρόδο, αλλά και μοναδικά δείγματα από κο
νιάματα, κεραμικά και ψηφιδωτά της Αγίας 
Σοφίας, τα οποία πριν από τριάντα χρόνια 
είχαν περιουλλέξει Αμερικανοί'.

Εως σήμερα τα δείγματα αυτά φ υ 
λάσσονταν οτο μουσείο της Ουάοιγκτον 
προκειμένου να μελετηθούν, ώστε με 
βάση τις ιδιαιτερότητές τους, να ηροτα- 
θούν υλικά αποκατάστασης . Τα πολύτιμα 
αυτά ευρήματα παραχώρησε στους Ελ
ληνες επιστήμονες ο τουρκικής κατα
γωγής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Πρίνστσν κ. ΑχμέτΤσακμάκ.

Η ελληνοτουρκική συνεργασία για τη 
σωτηρία του Ναού, έστω και άτυπα, είχε 
αρχίσει. Ετσι η ανακοίνωση, ότι μεταξύ 
του Τομέα Επιστήμης - Τεχνολογίας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του 
Πανεπιστημίου του Πρίνστον και του Πα
νεπιστημίου του Βοοπόρου της Τουρκίας 
υπεγράφη πρωτόκολλοδιεπιστημονικής 
συνεργασίας, προκειμένου να σωθεί η Α
γία Σοφία -κέντρο της ορθοδοξίας αλλά 
και μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού - 
υπήρξε μια νότα αισιοδοξίας για την τύχη 
του θαυμαστού αυτού αρχιτεκτονήμα- 
τος.

Και όχι μόνον αυτό! Υπήρξε ένα ελπι- 
δοφ όρο μήνυμα προς ό λες  τις γω νιές 
του ταραγμένου πλανήτη μας: "πως μό
νο ο πολιτισμός μπορεί να γεφυρώνει τις 
διαφορές ανάμεσα στους λαούς".

Πηγές:
- Ε Μ Λντωνιόδης. Εκφραοις της Αγιος Σοφίας. 
Αθήναι 1907
- Η Kaehler. Die HagB Sophia. Berlin 1967

- David Talbot Rice, Art of the Byzantine Era. London 

19772
- Εφημερίδα Καθημερινή (13 11 1993)
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Βυζάντιο, 
Νέα Ρώμη, 
Ρωμιοσύνη
Της Ελένης Ahrweiler - Γλύκαιζη

Ονομάζεται συνήθως "Βυζάντιο·, το 
χριστιανικό κράτος της ρωμαϊκής Ανα
τολής που με πρωτεύουσα την Κωνατα- 
ντινούπολη αναδύθηκε κατά τον 4ο αι. 
μέσα από τους κόλπους της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Τα ονόματα "Βυζάντιο", 
"βυζαντινός", "βυζαντιακός", με την έν 
νοια που τους δίνουμε σήμερα, είναι γέν
νημα της ιστοριογραφίας των νεώτερων 
χρόνων. Τα χρησιμοποίησαν πρώτοι οι 
Γάλλοι βυζαντινολόγοι του Ί7οι αι., τα 
υιοθέτησαν αμέσως οι δυτικοί Καθολικοί 
ιστορικοίτου Μεοαίωνος, Επικράτησαν 
γρήγορα στη διεθνή βιβλιογραφία και έρ- 
ριξαν οε αφάνεια τους όρους "ελληνική 
αυτοκρατορία του Μεοαίωνος" και "ύστε
ρο ή μεταγενέστερο ρωμαϊκό κράτος", 
που πήγαν προς στιγμή να επιβληθούν, ο 
πρώτος στη Γαλλία και ο άλλος στις αγ- 
γλοσαξονικέςχώρες.

Ετσι, ο όρος "βυζαντινός", που ουδέ
ποτε χρησιμοποιήθηκε από αυτούς που 
χαρακτηρίζει (δηλαδή τους ίδιους του 
Βυζαντινούς) και που δημιουργήθηκε α
πό εκείνους οι οποίοι πρώτοι αμαύρωσαν 
με τις υποκειμενικές εμπαθείς σχεδόν α
πόψεις τους το έργο της βυζαντινής αυ
τοκρατορίας -πραγματικά η δυτική Καθο
λική ιστοριογραφία αντίκρυσε αρχικά το

■σχισματικό" Βυζάντιο σαν σκοτεινό δη
μιούργημα παρακμής- παρέμεινε το μο
ναδικό όνομα που δηλώ νει τη μεσαιω
νική χριστιανική αυτοκρατορία της νο
τιοανατολικής Ευρώπης και της Πρόσω 
Αοίας. Το χρησιμοποιούν με αυτή την έν
νοια οι ξένοι ιστορικοί, αλλά και όλοι οι ε 
πίγονοι του βυζαντινού κόσμου, αν και οε 
πολλές ευρωπαϊκές γλώ σσες ο όρος ε 
ξακολουθεί να σημαίνει, στην καθημε
ρινή ομιλία, το περιττά πολύπλοκο, το 
νεφ ελώ δες και μη ουσιαστικό, το ανώ
φελα ασαφές και σκοτεινό. Για τον μ ελε
τητή της εποχής το όνομα "Βυζάντιο" υ 
πενθυμίζει ότι η πρωτεύουσα της αυτο
κρατορίας κτίσθηκε από τον Κωνσταντί
νο στη θέση του Αρχαίου Βυζαντίου, της 
παλαιός μεγαρικής αποικίας και ότι οι αρ- 
χαϊζοντες βυζαντινοί συγγραφείς συχνά 
ονομάζουν έτοι την Κωνσταντινούπολη, 
χωρίς βέβαια να υποψιάζονται ποτέ ότι το 
όνομα αυτό θα κατέληγε μια ημέρα να 
δηλώνει το σύνολο του κράτους. Η επέ
κταση αυτής της σημασίας του όρου "Βυ - 
ζάντιο", από την πρωτεύουσα προς ολό 
κληρη την αυτοκρατορία, δείχνει αθέλη
τα βέβαια, τον πρωταρχικό ρόλο που δια
δραμάτισε σε όλη τη βυζαντινή ιστορία ο 
κόσμος της Κωνσταντινουπόλεως.

Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής της 
Κωνσταντινούπολης του 1776 από τους 
Ft. Cauffer και Μ. Le Chevalier

Η Κωνσταντινούπολη, η "βασιλεύου
σα πόλις*, η "Π ό λ ις "  των Βυζαντινών, η "ε- 
ητάλοφ ος της Ανατολής", η "δευτέρα 
Ρώμη" σύμφ ω να  με τη θέληση  του ι
δρυτή της, η "μεγάλη μετά την μεγίστην" 
σύμφωνα με το πνεύμα του ρωμαϊκού 
κόσμου του 4ου αι., γίνεται γρήγορα η 
"νέα Ρώμη" - το όνομα εμφανίζεται το 
381 -που υπερνικά σε κάλλος την "πα
λαιόν και γηραιόν". Τα αρχιτεκτονήματα 
του κτίστη της, και πρώτα από όλα τα 
θρησκευτικά μνημεία της Κωνσταντινου
πόλεως, την εμφανίζουν αμέσως σαν τη 
Ρώμη της νέας οικουμενικής θρησκείας, 
του Χριστιανισμού. Το όνομα "Νέα Ιιών", 
"Νέα Ιερουσαλήμ", που της απονέμουν 
συγγραφείς λαϊκοί και εκκλησιαστικοί, υ
πογραμμίζει τον πρωταρχικά χριστιανικό 
χαρακτήρα της πόλεως, η οποία έχει ως 
πολιούχο και προστάτιδα την Παρθένο, 
στρατηγόυπέρμαχο και ανίκητο. Τα πολι
τιστικά της, τέλος, στοιχεία και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της πνευματικής της δη
μιουργίας, προ πάντων η γλώ σσα  των 
μορφωμένων και του λαού της, θα προ-
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βάλουν την Κωνσταντινούπολη ως τη 
μόνη ελληνόφωνη Ρώμη.

Κτισμένη στο σταυροδρόμι της Ευρώ - 
ηης και της Ασίας, του Ευξείνου Πόντου 
και της Μεσογείου, πρωτεύουσα του α
νατολικού, ελληνορω μαϊκού κόσμου, 
σύμβολο του Χριστιανισμού, μητρόπολη 
του Ελληνισμού και του Ρωμαϊσμού, των 
αξιών δηλαδή και των αρχών που θεμε
λίωσαν το βυζαντινό κράτος, η Κωνστα
ντινούπολη ταυτίζει την ιστορία της με 
την ιστορία της αυτοκρατορίας που την 
ανέδειξε.

Ετσι, είναι λογικό  ο κτίστης της πό- 
λεω ς να θεωρείται και ο ιδρυτής της βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας, όπωςείναι επό
μενο να αντιμετωπίζεται το Βυζάντιο, ως 
συνέχεια της Ρώμης και να θεωρείται, 
τουλά χιστον κατά τους πρώτους χρό
νους της ζωής του, σαν μια νέα μορφή 
του οικουμενικού ρωμαϊκού κράτους του 
4ου αιώνα. Εκχριστιανισμένο ρωμαϊκό

Η Κωνσταντινούπολη, η ‘βασιλεύουσα πόλις', 
η 'επιάλοφος της Ανατολής', 

η "δευιέρα Ρώμη"
σύμφωνα με ιη  θέληση του ιδρυτή της, 

η "μεγάλη μετά την μεγίστην' 
σύμφωνα με το πνεύμα του ρωμαϊκού κόσμου του 4ου αι., 

γίνεται γρήγορα η 'νέα Ρώμη' 
που υπερνικά σε κάλλος την 'παλαιόν και γηραιόν'.

κράτος της Ανατολής κατά τους πρώ
τους αιώνες της ιστορίας του, εξελληνι
σμένη αυτοκρατορία της χριστιανικής Α
νατολής στα χρόνια της ακμής του, ορ
θόδοξη ελληνική πολιτεία στο τέλος της 
ζωής του, το χιλιόχρονο Βυζάντιο έφερε 
πάντοτε το όνομα 'ρ ω μ α ϊκ ό ν  ή 'Ρ ω 
μαίων κράτος", 'ρωμαϊκή' ή 'Ρωμαίων πο
λιτεία' ή 'βασιλεία' και, κάποτε, το όνομα 
•Ρώμη". Οτελευταίος αυτός όρος απαντά 
κυρίως στα νομικά κείμενα. Δηλώνει την 
αυτοκρατορία στο σύνολό της και όχι μό

νο το κέντρο της ή την πρωτευουσά της. 
Το πολυιστόρητο όνομα 'Ρώμη' σημαίνει 
το έδαφος του βυζαντινού κράτους, έν
νοια που οι Βυζαντινοί'εκφράζουν πιο συ
χνά με τον όρο 'Ρωμανία'. Ονόματα επί
σημα και λαϊκά συνάμα, οι όροι 'Ρώμη' και 
'Ρωμανία' υιοθετήθηκαν από το βυζαντι
νό λαό και από τους ξένους γείτονες, α
νατολικούς και δυτικούς, του Βυζαντίου 
και δηλώνουν, όπως αναφέρθηκε, τη βυ
ζαντινή αυτοκρατορία στο σύνολό της. 
Κάποτε όμως χρησιμοποιούνται για να 
δηλώσουν συγκεκριμένες περιοχές: π.χ. 
τον όρο ’Ρωμανία" τον χρησιμοποιούν 
δυτικοί συγγραφείς για να δηλώσουν το 
ανατολικό μέρος του αρχαίου ρωμαϊκού 
κόσμου, τον ελληνικό χώρο, ενώ οι Βυ
ζα ντ ινο ί και α να τολικο ί τον χρησιμο 
ποιούν μερικές φορές για να δηλώσουν 
ειδικότερα τη Μικρά Ασία και τη Θράκη Α
νάμνησή τους μένουν σήμερα οι όροι 
'Ρω μ ιός ' και 'Ρω μ ιοσύνη ', ηου σημαί
νουν στη γλώ σσα  του ελληνικού λαού 
τον σύγχρονο Ελληνα, τον σύγχρονο Ελ
ληνισμό, την οργανική δηλαδή συνέχεια 
του βυζαντινού, του μεσαιωνικού ε λλη 
νικού κόσμου.

Η λαϊκή ποίηση τους χρησιμοποίησε 
στις πικρές ημέρες που ακολούθησαν τα 
γεγονότα του 1453 για να δηλώοει τον 
λαό που επέζηοε μετά το πάρσιμο της 
Πόλης, συνεχιστής του ονείρου και της 
ζωντανής παραδόσεωςτου αλλοτινού 
μεγαλείου. Οι ίδιοι οι κατακτητέςτους 
δέχθηκαν, παραποιημένους βέβαια, στη 
γλώοοα τους για να δηλώσουν τη χώρα 
που κάτοικοί της ήταν οι χριστιανοί από
γονοι των Ρωμαίων πολιτών: αυτή είναι 
τουλάχιστον η σημασία που δίνουν τα α- 
ραβικά και τουρκικά κείμενα στον όρο 
■Ρουμ', Ρούμελη.
Από την εισαγωγή της στον ΐ  τόμο της Ιστορίας 

του Ελληνικού Εθνους 'Βυζαντινός Ελληνισμός' 

(Εκδοτικής Αθηνών)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ /301



<y«. x w ° c 
'οπτ* Κ ονΐρ  

cC'Tfrv Γ*''

w  T O  C V A A O I ω T H C -C O N m ffC  MXCIKftC η μ ΚΓν ϊ

Η βυζαντική τέχνη για μένα είναι η τέ 
χνη των τεχνών. Πιστεύω σ'αυτήν όπως 
στη θρησκεία . Οχι μονάχα δεντ'αρνιέμαι, 
αλλά μου όίνει μεγάλη ευχαρίστηση ό
ποιος μου το λέγει, τις περισσότερες φο
ρές, για κατηγόρια. Μονάχα η τέχνη αυτή 
θρέφει την ψυχή μου με τις βαθειές και 
μυστηριώδεις δυνάμεις, αυτή σβήνει τη 
δίψα που αισθάνομαι μέσα στη ξερή έρη
μο ηου μας ζώνει. Μπροστά στη βυζα
ντινή τέχνη, οι άλλες μου φαίνονται αλα
φρές, *τυρβάζουοαι περί πολλά ', ενώ 'ε 
νός εστι χρεία'. Αυτό το ένα όποιος το '- 
νοιώσε, το'νοιώσε.

Αναρωτιέμαι πολλές φορές που αζιώ - 
θηκε ο άνθρωπος αηό θεία χάρη να πιά- 
σει το άπιαστο, να εκφράσει το ανέκφρα
στο και να το εκφράσει με μέσα τόσο θε
τικά και απλά: ούτε σοφίες μάταιες, ούτε 
προοπτική, ούτε ψεύτικη εξαΰλωση με 
αχνούς τόνους, ούτε αισθηματολογία 
θεατρική και ανόητη. Ολα είναι αυστηρά, 
υποβλητικά οτο έπακρο, κόσμοι μυστη
ριώδεις διαφαίνονται κάτω από τη φαινο
μενική αφ έλεια  και απλοϊκότητα. Ενα 
σκαντάλι κατεβαίνει στα βάθη των ωκεα
νών της ψυχής και, σε στιγμή που πολλοί 
νομίζουνε πως δεν πάγει ηιό κάτω από 
μιαν οργυιά, εκείνο φτάνει ο ' έναν κόσμο 
που δεν ζυγώνει κανένας. 'Ψαυέτω μη
δαμώς χειρ αμυήτων*. Οποιος δεν κατά
λαβε τούτη τη μυστηριώδη γλώ σσα 'α- 
ποθέμενος πάσαν τη ν  β ιοτικήν μέρ ι
μναν*, δε θα την καταλάβει μέχρι τέλους 
της ζωής το υ . Η ρίζα της ψυχής του θα 
μείνει ξερή απάτη δροσιά του ουρανού

Η νλυκύτητα αυτής της τέχνης είναι α
ποκαλυπτική. Οι άνθρωποι που έχουν α
νάγκη από μικρολογίες, δεν βρίσκουνε να 
πούνε γ ι' αυτή την τέχνη άλλο από λογι
κές -τάχα- παρατηρήσεις, για στραβά πό
δια, αφύσικα κορμιά και τέτοια παρόμοια, 
το  βαθύ όμως ανθρώπινο περιεχόμενό 
της, που 'ναι τα άγια των αγίων, πώς να το 
ζυγώσουνε με τέτοια μέσα; Κι όταν την ε 
παινούν, τότε λένε τα χειρότερα, ανόη
τες παρατηρήσεις, κοινοτυπίες.

Για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος μ' 
αυτό 'που 'ναι φωτιά και καίει τους ανά-

Η M Y C T IK H  CICON
t  Του Φώτη Κόντογλου

im geve M e m e v ^ ie  ΫπεΤτώΝ aovacoN cov τώ ΝΒ1 --------------------------------, ---------------------------------- ----------------------- ■ ■■ ■»

j r^ r t ?£ > V / o ^ :+  

j Rs*/ cu ijq  k f a J u P‘ί* λ* ■ , 'pujjia./: +

SSi>·*ίsj;.’ ejtoy
/ • 'S ’ ̂ * ' t~> r\ it

-χ,ο(ΐ·Η rip  y v t it f  f , 
jtu sT i;  }&trjTpzaipe=·

Tfl6jJpl The L0 .HC 
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ξιους', δε φελά κανένα απ' αυτά τα χο- 
ντροειδή εργαλεία που λέγονται: εξυ 
πνάδα, μόρφωση, ρητορεία, διπλώματα, 
ανάλυση κ.λπ., αλλά χρειάζεται ένα τι- 
μιώτατο πράμα, που βρίσκεται πολλές  
φορές στον απλοϊκώτερο άνθρωπο και 
που είναι κάποια μαγική ιδιότητα, που κά
νει ν ' αηοκαλυφτεί στον άνθρωπο η ά
βυσσο της θεϊκής αρμονίας του κόσμου 
Έ π ί τίνα επιβλέψω; Αλλά επίτο πράσν και 
ταπεινόν και ησύχιον!' Ψυχές βαθειές και 
κλε ιστές έχουν το κρυφό προνόμιο να 
μυη θού ν ο ' αυτή την αποκάλυ ψη.

Εκείνος λοιπόν που έχει αυτή τη χάρη, 
αυτός μονάχα καταλαβαίνει τη μυστική

και απόκοσμη γλώ σσα που μιλά η Ανα
τολή, το Βυζάντιο. Στα έργα αυτής της 
'μυστικής Σ ιώ ν βρίσκει την πηγή και ξεδι
ψά όπο ιος φ λέγετα ι από τη δίψα της 
πρωτοτυπίας.

Οταν μπαίνει ο ' ένα 'ρημοκκλήσι βυ
ζαντινό, περιμένει να βρει στις ζω γρα
φιές του κάτι τίαποκαλυπτικό, δηλαδή 
πρωτότυπο, κάτι που υποβάλλει πράμα
τα μυστηριώδη, ενώ μπορεί να περάσει 
μια μεγάλη πικακοθήκη της Ευρώπης, 
χωρίς να ικανοποιήσει έναν τέτοιο πόθο. 
Στον πρωτόγονο όμως ζωγράφο που ζω - 
γράφιοε "χωρίς πρωτοτυπία' -κατά τους 
ειδικούς- βρίσκεται η αληθινή πρωτοτυ-
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που δεν είναι ο καινούργιος συνδυασμός 
από χρώματα και σχήματα, μέσα σε μιάν 
αντίληψη καθορισμένη από πριν από τη 
φύση, αλλά που είναι η υποβολή κόσμων 
και συναισθημάτων με εντελώ ς πνευμα
τικά μέσα, με τον απροσδιόριστο παλμό 
του χεριού, με μια κίνηση αστάθμητη της 
ψυχής: ένα χέρι παράξενο, ένα σκύψιμο 
της κεφαλής, ένα ρούχο που οι πτυχές 
του ανεμίζουνται στον αγέρα που πνέει 
πέρα από τη νη, ένα χρώμα που θυμίζει 
το βυθό της θάλασσας, ένας βράχος ε 
ξωτικός, ένα αγιοδέντρι που οε φέρνει 
κοντά στη μυστηριώδη σύσταση του κό
σμου . Τα χρώματα και τα σχήματα διατη
ρούνε την υποβλητική τους δύναμη, για
τ ί δε μετασκευάζονται από τον τεχνίτη 
για να παραστήσουν κάτι τ ί φυσικό, αλλά

δουλεύονται με τρόπον ώστε να γίνει πιό 
έντονη η εκφραστική τους ιδιότητα και η 
αποκαλυπτική τους δύναμη. Οποιος το 
νοιώσει αυτό, θα μείνει στο εξής απαθής 
οτα εξωτερικά θέλγητρα και στις άσκο
πες τελειότητες.

Τα έργα της βυζαντινής τέχνης είναι 
τα πιοαποκαλυπτικά που έκανε οάνθρω- 
πος στην αρχιτεκτονική, στην ποίηση, 
οτη μουσική, στη ζωγραφική: το *Φως ι
λαρόν*, ποίημα Αθηνογένουςτου μάρτυ- 
ρος, η ρεμβώδης μελωδία του Χερουβι- 
κού ή του Κοινωνικού, βυθίζουν την ψυχή 
στο μυστηριώδες ημίφως της Ανατολής. 
Αυτός ο μυστικισμός δεν έχει καμιά σχέ
ση με τον αρρωστιάρικο μυστικισμό του 
Βορρά, αλλά είναι γεμάτος υγεία, ευτυ
χία και πλούτο, κι ας είναι ασκητικός και 
αυστηρός.

Ενα δείγμα πολύτιμο αποκαλυπτικής 
ζω γρα φ ικής είναι η εικόνα του αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου. Η παράσταση 
αυτή δη μ ιουργήθηκε στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, οε εποχή δηλαδή κατα
δικασμένη από την ιστορία της τέχνης. 
Και μ' όλα ταύτα, είναι η καταπληχτικώ- 
τερη πραγματοποίηση! 0 άγιος Γιάννης 
παριστάνεται όμοιος με αγριοπούλι, με 
όρνιο, κοκκαλιάρης, με χέρια και ποδάρια 
καλαμένια, ηλιοψημένος, με κάτι μεγά
λες φτερούγες γυπός. Στέκεται κουρνια
σμένος σ ' έρημο τόπο, απάνω οε βράχια 
αοβολερά και κατάξερα, με το 'να χέρι 
κάνει τη μυστηριώδη χειρονομία της ευ 
λογίας και στ' ά λλο  κρατά ένα χαρτί που 
γράφει το παράπονό του, σα να το λέγει 
στον Χριστό που σκύβει από τον ουρανό. 
Στη μια γωνιά, οτο κάτω μέρος, είναι απι
θωμένο μέσα οε μια χρυσή γαβάθα το 
κομμένο κεφάλι του, και στην άλλη γω 
νιά είναι φυτρωμένο οε μια ξερή πέτρα έ 
να δέντρο άγριο και βασανισμένο, οαν 
τον Πρόδρομο, μια βαλανιδιά, σε μιαν α- 
ξίνα καρφωμένη απάνω στο κορμίτης. Το 
ρούχο του είναι πράσινο λαδί, συμβολικό 
χρώμα αρμονισμένο με το πρόσωπο ηου 
τοφορεί.

Πόσες φορές άραγες ο άνθρωπος α
ξιώθηκε να δημιουργήσει τέτοιες οπτα
σίες, τέτοια τρομερά έργα, σαν τον Πρότ 
δρομοκαι οαν το *Φως ιλαρόν*, ποίημα Α- 
θηνογένουςτου μάρτυρος!
(Από το ΡιΡλΙο του 'Πσνεμένη ΡωμιοοΟνη', εκδό

σεις ΆΣΤΗΡ-)
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"ην γαρ μονώτατος απολειφθείς"
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Οι Ρωμαίοι βλέποντας ότι οι Τούρκοι έ 
μπαιναν και έβγαιναν φανερά και μη μπο
ρώντας να βγουν έξω από την πύλη και ν' 
αντιοταθούν ο'αυτούς γιατί ήταν ακάλυ
πτοι λόγω  των τειχώ ν τω ν γκρεμισμέ
νων, έμαθαν από τους γέροντες κάποιο 
παραπόρτι, από πολλά  χρόνια σ φ α λι
σμένο ασφαλώς, υπόγειο προς την κάτω 
μεριά του παλατιού. Το φανέρωσαν λο ι
πόν στον βασιλέα και ανοίχτηκε κατόπιν 
προσταγής του και έβγαιναν απ'αυτό, 
καλυπτόμενοι από το  γερό μέρος του 
τείχους και πολεμούσαν στον περίβολο 
κατά των Τούρκων. Το όνομα της κρυφής 
εκείνης πύληςήτανάλλοτεΚερκόπορτα. 
0 τύραννος άρχιοε από την Κυριακή να 
κάνη καθολικό πόλεμο κι' ακόμη όταν 
νύχτωσε δεν επέτρεψε στους Ρωμαίους 
ν ' αναπαυθούν εκείνο το βράδυ. Ηταν η 
Κυριακή των Αγίων Πάντων 27 Μαϊου. Ο
ταν φώτισε η ημέρα άρχισε ο πόλεμος 
και κράτησε ως την ενάτη ώρα, μετά τις 
εννιά ηαρέταξε το στρατό από το παλάτι 
ως την Χρυσή πύλη και τα ογδόντα πλοία 
του από την Ξυλόπορτα  ως την π λα 
τεία...

Με την δύση του ήλιου ήχησε το σύν
θημα και ο ίδιος ο τύραννος έφιππος την 
δεύτερη ώρα της εσπέρας παρακολου
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θούσε την τεράστια παράταξη και μάχο
νταν απέναντι στα γκρεμισμένα τείχη .

Οι εντός της πόλεω ς αμύνονταν με 
α νδρεία , όσο τους  ήταν μπορετό . 0 
Ιωάννης * συμπαρίστατο γενναία με τους 
δικούςτου, έχονταςδίπλατου και τον βα
σιλέα ένοπλο και με όλη την παράταξη α
ντιμάχονταν. Οταν πια η εύνοια τηςτύχης 
ήταν να ξεπέοη οτα χέρια των Τούρκων, 
ο θεός αφαίρεσε από την παράταξη των 
Ρωμαίων τον στρατηγό τους, ένα γίγα
ντα και πολύ δυνατό άνθρωπο και πολε

μιστή. Κτυπήθηκε με τουφέκι μολυβδο
βόλο στο χέρι, πίοω από τον βραχίονα, ε 
νώ ακόμη ήταν σκοτάδι και το βλήμα, 
τρύπησε την σ ιδερένια  χλαμύδα που 
ήταν φτιαγμένη όπως και τα όπλα του Α- 
χιλλέω ς και δεν μπόρεσε να ησυχάοη α
πό το τραύμα. Λέει στον βασιλέα: "στήθι 
θαρσαλέω ς, εγώ δε μέχρι της νηός ε- 
λεύσομαι, κακείιατρευθείςτάχοςεπανα- 
τρέψω..."

ΟβασιλεύςβλέπονταςτανΙωάννηννα 
φ εύγη δε ίλ ια σε καθώς και όλο ι γύρω



του, αλλά όσο τους ήταν δυνατό αμύνο
νταν. Οι Τούρκοι πλησίασαν λίγο-λίγο τα 
τείχη κρυμμένοι, πίσω απότιςασηίδεςκαι 
τοποθέτησαν σκάλες, αλλά δεν κατόρ
θωσαν τίποτε, γιατί τους εμπόδιζαν από 
πάνω εκτοξεύοντας λίθους. Εμποδισμέ
νοι λοιπόν σταμάτησαν, ενώ όλοι οι Ρω
μαίοι με τον βασιλέα αντιπαρατάσσο- 
νταν στους εχθρούς και όλη προσπάθεια 
και ο σκοπός ήταν να μην αφήσουν τους 
Τούρκους να μπουν από τα γκρεμισμένα 
τείχη, αλλά ο Θεός θέλησε να τους τρυ
πώσει κρυφά από ά λλο  δρόμο. Βλέπο
ντας την πύλη για την οποία μιλήσαμε 
παραπάνω, ανοικτή, πήδησαν μέσα κα
μιά πενηνταριά επίλεκτοι από τους ονο
μαστούς δούλουςτου τυράννου και ανέ
βηκαν επάνω στο τείχος φωτιά και λά 
βρα, σκότωσαν όσους βρήκαν μπροστά

τους και κτυπούοαν τους ακροβολιστές. 
Εκεί να έβλεπες θέαμα γεμάτο φρίκη. Οι 
Ρωμαίοι και οι Λατίνοι που εμπόδιζαν ε 
κείνους που στήριζαν σκάλες στα τείχη, 
άλλοι κατακομματιάοτηκαν, ενώ άλλοι, 
κλείνοντας τα μάτια έπεφταν από το τεί
χος και τσακίζονταν τα κορμιά τους και 
ξεψυχούσαν φρικωδώς. Τοποθετώντας 
πλέον ανεμπόδιστα τις σκάλες ανέβαι
ναν σαν αετοί που πετούν, ενώ οι Ρω
μαίοι και ο βασιλεύς δεν είχαν ηληροφο- 
ρηθείτο γεγονός...

Τότε ξαφνικά βλέπουν βέλη να κατε
βαίνουν από πάνω και να τους εξοντώ 
νουν. Κοιτάζουν και βλέπουν Τούρκους 
και βλέποντάς τους τρέπονται σε φυγή 
προς τα μέσα. Μη μπορώντας να μπουν 
από την πύλη της Χαρσού λόγω του συ 
νωστισμού πλήθους, όσοι είχαν περισ
σότερη δύναμη καταπατούσαν τους α
δυνάτους και έμπαιναν. Τότε η παράταξη 
του τυράννου βλέποντας τη φυγή των 
Ρωμαίων έβγαλαν μία διάτορη κραυγή 
κα ιό ρ μ π σα ν  καταπατώ ντας τους  α
θλίους και κατασφαζοντάς τους. Φθάνο- 
ντας στην Πύλη δεν μπόρεσαν μπουν, 
γιατί ήταν φραγμένη απότα σώματα των 
σκοτωμένων και των λιποθυμισμένων. 
Στα τείχη οι περισσότεροι έμπαιναν από 
τα χαλάσματα και σκότωναν όποιον συ
ναντούσαν. Οβασιλεύς περικυκλωμένος 
στεκόταν κρατώντας σπαθί και ασπίδα 
και είπε τον λυπημένο λόγο: Ό υκέστι τις 
των Χριστιανοί) ν του λαβείν την κεφαλή ν 
μου απ'εμού,·"

Είχε εγκαταληφ θεί εντελώ ς μόνος. 
Τότε ένας Τούρκος τον κτύπησε στο πρό
σωπο και τον τραυμάτισε κι αυτός αντα
πέδω σε το κτύπημα στον Τούρκο. Τότε 
τον κτύπησε έναςάλλοςαπόπίσω και τον 
τραυμάτισε κέραια και ο βασιλεύς σωριά
στηκε στη γή. Δεν ήξεραν πως είναι ο βα
σ ιλεύς, αλλά σαν κοινό στρατιώτη τον 
θανάτω σαν και τον εγκατέλειψ αν. Οι 
Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη και εκτός από 
τρεις δεν είχαν καμιά άλλη απώλεια. Η
ταν η πρώτη ώρα της ημέρας και ο ήλιος 
δεν είχε φανεί πάνω στη γή...·

' Πρόκειται νια το ΓενοβέΖο αξιωματικό Ιωάννη 

Ιουστινιάνη.

” Απόσπασμα από τη 'ΒοΖαντινή Ιστορία' τομ  

Δούκα (παρ 39) σε μετάφραση τομ Α. Παντελάκη 

από τις εκδόσεις 'Βιβλιοθήκη των Ελλήνων'
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλούσιο 
κέφι, γιορτάσθηκε και φέτος το Πάσχα 
στις αστυνομικές Υπηρεσίες. Επίκεντρο 
του εορτασμού ήταν οι Σχολές της Αστυ
νομίας, όπου η πολιτική και αστυνομική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
με επικεφαλής τον Υφυπουργό κ. Κώστα 
Γείτονα και τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντ/γο Μανόλη Χουρδάκη, 
γιόρτασε το Πάσχα με τους δοκίμους και 
τις ακογένειές τους.

Εθιμοτυπικά τους επισκέφθηκαν, αν
τάλλαξαν ευχές και τσούγκρισαν μαζί 
τους το πασχαλινό αυγό, ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, ο Υ
πουργός Εθνικής Αμυνας κ. Γεράσιμος 
Αρσένης, βουλευτές εκπρόσωποι όλω ν 
τω ν κομμάτων και πολλο ί άλλο ι επίση
μα.
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ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Κ ινδυνεύουν να  γίνουν το "ναρκωτικό" των θαυμαστών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Τί θα παίζετε σήμερα; Τη μάχη της 
Βηρυτού ή τον Πόλεμο του Κόλπου; 
Μήπως θ έλετε  να πολεμήσετε στο 
Βιετνάμ, το Αφγανιστάν ή τη Σομαλία; 
Δεν πρόκειται για νοσηρές προτάσεις. 
Είναι 'παιχνίδια· που μπορείτε να .. απο
λαύσετε αν διαθέτετε βίντεο ή η λε 
κτρονικό υπολογιστή! Το καινούργιο 
ναρκωτικό των απανταχού θαυμαστών 
της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Αλλά αν τα συγκεκριμένα παιχνίδια 
αποτελούν ακραίες περιπτώσεις, είναι 
ωστόσο από τα πιο διαδεδομένα. Οι 
•Αστρομαχητές· και οι 'Εξωγήινοι*, που 
ήταν παλαιότερα της μόδας, έχασαν 
τον πόλεμο από τους πιο μοντέρνους 
■Εξολοθρευτές" και 'Ράμπο', κατά τη 
διάρκεια 'Φονικών Μαχών" και 'ευ γε 
νιών· αθλητικών εκδηλώσεων, όπως το 
•Κτηνόσφαιρον

0 αιματηρότερος ωστόσο πόλεμος 
έχει ξεσπάσει στα πεδία της αγοράς. Οι 
γίγαντες εξ Ιαπωνίας επισύρουν την 
οργή των Ευρωπαίων, αλλά και των 
Αμερικανών, που μέχρι πρότινος θεω 
ρούσαν τους εαυτούς τους ακαταμά
χητους στο χώρο της βιομηχανίας της 
διασκέδασης. Για το διάστημα από 31- 
3-92 έως 31-3-93, η Σούπερ Νιντέντο 
ανακοίνωσε κέρδη 764 εκατομμυρίων 
δολαρίων, ενώ η Μέγκα Σέγκα έφτασε 
τα 105 εκατομμύρια.

Οι Ιάπωνες όλω ν των ηλικιών, πρώ
τα θύματα οι ίδιοι των δημιουργημά
των τους, δίνουν το *καλό· παράδειγμα

στον υπόλοιπο κόσμο κατακλύζοντας 
τους χώρους των βιντεοπαιχνιδιών, ό 
που ξεχνιούνται κολλημένοι στιςοθόνες 
επί ώρες. Αλλά το φαινόμενο δεν έχει 
πατρίδα. Στο Λονδίνο, στελέχη ασφαλι
στικού κολοσσού θυσιάζουντομεσημε- 
ριανό τους διάλειμμα στο βωμό της δι- 
οκέτας. Ενώ στο Παρίσι, αριοτούχοι φοι - 
τητέςπαραμερίζουντηνεπιστημονικήέ- 
ρευνα για μερικά λεπτά ηλεκτρονικήςα- 
πόλαυσης.

Σε 40 εκατομμύρια υπολογίζονται 
οι ‘εξαρτημένοι· του τζόϊστικ. Η βιντεο- 
επιδημία πλήττει τους πάντες, παντού,

Οι πιο ευάλωτοι, αιχμάλωτα ενός κό
σμου επίπλαστου, προοκολλώνται ο' 
αυτόν και αφήνουν το βίντεο να επιβάλει 
τους νόμους του. Εισβάλλει στον εγκέ
φαλό τους, στη ζωή και οτο πορτοφόλι 
τους. Ακόμη και ο πιο ισορροπημένος 
παίκτης, θα βρεθεί κάποια στιγμή δέ
σμιος ενός ηγετικού ρόλου, απόλυτα α- 
ποψιλωμένου από πραγματική συγκίνη
ση, ενός ρόλου που τον συνθέτει κατ' 
αποκλειστικότητα η ηλεκτρονική δράοη. 
Τί περιθώρια μένουν άραγε για δημιουρ
γική φανταοία;

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ζητάμε
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από τα βιντεοπαιχνίδια πράγματα που 
δεν μπορούν να μας δώσουν. Πολλοί 
γονείς έχουν τη γνώμη πως τα παιδιά 
τους ανακαλύπτουν τη γεύοη της πρό
κλησης με το βιντεοπαιχνίδι. Να ασχο
ληθούν τα παιδιά τους με τον αθλητι
σμό και τα σπορ οτη μεγάλη πόλη; 
Ούτε λόγος! Πιστεύουν πως τα η λε 
κτρονικά παιχνίδια μπορούν να τα

στην Αμερική διαθέτει ουοκευές βιντεο- 
ηαιχνιδιών, ενώ κατά πόδας ακολου
θούν η Βρετανία και η Γαλλία. Στην τε 
λευταία, μάλιστα, οι πω λήσειςτω ν παι- 
χνιδιώναυτώντο1992αντιπροσώπευαν 
το 40% του συ νόλου της οικείας αγοράς. 
Η μαζική υστερία δημιουργεί ιδανικές 
συνθήκες πλουτισμού τόσο των εται
ρειών που τα κατασκευάζουν, όοο και

βοηθήσουν, εξίσου αποτελεοματι κά, να 
αποκτήσουν τα αντανακλαστικά που θα 
δημιουργούσαν ανέηαιζανποδόοφαιρο 
ή μπάσκετ. Οτι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
τα βοηθούν να εξαοκηθούν στην αυτο
συγκέντρωση, να συνηθίσουν στη σ υ 
ντονισμένη κίνηση του βλέμματος και 
του χεριού, να παίρνουν γρήγορα απο- 
φάοεις και ταυτόχρονα να εξαοκούν τη 
μνήμητους.

Οπως κι αν έχει το ζήτημα, η διάδο
ση αυτών των παιχνιδιών είναι πραγμα
τικά εκπληκτική. Το ένα στα δύο οπίτια

συναφών επιχειρήσεων. Ετσι, ένα μόνο 
περιοδικό του χώρου, το PC Magazine, 
διαβάζεταιαπό400.000Γάλλους.

•Αυτό δεν είναι τίποτα-, λένε όσοι 
ξέρουν. Ετοιμαστείτε για τον αιώνα 
τω ν ·Π ο λυ μ έο ω ν · (Multimedia), που 
δρομολογείται ήδη με την αγορά της 
Columbia από τη Sony και της MCA από 
τη Matsushita. Σκηνές από το μέλλον. 
Η Virgin, παράλληλα με το γύρισμα της 
επόμενης ταινίας του Σταλόνε, κινημα
τογράφε! το αντίστοιχο βιντεοπαιχνίδι. 
Τα όρια μεταξύ τηλεοράοεως, κινημα

τογράφου και βιντεοπαιχνιδιού γίνονται 
όλο και πιο ασαφή. Σύντομα οι πολυεται -

ρείες θα αναλαμβάνουν να διοχετεύουν 
τη ‘λαϊκή κουλτούρα- σε μορφή τηλεο 
πτικού προγράμματος, κινηματογρα- 
φικήςταινίας, βιντεοπαιχνιδιού και ποιος 
ξέρει τί άλλο.

0 ‘παγκόσμιος πόλεμος- έχει ήδη 
ξεσπάσει. Η Philips, η Motorola, η Ap
ple, η IBM, σπεύδουν να συμμαχήσουν 
με στόχο την επιβίωση στον κόσμο των 
CD-ROM και των VlrtuaLand, ήτοι απέ
ραντων κήπων ηλεκτρονικής πανδαι
σίας. □
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ΤΟ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ

Π ε ν τ  έ λ η ,

το όρος των αμώμων
Πολύ κοντά στην πρωτεύουσα η Πεντέλη, 

ατυχώς είναι περισσότερο γνωστή από τα οβελιστήρια που περιβάλλουν την πλατεία της Αγίας Τριάδας.
Κι όμως είναι ένα όμορφο βουνό, με ενδιαφέροντα μνημεία και θαυμάσιες διαδρομές, 

που μπορείνα προσφέρει στον επισκέπτη μια υπέροχη ανάπαυλα από το άγχος της καθημερινότητας.
Θα προσπαθήσουμε να αποσπάσουμε την προσοχή σας από τις τέρψεις του λάρυγγος 

και να την κατευθύνουμε στις ομορφιές και τα ενδιαφέροντα του βουνού.

Τριάντα περίπου χιλιόμετρα από την 
Αθήνα, η Πεντέλη είναι βουνό συμπαγές, 
μια ράχη μόνο, με κατεύθυνση ΒΔ - ΝΑ και 
υψόμετρο 1.109 μ. και με σχήμα που μας 
θυμίζει αέτωμα αρχαίου ναού. Τα πετρώ - 
ματά της μεταμορφωμένα παλιά ιζήμα
τα, πολύ παλιότερα από εκείνα της Πάρ
νηθας, περιέχουν μεγάλους όγκους κρυ
σταλλικού σχιστόλιθου και μάρμαρου 

0 Θουκιδίδης (2,23) μας θυμίζει πως η 
πανάρχαιη, προελληνική μάλιστα, ονο
μασία του βουνού ήταν Βριλ πασάς ή Βρι- 
ληττός. 0 Στράβων (9,399) χρησιμοποιεί 
το ίδιο όνομα για το βουνό, πλην όμως α- 
ποκαλεί'Πεντελική λατομία' την περιοχή 
εξόρυξης των μαρμάρων από τον παρα
κείμενο οικισμό της αρχαίας Πεντέλης 
(βρισκόταν κάπου μεταξύ Μονής Πεντέ
λης και Αγίας Τριάδας). 0 Παυσανίας στα 
'Αττικά' του (32,1-2) μας πληροφορεί 
πως' Ορη 6ε Αθηναίας εστί Πεντελικόν, 
ένθα λατομίαι.. τα δε όρη και θεώ ν α
γάλματα έχει: Πεντελήσι μεν  Αθηνάς*. 
Πολύ αργότερα σε πατριαρχικό σιγγίλιο 
του 1611 αποκαλείτα ι'όρος των Αμώ

μων· από τους ασκητές που είναι από πα
λιά εγκαταστημένοι στις πλαγιές της.

Από την εποχή των τυράννων οι Αθη
ναίοι άρχισαν να χρησιμοποιούν τα μάρ
μαρα του Βριλησοού, τους 'π εντελη - 
σίους λίθους*. Η λατόμηση έγινε εντατι
κότερη τον 5ο αι. π.Χ., λ ίγο πριν τον Πε- 
λοποννησιακό πόλεμο, για να στηθεί το 
θαύμα του Παρθενώνα. Στα νεώ τερα 
χρόνια η λατόμηση θα πάρει ληστρικό 
χαρακτήρα για να μετατρέψει την Πεντέ
λη σε σεληνιακό τοπίο. Αν και από τη δε 
καετία του 1950 ο καθηγητής Πικιώνης α- 
γ ω ν ιω δ ώ ς  π ρ ο β ά λλε ι το  σύνθ ημα  
Όωθήτω η Πεντέλη', δυστυχώςμόλιςτα 
τελευταία χρόνια θα σταματήσει το με
γά λο  κακό. Την καταστροφή ήλθαν να 
συμπληρώ σουν οι μεγάλες καταστρο
φές από τις πυρκαιές των αρχών της δε 
καετίας του 1980.

Τι θα μπορούσε να προσφέρει η Πε
ντέλη στο σημερινό επισκέπτη; Αναμφί
βολα ωραίες και σχετικά εύκολες πεζο- 
πορικές διαδρομές. Ηδη πυκνό οδικό δ ί
κτυο διατρέχει το βουνό, που κάνει την

προσπέλαση πολύ πιο εύκολη. Θα οας 
προτείναμε τη διαδρομή Π. Πεντέλη (Α
γία Τριάδα) - Σπηλιά του Νταβέλη - Ασώ- 
ματοι - κορφή Πέργαρι (1.109 μ.) - κορυ- 
φογραμμή προς ΝΑ - Πύρεζα - επιστροφή 
από τον ασφαλτόδρομο στην Αγία Τριά
δα. Δεν είναι όμως μόνον αυτά. Θα μπο
ρούσαμε να επ ισκεφ θούμε το  Μονα
στήρι της Πεντέλης, το Αστεροσκοπείο, 
το ναό της Αγίας Τριάδας, τον Αγιο Νικό
λαο στα Καλήσια (από το Εκαλήσια), τη 
Μονή του Αγίου Παντελεήμονα (από τη 
Νέα Π ε ν τέ λη ) και ο π ω σ δ ή π ο τε  το  
Σπήλαιο των Αμώμων ή, επί το γνωστό
τερο, τη Σπηλιά του Νταβέλη. Δε θα πρέ
πει να παραλείψουμε και τις ενθυμήσεις 
της αρχόντισσας, που τόσο αγάπησε την 
περιοχή, της Sophie de Martools, Δούκισ- 
σα ς τη ς  Π λα κεντ ία ς  (Duchesse de 
Plalsance) ή Ντουκέσσας, όπως την ήθε
λαν οι χωρικοί της περιοχής. Στην είσοδο 
της Π. Πεντέλης (δεξιά) υπάρχει τομισο- 
χτιομένο φ υλα κείο  της περιοχής της, 
στην ομώνυμη οδό (δεξιά από το Α.Τ. Πε
ντέλης) το παλάτι της, το καστέλο της
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Ροδοδάφνης, και κάτω από το δρόμο που 
οδηγεί στο Αστεροσκοπείο ο τάφος της. 
Στη μετώπη της σαρκοφάγου της θα δια
βάσουμε την ημερομηνία θανάτου της 
(14 Mai 1854). Πέρασαν 150 χρόνια! Πώς 
να μην αναπολήσει κανείς τους στίχους 
του Ορλεανίδη ποιητή: 'Αφ ού η Πλακε- 
ντίαπέθανε, αυτόν τον Μάιο πε νθώΓ.

Εμείς θα σας οδηγήσουμε ψηλότερα, 
στο σπήλαιο των Αμώμων. Κάποτε η προ
σπέλαση ήταν δύσκολη. Σήμερα τα πράγ
ματα εδ/αι πολύ πιο απλά. Απάτη Ν. Πεντέ
λη ανηφορίζουμε με το αυτοκίνητό μας για 
τη Μονή του Αγ. Παντελεήμςνα. Στα 5περί- 
που χιλιόμετραοδρόμος διχάζεται. Αριστε
ρά τραβάει για το μοναστήρ (1,5χιλΛροπε- 
ρίπου). Ακολουθούμετοδεξιόκλάδοτου α- 
σφαλτόδρομου και μετά από 1 περηου χι- 
λιόμετροστρίβουμε πάλι δεξιά, σεένασκυ-

ρόστρωτο αλλά βατό δρόμο. Στα 800 μ. 
αριστερά μας (υψ. 720 μ.) η Σπηλιά του 
Νταβέλη (ένας κατηφορικός θάλαμος 45 
X 62 μ.). 0 θρυλικός ληστής εκδικήθηκε 
τους διώκτες του δίνοντας το όνομά του 
σε άπειρες σπηλιές της Ρούμελης και ε- 
μπνέσντας τη δημοτική μούσα σε μια από 
τις καλύτερες στιγμές της.

Στην είσοδο της σπηλιάς δυο συνεχό
μενα εκκλησάκια. 0 Αγιος Σπυρίδων με 
τον Αγιο Νικόλαο. Πάνω μας ο αρχαίος 
λατόμος άφησε κάθετα τα ίχνη του. Από 
τους μελετητές του ο Γ. Σωτηρίου ανα
φέρει πως αρχικά ήταν άντρο των νυμ
φών. Αργότερα ήλθαν οι ■άμωμoι,, άμε
σοι διάδοχοι των νυμφολήπτων.

Σήμερα η κάθοδος στη σπηλιά είναι 
πολύ εύκολη. Πριν μερικά, όμως, χρόνια 
ήθελε θάρρος 'Αφήνεις δεξιά το εκκλη-

σιδάκΓ, γράφει ο Δημ. Καμπούρογλους 
στα 1920, και προχωρείς στο βάθος της... 
Εις το βάθος υπάρχει ρικρά τοξοειδής  
οπή και ρερικά ραρράρινα σκαλοπάτια. 
Πρόσεχε και προχώρει. Τα ράτια σου έ
χουν συνηθίσει πλέο ν  και τώρα θα ιδής 
εις το βάθος το πρόσωπόν σου ξάστερα 
ρέσα στην στερνίτσα ρε το αθάνατο νε
ρό. Οταν το παραρύθιήτον ιστορία απ' ε 
κεί έπιναν αι ωραίοι νύρφαι της Σπηλιάς 
του Πεντελικοϋ. Και όταν ετράηησανεις 
φ υγήν ε ις  την θέαν του πρώ του ασκη- 
τού, εξηκολούθησεν να πίνη αυτός από 
το ίδιον νερόνπου είχον ακουρπήση της 
νύρφης τα χειλάκια. Πόσες ρετάνοιες να 
έκαρεν ο ασκητής αυτός δια να φυγή ο 
πειρασρός τω ν ωραίων οπτασιών!!

Τίποτα π λέο ν  δε θυμ ίζε ι την περ ι
γραφή του Καμπούρογλου. Στη σπηλιά 
έγιναν, χωρίς εμφανή τουλάχιστον λόγο, 
επεμβάσεις που έδωσαν λαβή σε σχόλια 
ποικίλα. 0 μύθος για τη δίοδο από την ο 
ποία ο αρρενωπός Νταβέλης επικοινω
νούσε με την ιδιόρρυθμη κυρία του μεγά
ρου της Ροδοδάφνης έδωσε τη θέση του 
στις πιο παράξενες υποθέσεις. Μιλούν 
για μυστήρια ανεξερεύνητα, για περι
στατικά απώλειας της αίσθησης του χρό
νου και τόπου, για ζαλάδες, για λανθα
σμένες ενδείξεις οργάνων, κ.ά. πολλά, 
που φαίνεται πως δεν είναι τελείω ς ανέ- 
ρειστα (βλ. εφημ. *Το Βήμα' 25.1.1981).

Εξω από τη σπηλιά, προς τα νότια, θα 
συναντήσει κανείς ένα από τα ελάχιστα 
σω ζόμενα  ακόμη λιθόστρω τα της αρ
χαιότητας, από τα οποία κατέβαζαν τα 
μάρμαρα με προορισμό το άστυ της Αθη- 
νάς. Πώς να μη θυμηθείς τις μελέτες του 
αείμνηστου Αν. Ορλάνδου ή τη σύγχρονη 
δουλειά του ‘αρχιτέκτονα· της Ακρόπο
λης Μανόλη Κορρέ στο Μουσείο Κυκλα- 
δικήςΤέχνης (Ν. Δούκα 4);

Φεύγουμε. Η Μονή του Αγίου Παντε- 
λεήμονα -και γιατίόχι η κορυφή Πέργαρ- 
μας περιμένουν...
(Γι' αυτούς που θα ήθεήον περισσότερα θα σημειώ
σουμε τα βιθίΐία των Δημ Καμπούρογήου. 0 Ανούρο- 
μύΡΓχ της Αττικής. ΛΘΓιναι 1920. σ. 55 εηόμ, του Νί
κου Νί£η. Το βουνά της Αττικός. Αθήνα 19Θ5. σ 69- 
77 (όπου και πήήρης βιβΟογροψία) και του Γεωργίου 

Λοδά. Η σπη/Ιιά της ΠεντέΛης. Αθήνοι 1950 Αξιόηογα 

είναι τα άρθρα του Δημ. Καμηούρογήου Το μονοπάτι 
της σηηΛάς·, Νέα Εστία2 (1927), ο. 776 - 778. του 
Γ. Σωτηρίου στο Ημεροήόνιο της ΗεγάΠης ΕΙΜάδος. 
1927, ο 45 - 59, και του Ν Μουτσΰπουήου για το 

ασκηταριό της σπηήιάς του Νταβέήη στο περιοδικό 

ΖΥΓΟΣ 50 (1960)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ /511



ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Κ ρ ή τ η  1941
Πριν και μετά τη μάχη

Του Υπασιυν. Α' Κων/νου Δανούσπ

Ο τιτάνιος αγώνας της Κρήτης για την 
απόκρουση της νερμανικήςειοβολήςτον 
Απρίλιο 1941 είναι αδύνατο να εξαντλη
θεί με τις ετήσιες αναφορές μας σ ' αυ
τόν Οσα κι αν γραφούν είναι δύσκολο να 
αηοτυηωθούν οι ηρωικέςαλλάκαι τραγι
κές συνάμα στιγμές της εποποιίας εκεί
νης. Ετη μεγάλη αυτή μάχη του Ελληνι
σμού αποφασιστική ήταν και η ομμβολή 
των Ελλήνων αστυνομικών.1

Η αστυνομική δύναμη που βρισκόταν 
στο νησί οτις παραμονές της γερμανικής 
επ ίθ εσ η ς  υ π ο λ ο γ ίζε τα ι οε 2.250 με 
2.500 άνδρες. Απ' αυτούς οι 700 περίπου 
είχαν στελεχώσει τις στατικές αστυνομι
κές υ π η ρ ε σ ίε ς τη ς  Α νω τ. Δ /σεω ς 
Χω ρ/κής Κρήτης, ενώ  οι υ π ό λο ιπ ο ι 
ανήκαν σ το  Τάγμα της  Σ χο λή ς  Χωρ. 
Ρεθύμνου, κατανεμημένοι οε 11 λόχους. 
Από πλευράς εξοπλισμού και μαχητικής 
ετοιμότητας η κατάσταση της δύναμης 
εκείνης ήταν αρκετά δύσκολη. Οι στατι
κές υπηρεσίες ήοαν εξοπλισμένες με πα- 
λ ιο ύ  τύπου  ο π λ ισ μ ό , τυφ έκ ια  Γκρα, 
Μάουζερ και λίγα Μάλινχερ και ελάχιστα 
Φυσίγγια. Οι άνδρες της Σχολής είχαν

καλύτερο εξοπλισμό, αραβίδες Μάλιν
χερ και αυτόματα Στάγιερ (προμήθεια 
1959), πλην όμως η εκπαίδευσή τους 
ήταν ελλιπής. Παράλληλα είχαν να αντι- 
μετωπίσουν και τα χαώδη οργανωτικά 
προβλήματα της άμυνας του νησιού, 
προβλήματα που απετέλεσαν τελικά και 
την αχίλλειο πτέρνα της

Το Φεβρουάριο του 1941, χωρίς να έ
χουν απόλυτα εξακριβωθεί οι προθέσεις 
της, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την 
κατάταξη σημαντικού αριθμού χωροφυ
λάκων από αστράτευτες κλάοεις. Στις 11 
Μαρτίου στάλθηκαν οτην Κρήτη 4 λόχοι 
δοκίμων χωροφυλάκων και στις 10 Απρι
λίου αποβιβάστηκαν άλλοι 6 στη Σούδα, α 
οποίοι μετέβησαν πεζή στο Ρέθυμνο. Εκεί 
συγκροτήθηκε και 11ος Λόχος από 
νεοσύλλεκτους Κρητικούς. Μετά σύντομη 
εκπαίδευση οι Λόχοι τοποθετήθηκαν σε 
διάφορα σημεία του νησιού και κατά τον 
κρίσιμο χρόνο εντάχθηκαν στην Ανώτατη 
Στρατιωτική Διοίκηση Κρήτης.

Οι Ελληνες αστυνομικοί, και ιδιαίτερα 
οι μαθητές της Σχολής, έλαβαν μέρος ο' 
όλες τις μάχες και επέδειξαν θάρρος και

γενναιότητα. ■ Η περιφρόνηση αυτή προς 
το βέβαιο θάνατό1, γράφει ο I Δ. Μουρέλ- 
λος,2 ‘όχι μόνο από τους κρατικούς αλλά  
κι απ' όλους τους Ελληνες, που αντιπρο- 
σώπευαντα παλικάρια της Σχολής είναι η 
πιο τρανή, η πιο δυνατή εκδήλωση της 
ελληνικής αρετής.. .* Το τέλος, όμως, της 
Μάχης υπήρξε η απαρχή νέω ν δεινών. 
Αιχμάλωτοι οτις Παιδικές Εξοχές των Χα
νιών αντιμετωπίζουν την απειλή της ε 
κτέλεσης, βασανιστήρια και κάθε λογής 
εξευτελιομό, μόνο και μόνο γιατί τόλμη
σαν να υπεραοηίοουντοντόποτους.

Μια αποσπασματική εικόνα των συμ
βάντων εκείνων των ημερών μας δίνει με 
την απάτην 8.2.1955 αναφορά του3 οτό- 
τε ανθυπομοίραρχος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αρτέ
μιος (1909 Τηγάνι Σάμου - ;) .  0 ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥ μετά τη μάχη τοποθετήθηκε Διοι- 
κητής της Υποδ. Χωρ. Μονοφατσίου και 
έζηοε ό λες  τις περιπέτειες του νησιού 
ως την απελευθέρωσή του .

Σημαντική είναι η αναφορά του στην 
■αποβίβαση* τω ν Ιταλώ ν στο Λασήθι,4 
γεγονός που λόγω της'ειδικής βαρύτη
τάς του" παραλείπεται από ό λες  τις ι-
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ποθήκευσιν τροφίμων και πυρομαχικών.
Μετά μη νιαίαν φαινομενική ν εκπαί

δευαν, ήτις καταναλίσκετο εις ασκήσεις 
πεζικού, δ ιελύθη το'Παράρτημα' της 
Σχολής Ρεθύμνου και εις Λόχος, ο Γ 'α ν  
ενθυμούμαι, μετέβη ειςΣητείαν Κρήτης 
υπό τας διαταγάς του τότε υπομοιράρ
χου και ήδη ταγματάρχου Παύλου Κυριά- 
κη και αξ/κούς τους ανθ/ρχους Παηαδό- 
η ο υ λο ν  Ηλίαν (ήδη ταγματάρχην Δ.X. 
Πρεβέζης) και ΑντύπανΔιονύσιον (φο- 
νευθέντα το 1944 εν  Αθήνας) και Β’ Λό
χος υπό τας διαταγάς του τότε μοιράρ
χου και ήδη αντισυνταγματάρχου Γερα
σίμου Μαρινάτου και αξ/κούς μόνον τον 
υποφαινόμενον μετέβημεν εις Νεάπολιν 
Μεραμβέλλου. Ετερος Λόχος περέμει- 
νενεις Ρέθυμνον, άλλος εν  Χανίοις και έ
τερος εν  Ηρακλείω, η δε λοιπή δύναμις 
διεμοιράσθη εις Ηράκλειον, Ρέθυμνον 
και Χανιά ιδίως...

Περίώραν 14.15'της21.5.1941 ήρξα- 
το ο μέγιστος και απη νής βομβαρδισμός 
εκ μέρους της γερμανικής αεροπορίας, 
ό λω ν  τω ν πόλεω  ν και ηο λλώ  ν χωρίω ν 
της Κρή της. Είχονσυμμετάσχει τότε πολ
λά  α εροπλά να , ώ σ τε  π ο λλά κ ις  ε- 
καλύπτετο ο ήλιος! Τα αντιαεροπορικά 
πυροβόλα εσίγησαν ή κατεστράφηκαν. 
Μετά τον βομβαρδισμό όστις διήρκεσεν 
πλέον της ώρας κατά συνεχή και αδιάκο
πα κύματα, ήρχισεν απηνής πολυβολι
σμός και την στιγμήν του πολυβολισμού 
εις μικρόν ύψος ερρίπτοντο αλεξιπτωτι- 
σταί. Επιπτονπαντού (Ρέθυμνον- Χανιά - 
Ηράκλειον και ε ις τα πέρ ιξ υψώματα). 
Ταυτοχρόνως ελήφθη τηλεφωνική δια
ταγή της εν  Κρήτη Ελληνικής Στρατιω
τικής Διοικήσεως, την οποίαν απετέλε
υαν μονάδες τινές εκ της προ ημερών ε- 
νεργηθείσης τοπικής επιστρατεύσεως, 
μόνον αζ/κών, και ο Λόχος μας συμμετέ- 
σχενεις τας επιχειρήσεις του Κάμπου Η
ρακλείου μέχρι της 27.5.1941. Οι αλεξι- 
πτωτισταίεφονεύοντο είτε ειςτον αέραν 
είτε επ ί του εδάφους. Εις τας κατά των α- 
λεξιπτωτιστώ ν μάχας συμμετέσχεν λίαν 
ενεργώ ς και ο τοπικός πληθυσμός συν  
γυναιξίκαι τέκνοις. Η περίφημος Μεραρ
χία των Κρητών, διαλυθείσα εντω  Αλβα- 
νικώ μετώπω δυστυχώς δενηδυνήθη να 
λάβη μέρος. Ηρωικώτατα επολέμησεν  
πάντω ν η Χωρ/κή και απέσπασεντα συγ
χαρητήρια γηγενών και ξένων. Δια τούτο

στορικέςαναφορέςστη Μάχη της Κρήτης.
'Τη ν 9.5.1941, κατόπιν διαταγής του 

τό τε  Υ π ο υ ρ γο ύ  Δ η μ ο σ ία ς  Τάξεω ς  
Κων/νου Μανιαδάκη,5 διετάχθηοανοι εκ
παιδευόμενοι μαθηταίΑ'και Β'Τμημάτων 
τηςΧωρ/κήςμεθ'άηαντοςτου προσωπι
κού και τινωνακόμη οπλιτών άλλω ν Υπη
ρ εσ ιώ ν , α νερ χο μ ένω ν  α πά ντω ν εις  
1.500 άνδρες6 και υπό τας Διαταγάς του 
τότε Ταγματάρχου Χωρ/κής κ. Χανιώτη 
Ιακώβου και επιβιβασθέντεςεις τρία α
τμόπλοια μετά Ιταλών αιχμαλώτων αηε- 
β ιβάσθημεν εις  Ρέθυμνον Κρήτης, ι- 
δρύοαντες Παράρτημα Χωρ/κής. Η εκ- 
π α ίδ ε υ σ ις  τω ν  α νδρ ώ ν τη ς  Σ χο λή ς  
Χωρ/κής, ήτις τότε, λόγω των πολεμικών 
αναγκών ήτο υπέρ πλήρης, ευρίοκετο 
εν τω τελειούοθα ι και ο σκοπός του Υ

πουργού, δεν ήτοη συνέχισις της εκπαι- 
δεύσεωςαλλά η αντίστασιςτου Κράτους 
μας εναντίον της Γερμανικής επιθέσεως, 
ήτις ήρξατο τότε εκ συ γκεντρώσεως δυ
νάμεων εν τη Βουλγαρία να διαφαίνεται. 
Δια τούτο και η δύναμις αύτη των 1.500 
ανδρών είχε καλώς εξοπλισθή, ηλην με 
τα τότε ελαφρά όπλα της Χωρ/κής και δΓ 
οπλοπολυβόλων Ιτάγιερ. 0 εφοδιασμός 
της δυνάμεως εκείνης από πυρομαχικά 
και τρόφιμα πάσης κατηγορίας ήτο ικανο- 
ποιητικώτατος, αφού εσχηματίσθηοαν 
διάφοραι Επίτροποί εξ Αξιωματικών εις 
ας συμμετέσχον και εγώ και ηγοράσθη- 
σαν επαρκείς ποσότηται τροφίμων δια 
εξ (6) τουλάχιστον μήνας δια την δύνα- 
μιν ταύτην, εν Ρεθύμνω δε είχον επιτα- 
χ θ ε ί π ο λ λ α ί αποθήκαι δια τη ν  ενα-
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έοχεν και τα περισσότερα θύματα απερ
χόμενα εις 200- 300 άνόρες εν  γένει.

Αργά το απόγευμα της 28.5.1941. αν 
δεν με απατό η μνήμη, εξεόόθη διαταγή 
της Ελληνικής Στρατιωτικής Δ/σεως ότι 
πάσα κατά τω ν Γερμανώ ν αντίστασις  
θ εω ρ ε ίτα ι ματαία . Την π ρ ω ία ν  της  
29.5.1941 εγένετο επισήμως η κατάλη- 
φις της Κρήτης υπό των Γερμανών.

Δύο ημέρας πριν καταληφθή η Κρήτη 
υπάτων Γερμανών, ήτοι την 26 ή την 27- 
5-1941, Ιταλική Μεραρχία ή Ταξιαρχία ε- 
ξορμήσασα εις Δωδεκάνησον, συνοδεία 
δεκατριώ ν πο λεμ ικώ ν π λο ίω ν  και ευ- 
ρούσα κατάλληλον τότε την ευκαιρίαν, 
απεβιβάσθη εις το ανατολικόν τμήμα της 
Κρήτης, εις τηνΣητείαν, αφού προηγου
μένω ς τα πολεμικά τω ν Ιταλών, εβομ- 
βάρδισαν επ ί 2ωρον τα πέριξ υψώματα, 
προς καταστολή ν της ανυπάρκτου αντι- 
στάσεως, αφού την περιοχήν ταύτην, υ- 
πεστήριξεν μόνον εις Λόχος Χωρ/κής. Οι 
άνδρες προ της συντριπτικής υπεροχής 
των Ιταλών ούτε και διεννοήθησανν'α- 
ντισταθούν, παραμένοντεςεις τα γύρω 
υψώματα.

Οι ηλείστοι τω ν ανδρώ ν τούτω ν συ- 
ν ε λή φ θ η σ α ν  α ιχμ ά λω το ι μ ετά  τω ν

αξ/κώντων, ως δε επληροφορήθην αρ- 
γότερον τους μετέφεραν εις Ρόδον πο- 
μπω δώ ςκα ι υπό ιταλικά στρατιωτικά  
θούρια τους περιέφερον εις τας οδούς 
της πόλεω ς χάρι ν επιόείξεως! Αργότε- 
ρον τους μετέφερον εις Ιταλίαν και εκεί- 
θενμετά την λήξιν της εμπολέμου κατα- 
στάοεωςεπανήλθονεις Ελλάδα...

Μετά την κατάληψιν της Κρήτης υπό 
τωνΓέρμα νοϊταλώ ν π ο λλο ί των α νδρώ ν 
του Λόχου μας δ ιέρρευσανεις Μ. Ανα
τολήν και εκείθεν επολέμησαν γενναίως 
τον εχθρόν...

Η Χωροφυλακή επολέμησενηρωίκώ- 
τατα, αποσπάσασα απάντων τον θαυμα
σμόν εν  Κρήτη. Δια τούτο όχι μόνον και έ- 
σχεν τα περισσότερα θύματα, ως προα
ναφέρω, αλλά και έτυχον οι άνδρες της 
όσο ι συνελή φ θη σα ν α ιχμάλωτοι της  
σκληρωτέρας και πλέον αηανθρώπους 
δοκιμασίας! Ετέθησανειςενυπαίθρω επί 
τούτω  κατασκευασθέντα συρμάτινα  
στρατόπεδα, το ένα εις τα Παιδικός Εξο
χός Χανιών, το δε έτερον παρά τηνπόλιν 
Ρέθυμνον και επ ί ολόκληρον τετράμη- 
νον και πλέον υφίσταντο τα πλέον σκλη
ρά βασανιστήρια.

Οι Γερ μ α νο ίισχυρ ίζοντο  ότι οι χω 
ροφύλακες ως Σώμα Αστυνομικόν δεν έ
πρεπε ναπολεμίσωσι, ουένεκενκαιηορ- 
γή τούτων. Αφήρεσαν τα π ηλικία τω ν  
χωρ/κων, υπαξ/κών και αξ/κών, οίτινες 
παρέμεινον ασκεπείς υπό τον καυστικόν 
ή λιον του θέρους! Ενώ τα στρατόπεδα  
ή σαν παραλιακά δε ν επ έ τρ επ ο ν  τη ν 
χρήσιν της θαλάσσης δια λουτρά, εφόρ- 
τω ναν τους άνδρες με σακκιά άμμου τα 
οποία μετέφερον αλλαχού του στρατοπέ
δου, άνευανάγκηςτινός.

Ως συσσίτιον, ε ις τεράστια καζάνια 
ζέοντος ύδατος, έρριπτον από τα τσου
βάλια όρυζα και παρεσκεύαζον πιλάφι 
χωρίς έλαιον ή άλας και από καζάνι, ζέον 
ως ήτο, εσερβίρετο εις τα χέρια τωναν- 
δρώνμας (χούφτες) και πολλοίεπροτί- 
μουν να ώσιν νήστεις παρά να δεχθώσιν 
φαγητόν. Περίθαλψις τας πρώτας ημέ
ρας δενυφίστατο και οι ασθενείςεγκατα- 
λείποντο εις την τύχη ν τω ν. Το ύδωρεδί- 
δετο με το σταγονόμετρον και δεν επέ
τρεπον εις τον πληθυσμόν να προσκόμι
ση είδη τροφών.

Επίτέσσαρα 24ωρα μετά τηνσύλλη- 
ψίν τω ν δεντο ις εδόθη ουδεμία τροφή.

Π ο λλο ί δε τω ν ανδρών εμαστιγώνοντο 
αγρίως σχεδόν άνευ αφορμής.:

Σημειώσεις:
1: Για τη συμμετοχή της Χωρο<ρυήοχής στη Μάχη της 

Κρήτης βλέπετε Σωτηρίου Διαμάντη. Ή  Χωροψυήακή 
στη Μάχη της Κρήτης·, Εηθεώρηοη ΧωροφυΛακής. 

1985, σ. 415 - 424, και Κων/νου Δανούση, Ή συμ- 
βοήή των αστυνομικών δυνάμεων στη Μάχη της 

Κρήτης". Αστυνομική Επιθεώρηση. 1992, σ 518 - 521, 
όπου και σχετική βιβλιογραφία 

2 .1.Δ. Μουρέλλου, Η Μάχη της Κρήτης. Μέρος πρώ
τον, Ηράκήειον 1946, σ 279
5 Προέρχεται από τα αρχεία του Τμήματος Ιστορίας 

του Αρχηγείου της πρώην Χωροφυλακής Η αναφορά 

παρουσιάζει ορισμένες ανακρίβειες, που οφείήονται 
σε εήήιπή πήηροφόρπση ή Λάθη, πήπν όμως είναι 
αντιπροσωπευτική του κλίματος των τραγκών εκεί
νων ημερών
4 . Το Λοσήθι είχε ανατεθεί στη διοίκηση του Συντ/ρχη 

ΠΖ Γ. Μηήιαρά, ο οποίος υπαγόταν στη Β' Στρατ. Διοί

κηση Κρήτης Οι ηροσηόθειές τούγια δημιουργία Μο
νάδων Τάγματος και ΠοήιτοφυΛακής ηροσέκρουσαν 

στην παντεήή έλλειψη όπήων και ηυρομαχικών Σε 

σχετική αναφορά του ο ΜηΛιαράς γράφει πως 0 μό 
νος οηήιομός. όστις ευρΚχετο εν τω Νομό ήτο ο 

τοΦΟ&τος των τριών Λόχων του ΣχοΛεΙου Χωρ/κής Οι 
Λόχοι ούτοι είχον όύναμιν παρόντων περί τους εκα
τόν μοθπτάς έκαστος ωηΛομένους 6ι' όπΛων ΜάΛιγ- 

χερκαιηερ ίτα50-80φυσψγισκαθ'όηΛον... ΕΙχονΰε 

κατανεμηθή εις Λόχος εις ΝεάηοΛιν, εις εις Αγιον Nh 

κόΛαον και έτερος εκ  Λιμένα Σητείας 0 ΜηΛιαράς 

αποδίδει ευθύνες στον Επόπτη ΠοΛιτοφυΛακής Ση- 
τείας Τογμ/ρχη Γ Βαρουχά γιατί δεν εΐετέλεσε τη 
διαταγή του να υποχωρήσει με τις δυνάμεις της ηό- 

ήης προς τον Αγη Νικόλαο, όταν το απόγευμα της 

28 5 1941 εμφανίστηκαν εκεί τα ιτοΛικά σκάφη, αήΛό 

παραδόθηκε με αηοτέήεσμα οι Ιταήοί να παρουσιά
σουν το γεγονός ως μεγάήη νίκη και να δικαιο- 

Λογήσουν τις κατακτητικές τους διαθέσεις σε βάρος 

του νησιού. Βλέπετε ΙΔ. ΜουρέΛΛου, ό.π., σ 541 - 
546

5. Πρόκειται για την υη' αρ 21/587/7α από 4.5.1941 

διαταγή του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας
6 Η δύναμη αυτή αναχώρησε από Πειραιά την 

10.5 1941 και την 12.5.1941 αφίχθη στο Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρεθύμνου
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ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
Νέα δεδομένα σ' ένα ευαίσθητο τομέα
Τα ο υ σ ια σ τ ικ ά  η ρ ο β λ ή μ τ ο , π ο υ  α π ο ρ 

ρ έο υ ν  από  τη ν  έ λ λ ε ιψ η  δ οντ ιώ ν, καθώ ς και 

η α ισθητική  μας εμ φ ά νιση , π ρ ο β λη μ ά τ ισ ε  ι

δ ια ίτερα  τα τε λε υ τα ία  χρόνια  τη ν  ιατρική ε 

π ισ τή μ η , η ο π ο ία  σ ή μ ερ α  ε ίνα ι ο ε  θ έσ η  να 

π ρ ο τε ίν ε ι α π ο τε λε σ μ α τ ικ έ ς  λ ύ σ ε ις  για  την  

α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  το υ  φ α ιν ο μ ένο υ . Η π ρ ο σ θ ε 

τ ική  α η ο κ α τό ο τα ο η  (ε μ φ ύ τε υ σ η ) τ ω ν  δ ο 

ν τ ιώ ν ,  π ο υ  λ ε ίπ ο υ ν ,  μ α ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ένα  

μήνυμα  α ισ ιοδοξίας.

Η "Α σ τυ νο μ ική  Ε π ιθ εώ ρ η σ η ", θ έ λ ο ν τα ς  
να  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι τ ο  α ν α γ ν ω σ τ ικ ό  τη ς  κο ινό  

γ ια  τ ο  τ ό ο ο  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  α υ τ ό  θ έ μ α , α

π ευ θ ύ νθ η κ ε  σ το ν  Αστυνόμο Α- - Υγειονομι
κό κ. Ευάγγελο Παπανασ.τασόπουλο, τ η ς  

Δ /νσης Υ γε ιο ν ο μ ικ ο ύ  τη ς  Ε λλη ν ικ ή ς  Α σ τ υ 

νομ ίας, ο  ο π ο ίο ς  α πά ντησε σ τ ις  ε ρ ω τή σ ε ις  

της:

"Α.Ε.": Τι είναι εμφύτευση δοντιών;
"Α Π Α Ν Τ .": Ε μ φ ύ τ ε υ σ η  δ ο ν τ ιώ ν  ε ίνα ι η 

μ ό ν ιμ η  α ν τ ικ α τά σ τα σ η  τ ω ν  δ ο ν τ ιώ ν , που  

λε ίπ ο υ ν . Στα δόντια  μας η ρίζα υπάρχει μ έ 

σα  σ το  ο σ τ ο ύ ν  τω ν  γνά θ ω ν  και σ υ γκ ρ ο τε ί

ται με ίνες συ νδ ετ ικ ο ύ  ισ τού . Το εμ φ ύ τευ μ α  

που  α ν α λ ο γ ε ί σ τη  ρ ίζα  είναι ένα  μ ετα λλ ικ ό  

αντικε ίμενο , που το π ο θ ετε ίτα ι μέσα  σ το  ο 

σ τ ο ύ ν  κά τω  α π ό  τα  ο ύ λ α  και δ η μ ιο υ ρ γ ε ί 

σ τενή  σ χέσ η  με α υτό  και ισ χυρή  σ υ γκ ρ ά τη 

σ η . Α ν ά λ ο γ α  με το  σ χή μ α  τ ο υ ς  τα  ε μ φ υ - 

τεύ μ α τα  είνα ι κυλ ινδρ ικά , κ ο χ λ ιω τό , λ ε π ι

δω τά  ή με δ ια νο ιγό μ ενες σ π ε ίρ ες  (θυμ ίζουν  

το  "ο ύ π α " π ο υ  β ά ζο υ μ ε  σ τ ο ν  τ ο ίχ ο  για  να 

σ τ η ρ ίξ ο υ μ ε  κάτι). Α φ ού  π α ρ α μ είνε ι το  ε μ 

φ ύ τευ μ α  για 3 έω ς  6 μήνες, κα λυ μ μ ένο  από 

τα ο ύ λα , για να  ε π ιτε υ χ θ ε ί"ο σ τε ο -ε ν ο ω μ ά - 

τω οη", α ποκα λύπτετα ι το  επάνω  τμήμα  του  

και "β ιδώ νετα ι" το  τεχνη τό  δ όντ ι ή η ακίνητη 
προσθετική  εργασία .

"Α .Ε . ·;  Πότε ε ίνα ι απαραίτητη η εμ 
φύτευση;

■ΑΠΑΝΤ,": 0 α σθενή ς ε π ιλέ γ ε ι αν θα χρ η 
σ ιμ ο π ο ιή σ ε ι το  α π ο τέλεσ μ α  επ ισ τη μο ν ικώ ν 

μ ε λ ε τ ώ ν  και κλ ιν ικώ ν εμ π ε ιρ ιώ ν  δ εκα ετ ιώ ν 

σ τ ο ν  το μ έα  τ ω ν  ε μ φ υ τε υ μ ά τω ν  ή θα α κο

λ ο υ θ ή σ ε ι τη  θερ α π εία  με τ η ν  π α λιά  μ έ θ ο 

δο. Π ο λ λέ ς  φ ο ρ ές  γεννά τα ι το  ερ ώ τη μ α : "Α 

φ ο ύ  λε ίπ ε ι ένα  δόντι, γ ια τίνα  τρ ο χ ισ το ύ ν  τα 

δ ύ ο  γειτονικά  και να γίνε ι γέφ υ ρ α  με τα γ ν ω 

στά  π ρ ο βλή μα τά  τη ς  (κόστος, κ .λη .) ή ε π ί

σ η ς  μια οδοντο σ το ιχ ία ,π ου  δ εν  υποκαθιοτά  

ο ε  ικανοποιητικό βαθμό τα φυσικά  δόντια  με 

π ρ ο β λή μ α τα , π ό νο , δ υ σ φ ο ρ ία  και μ ε ίω σ η

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ 
... ΑΠΑΝΤΟΥΝ

τη ς  μ α σ ητ ικής ικ α νό τη τα ς ; Π ώ ς θα πρέπει 

να  α ν τ ιμ ε τ ω π ιο θ ο ύ ν  και να  ε κ λ ε ίψ ο υ ν  τα 

π ρ οβλήμα τα  αυτά;

■Α.Ε.': Η επέμβαση είναι απλή και πώς 
γίνεται; Είναι εηώδυνη και πόσο μπορεί να 
διαρκέσει;

"ΑΠΑΝΤ ": Είναι π ο λύ  α πλή , σ υ νή θ ω ς  πιο 

α π λή  από τη ν  ε ξα γω γή  δ ο ντ ιο ύ  ή ρ ίζας. Γί
νετα ι έ νεο η  τοπ ικού  ανα ισθητικού, μ ε  μικρό 

τρυπανάκι ο ε  χ α μ η λέ ς  σ τρ ο φ έ ς , ανοίγετα ι 

μ ε  π ρ ο σ ο χ ή  τ ο  φ ρ ε ά τ ιο , τ ο π ο θ ε τ ε ίτ α ι το  

εμ φ ύ τευ μ α  και α φ ήνετα ι η π λη γ ή  να ε π ο υ 

λω θ ε ί. Δ εν υπάρχει πόνος κατά τη ν  επ έμ β α 

σ η  και σ υ ν ή θ ω ς  ο ύ τε  μετά, α λλ ά  καμιά φ ο 

ρά, αν ε μ φ α ν ισ το ύ ν  τα  ήπια συμ π τώ μ α τα , 
α ν τ ιμ ετω π ίζο ντα ι μ ε  τα σ υ νη θ ισ μ ένα  π α υ 

σ ίπ ο ν α  ή ο π α ν ιώ τ ε ρ α  μ ε  α ν τ ιβ ιω τ ικ ά . Η 

δ ιά ρ κ ε ια  τ η ς  ε π έ μ β α σ η ς  ε ίν α ι σ υ ν ή θ ω ς  

σύ ντο μ η .
■Α.Ε.": Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της εμφύτευσης έναντι 
των μεθόδων, που εφαρμόζονταν παλαιό- 
ιερα ;

"ΑΠ ΑΝ Τ.": Η θερ α π εία  με εμ φ υ τεύ μ α τα  

ε μ φ α ν ζε ι υ ψ η λό  π ο σ ο σ τό  επ ιτυχ ία ς (πάνω 
από 95%), η δ ε  έρ ευνα , τα υ λ ικ ό  και οι μ έθ ο 

δοι σ υ ν ε χώ ς  εξελ ίσ σ ο ν τα ι. Οι α σ θ ενε ίς  που 

έ χο υ ν  θ ερ α π ευ θ ε ί α να φ έρ ο υ ν  ότι είνα ι α ρ 

κετά ικανοποιημένο ι και α ισθάνοντα ι το  ε μ 

φ υ τευ μ έν α  δόντια  σ τα θ ερ ό  οαν φ υσικά . Ε

π ίση ς π ο λ λ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  α πέδειξα ν, ότι η μα 

σητική  λε ιτο υ ρ γ ία  τω ν  ε μ φ υ τε υ μ ά τω ν  π λ η 

σ ιά ζε ι π ο λύ  α υ τή  που  επ ιτυ γχά νετα ι με τα 

φ υσ ικά  δ όντια . Το  κό σ το ς  τ ο υ ς  φ α ίνετα ι υ 

ψ η λό  α λ λ ά  ο υ γ κ ρ ιν ό μ ε ν ο  μ ε  τ ις  ά λ λ ε ς  ε 

να λλα κ τ ικ έ ς  λ ύ σ ε ις  τ ω ν  π α λα ιώ ν  μ εθ ό δ ω ν  

κυμα ίνετα ι ο ε  λο γικά  π λο ίο ια  σ υ νή θ ω ς . Το 

κυ ρ ιό τερ ο  ό μ ω ς  π ο υ  επ ιτυ γχά νετα ι ε ίνα ι η 
εξά λε ιψ η  τω ν  μ ε ιο νεκ τη μ ά τω ν τω ν  π α λα ιο - 

τ έ ρ ω ν  μ εθ ό δ ω ν  θερ α π εία ς.-

Β β λ ιο γ ρ α φ ία :
1. "Εμφυτεύματα Astra Dental", περιοδικό Dentil 

Joymal (Ιούνιος 1993).
2 Branemark System (Μετόφραοη από πληροφορια
κό φυλλάδιο της Nobel pharma - Σουηδία).
3. ΙΜΖ κυλινδρικά εμφυτεύματα. περιοδικό Den- 

torama, αρ τ. 38 (Νοέμβριος 1992)
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ΜΗΤΕΡΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Οπως είχε πεί η Υπουργός Γυναικείων Υποθέσεων της Γαλλίας

Yvette Roudy το 1985: 

"Ο/ άνδρες ανέχονται τις γυναίκες 
που προσπαθούν ν ' ανοίξουν δρόμο για τα δικά τους πεδία, 

αρκεί οι γυναίκες να μην σπρώχνουν πολύ".

Ομως από ίο  1985 μέχρι σήμερα έχει 
κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Πεδία αν- 
δροκρατούμενα δεν υπάρχουν πλέον με 
την ουσιαστική έννοια. Η γυναίκα έχει κάνει 
παντού αισθητή την παρουσία της. Εκείνο 
που ανησυχεί πλέον είναι τα μικρύ ποσο
στά, η ελάχιστη συμμετοχή. Σ’ αυτό όμως 
Φταίνε οι γυναίκες -βιάζονται να πουν πολ
λο ί- γιατί έχουν βολευτεί οτο ρόλο της 
γραμματέα ή της δακτυλογράψου κ.λπ.

Πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που θα παρα
δέχονταν ότι η ανδροκρατούμενη κοινωνία 
μπορεί να επιτρέψει στις γυναίκες να τολ
μήσουν, αλλά ποτέ δεν τους έδωσε τις ίδιες 
ευκαιρίες. Γιατί, την ώρα που οι γυναίκες α
γωνίζονται να αποδείξουν ότι μπορούν, 
πρέπει συγχρόνως να είναι μητέρες και 
σύζυγοι.

Κι έτσι -για να μιλήσουμε για το χώρο της 
αστυνομίας- ενώ τα ποσοστό συμμετοχής 
γυναικών αυξάνονται, δεν θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν σημαντικά. Και δεν 
φταίει ότι οι άνδρες συνάδελφοι δεν απο
δέχονται ή ότι η κοινωνία δεν τις εμπιστεύε
ται. Φταίει ότι η νυναίκα αστυνομικός κάπο
τε θα γίνει μητέρα και το επάγγελμα της α
στυνομικού δεν την "διευκολύνει’. Τα ωρά
ρια δεν είναι εύκολα, η απόδοση κρίνεται 
καθημερινό και για να μηνθεωρηθείότι εν έ- 
τει 1994 όλα αυτό είναι φιλολογικά συμπε
ράσματα, μιλήσαμε με δύο ενεργά στελέχη 
της Ελληνικής Αστυνομίας την Αοτυν. Υπο
διευθυντή Ανδρομάχη Τζουμέρκα και την Υ- 
παοτυνόμο Α' Ασημίνα Ξυφαρά, για την γυ
ναίκα και την εξέλιξη της στο χώρο της α
στυνομίας:

"Οι γυναίκες υπηρετούν ο ’ όλεςτις αστυ
νομικές Υπηρεσίες", μας λέει η κ. Τζουμέρ
κα, "χωρίς να τηρείται κανένα ποσοστό κατά 
την τοποθέτησή τους, υπό την προϋπόθε
ση βέβαια ότι υπάρχει οργανική θέση του 
βαθμού τους. Στο σημείο αυτό διευκρινί
ζουμε ότι η υπηρεσία αποφεύγει να ορίσει 
γυναίκες στις δυνάμεις πλήθους όπως π. χ. 
απέναντι σε εξαγριωμένο όχλο, όπου υ
πάρχουν προβλέψεις ότι θα συμβούν έ
κτροπα. Συμμετέχει όμως σε μέτρα ασφά
λειας και τάξης οε δημόσιες συναθροίσεις 
πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, θρησκευτι

κού, αθλητικού ενδιαφέροντος, όπου η πα
ρουσία της γίνεται δεκτή με ιδιαίτερο εν
θουσιασμό από τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική καριέ- 
ρα στην Αστυνομία, τούτο είναι ένας στόχος 
που βάζουν οι γυναίκες που είναι προετοι
μασμένες για μεγάλες θυσίες στην προσω
πική και οικογενειακή τους ζωή. Είναι αφά
νταστα οδυνηρό για μια γυναίκα να πρέπει 
να παρουσιαστεί εκτάκτως νυχτερινές ώ
ρες ή να μετακινηθεί εκτός έδρας, ενώ το 
παιδί της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή εί
ναι άρρωστο σοβαρά στο σπίτι. Μόνο όποια 
μητέρα έχει γνωρίσει αυτές τις εμπειρίες, 
θα μπορούσε να καταλάβει απόλυτα τα λό
για μας. Σε πολύ δύσκολη θέση, επίσης, θα 
μπορούσε να μας φέρει η ανάθεση μιας έ
κτακτης υπηρεσίας, φαινόμενο συνηθισμέ
νο στην αστυνομία, αν δεν έχουμε άτομο ε
μπιστοσύνης κόθε στιγμή στο οπίτι μας για 
να αναλάβει τα παιδιά μας. Αυτό συμβαίνει 
όμως σ πάν ια , σε πολύ τυχερές γυναίκες ή 
σε πολύ ευκατάστατες, που μπορούν να 
πληρώσουν προσωπικό που θα διαμένει 
μόνιμα στο σπίτι τους.

Για την πλειονότητα των γυναικών όμως 
δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατίοι αποδοχές 
μας δεν μας επιτρέπουν αυτές τις πολυτέ
λειες. Ετσι όλες καθημερινά τρέχουμε από 
το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο 
οπίτι, γεμάτες άγχος και επιθυμία να εκτε- 
λέοουμε την υπηρεσία μας και να μεγαλώ
σουμε σωστά τα παιδιά μας. Οι μητέρες α
στυνομικοί επίσης μπορούν να τηρούν ένα 
συνεχές ωράριο εργασίας, και όχι διακεκο- 
μένο όπως παρατηρείται συχνό στην αστυ
νομία, που τις διευκολύνει στην παρακο
λούθηση των παιδιών τους. Αλλη διευκό
λυνση που παρέχεται στις μητέρες είναι το 
να μην εκτελούν υπηρεσία κατά το Σαββα
τοκύριακο και τις ημέρες αργίας, όταν οι 
ποιδικοίοταθμοίκαι τα σχολεία αργούν. Αυ
τό είναι πολύ σοβαρό για εμάς αν αναλογι- 
οθούμε πως στην αστυνομία δεν υπάρχουν 
Σαββατοκύριακα και αργίες. Τα Σαββα
τοκύριακα των γυναικών αστυνομικών που 
είναι σύζυγοι και μητέρες είναι ακόμη πιο έ
ντονα, ενώ αντιμετωπίζουν όλα τα προ
βλήματα που αναφέραμε, υποβάλλονται

σε ετήσιες κρίσεις και η παραμικρή αδυνα
μία ή έστω κάποια ασθένεια, θα μπορούσε 
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την εξέ
λιξή τους.

■Είναι γεγονός ότι παλιότερα η αστυνο
μία ήταν ανδροκρατούμενη, ιδίως όταν κα- 
τατΰχτηκο εγώ σαν αστυφύλακας το 1969" 
επισημαίνει η κ. Ξυφαρά. "Τότε ήμασταν 
πολύ λίγες γυναίκες και επειδή δεν επαρ- 
κούσαμε, π ολλές  υπηρεσίες χρησιμο
ποιούσαν γυναίκες πολιτ ικούς υπαλ
λήλους, οσάκις παρουσιαζόταν ανάγκη. 
Δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν γυναικείες 
και ανδρικές δουλειές. Δεν θα τις ξεχωρίζα
με έτσι. Απλώς υπάρχουν ορισμένες υπο
θέσεις η διεκπεραίωση των οποίων γίνεται 
καλύτερα από τις γυναίκες ή -ΰν θέλετε 
καλύτερα- προσιδιάζουν περισσότερο στη 
φύοη της γυναίκας, όπως για παράδειγμα 
στις περιπτώσεις κακοποίησης - παραμέλη
σης ανηλίκων ή διάπραξης αδικημάτων από 
ανηλίκους. Από την προσωπική μας εμπει
ρία έχουμε διαπιστώσει πως οι ανήλικοι, 
που έχουν κάποιο πρόβλημα, εμπιστεύο
νται καλύτερα τη γυναίκα παρά τον όνδρα 
αστυνομικό Ακόμα και ο σκληρός κακο
ποιός όταν αντικρύζει τη γυναίκα αστυνομι
κό γίνεται πιό συγκροτημένος. Με την πο
ρεία της ανάκρισης αποβάλλει και αυτός ο
ρισμένα στερεότυπα που έχει μέσα του και 
μπορούμε να πούμε ότι δείχνει περιοσότε-



ρη εμπιστοσύνη στη γυναίκα αστυνομικόσε 
σύγκριση μετονάνδρα.

Είναι γεγονός ότι πολλοί προϊστάμενοι 
υπηρεσιών κάνουν διακρίσεις και μερικές 
φορές οι γυναίκες αστυνομικοί τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σύγκριση με 
τους άνδρες συναδέλφους τους. Αν και πι
στεύουμε ότι η ευνοϊκότερη μεταχείριση 
πολλές φορές από τον προϊστάμενο απο- 
δεικνύει κατά βάθος την έλλειψη εμπι
στοσύνης προς το γυναικείο προσωπικό. Τις 
περισσότερες φορές η ευνοϊκή αυτή μετα
χείριση παρατηρείται στις έγγαμες ή στις 
μητέρες αστυνομικούς.

Η άποψή μας για το θέμα είναι ότι εμείς οι 
γυναίκες αστυνομικοί, δεν πρέπει να ξε
χνούμε ότι, όπως υπάρχουν γυναίκες μητέ
ρες, υπάρχουν και άνδρες πατέρες, οι ο
ποίοι θέλουν και αυτοί να βρίσκονται κοντά 
στα παιδιά τους·.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, παρόλο που ό
λοι μιλάνε για κοινές πολιτικές σε αρκετούς 
τομείς, κανείς δεν μιλάει για θέσπιση κοινών 
μέτρων για να προστατευθεί η γυναίκα α
στυνομικός.

Η κάθε χώρο έχει θεσπίσει δικά της μέ
τρα, αλλά όλες παραδέχονται και μιλούν 
για μικρά ποσοστά των γυναικών στην α
στυνομία. Την ώρα που οι Ευρωπαίοι σπάνε 
το κεφάλι τους για οικονομικά μέτρα από
δοσης, μήπως θόπρεπε κάποια στιγμή οι
κοινοτικοίαρμόδιοι να βρούν τη χρυσή τομή
που να κατοχυρώνει την γυναίκα επαγγελ- 
ματία; Τα στοιχεία που παραθέτουμε τα λέ
νε όλα:

ΙΤΑΛΙΑ___________________________
Στη χώρα αυτή το θήλυ αστυνομικό προ

σωπικό μπορεί στην αναμονή του τοκετού, 
να διακόψει την εργασία του κατά την τε
λευταία περίοδο της εγκυμοσύνης. Μετά 
τον τοκετό δικαιούνται μια υπόλοιπη περίο
δο άδειας τουλάχιστον 6 εβδομάδων για το 
θηλασμό του βρέφους. Μετά την περίοδο 
αυτή, η μητέρα μπορεί να πάρει μέχρι και 6 
μήνες ειδική άδεια. Δεν διευκρινίζεται αν 
λαμβάνει ή όχι τις τακτικές αποδοχές της, ή 
άλλα επιδόματα κατά την περίοδο αυτή. 
Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής κατά το 
νόμο άδειας κύησης και τοκετού, οι γυναί

κες αστυνομικοί δικαιούνται επιδόματος ί
σου πρός το 80%του τακτικού τους μισθού.

ΕΛΛΑΔΑ_________________________
Στη χώρα μας οι γυναίκες αστυνομικοί δι

καιούνται δύο μήνες άδεια κύησης και δύο 
μήνες άδεια τακετού. Κατά τη βρεφική ηλι
κία του παιδιού δικαιούνται μειωμένο ωρά
ριο εργασίας, 2 ώρες λιγότερες την ημέρα 
όταν το παιδίείναι μέχρι 2 ετών και 1 ώρα ό
ταν το παιδί είναι 2 έως 4 ετών.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ____________________ _
Εδώ οι γενικές ρυθμίσεις γιο τις εργαζό

μενες μητέρες ανάμεσα στις οποίες συγκα
ταλέγονται και οι γυναίκες αστυνομικοί, ό
σον αφορά τις άδειες μητρότητας, είναι 
σχετικά ίδιες με εκείνες της χώρας μας, με 
τη διαφορά ότι οι περίοδοι είναι μικρότερες. 
Υπάρχει μόνο η άδεια λοχείας διάρκειας 90 
ημερών, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τη συ
μπλήρωση ενός έτους η μητέρα αστυνομι
κός έχει μειωμένο κατά δύο ώρες ωράριο 
εργασίας.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ___________________
Εδώ οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα α

δειών μητρότητας με κάποιο από τους πα
ραπάνω όρους. Απλά η μητέρα δικαιούται 
από δύο μήνες άδεια πρίν και μετά από τον 
τοκετό.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ_________________
Οι αστυνομικοί κανονισμοί στη χώρα 

αυτή προβλέπουν άδεια μητρότητας διάρ
κειας Ι5 μηνών συνολικά. Στην περίπτωση 
αυτή περιλαμβάνονται οι άδειες κύησης, 
τοκετού και μητρότητας. Οι μήνες κατανέ- 
μονται σε δύο δόσεις, 6 μήνες πρίν τον το
κετό και 9 μήνες μετά. Από αυτούς τους Ι5 
μήνες μόνον οι πρώτοι είναι μετ' αποδο
χών, ενώ οι υπόλοιποι χωρίς. Αν η έγκυος 
γυναίκα αστυνομικός τεθείοε κατόοταοη ε
λεύθερης υπηρεσίας για λόγους σχετικούς 
με την εγκυμοσύνη της, αυτή η άδεια θα 
προστεθεί στη μετ' αποδοχών άδεια μη
τρότητας.

Εχουμε την εντύπωση ότι τώρα που η 
συμμετοχή της γυναίκας σε όλα τα επαγ
γέλματα έχει ’σπάσει· τα κοινωνικά ταμπού, 
αυτό που χρειάζεται είναι μια κατοχύρωσή 
της για να συνυπάρξουν το επάγγελμα και η 
μητρότητα αρμονικά και όχι να λειτουργεί 
τοένασεβόροςτουάλλου. Δεν είμαστε υ
πέρ της άποψης ότι όλα πρέπει να θυσιάζο
νται στο όνομα της μητρότητας. Είμαστε υ
πέρ της άποψης ΚΑΙ μητέρα ΚΑΙ εηαγγελμα- 
τίας.

Ε π ιμ έ λ ε ια : Π. Υ. Α φ ρ ο δ ίτ η  Κ οκκίνου
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Ενα εμβόλιο  θέλει η ζω ή  και η ν ύ χ τ α  θα γ ίνει  μέρα!

Είναι τόσο απλό όσο το διαβάζετε. Ένα εμβόλιο είναι 
αρκετό για να σώσει μια ζω ή ! Και χρειάζεται π ιο  πολύ στις 
περιοχές που  μαστίζει ο πόλεμος. Μ όνο  που  απα ιτούντα ι 
εκατομμύρια  εμβόλια! Γιατί εκατομμύρια είναι τα  παιδιά/ 
θύματα  των πολέμων στην πρώ ην Γιουγκοσλαβία, το 
Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Καμπότζη, την Αγκόλα, τη 
Αιβερία... Μ όνο  για την πρώ ην Γιουγκοσλαβία, το 
πρόγραμμα  εμβολιασμού της UN ICEF ξεπέρασε για το 
χειμώνα τα  4.335.000 δολλάρια. Σ ' αυτή την πανανθρώ π ινη 
εκστρατεία για τον Εμβολιασμό των Παιδιών του  Πολέμου 
κάθε δική σας συνεισφορά είναι πολύτιμη πηγή σω τηρίας!
Ας βοηθήσουμε όλοι να γίνει η νύχτα μέρα. Το χρω στάμε στα 
πα ιδ ιά  που  οι πόλεμοι δεν άφησαν να ζήσουν!

UNICEF Χάρη στη δική σας ευαισθησία, προσφέρει έργο ζωής!

Στείλτε μας το  κουπόνι αυτό, αφού π ρώ τα  συμπληρώσετε τα  στο ι
χεία σας και το  ποσό που  επιθυμείτε να προσφέρετε. Μ ην  στείλετε 
χρήματα. Θ α  σας σταλεί ειδικό έντυπο.

Ο νομα τεπ ώ νυμο:.......................................................................... ι
Δ ιεύθυνση :........................................... Πόλη: ............................t
Τ.Κ.: .............Τηλ.: ...................  Επάγγελμα: .............................
Το ποσό που  επιθυμώ  να συνεισφέρω είναι ..............................δρχ.

Ο ι δωρα'ς Εκπίπτουν από  το <ρο(Μ)λογητΗ> ιιοόόημα 
(Αποφ. Ε 8101 87 Πολ. 170). u n k e f #

-fvuK, 1. Αθήνα 115 27, τηλ.: 8484 184

Για τον Εμβολιαομό των Παιδιών του Πολέμου έχει ανοιχθεί ειδικός 
λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, υπ ' αριθμόν 505001-4 

Νομικών Προσώπων.
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Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι

(Ματθ. 24,35).

Εάν η αποκάλυψη του Θεού είναι κάτι 
το ξεπερασμένο, τότε ποιό είναι το νέο, 
αυτό που δίνει παρηγοριά στον άνθρω
πο, αυτό που μπορεί να τον σώσει; Ποιά 
είναι αυτή η σύγχρονη ανθρώπινη πρόο
δος, που μπορεί να ισχυρισθεί ότι ξεπέ- 
ραοε τον α ληθινό και αιώνιο Λόγο του 
Θεού και έχει προσφέρει στον άνθρωπο 
μια ευτυχία ανώτερη και ουσιαστικότερη 
από την αληθινή και αιώνια ανάπαυση 
που μας προσφέρει η αγάπη του Θεού; 
Και τέλος, ποιά ανθρώπινη πρόοδος και 
ποιά σοφία μπόρεσε ποτέ να πλησιάσει, 
έστω και λίγο, το μυστήριο του θανάτου 
και να δώσει την παραμικρή βοήθεια στον 
θνητό άνθρωπο, εκτός από τον Θεό, που 
έλαβε την ανθρώπινη σάρκα για χάρη 
μας σταυρώθηκε και αναστήθηκε και έγι
νε ο αρχηγός και της δικής μας πνευμα
τικής και σωματικής αναστάσεως;

Α λλά  α υτούς το υς  λο γ ισ μ ο ύ ς  δεν 
τους συναντάμε μόνο στη σημερινή μας 
εποχή. Πάντα πολεμ ούσε και πολεμά 
τους ανθρώπους με τέτοιους και παρό
μοιους λογισμούς αμφιβολίας ο εχθρός 
της σωτηρίας μας διάβολος. Ετσι β λέ
πουμε στην παραβολή του ασώτου υιού, 
τον νεώ τερο υιό να ξεγελιέτα ι από τον 
πονηρό και να νομίζει ότι πρέπει να αηο- 
μακρυνθείαπότην 'ξεπερασμένη· αγάπη 
του πατέρα του, παίρνοντας μαζί και την 
περιουσία του, για να μπορέσει μ' αυτό 
τον τρόπο να ζήσει και να χαρεί όπως θέ
λει και φαντάζεται τη ζωή του. Εδώ πε
ριουσία πρέπει να εννοήσουμε όλα τα 
θαυ μάοια πνευματικά χαρίσματα με τα ο 
ποία έχει προικίσει τον άνθρωπο ο Θεός 
μαζί με το σώμα, τα οποία θεώρησε ο ά
σωτος υιός ότι αν τα χρησιμοποιήσει ό 
πως αυτός θέλει και όχι σύμφωνα με τον 
σκοπό που τους έδωσε ο Δημιουργός, θα

αισθανόταν περισσότερο ευτυχισμένος.
Μακριά λοιπόν από τον Θεό απολαμ

βάνει τη “χαρά* των ηδονών, της διασκε- 
δάσεως, του πλούτου και της δόξας της

ζωής, που είναι προσκολλημένη ο ' αυ
τόν τον παρερχόμενο κόσμο, με όλη τη 
φαντασία της και την εντυπωσιακή της 
εμφάνιση. Αλλά  όλα αυτά, μαζί με την
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ποικιλία  τω ν δ ιαφόρων αποχρώ σεω ν 
που έχουν, δεν στάθηκαν ικανά ποτέ να ι
κανοποιήσουν τον άνθρωπο. Πάντα τον 
αφήνουν πειναομένο, με το φοβερό αί
σθημα του κενού, του άδειου Με την 
τραγική επίγνωση ότι όσο και να τρώει α
πό αυτά τα ξυλοκέρατα δεν χορταίνει κα
θόλου. Δεν προσφέρει καμιά χρήσιμη βι
ταμίνη στον οργανισμό του, παρά μόνο 
τον ταλα ιπω ρεί και τον κουράζει, δίνο- 
ντάςτου μια τροφή δίχως ουσία, χωρίςνα 
περιέχει τίποτα που να του δίνει δύναμη 
για ζω ή. Ετσι μένει μόνος και αβοήθητος, 
με μοναδική συντροφιά του τη γεύση του 
θανάτου, που καθημερινά νοιώθει να με
γαλώνει μέσα του,

Μέσα απ'αυτή την απελπιστική κατά
σταση, στην οποία τον οδήγησε η περι
φρόνηση του θελήματος του Θεού, ο ά
σωτος υιός θυμήθηκε τον Πατέρα και την 
α λη θ ινή  ευ τυ χ ία  που χα ρ ίζε ι σ το υ ς  
δούλους Του. Θυμήθηκε πως οι δούλοι 
του Θεού, όσοι δηλ, υπακούουν στον ά
γιο και μοναδικό σωτήριο θέλημά Του, 
που α π ο τελε ί τον αληθινό και οω οτό 
δρόμο ο οποίος οδηγεί στην ευτυχία και 
στη χαρά, δέχονται τόσο πλούσια  και 
ζουν τόσο έντονα τα ουράνια αγαθά που 
τους χαρίζει ο Πλάστης τους, ώστε να αι
σθάνονται μικροί και αδύνατοι για να 
κρατήσουν και να απολαύσουν την προ- 
σφερόμενη άφθονη και πλουσιοπάροχη 
Χάρη του Θεού. Η στολή η πρώτη, το δα
κτυλίδι, τα υποδήματα, το θρεμμένο μο
σχάρι, η χαρούμενη τράπεζα με την πα
νηγυρική ατμόσφαιρα της μουσικής και 
τω ν  χο ρ ώ ν, ε ίνα ι μια ε ικόνα  τω ν  
πλούσιω ν και ατέλειω τω ν χαρισμάτων 
που δίνει ο Θεός στους δούλους Του και 
της ανέκφραστης χαράς και ευφροσύνης 
που τους γεμίζουν.

Ετσι ο άσωτος υιός, με τη μετάνοιά 
του και την εηισρτοφή του, πέρασε από 
τη νέκρω ση και τον θάνατο, που δη 
μ ιουργεί η αμαρτωλή χρησιμοποίηση 
των δωρεών του Θεού, στην καινούργια 
ζωή, που χαρίζει η επάνοδος στην αγάπη 
του Θεού. 0 Κύριος μας έδειξε μ ' αυτή 
την παραβολή ποιό είναι το πρόσκαιρο, 
ξεπερασμένο και μηδαμινό, που είναιη α
ληθινή πρόοδος και εξέλιξη και ποιός εί
ναι ο σύγχρονος και προοδευτικός και 
ηοιός ο καθυστερημένος. Μακάριος ό
ποιος το καταλάβει και επιστρέφει από το

ψεύτικο στο αληθινό, κι ακόμη πιο μακά
ριος όποιος το καταλάβει χωρίςνα χρεια- 
σθεί να περάσει την τραγική περιπέτεια 
της αποστασίας από τον Ουράνιο Πατέ
ρα.

Ισως όμως κάποιος πει: καλά όλα αυ
τά, αλλά σήμερα, με την καταπληκτική 
τεχνολογική εξέλιξη , την αύξηση των 
γνώσεων, τα επιτεύγματα της ιατρικής, 
τη μεταβολή του κόσμου σε μια γειτονιά 
με την τηλεόραση και τις αεροπορικές ε 
π ικο ινων ίες  πώ ς μ π ο ρ ε ί κανεί να α- 
ηοφύγει τον πειρασμό να θεωρήσει το 
Ευαγγέλιο σαν κάτι το ξεπερασμένο;

Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε για 
τη σχετικότητα όλης αυτής της τεχνολο
γικής προόδου. Για την αμφισβήτηση του 
εάν ακόμη αποτελεί πρόσοδο ο τεχνολο
γικός πολιτισμός, με τα τεράστια προ
βλήματα που έχει δημιουργήσει στο φυ
σικό περιβάλλον και στην ψυχή του αν
θρώ που ('άγχος κ .λ .π  ). Για την απο

γο ή τευ σ η  στη ν  ο 
ποία έχει οδηγήσει η 

θεοπ ο ίηση  της επ ι
στήμης και των ανθρωπί

νων δυνατοτήτων, με την 
α δυνα μ ία  το υ ς  να 

βοηθήσουν ουσιαστικά στη 
λύση των πανανθρώπινων προ

βλημάτων, που αντί να ελαττω 
θούν ό λ ο  και αυξάνουν. Α λλά  θα τα 

αφήσουμε όλα αυτά για να σταθούμε 
οε ένα και μόνο σημείο.

Το πρόβλημα που πάντα, σ 'όλες τις ε 
ποχές, απασχολούσε τον άνθρωπο ήταν 
ο θάνατος και το πως θα μπορέσει να τον 
ξεπεράοει και να γευθεί την αιωνιότητα. 
Είναι αρκετό να αναφέρουμε ένα σχετικό 
λό γο  του μεγάλου Ελληνα φιλοσόφου 
Σωκράτη: "η θνητή ανθρώπινη φύση ζη 
τά, όσο είναι δυνατό, να υπάρχει για πά
ντα και να παραμείνει αθάνατη* (Συμπό- 
σιον 207d). Ως εικόνα του Θεού που είναι, 
ο άνθρω πος είναι πλασμένος για την αιω - 
νιότητα και μέσα σ ' αυτή μόνο μπορεί να 
αναπαυθεί. 0 θάνατος, που είναι αποτέ
λεσμα της παρακοής του θείου θελήμα
τος, από την ώρα που μπήκε στη ζωή του 
ανθρώπου απετέλεοε την τραγικότερη 
εμπειρία του, μυστήριο άλυτο και ανυ
πέρβλητο και βασανιστικά παρόν σε κάθε 
στιγμή της ζω ής του. Ενώ ο άνθρωπος 
ποθεί την αιωνιότητα και το δείχνει αυτό 
με όλα του τα έργα και τις προσπάθειές 
του να μεγαλουργήσει, έρχεται η φθορά 
και ο θάνατος να γκρεμίσουν και να κστα-
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στρέψουν τις προσδοκίες του.
Σ' αυτό το καίριο και βασικό ανθρώπι

νο πρόβλημα τι έχει να προσφέρει ο σύγ
χρονος πολιτισμός, η τελευταία λέξη της 
επιστήμης; Μπορεί να διώχνει τη σκέψη 
μας από το πρόβλημα, με τις ανέσεις, την 
τηλεόραση και τη συνεχή απασχόληση, 
αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει καθό
λου να βρούμε τη λύση του. Μας αφήνει 
άολπαχνα αβοήθητους στην πανίσχυρη 
εξουσία του θανάτου.

Ο μόνος που μπόρεσε να θεραπεύσει 
ριζικά την αρρώστια αυτή της ανθρώπι
νης μας φ ύσεω ς είναι ο Θεάνθρωπος 
Κύριος, η αυτοζωή και πηγή και χορηγός 
της ζω ής. Ο θάνατος δεν μπόρεσε να 
κρατήσει. Αυτόν που έπλασε όλη την κτί

ση και της δίνει καθημερινή ζωή. 0 Ζωο
δότης επάτησε τον θάνατο, τον νίκησε 
και τον κατάργησε με την Ανάστασή Του. 
Εδωσε μάλιστα και σ ' όλουςτους ανθρώ - 
πους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
αυτό το Αναστημένο Σώμα Του, την Εκ
κλησία, και τώρα μεν να προγεύονται και 
να ζουν ως αρραβώνα την Αναστάσιμη 
Χαρά, ενώ μετά τη Δευτέρα Του Παρου
σία με πληρότητα.

Αυτή η συμμετοχή οτο Αναστάσιμο 
Σώμα του Θεανθρώπου και να το αισθα
νόμαστε ως καθημερινή πραγματικότη
τα την Αναστάσιμη Χαρά που ξεπήδησε 
από τον άδειο τάφο του Κυρίου, αποτε
λούν την αληθινή, τη γνήσια και μοναδική 
πρόοδο και εξέλιξη. Ολα τα ανθρώπινα

κατορθώματα και όσα ακόμη κατορθώ
σουμε στο μ έλλο ν , κι αν ακόμη κατα
κτήσουμε τουςάλλους πλανήτες, δεν θα 
πάψουν να αποτελούν διαφορετικές φά
σεις της ανθρώπινης ταλαιπωρίας μέσα 
στους αιώνες. Η λύτρωση και η σωτηρία 
θα δίνονται πάντα σε όσους προστρέ
χουν σε Αυτόν που αναστήθηκε αηό τους 
νεκρούς και έγινε ο αρχηγός της ζωής, η 
Χώρα των Ζώντων. Σε Αυτόν θα βρίσκει 
πάντα κανείς και θα γνωρίζει το αληθινό 
μεγα λε ίο  του ανθρώπου, της εικόνας 
αυτής του Θεού, θα νοιώθει την ομορφιά 
της δημιουργίας και θα γεύεται τη δόξα 
του Θ εού. Τότε κανείς γίνεται όχι μόνο 
προοδευτικός και σύγχρονος, αλλά  ξε
περνά και την οποιαδήποτε πρόοδο ό 
λω ν των εποχών που θα ακολουθήσουν.

Αυτό συνέβη με τους Αγίους της Εκ
κλησίας μας και γ ι' αυτό η παρουσία τους 
είναι πάντοτε ζωντανή ανάμεσα στους 
πιστούς και γι' αυτό τα ιερά τους Λείψανα 
παραμένουν άφθαρτα και αναλοίωτα α
πό τον χρόνο, γιατί έχουν τη Χάρη του Α- 
ναοτημένου Κυρίου πάνω τους.

Ακολούθησαν α  Αγιοι με όλη τους τη 
διάθεση τη Σοφία του θεού, τη μόνη πά
ντοτε νέα και σημαντική πραγματικότητα 
μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και ζωή, 
και έγιναν οι ίδια αληθινά σοφοί και φωτι
σμένα και γ ι' αυτό πέρασαν στην αιωνιό
τητα και παραμένουν παντοτινό παρά
δειγμα για όσους αγαπούν, με όλη τους 
τη δύναμη, τη σοφία.

0 Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηρι
στικά, για να μας δείξει πόσο μεγάλη μω
ρία και ανοησία είναι το να παραουρόμα- 
στε από τις διάφορες ανθρώπινες ιδέες, 
ότι το ‘μωρόν του Θεού σοφώτερον των 
ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού 
ισχυρότερον τω ν ανθρώ πω ν εοτΡ (Α' 
Κορ. 1,25). Και αυτό που μπορεί να θεω
ρηθεί οαν μωρία και αδυναμία στους Α
γίους του Θεού, αυτό αναμβίβολα είναι 
το πιό σοφό και πιο δυνατό από την κα- 
ταργούμενη ανθρώπινη σοφία και δύνα

μη.

(Από το βιβήίο του Λρχ. Τύχωνος, Καθηγουμένου της 
ι Μ Σταυρονικήτα Αγίου Ορους. Ή  χώρα των ζώ- 

ντων·. Αγιον Ορος 1991).
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.
Ο Υπουργός Δη μόσιας Τάξης κ. Στέλιος 

Παηαθεμελής, πραγματοποίησε πρό
σφατα επίσημη επίσκεψη στις Η.Π.Α., 
προσκεκλημένος του Αμερικανικού Υ
πουργείου Εξωτερικών, με κύριο στόχο, 
την προώθηση και αναβάθμιση της συ 
νεργασίας Ελλάδας - Η.Π.Α., στους το
μείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, με έμφαση στα θέματα της 
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, διακί
νησης ναρκωτικών, οργανωμένου ε 
γκλήματος, προσφύγων και γενικώτερα 
προβλήματα ασφάλειας και εφαρμογής 
του νόμου.

0 κ. Παηαθεμελής συναντήθηκε με 
τους Υφυπουργούς Εξωτερικών κ R. Cel- 
bard και A. Qualnton, με τον σύμβουλο 
του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Τ. Winth, 
με την υφυπουργό Δημόσιας Τάξεως κα 
Jamie Corellck, με τον υπαρχηγό του 
F.B.I.. καθώς επίσης και με σειρά αρμο
δίων ανώτατων υπηρεσιακών παραγό
ντων και λειτουργών.

Επίσης συναντήθηκε με τον Διευθυ
ντή της C.I.A. κ. L. Woolsey, καθώς και με 
αξιωματούχος του Αμερικανικού Πεντα

γώνου. Q  συναντήσεις του Ελληνα Υ
πουργού εστέφθησαν από πλήρη επιτυ
χία, αφού, επετεύχθη η ουσιαστική ανα
βάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών 
στους πιο πάνω τομείς, ενώ συνε- 
φωνήθη η εντατικοποίηση της συνεργα
σίας, στην εκπαίδευση, την τεχνολογική 
υποστήριξη και τον συντονισμό δράσης, 
ενημέρωσης και πληροφόρησης. Στο πε
ριθώριο των συζητήσεων ο κ. Παπαθε- 
μελής είχε την ευκαιρία να αναπτύξη 
στους συνομιλιτές του, τις θέσεις της 
Ελλάδος τόσο στα Εθνικά Θέματα, όσο 
και οε σύγχρονα προβλήματα Διεθνούς 
Πολιτικής και Ασφάλειας.

Η κοινή Ελληνοαμερικανική δήλωση, 
για τις επαφές που είχε στις ΗΠΑ ο κ. 
Παηαθεμελής, αναφέρει:

Ό  Υπου ργός Δημοσίας Τάξεως της Ελ - 
λάδος κ. Στέλιος Παηαθεμελής επισκέ- 
φθηκε την Ουάσιγκτον από τις 25 έως τις 
31 Μαρτίου, κατόπιν προσκλήσεως του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη διάρ-
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κεια της παραμονής του, συναντήθηκε 
με τον σύμβουλο του Υπουργού Εξωτε
ρικών κ. Timothy Winth και άλλους ανώ
τατους αξιωματούχους στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, την αναπληρωτή Υπουργό 
Δικαιοσύνης κα lamle Gorelick, τον ανα
πληρωτή Διευθυντή του F B I. κ. David 
Benny, τον κ. Steven Green, Αναπληρωτή 
Διευθυντή της Υπηρεσίας κατά των ναρ
κωτικών καθώς και άλλους ανώτατους 
αξιωματούχους της Αμερικανικής Κυβέρ
νησης.

Κατά τις συναντήσεις τους, ο Ελληνας 
Υπουργός και α  Αμερικανοί Αξιωμστούχοι 
αναψέρθηκαν στα βήματα στα οποία α  
δύο χώρες θα προβούν στο εγγύς μέλ
λον, για να αναβαθμίσουν σημαντικά τη 
διμερή συνεργασία στην εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου, ιδιαιτέρως στον αγώνα 
κατά της τρομοκρατίας, της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών και του οργανω
μένου εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολι- 
τείεε εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να

συνεργασθούν με την Ελλάδα προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης των δυνα
τοτήτων καταπολεμήοεως αυτών των 
σοβαρών προκλήσεων και συμφώνησαν 
να προβούν οε ειδική εκτίμηση των τε
χνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών, 
εφαρμογής των Ελληνικών Αστυνομικών 
αρχών, ούτως ώστε να καθορίσουν τα 
περαιτέρω βήματα στα οποία μπορούν 
να προβούν προς το σκοπό αυτό. Παράλ
ληλα, α  Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνη
σαν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στον τομέα της αντιτρο- 
μοκρατικής βοήθειας, ενώ η Ελληνική 
Κυβέρνηση εξέφρασε τη βούλησή της, 
να προχωρήσει στην πλήρη χρήση αυ
τών των προγραμμάτων*.

Στις 25 Μαρτίου, ο κ. Υπουργός μετέ- 
βη μαζί με κλιμάκιο Ελλήνων Υπουργών 
στο Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτός από 
τον Πρόεδρο κ. Κλίντον, και παρακάθη- 
οαν οε πρωινό εργασίας. Κατόπιν ηαρα- 
βρέθηκε στην υπογραφή της Διακήρυξης

της Ανεξαρτησίας από τον κ. Κλίντον, η 
οποία επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο στις 25 
Μαρτίου προς τιμή της Ελληνικής Ανε
ξαρτησίας του 1821.

Συναντήθηκε επίσης με τον Γερουσια
στή κ. Σαρμηάνη, με τον οποίο είχε την 
ευκαιρία διεξοδικής συζήτησης για τα ε 
θνικά μας θέματα, με τον Πρόεδρο της 
Αμερικανικής Βουλής, με τον Αρχιεπίσκο
πο Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ. Ιάκω
βο και με παράγοντες της Ελληνικής 0- 
μογένειας.

Στις 27-3-94, μετέσχε ως τιμώμενο 
πρόσωπο στη μεγάλη παρέλαση για την 
επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, ηου διοργανώνει η ομονένεια στη 
5η Λεωφόρο της Ν. Υόρκης.

Τέλος ο Ελληνας Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως είχε την ευκαιρία να πραγματο
ποιήσει δύο ομιλίες, για την πορεία των 
εθνικών μας θεμάτων, οε συγκεντρώ
σεις ομογενών στη Νέα Υόρκη και την 
Ουάσιγκτον.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τις Βρυξέλλες επισκέφθηκε πρόσφα

τα ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέλιος Παπαθεμελής και ο Υφυπουργός 
κ. Κώστας Γείτονας.

Ο κ. Παπαθεμελής υπό την ιδιότητά 
του ως πρόεδρος του Συμβουλίου Υ
πουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αμέ

σως μετά τπν άφιξή του, ενημέρωσε το 
Ευρωκοινοβούλιο, για θέματα της αρμο- 
διότπτάς του, που άπτονται των ζητημά
των του τρίτου Πυλώνα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Ιδιαίτερη αναφορά, έγινε στα 
θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρα
τίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της

δίωξης λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της 
φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της 
Ενωσης και της EUROPOL.

Τα ίδια ζητήματα αποτέλεσαν το πλαί
σιο των συζητήσεων, που είχε την επο
μένη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την 
προεδρία του Ελληνα Υπουργού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
"Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστρά- 
τευοη, κοινωνική συναίνεση, ουσιαστική 
διεθνή συνεργασία και απομυθοποίηση 
του τρομοκράτη. Οσον αφορά τις αντι- 
τρομοκρατικές υπηρεσίες, πρέπει να α
ντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα με γνώ 
ση και αποφασιστικότητα των στελεχών 
της και βέβαια με σύγχρονη υποδομή'. 
Αυτό τόνισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Στέλιος Παπαθεμελής, μιλώντας οε 
γεύμα εργασίας που οργάνωσε το Προ
ξενικό Σώμα Ελλάδας, με θέμα "Μορφές 
πολιτικής βίας στη ούγχρονη πολιτική 
ζωή. Εσωτερικές και Διεθνείς διαστάσεις 
του προβλήματος*

0 κ. Παπαθεμελής τόνισε ακόμα ότι: 
Όι τρομοκρατικές οργανώσεις των προη - 
γουμένων δεκαετιών απέδειξαν ότι δεν 
ήταν ικανές να συμπαρασύρουν την κοι
νωνία οε επανάσταση. Η κοινωνική δυ
σφορία που προκάλεσαν ήταν ουσιαστι
κά εναντίον τους. Η διάλυση του κράτους 
που επαγγέλθηκαν έφερε τελικά ισχυρό
τερα κράτη".

Και πρόσθεσε: "Παραδείγματα μιας 
άλλης διαφοροποιημένης με εθνικές - 
πολιτικές αφετηρίες, μορφές πολιτικής 
βίας, είναι οι Ιρλανδοί αυτονομιστές που 
χρησιμοποιούν πολιτική βία από το 1971 
και συνεχίζουν μέχρι σήμερα καθώς και 
τα επαναστατικά κινήματα Εθνικής Απε

λευθέρωσης και ολοκλήρωσης".
Και ο κ. Παπαθεμελής κατέληξε: "Το 

σύνολο των επαναστατικών κινημάτων 
και πολέμων του 18ου -κυρίως όμως του 
19ου αιώνα- απετέλεσαν και την αφετη
ρία της Πολιτικής Νομιμοποίησης μιας 
συγκεκριμένης έκφρασης πολιτικής βίας, 
που αποσκοπούσε στην επίτευξη του 
ύψιστου ανθρώπινου αγαθού, της ελευ 
θερίας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
ιστορική διεργασία, που στο δεύτερο 
ήμιου του 20ού αιώνα, ολοκληρώθηκε 
με την αναγνώριση και νομιμοποίηση 
των εθνικο-απελευθερωτικών αντί -αποι
κιακών Κινημάτων από το Διεθνές Δίκαιο".

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα, στα πλαίσια του Α' Βαλκανι
κού Αστυνομικού Πρωταθλήμα
τος Ποδοσφαίρου, ποδοσφαι
ρική συνάντηση μεταξύ των Α
στυνομικών Ελλάδος-Τουρκίας.

Ο αγώνας, τον οποίο παρακο
λούθησαν ο Γενικός Πρόξενος 
της Τουρκίας, ο Γενικός Αστυνο
μικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγος Ιωάννης Καρα- 
κωντίνος. Βουλευτές, εκπρόσω
ποι των Στρατιωτικών και Πολιτι
κών Αρχών της πόλεως, καθώς

και π ο λ λ ο ί Α σ τυ νο μ ικο ί, 
διεξήχθη στο Εθνικό Καυτα- 
ντζόγλε ισ  Στάδιο και η λήξη 
του βρήκε νικήτρια την ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας με 
σκόρ 2 - 0.

Κατά τη διαμονή της στη 
Θεσσαλονίκη, η Τουρκική απο
στολή, ξεναγήθηκε στην πό
λη, ενώ δόθηκε και επίσημο 
γεύμα οε ταβέρνα της πό
λεως, όπου πραγματοποιήθη
καν ομιλίες και αντηλλάγησαν 
αναμνηστικά.
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ΑΡΙΣΤΕΣ 01 ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ

Τις καλύτερες των εντυπώσεων, ά
φησε η νέα Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που έκανε για 
πρώτη φορά την εμφάνισή της, στα μέ
τρα τάξης, κατά τον εορτασμό της Ε
θνικής Επετείου, της 25ης Μαρτίου.

Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης, ε 
πανδρώνεται προς το παρόν, από 300 
αστυνομικούς και φιλοδοξία της πολι
τικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, αλλά και της ηγεσίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, είναι μέσα οε ιδιαίτερα 
σύντομο χρονικό διάστη μα, να αποκτήσει 
μια δύναμη 900 συνολικά Αστυνομικών.

Με ευελιξία, συγκροτημένη παρουσία 
και την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, οι 
άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που 
υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Μέτρων 
Τάξης, θα επεμβαίνουν άμεσα, αντικαθι
στώντας σταδιακά τις Μονάδες Αποκατά
στασης Τάξης.

Αποστολή της νέας Υποδιεύθυνσης,

είναι η διάθεση διμοιριών για τη λήψη 
μέτρων Τάξης σε διάφορες συγκεντρώ
σεις, όπως αθλητικές, ψυχαγωγικές, 
θρησκευτικές κ ο κ στους εθνικούς εορ
τασμούς και παρελάσεις και κατά τις συ 
νεδριάσεις των δικαστηρίων.

Ακόμα θα λαμβάνουν μέτρα οε σοβα
ρά περιστατικά, ενώ θα διενεργούν περι
πολίες και εκτέλεση άλλω ν αποστολών, 
στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημά
των της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φιλική ατμόσφαιρα επικράτησε στη 
γιορτή που οργάνωσε ο Διοικητής του 
Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας, Αστυνο
μικός Υποδιευθυντής κ. Σταύρος Φωτά- 
κης, προς τιμή των Δημάρχων της πε
ριοχής Γλυφάδας και Βούλας κ.κ. Θεόδω
ρου Σπονδυλίδη και Αγγέλου Αποστολά- 
του, την 4 - 4 -1994.

Η γιορτή είχε συμβολικό χαρακτήρα 
προκειμένου να τιμηθούν οι εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συνερ
γασία και συμβολή τους στον ευπρεπι- 
ομό του Τμήματος Τροχαίας της πε
ριοχής.

0 Διοικητής του Τμήματος, στη σχε
τική ομιλία του, εξέφραοε τις θερμές του 
ευχαριστίες προς τους παραπάνω Δη
μάρχους, για την αμέριοτη συμπαρά
στασή τους, οε μια προσπάθεια αναβάθ

μισης του Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας 
και επέδωσε ο ' αυτούς αναμνηστικές 
πλακέτες. Τη σεμνή - φιλική εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο προϊ
στάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας

της Ελληνικής Αστυνομίας πανοσιολο
γιότατος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Πι- 
στολής, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής 
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τακάκης, δημοτικά 
σύμβουλοι και ο τοπικός Τύπος.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
Την 21-4-1994, παρουσία του Υφυ

πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα Γείτο
να, του Γενικού Γραμματέα κ. Ευάγγελου 
Ρογκάκου, του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Μανόλη 
Χουρδάκη, των κ.κ. Υπαρχηγών καθώς 
και Αξιωματικών εκπροσώπων του Στρα
τού και της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Πα- 
ηαθεμελής εγκαινίασε το Τμήμα Ελικο
πτέρων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Ε
πιχειρήσεων Αττικής.

Με την ίδρυση της υπηρεσίας αυτής 
άρχισε μία προσπάθεια υποστήριξης του 
έργου της Ελληνικής Αστυνομίας με ελικό
πτερα, τα οποία διατίθενται -προς το πα
ρόν- από τη Δι/von Αεροπορίας Στρατού.

Τα ελικόπτερα αυτά, πέραν του ιπταμέ
νου στρατιωτικού προσωπικού, επανδρώ
θηκαν κα με ειδικό αστυνομικό προσωπικό 
και εξοπλίστηκαν με ειδικά υλικοτεχνικά 
μέσα, προκειμένου να συμβάλουν στην 
επιτυχέστερη υηοστήρξη των κατωτέρω 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων:

α. Ρύθμιση της κυκλοφορίας, τόσο ε 
ντός των μεγάλων πόλεων όσο και κατά 
μήκος των Εθνικών οδών, οε περιπτώ
σεις μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρη
σης.

β. Πρόληψη και καταστολή οργανω
μένων εγκληματικών ενεργειών, 

γ. Ελεγχος εκτεταμένων ταραχών και

ζημιών οε βάρος προσώπων και πραγμά
των, από φανατικούς οπαδούς διαφό
ρων ομάδων.

δ. Αντιμετώπιση θεομηνιών, από τις 
οποίες απειλούνται κατοικημένες κυρίως 
περιοχές και,

ε. Διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν.

1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με 

πρωτοβουλία της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας η 1η Πα
νελλήνια Εκθεση έργων αγιογραφίας, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, 
χαλκογραφίας και φωτογραφίας στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών που βρίσκεται 
στο χώρο της Σχολής Αξιωματικών. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης έκανε ο Αρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος Μανόλης 
Χουρδάκης.

Σκοπός της έκθεσης ήταν η ανάδειξη 
και επιβράβευση των καλλιτεχνικών 
ευαισθησιών του προσωπικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας και όπως αποδείχθηκε 
δεν είναι λίγοι οι Αστυνομικοί' οι οποίοι
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επιδίδονται με υπομονή και έμπνευση οε 
καλλιτεχνικές ενασχολήσεις κλέβοντας 
πολύτιμες ώρες από την προσωπική 
τους ζωής και αξιοποιώντας τες δη
μιουργικά.

Την έκθεση επιοκέφθηκαν ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθε- 
μελής, ο Υφυπουργός κ. Κώστας Γείτο
νας και ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος. 0 κ. 
Υπουργός εκδήλωσε την αμέριστη συ
μπαράστασή του για μελλοντικές καλλι
τεχνικές εκδηλώσεις που προβάλλουν 
το ανθρώπινο πρόσωπο του Ελληνα Α
στυνομικού.

Τα θέματα των έργων που εξετέθη- 
σαν ήταν αγιογραφίες, πορτραίτα, τοπία, 
και εικόνες απο την ελληνική ιστορία. Η

ποιότητα των έργων ήταν πολύ καλή και υπάρξουν και άλλες τέτοιες εκθέσεις 
εξέφρασαν όλα  την αισιοδοξία τους να στο μέλλον.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Α.Τ. ΑΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Στις 10-4-1994 ηραγματοπαήθηκαν, 
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Στέλιο Παπαθεμελή, τα εγκαίνια του 
νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος 
Δενδροποτάμου Θεσ/νίκης.

Τον αγιασμό τέλεσε εκπρόσωπος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπό- 
λεω ς και Σταυρουπόλεως και στη συνέ
χεια μίλησε ο Δήμαρχος Μενεμένης κ. 
Παναγιώτης Γαβριηλίδης.

Στο λόγο του ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. 
Ιωάννης Καρακωντίνος, μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στους λόγους για τους ο- 
πα'ους επεβλήθη η ανάγκη, για την ίδρυ
ση της νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας και 
τόνισε ότι, το προσωπικό του Τμήματος 
θα είναι πάντοτε καλοπροαίρετα οτο 
πλευρό των πολιτών του Δενδροποτά
μου, με στόχο τη δημιουργία μιας αμφί- 
δρομης οχέοεως μεταξύ Αστυνομίας και 
Πολίτη, η οποία θα έχει ως στόχο την 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Κατόπιν μίλησε ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος

αναφέρθηκε στο ρόλο και την αποστολή 
της Αστυνομίας και παρουσίασε συνοπτι
κά τους στόχους της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στη συ 
νέχεια ενημέρωσε τους ηαρισταμένους 
για τις διαδικασίες, α  οποίες έχουν ήδη 
δρομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πολί
χνης και της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ώστε στο

μικρότερο δυνατό χρόνο, να εγκαινιασθεί 
το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρέστηοαν επίσης 
βουλευτές Θεσ/νίκης, εκπρόσωπο των 
στρατιωτικών και πολιτικών Αρχών της 
πόλης, του Τύπου, Αστυνομικοί και Πολί
τικοι' Υπάλληλα και πλήθος κατα'κων της 
περιοχής.
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ Ν. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Από προαιρετική συνεισφορά του 

προσωπικού των υπηρεσιών της Γ Α Δ 
Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκε ποσό εν- 
νιακοσίων χιλιάδων δραχμών με το οποίο 
αγοράσθηκε φαρμακευτικό υλικό για την 
αντιμετώπιση παιδικών ασθενειών οτο 
Κρατικό Νοσοκομείο της πόλης Kraljevo 
της Νέας Γιουγκοσλαβίας.

Στις 22 Μαρτίου 1994, ο Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, συ- 
νοδευόμενος από αντιπροσωπεία αστυ
νομικών, μετέβη στο Γενικό Προξενείο 
της Νέας Γιομγκοσλαβίας και ηαρέδωοε 
στο Γενικό Πρόξενο κ. Ράικο Ρίστιτς, πα
ρουσία της Προέδρου του Ερυθρού 
Σταυρού της Σερβίας κ Σλομποτάνκα 
Γκρούντεν και του Διευθυντού του Επιμε
λητηρίου Γ/βίας κ. Ντρόγκαν Μάρκοβιτς

το ανωτέρω φαρμακευτικό υλικό, με την 
ευχή το περιστέρι της Ειρήνης, όχι μόνο 
να πετάξει σύντομα πάνω από την

πολύπαθη περιοχή της τέως Γιουγκοσ
λαβίας, αλλά να εγκατασταθεί μόνιμα σ' 
αυτήν.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν 

στην Ατυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξω
τερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που 
πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαρ
τίου 1994 στα Γιάννενα, ήταν αποτελε
σματικότατα και εντυπώσιασαν τους ξέ
νους επίσημους προσκεκλημένους μας.
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Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Επίοιμη επίσκεψη πραγματοποίησε 
πρόσφατα στη Χώρα μας, οΥπαρχηγόςτης 
Κυπριακής Αστυνομίας κ. Κώστας Παηαπέ- 
τρου, συνοδευόμενος από τον Δ/ντή της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Βοηθό 
Αρκηγό κ. Μιχαλάκη Οδυσσέως.

Κατά το διάστημα της εδώ παραμονής 
του, εηισκέφθηκε τις Σχολές της Ελλη
νικής Αστυνομίας καθώς και τη μονάδα 
των ΕΚΑΜ και είχε συναντήσεις και συνο
μιλίες με παράγοντες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια της διμε
ρούς συμφωνίας μεταξύ των Υπουρ
γείω ν Δημόσιας Τάξης Ελλάδας και 
Κύπρου, για θέματα κυρίως εκπαίδευσης 
- μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών.

Σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και στην οποία έλαβαν 
μέρος ο Β' Υπαρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Χαράλα
μπος Σκίτσας, οι σύμβουλοι του Υπουρ
γού και του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης 
κ.κ. Μελετόπουλος, Δούναβης και Για- 
λουρίδης, ο καθηγητής του Παντείου 
Παν/μίου κ. Ιάκωβος Φαροεδάκης και 
πολλοί ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελλη
νικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε, με
ταξύ άλλων, η συνέχιση και εξέλιξη της 
συνεργασίας οε θέματα αντιμετώπισης 
της τρομοκρατίας, επιστημονικής αστυ
νομίας, τροχαίας και εκπαίδευσης. Τα σε 
μινάρια που διοργανώνουν οι δύο Αστυ
νομ ίες , αποφ ασίστηκε να γνω σ το 
ποιούνται αμοιβαία και έγκαιρα, ώστε να 
εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής ε 
κατέρωθεν σε αυτά.

Επίσης αποφασίστηκε να ρυθμιστεί το 
θέμα των ανταλλαγών κοινωνικού και ψυ
χαγωγικού χαρακτήρα, που περιλαμβά
νουν φιλοξενία Ελλήνων Αστυνομικών και 
των οικογενειών τους στο θέρετρο των 
επαγγελματικών συλλόγων των Κυπρων 
Αστυνομικών, καθώς επίσης και φιλοξενία 
παιδιών Κυπρίων Αστυνομικών στις παιδι
κές κατασκηνώσεις της Ελλην. Αστυνομίας
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Η στήλη μας αυτό ίο  μήνα ξεκινά με ένα ευτυχές γεγονός 
που συνέβη στην Κομοτηνή:

Η κυρία Σαμπριέ Καμπέρ -Μεμέτ, ετών 21, ελλείψει άλλου μέσου, 
μεταφερόταν εκτάκτως προκειμένου να γεννήσει, 

από τη Γρατινή Ροδόπης στο Νοσοκομείο Κομοτηνής 
με το υπ' αριθμόν ΕΑ 15987 περιπολικό αυτοκίνητο 

του Αστυνομικού Σταθμού Γρατινής.
Δεν πρόλαβαν, όμως, να φθάσουν και η Σαμπριέ γέννησε μέσα στο περιπολικό 

με τη βοήθεια των αστυνομικών ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι!!!
Το χαρούμενο αυτό γεγονός αποδεικνύει για άλλη μια φορά 

την κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά τη χαρούμενη αυτή νότα, όμως, 

ας δούμε τι άλλο περιέχει το  "αστυνομικό δελτίο".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΛΑΒΕ ΛΗΣΤΕΙΑ!
"Εκοβαν βόλτες" έξω από την Τράπεζα Εργασίας στην 

οδό Σολωμού και Καλαβρύτων του Νέου Ψυχικού οι Χα
ράλαμπος Χατζηλίας, 27 χρόνων και Ιωακείμ Φερμάνο- 
γλου, 26 χρόνων. Εφοδιασμένοι με περίστροφο, μάρκας 
Smith Wesson, πλήρες φυσιγγίων, εκινούντο με μοτοσι
κλέτα στην οποία είχαν τοποθετήσει κλεμμένες πινακί
δες κυκλοφορίας και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή 
για να "μπουκάρουν" στην Τράπεζα.

Τους δύο επίδοξους ληστές τους αντελήφθη ο Διοι

κητής του Τμήματος Ασφαλείας του Νέου Ψυχικού, κα
θώς εκινείιο με το αυτοκίνητό του στην οδό Σολωμού. 
Αμέσως ειδοποίησε το Τμήμα του και την Αμεση Δράση.

Αστραπιαία κινήθηκαν τα περιπολικά Ασφαλείας και 
Αμεσης Δράσης. Οι δύο ληστές μόλις τα αντιλήφθηκαν 
έσηευσαν να απομακρυνθούν.

Στην οδό Ομήρου της περιοχής, όταν τους συνέλα
βαν, οι δράστες επέμεναν στους αστυνομικούς ότι "δεν 
είχαν πονηρές προθέσεις"*!)

ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
Το 4ο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Ασφά

λειας Αττικής συνέλαβε πρόσφατα τον 28χρονο δικαστι
κό επιμελητή Ζήση Βασιλείου, υπάλληλο του Πρωτοδι
κείου Αθηνών (στην υπηρεσία του αρχείου).

Ο συλληφ θείς είχε ζητήσει και παρέλαβε 50.000 
δραχμές από ιδιώτη για να "τακτοποιήσει" δικογραφία 
του που εκρεμούσε. Τα χαρτονομίσματα, όμως, ήταν 
προσημειωμένα και και η αυτόφωρη σύλληψή του έγινε

παρουσία των Εισαγγελέων Ποινικής Δίωξης κ. Γ. Κολιο
κώστα και Εκτελέσεως Ποινών κ. Γ. Μπόμπολη.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση, τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια ο Βασιλείου ζήτησε και πήρε παράνομα 
από ιδιώτη 1.000.000 δραχμές περίπου, για να εξαφανί
σει δικογραφίες και να "τακτοποιήσει" καταδικαστικές α
ποφάσεις του.

ΣΠΕΙΡΑ "ΜΕΤΕΦΕΡΕ" ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Αρχηγοί σπείρας μεταφοράς λαθρομεταναστών από χρόνων, από τη Σρι Λάνκα και ο Κουμάρ Ανίλ, 41 χρόνων 

την Ελλάδα στην Ιταλία ήταν ο Γκλόρι Αλεξάντερ, 36 από την Ινδία. Οι παραπάνω είχαν συνεργάτες τους Σαμ

350/ ΜΑΙΟΣ: 1994



ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ουσάντε, 54 χρόνων και Κάρυ Νόνα, 55 χρόνων, από τη 
Σρι Λάνκα που επικοινωνούσαν με άλλες ομόλογες σπεί
ρες στην Κωνσταντινούπολη και Βουλγαρία για την απο
στολή λαθρομεταναστών.

Οταν συγκέντρωναν περίπου 20 άτομα, αντί αμοιβής 
900 δολλαρίων από τον καθένα, τους απέκρυπταν επι- 
μελώς μέσα στο φορτίο νταλίκας του Παύλου Καΰφα 
που εκτελούσε διεθνείς μεταφορές. Προορισμός η Ιτα
λία με φέρυ μπόουτ από την Πάτρα.

Τελευταία η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσε τη συμμορία, αφού 
ανακάλυψε 54 λαθρομετανάστες μέσα στη νταλίκα του 
Καϊάφα στο λιμάνι της Πάτρας. Στην κατοχή της σπείρας 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.875.000 δραχμές, 19.000 
δολλάρια ΗΠΑ, 250 μάρκα Γερμανίας και ένας ανιχνευτής 
γνησιότητας χαρτονομισμάτων. Επίσης κατασχέθηκε και 
η νταλίκα του Καϊάφα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εμπορος με 11 πλάκες χρυσού
Το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυν

σης Δημόσιας Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβε τε
λευταία τον 55χρονο Γρηγόρη Χωλίδη, έμπορο ουσιών 
που διευκολύνουν το αδυνάτισμα, διότι σε έρευνα που 
πραγματοποίησαν στο I X. επιβατικό αυτοκίνητό του, 
βρήκαν και κατέσχεσαν 11 πλάκες χρυσού, βάρους ενός 
κιλού η καθεμιά.

Το χρυσό είχε αγοράσει ο δράστης από ελβετική Τρά

πεζα και τον εισήγαγε λαθραία στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Ασφάλεια ο χρυσός επρόκειτο να 

διοχετευθεί σε εργαστήρια χρυσοχοΐας της συμπρω
τεύουσας, χωρίς να καταβληθούν οι νόμιμοι δασμοί στο 
Δημόσιο από την εισαγωγή. Επίσης η Αστυνομία πιστεύει 
ότι ο Χωλίδης ήταν ο "ταχυδρόμος" στην περίπτωση 
αυτή της λαθραίας εισαγωγής και λαθρεμπορίας χρυσού 
και τώρα αναζητεί τα άλλα μέλη της συμμορίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δάσκαλος μετέφερε ηρωίνη απόχην Προύσσα(Ι)
Ηρωίνη επεξεργασμένη στην Προύσσα Τουρκίας έ 

φερε στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας ο 46χρονος Τούρ
κος δάσκαλος Τουργούτ Κορκαμάζ. Η Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τον ε 
ντόπισε στο ξενοδοχείο "Καψής" της συμπρωτεύουσας 
όπου διέμενε. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 416 γραμμάρια ηρωίνης αρίστης ποιότητας. Σε

βάρος του δασκάλου σχηματίστηκε δικογραφία για κα
τοχή και διακίνηση ναρκωτικών και μετά την απολογία 
του κρίθηκε ηροφυλακιστέος και κρατείται στις φυλακές 
των Διαβατών.

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ερευνά για τον εντοπισμό 
του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών με το οποίο συ
νεργαζόταν ο Τούρκος δάσκαλος.

ΠΥΡΓΟΣ: 0 Εξαδάκιυλος καλλιεργούσε 117 δενδρύλλια  χασίς
Ούτε δέκα ούτε είκοσι αλλά 100 (!) δενδρύλλια ιν

δικής κάνναβης απεφάσισε να καλλιεργήσει στο αγρό
κτημά του στη Γαστούνη Ηλείας ο Δημήτριος Εξαδάκτυ- 
λος. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πύργου, ό-

ΕΜΠΟΡΟΙ "ΛΕΥΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ":
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 

Αττικής εξάρθρωσε οικογενειακή "επιχείρηση" διακίνη
σης άριστης ποιότητας κοκαΐνης και ηρωίνης.

Την σπείρα αποτελούσαν ο 50χρονος Νίκος Νάτσης, 
ο 70χρονος θείος του Σπύρος Νάτσης και ο άμεσος συ- 
νεργός τους Θεόδωρος Κουτσομπίνας, γνωστός στην 
"πιάτσα" με το ψευδώνυμο "Τζίμης".

Στην κατοχή τους όταν συνελήφθησαν, βρέθηκαν και

μως, του την είχαν "στημένη" και τον συνέλαβαν εη' αυ- 
τοφώρω την ώρα που τα καλλιεργούσε.

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν άλλα 17 φυτά 
ινδικής κάνναβης και 20 γραμμάρια τριμμένης φούντας.

ΘΕΙΟΣ, ΑΝΙΨΙΟΣ ΚΑΙ 0 ‘ΤΖΙΜΗΣ"
κατασχέθηκαν 2.650 γραμμάρια ηρωίνης, 480 γραμμά
ρια κοκαΐνης ολλανδικής προέλευσης, αρίστης ποιότη
τας, που σκόπευαν να τη νοθεύσουν. Με τη νοθεία θα 
γινόταν 1.500 γραμμάρια περίπου. Βρέθηκαν επίσης ιν
δική κάνναβη (φούντα), βάρους 15 γραμμαρίων, σφαίρες 
και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

0 Νίκος Νάτσης, σεσημασμένος για υποθέσεις ναρ
κωτικών. προμήθευε τον Κουτσομπίνα, ο οποίος και τα
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διακινούσε στα στέκια.

ΕΥΒΟΙΑ: Νταής δεν "επέτρεπε" να κλείσει το κέντρο
Το κέντρο διασκεδάσεως της 40χρονης Ευγενίας Τό- 

γκα, στην Ιστιαία, επισκέφθηκε τελευταία ο Ευστάθιος 
Παηαντωνόπουλος την ώρα που αυτό έκλεινε και με τη 
βία απαίτησε να ηαραταθεί η λειτουργία του πέραν του

κανονικού.
Επειδή η ιδιοκτήτρια και ο σερβιτόρος αρνήθηκαν, ο 

Παηαντωνόπουλος τους ξυλοκόπησε και αφού τους άρ
παξε 130.000 εξαφανίστηκε.

ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΓΟΡΕΣ
Αστυνομικοί του ΙΓ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών συ

νέλαβαν την 29χρονη Αλεξάνδρα Θηρέλη, η οποία χρη
σιμοποιώντας κλεμμένη κάρτα Τραπέζης και την ταυτό
τητα της 44χρονης Δήμητρας Ζέζας - Μπαμπανάου. αγό-

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τους έδωσε δουλειά
Πήρε στη δουλειά του τρεις Αλβανούς ο 50χρονος 

Γεώργιος Λαδόηουλος. που διατηρεί οικοδομικές επι
χειρήσεις στην Καλαμάτα. Οι Αλβανοί, όμως, “εις άλλα 
ετύρβαζον". Μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία εισέ
βαλαν στο σπίτι του και απειλώντας τη σωματική του α-

ρασε από τρία καταστήματα στο ισόγειο του ξενοδο
χείου INTERCONTINENTAL, χρυσαφικά αξίας 6.150.000 
δραχμών.

αλλά του πήραν με τη βία επιταγές
κεραιότητα του απέσπασαν μετρητά και επιταγές ύψους 
4.400.000 δραχμών.

Το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμάτας, που κινήθηκε α
στραπιαία, συνέλαβε τους δύο της συμμορίας και ο τρί
τος αναζητείται.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Μάχη αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 0- 

ρεστιάδας έστησαν ενέδρα στην παραμεθόρια περιοχή 
Νέας Βύσσας Ορεστιάδας και περίμεναν συμμορία Τούρ
κων που περνούσαν τον Εβρο, μεταφέροντας μεγάλη 
ποσότητα ηρωίνης.

Οταν εντόπισαν τη σπείρα, οι αστυνομικοί τους κάλε- 
σαν να παραδοθούν. Οι έμποροι του λευκού θανάτου, 
όμως, απάντησαν με πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί αν
ταπέδωσαν. Ετσι "άναψε" η "μάχη" ξημερώματα στην πα- 
ρέβρια αυτή περιοχή της Ορεστιάδας.

Αποτέλεσμα αυτής της ηρωικής δράσης των αστυνο

μικών μας, ήταν να συλληφθεί ο σεσημασμένος στις ε λ 
ληνικές αρχές επικίνδυνος Τούρκος εγκληματίας Ισμαήλ 
Ασάρ, 47 χρόνων, που μετέφερε σε νάυλον σακκούλα 
1.130 γραμμάρια ηρωίνη. Ο άλλος συμπατριώτης και 
"συνεργάτης" του, εκμεταλλευόμενος το μισοσκόταδο, 
κατάφερε να ξαναγυρίσει στο τουρκικό έδαφος και να α- 
ποφύγει προς το παρόν τη σύλληψή του από τις ελλη 
νικές αρχές.

Για την Ιστορία" αναφέρουμε ότι ο Ισμαήλ Ασάρ είχε 
συλληφθεί το 1986 πάλι στην Ορεστιάδα, για παράνομη 
εισαγωγή πολεμικών όπλων από την Τουρκία.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΕ ΒΛΕΠΕΙΣ
"Πήρε φωτιά" το τηλέφωνο του Γεωργίου Παφίλη, ό 

ταν ο σεσημασμένος κακοποιός Παύλος Θεοδωράκης, 
36 χρόνων, που του έκλεψε το αυτοκίνητο μάρκας "πόρ- 
σε", τηλεφωνούσε καθημερινά ζητώντας του "λύτρα" 
ηροκειμένου να του επιστρέψει το κλεμμένο αυτοκίνη
το

Στην αρχή ο δράστης ζήτησε 800.000 δραχμές αλλά 
ύστερα από "παζάρια" η τιμή κατέβηκε στις 600.000

δραχμές. Δράστης και θύμα έκλεισαν ραντεβού, στο ο
ποίο όμως πήγαν και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 
Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

0 θεοδωράκης εμφανίστηκε εποχούμενος σε μοτο
σικλέτα απο την οποία είχε αφαιρέσει τον αριθμό κυκλο
φορίας. Οταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς ανέπτυξε 
ταχύτητα για να διαφύγει. Οι αστυνομικοί όμως έδρασαν 
ακαριαία και ο εκβιαστής συνελήφθη αμέσως.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Υπό  τη ν  προεδρ ία  το υ  Α ' Υπα ρχηγού Α ντιστράτηγου  Αθανάσιου 

Β α σ ιλό π ο υ λο υ  και με τη  σ υμ μ ετο χή  τεσ σ ά ρ ω ν  Υπ ο στρ α τή γω ν του  

Σώ ματος, σ υ ν ή λ θ ε  το  Α νώ τερ ο  Συμ β ο ύλιο  Κρίσεων της Ελλη ν ικής Α 

σ τυ νο μ ία ς , το  ο π ο ίο  έκρ ινε  το υ ς  Α σ τυνο μ ικο ύς Υ π ο δ ιευ θ υ ντές  και 

το υ ς  Α σ τυ νό μ ο υ ς  Α '.

Με το  από  26-3-1994 Π ροεδρ ικό  Διάταγμα, που δημοο ιεύθηκε 

ΟτοΦ.Ε.Κ, 52 Γ/1-4 -94:

α. ανακλήθηκε το  Π.Δ. τη ς  30-3-93 και θ εω ρ είτα ι ω ς  μ ηδέποτε 

εκδοθέν κατό το  μέρος α υτού  με το  οπο ίο  ο  Α σ τυ νό μ ος  Α ' Α λέ ξα ν 

δρος Ζ ο υ μ π ο ύ λη ς  προήχθη κατ' εκ λο γή  σ το  βαθμό του  Αστυνομ ικού  

Υ π ο δ ιε υ θ υ ν το ύ  από  30-3-93 και πρ ο ήχθ η  σ το ν  ίδ ιο  βαθμό κα τ ' ε 

Ιχ ο  βαθμό ίο υ  Αστυνομικού Δίευθυντού. για την  π λή ρ ω σ η  κε

νών οργανικώ ν θ έσ εω ν , προήχθηοαν οι Α στυνομ ικο ίΥ ποδ ιευθ υντές :

Η λία ς Β ούτσα ς, Α π ό σ το λ ο ς  Γιαντζίδης. Ιω ά ννης Ε ξη ντα β ελώ - 

νης, Ν ικόλαος Κέφης, Γεώ ρ γιος  Τρ ια ντα φ ύλλο υ , Σω τήρ ιος κατσαρί- 

δης, Π ερ ικλής Στεφ ανίδης, Σπ υρ ίδω ν Στεργίου, Γεώ ργιος Λιασκώνης, 

χρ ή σ το ς  κατσίγιαννης, Γεώ ρ γιος  Τούμπας, Θ εο λό γο ς  Αμαξόπουλος, 

Ν ικόλαος Γαλάνης, Ιω ά ννης Δ ουλόμης, Γεράσιμος Μ ουρελότος, Νι

κόλα ος Δήμου, Γεώ ρ γ ιο ς  Π α πα δημητρόπουλος, Θ εό δ ω ρ ο ς  Κοντο- 

γιαννίδης, Γεώ ργιος Φ ριτζαλάς, Ανα στΰσ ιος  Καρυπίδης, Κωνσταντί

ν ο ς  Ζιανίκας, Β α σ ίλε ιο ς  Κ α λα μπούρα ς, Σταύρος Φ ωτάκης, Αθανά 

σ ιος  Τ ρ ια ντα φ ύ λλο υ , Α ντώ νιος  Κορώνης, Ν ικόλαος Γαλατιανός, Στυ 

λ ια νός  Κ λώ νος, Γεώ ργιος Ζα φ ειρόπ ουλος , Β ασ ίλειος Παοχάλης, Α 

λέξα νδ ρ ο ς  Βλάχος, Ν ικόλαος Γατσιός, Δημήτρ ιος Πραβίτας, Ευάγγε

λ ο ς  Ζώ ης, Σ ω τή ρ ιο ς  Η λ ιό π ο υ λ ο ς , Δ η μ ή τρ ιο ς  Κοντέας, Γεώ ρ γ ιο ς  

Σκαλτσάς. Δ ιονύσ ιος  Α να γνω σ τότο ς , Μ ιχαήλ Καμπίτοας, Ν ικόλαος 

Μ α θ ιο υ δ ό κ η ς , Π α ν α γ ιώ τ η ς  Κ ο υ ρ ο ύ ο η ς , Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Β λ ΰ χ ο ς , 

Δημήτρ ιος Κ ω στό π ουλο ς. Ιω ά ννης Σεργιόννης, Χ ρήοτος Γαρδίκας, 

Βασ ίλειος Φ ιλιππ ίδης, Δ ιονύσιος Καρυώτης, Π α ύλος Μ όσχος, Ιω ά ν

νη ς  Μ πα ρμπα γιόννης , Κ ω νσ τα ντίνος  Ο ικονόμου, Π α ναγιώ της Κα

ρυώ της, Δημήτρ ιος Στρίκος και Κ ω νσταντίνος Λιανός.

Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. για την  π λή ρ ω σ η  

κενώ ν οργανικώ ν θ έσ εω ν , προήχθηοαν οι Αστυνόμοι Α ':

Α νδ ρ έα ς  Κούτρας, Γεώ ργιος Μ ερετάκης, Κ ω νσταντίνος Τρ ιβυ- 

ζΰ ς , Β α σ ίλε ιο ς  Π α πα βασ ιλε ίου , Ιω ά ννης Α λε ξ ίο υ , Χ ρ ήο τος Μίχος, 

Χ ρήοτος Ν τόκουλα ς, Κ ω νσταντίνος Δημητρίου, Ιω ά ννης Ριζός, Ιω ά ν

νη ς Σκαραφίγκας. Χαρά λαμπος χρ ιστο φ α ρ εΐζη ς . Ιω άννης Παηατσί- 

μπας, Θ ω μ ά ς Γκατζής, Α νδ ρ έα ς  Ο ρ γα ντζή ς , Α π ό σ το λ ο ς  Β έλλ ιο ς , 

Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Α ρ μ ο υ ζή ς , Σ π υ ρ ίδ ω ν  Κ ο υ τρ ο υ μ ό νη ς , Ιω ά ννη ς  Μ που- 

οούνης, Γεώ ρ γιος  Κ ουκούλά ς Γεώ ργιος Αρμουτίδης, Α γ γ ε λ ο ς  Παηα- 

γεω ρ γ ίο υ , Ιω άννης Μαίνάς, Κω νσταντίνος Σιαδήμας, Κω νσταντίνος 

Α γ γ έ λ η ς  Γεώ ργιος Παττακός, Ν ικάλαος Κ αλαράς Βασ ίλειος Φ ουσέ- 

κης, Αθανάσιος Π απαβασιλείου, Κ ω νσταντίνος Μ π έλλο ς, Αθανάσιος 

Λ ιοκόγκονα ς, Γεώ ρ γ ιο ς  Δ η μ ό π ο υ λ ο ς  Ν ικόλα ος Τ α σ ιό π ο υ λο ς , Α ν 

δ ρ έα ς  Κ οντός, Ιω ά ννη ς  Π α π α δ ό η ο υ λο ς . Σπ υ ρ ίδ ω ν  Δράκος, Βασί

λε ιο ς  Καραπαναγιώτης, Βασ ίλειος Παηανίκος, Αθανάσιος Βασιλείου, 

Σ π υ ρ ίδ ω ν  Τ ο υ ν τό π ο υ λο ς , Γεώ ρ γ ιο ς  Βονικάκης, Π αναγιώ της Πανα- 

γ ιω τ ό η ο υ λ ο ς  Μ ιχαήλ Α σ λά ν ο γλο υ , Θ εό δ ω ρ ο ς  Β α σ ιλόπουλος , Αθα 

νά σιος Κοκμοτός, Παναγιώ της Καλδέρης, Ηλίας Καρακώστας, Κων

σ τα ντίνος Σαρρής, Γεώ ργιος Κότσος, Κ ω νσταντίνος Μ πουλάμαντης, 

Ιω ά ννης Κομμάτος, Δημήτρ ιος Π α λα φ ούτης, Βασ ίλειος Κοντονόοιος 

και Η ρακλής Τάσοης.

κλο γή  αναδρομικά από 31-3-92.

β. ανακλήθηκε το  Π.Δ. της  30-3-93 και θεω ρ είτα ι ω ς  μ ηδέποτε 

εκδοθέν κατά το  μέρος α υτού  με το  οπ ο ίο  οι Α στυνό μ ο ι Α ' Δημήτρ ιος 

Παϊδας. Α λέξα νδ ρ ο ς  Ανα στασίου, Ιω ά ννης Αθανασιάδης και Πέτρος 

Ανυφ αντόκης προήχθηοαν κατ’ αρχα ιότητα  σ τ ο  βαθμό το υ  Α σ τυ ν ο 

μικού Υποδ ιευθυντού  από 30-3-93 και προήχθηοα ν κατ' εκ λο γή  στον 

ίδιο βαθμό και από την  ίδια ημερομηνία  που  προήχθηοα ν με το  ανα 

κα λο ύ μενο  Π.Δ.

γ. α να κλήθηκε το  Π.Δ. τη ς  23-6-93 και θεω ρ είτα ι ω ς μ ηδέποτε 

εκδο θ έν κατά το  μέρος α υτού  με το  οπ ο ίο  ο  Α σ τυ νό μ ο ς  Α ' Μ οδέστος 

Αθ α να ο ό π ουλο ς προήχθη  κατ' αρχα ιότητα  σ το  βαθμό του  Α σ τυ νο 

μικού Υπ οδ ιευθυντού  και προήχθη  κατ' εκ λο γή  στο ν  ίδ ιο βαθμό και α 

πό την  ίδια ημερομηνία  ηου προήχθη με το  α να κα λο ύμ ενο  Π.Δ.

δ. ανακλήθηκε το  Π.Δ. της  6-7-93 και θ εω ρ είτα ι ω ς  μ η δ έπ ο τε  εκ 

δ οθ έν  κατά το  μέρος αυτού με το  οπο ίο  ο  Α σ τυ νό μ ο ς  Α ' Ε ιδικών Κα

θ η κ ό ντω ν  (Υγειονομ ικός) Κ ω νσ τα ντίνος Γκ ου ρ μ π ό τσ η ς  τέθ η κε  σ ε  

α υ τε π ά γγ ε λτη  α ποστρ α τε ία  και ε π α ν ή λ θ ε  σ τη ν  ε ν ε ρ γ ό  υπ ηρ εσ ία  

τη ς  Ε λλη ν ικ ή ς  Α στυνομ ία ς π ρ οα γόμ ενος σ το  βαθμό το υ  Α σ τυ νο μ ι

κού Υπ οδ ιευθυντού  κατ' αρχαιότητα, αναδρομικά από 30-3-93.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Το Συμβούλιο  Μ εταθέσεω ν Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Α στυνο μ ία ς έ 

χοντας υπόψη τα υφ ιστάμενα κενά στις θέσ εις  τω ν  Αστυνομ ικώ ν Δ ιευ 

θυντώ ν, μετέθεσε - τοποθέτησε - μετακίνησε τους κατω τέρω  Αξιω μα 

τικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για λό γο υ ς  υπηρεσιακούς, ω ς εξής: 

Αστυνομικοί Διευθυντές:
Θ ε ο λό γο ς  Α μ α ξό πο υ λο ς  σ τη  Δ ιεύθ υνση  Α στυνομ ία ς Θ εσ σ α λο ν ί

κης ω ς Υποδιευθυντής, Δ ιονύσ ιος Α να γνω σ τό το ς  σ τη  Δ ιεύθ υνση  Α 

σ φ ά λε ια ς  Αττικής, Ν ικόλαος Α π ο ο το λό π ο υ λο ς  στη  Δ ιεύθ υνση  Α σ τυ 

νομ ίας Ανα τολικής Α ττ ικ ή ς  Ν ικόλαος Α ρ γυ ρ ό π ο υ λο ς  στη  Δ ιεύθ υνση  

Α σ τυ νο μ ικώ ν  Ε π ιχε ιρ ήσ εω ν Αττικής/ Υ π ο δ ιεύ θ υ νσ η  Μ έτρω ν Τάξης 

ω ς  Δ ιευθυντής, Α λέξα νδ ρ ο ς  Βλάχος σ τη  Δ ιεύθ υνση  Αστυνομ ία ς Π ει

ραιά ω ς Υποδ ιευθυντής, Θ εό δ ω ρ ο ς  Β λά χος σ τη  Δ ιεύθ υνση  Α σ τυ ν ο 

μ ία ς Α θ η ν ώ ν  ω ς  Υ π ο δ ιε υ θ υ ν τ ή ς , Ιω ά ν ν η ς  Β ο γ ια τ ζή ς  σ τ η ν  Υ π ο 

δ ιε ύ θ υ ν σ η  Ε γκ λη μ α το λο γ ικ ώ ν  Ε ρ ευ ν ώ ν  Β όρε ιας Ε λλά δ α ς , Η λίας 

Β ουτσάς σ τη ν  Α.Δ. Λευκάδας ω ς  Δ ιευθυντής, Ν ικόλαος Γαλάνης στη  

Δ ιεύ θ υ νσ η  Α σ τυ νο μ ία ς  Α να το λ ικ ή ς  Αττικής, Ν ικόλα ος Γα λατια νός 

σ το  Τ.Α.Ο.Χ. ω ς  Δ ιευθυντής, Χρ ήσ τος Γαρδίκας σ τη  Δ ιεύθ υνση  Δ ημό 

σιας Ασφ όλεια ς/Υ .Δ .Τ . ω ς  Δ ιευθ υντής, Ν ικόλα ος Γότσ ιος  σ τη ν  Α.Δ. 

Λάρισας ω ς  Δ ιευθυντής, Α π ό σ το λο ς  Γιαντζίδης σ τη ν  Α.Δ. Καβάλαςω ς 

Δ ιευθυντής, Ιω άννης Γκογκοξώ τος σ τη  Δ ιεύθ υνση  Τροχαίας Αττικής 

ω ς Υποδ ιευθυντής, Κω νσταντίνος Γκόλιας σ τ ο  Ε.Τ.Υ.Α.Π. ω ς  Δ ιευθυ-

ΑΣΤΥΝ0ΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ /333



ντής, Ν ικόλαος Δήμος στην Α  Δ. Θεσπρωτίας ω ς Δ ιευθυντής Ιωάννης 

Δουλύμης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής ω ς Υποδιευθυ

ν τ ή ς  Ιωάννης Εξηνταβελώ νηςστη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 

ω ς Υποδιευθυντής Γεώ ργιοςΖαφειρόπουλοςστην Α.Δ. Ροδόπης ω ς Διευ

θ υντή ς Αθανάσιος Ζήκας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ατ

τικής/ Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης ω ς Δ ιευθυντής Κωνσταντί

νος Ζιανίκας στη Σχολή  Αξιωματικών ω ς Διοικητής Ευάγγελος Ζώης στη 

Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Ύ.Δ.Τ. ως Δ ιευθυντής Σωτήριος Ηλιό- 

πουλος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Δημόσιας Α 

σφάλειας ω ς Δ ιευθυντής Παναγιώτης Θ εοδω ρόπουλος στην Α.Δ. Φωκί- 

δ α ς  ω ς  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς ,  Β α σ ίλ ε ιο ς  Κ α λα μ π ο ύ ρ α ς  σ τ η ν  Υ π η ρ ε σ ία  

Π.Σ.Ε.Α./Υ.Δ.Τ., Μιχόηλ Καμπίτοας στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υ

ποδιεύθυνση Κρατικής Ασφ ά λε ιας Αναστάσιος Καρυηίδης οτην Υπηρε

σία Ασφάλειας Βουλής τω ν Ελλήνω ν, Διονύσιος Καρυώτης στην Α.Δ. Αρ

καδίας ω ς Δ ιευθυντής Παναγιώτης Καρυώτης στην Α.Δ. Χι'ου ω ς Διευθυ

ν τ ή ς  Σωτήριος Κατσαρίδης στην Α.Δ. Σάμου ω ς Δ ιευθυντής Χρήστος Κα- 

τσίγιαννης στη  Δ ιεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης/Υ.Δ.Τ. ω ς Διευθυ

ν τ ή ς  Γεώργιος Κέλλης στην Α.Δ. Εύβοιας ω ς Δ ιευθυντής Νικόλαος Κέφης 

σ τ η ν  Α .Δ . Ιω α ν ν ίν ω ν  ω ς  Δ ιε υ θ υ ν τή ς , Σ τ υ λ ια ν ό ς  Κ λώ ν ο ς  σ τ ο  5ο 

Τ.Ε.Λ/Δ.Α.Π./Υ.Δ.Τ. ω ς ϊμ η μ α τά ρ χη ς  Παναγιώτης Κοϊκας στη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Υλικού/Υ.Δ.Τ. ως Δ ιευθυντής Δημήτριος Κοντέαςστην Α.Δ. Αι

τω λ ία ς  ω ς Δ ιευθ υντή ς Θ εόδω ρος Κοντογιαννίδης οτην Α.Δ. Α λεξα ν

δρούπολης ω ς Δ ιευθυντής Αντώνιος Κορώνης στην Α.Δ. Καρδίτσας ως 

Δ ιευθυντής Αντώνιος Κουκάκης στην Α.Δ. Ηρακλείου ω ς Δ ιευθυντής Πα

ναγιώτης Κουρούσης στη  Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά ω ς Υποδιευθυ

ν τ ή ς  Νικόλαος Κωνστανταρόπουλος στην Α.Δ. Αχαίας ω ς Δ ιευθυντής 

Δημήτριος Κ ω στόπουλος στη  Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά ω ς Υπο

δ ιευθυντής Κωνσταντίνος Λιανός στην Α.Δ. Ακαρνανίας ω ς Διευθυντής 

Γεώργιος Λ ιαοκώνηςστην Α.Δ. Ευρυτανίας ω ς Δ ιευθυντής Νικόλαος Μα- 

θιουδόκης στη  Σχολή Αρχιφυλάκων ω ς Διοικητής Παύλος Μόσχος στη 

Διεύθυνση Τεχνικών/Υ.Δ.Τ. ω ς Δ ιευθυντής Γεράσιμος Μ ουρελάτος στη 

Διεύθυνση Τροχαίας/Υ.Δ.Τ. ω ς Δ ιευθ υντή ς Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης 

στην  Α.Δ. Καβάλας ω ς Υποδιευθυντής, Κωνσταντίνος Οικονόμου στη 

Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ω ς Δ ιευθυντής Αλέξανδρος Παπα- 

δάκης στην Υποδιεύθυνση Μ εταγωγώ ν Δικαστηρίων Αθηνώ ν ω ς Διευθυ

ντής, Γεώργιος Παηαδημητρόπουλος οτη  Δ ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής 

ω ς Υποδιευθυντής Βασίλειος Πασχάλης στη Διεύθυνση Ασφάλειας Α τ 

τ ική ς Δημήτριος Πραβίτας στη  Δ ιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνώ ν ω ς Υπο

δ ιευ θ υ ντή ς  Μιλτιάδης Ρατοιάτος στην  Α  Δ. Αργολίδας ως Διευθυντής, 

Δ η μ ή τρ ιο ς  Σ α κ ε λ λ ό ρ η ς  ο τη ν  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η  Δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  Ε ξετά - 

οεω ν/Γ.Α .Δ . Θ εσ σα λον ίκης , Ιω ά ννης Σερ γιάννης στη  ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε. ω ς 

Δ ιευ θ υ ντή ς  Γεώ ργιος Σκαλτοάς στη  Δ ιεύθυνση  Αστυνομ ίας Αθηνώ ν 

ω ς Υπ οδ ιευθυντής Σπυρίδω ν Στεργίου στην  Α.Δ. Ρεθύμνου ω ς Δ ιευθυ

ντή ς , Π ερ ικλής Σ τεφ α νίδη ς σ τη ν  Α.Δ. Ο ρ εστ ιά δα ς ω ς Δ ιευθ υντή ς, 

Δημήτριος Στρίκος οτην Α.Δ. Χανιών ω ς Δ ιευθ υντή ς Δημήτριος Τεμπέ

λη ς  οτη  Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνώ ν ω ς Υ π ο δ ιευθ υντή ς Ευάγγελος 

Τ ζ ιώ κ ο ς  σ τη  Γ.Α .Δ . Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  ω ς  Υ π ο δ ιε υ θ υ ν τ ή ς , Γ ε ώ ρ γ ιο ς  

Τούμπας στη  Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνώ ν ω ς Υπ οδ ιευθυντής Αθα

νάσιος Τρ ια ντα φ ύλλου  στην Α.Δ. Φθιώτιδας ω ς Δ ιευθυντής, Γεώργιος

Τρ ια ντα φ ύλλου  στην Υποδιεύθυνση Ασφ ά λε ιας Δυτικής Αττικής ω ς 

Δ ιε υ θ υ ν τή ς  Π ερ ικλής Τ ο ε λέ π η ς  σ τη ν  Α.Δ. Ξάνθης ω ς Δ ιευθυντής, 

Β α σ ίλε ιο ς  Φ ιλ ιππ ίδ η ς σ τη ν  Α.Δ. Ημαθίας ω ς  Δ ιευθ υντής, Γεώ ργιος 

Φ ρ ιτζαλά ς ο τη ν Α.Δ. Κοζάνης ω ς Δ ιευθυντής, Ιω άννης Φωκάς σ την  

Α.Δ. Μεσσηνίας ω ς Διευθυντής, Σταύρος Φ ωτόκης στην  Υποδιεύθυν

ση  Α σ φ ά λε ια ς  Πειραιά ω ς Δ ιευθ υντή ς και Ε λευ θ έρ ιο ς  - Ε υ ά γγελο ς  

Χατζηρόδος στην Α.Δ. Π έλλα ς ω ς Διευθυντής.

Αστυνομικοί Υποδιευθυντές:
Γεώ ρ γ ιο ς  Βάρδας σ τη ν  Α.Δ. Λασιθ ίου ω ς  Δ ιευθ υντής, Χρήστος 

Γκ ολφ ινό η ου λο ς  σ την  Α.Δ. Αρτας ω ς Δ ιευθυντής, Ιω άννης Γιαννακό- 

π ο υ λ ο ς  ο τη ν  Α .Δ . Τ ρ ικ ά λ ω ν  ω ς  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς , Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Ζ ο υ - 

μ π ού λη ς  ο τη ν Α.Δ Κέρκυρας ω ς  Δ ιευθυντής, Αθανάσιος Στρίκος στην 

Α.Δ. Λακωνίας ω ς  Δ ιευθυντής, Αθανάσιος Τζιαφ έτας σ τη ν  Α,Δ. Γρεβε- 

ν ώ ν  ω ς  Δ ιευθυντής, Ανα στά σ ιος  Σκαρμούτοος σ τη ν  Α.Δ. Πρέβεζας 

ω ς Δ ιευθυντής, Γεώ ργιος Τσ εσ μ ετζή ς  σ την  Α.Δ. Πιερίας ω ς Δ ιευθ υ 

ντή ς  και Α ρ ισ τε ίδη ς Υψ ηλάντης στην  Υ.Τ. Ε. Β.Ε. ω ς  Δ ιευθυντής.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Υστερα από α ίτησή το υ ς  αηοστρατεύθηκα ν οι κα τω τέρ ω  α ξιω 

ματικοί: Αστυν. Δ/ντής Δημήτρ ιος Τοάκαλος με το  βαθμό του  Ταξιάρ

χου, Αστυν. Υποδ/ντής Δημήτρ ιος Καλαντζής με το  βαθμό που κατέ

χει, Α στυ νό μ ος  Β' Ν.Δ. 649/70 Ιω άννης Α νδ ρ ικό π ο υλος με το  βαθμό 

του  Αστυνόμ ου  Α ’ και Υπα στυνόμος Α ' Ν.Δ. 649/70 Ιω άννης Παπαδο- 

γιάννης με το  βαθμό του  Α σ τυ νό μ ου  Α'.

Τέθηκαν οε αποστρατεία από το  Σώμα της Ελληνικής ΑοτυνομίΟς με 

το βαθμό του Υπαστυνόμου Β', ύστερα από αίτησή το υ ς  οι παρακάτω Αν- 

θυπαστυνόμοί: Ιωάννης Αγροδήμος Βασιλθος Γαλάνης Γεώργιος Γεωρ- 

γακόπουλος Χρήστος Δελβ ιζής Ιωάννης Κορακιανίτης Αλέξανδρος Κο- 

ματάς Νικόλαος Μ ελέτης Δημοκράτης Οικονόμου, Αντώνιος Παπαϊωάν- 

νου, Δημήτριος Ρ ίζος Στέφανος Ριζος και Παναγιώτης Στυλιανίδης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Με τη ν  υ π ' αρ ιθμόν 6509/2/38ε από 17-3-94 Απόφ α ση το υ  κ. Α ρ 

χηγού  της Ε λλη ν ικής Αστυνομ ίας, προκηρύχθηκαν εισ ιτήρ ιες  εξετά 

σ ε ις  για τη ν  ε ισ α γω γή  Α νθυπ α σ τυ νόμ ω ν γεν. καθηκόντω ν στο  Τμήμα 

Επαγγελματικής Μ ετεκπα ίδευσης γιά τη ν  περ ίοδο  1994-1995.

Στις ε ισ ιτήρ ιες εξετά σε ις  δικα ιούνται να συ μ μ ετά σ χο υ ν  οι Α νθ υ - 

πα σ τυνόμο ι που  α) έχο υ ν  α π ο λυ τή ρ ιο  Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα

σ ίου  ή ά λλ η ς  ισότιμης α να γνω ρ ισμένης Σχολής, β) έχο υν 4ετή  τ ο υ 

λά χ ισ το ν  υπηρεσία  στο  βαθμό το υ ς  κατά το  χρόνο  ένα ρξης τω ν  ε ξ ε 

τά σ εω ν, γ) έ χο υ ν  ηλικία κατά τη ν  ένα ρξη  τω ν  ε ξετά σ εω ν  το υ λά χ ι

σ το ν  38 ε τώ ν  χω ρ ίς περ ιορ ισμό  ω ς  προς το  α νώ τα το  όρ ιο  και δ) έ 

χουν ευμ ενή  πρόταση τω ν  ιεραρχικά π ρ ο ϊστα μ ένω ν ότι δ ια θέτουντα  

απαιτούμενα για Αξιω ματικό προσόντα  και δ ιαγω γή .

0 αριθμός τω ν  ε ισ α κτέω ν ορ ίσθηκε ο ε  οαράντα πέντε  αηό τους 

ο π ο ίο υ ς  τ έ σ σ ε ρ ις  γυνα ίκες. 0 παραπάνω  α ρ ιθμός κατανέμεται ω ς 

εξής: είκοσι επτά θα ε ιοα χθ ούν με ε ισ ιτήρ ιες εξετά σ ε ις  και κατά σειρά 

επ ιτυχίας και δέκα οκτώ  θα ε ιοα χθ ούν με τη  σειρά αρχα ιότητας κατά
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in  διαδικασία  το υ  Ν.Δ. 649/70. Καθ' υπέρβα ση  του  αρ ιθμού ε ισ α 

κτέω ν και χω ρ ίς εξετά σ ε ις  θα ε ισ α χθούνΑ νθυ πα οτυνΰμ ο ι που έχουν 

π τυχ ίο  α να γνω ρ ισ μ ένης  Α νώ τα της Σχο λή ς  ή Π α ιδαγω γικής Ακαδη

μίας ή Α νώ τερ η ς  Σ χ ο λή ςτρ ιε το ύ ς  φ οίτη ση ς και έχουν υπ ερ β ε ίτο  35ο 

έτος, ανεξάρτητα  από τη  σειρά  αρχα ιότητας και την  ηλικία τους.

Οι εξετά σ ε ις  για ό λ ο υ ς  το υ ς  υποψ ηφ ίους και για όλα  τα μαθήματα 

θα γ ίνουν στις  12 και 13-9-1994 σ την  έδρα της Σχο λής Μ ετεκπα ίδευ

ση ς - Επ ιμόρφ ω σης (Κηφισίας 23 - Μ αρούσι), με τη  φροντίδα  και την 

ευ θ ύ νη  τη ς  Σ χο λή ς  κάτω  α πό  τη ν  εποπτεία  και το  σ υ ντο ν ισ μ ό  της 

Δ ιεύθ υνσης Εκηαίδευοης/Υ.Δ.Τ.

Τα μαθήμα τα  οτα  οποία  θα δ ια γω ν ιο θ ο ύ ν  οι υποψ ήφ ιο ι είνα ι τα 

εξής : Ποινικός Κώδικας, Ποινική Δικονομία, Ο ργα νισμός και Κανονι

σ μ ο ί της  Ε λλη ν ικής Αστυνομ ίας, Ξένες Γλώ σ σ ες  (Αγγλικό  - Γαλλικά) 

προαιρετικά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.Δ. 142/1974

Στο υπ ' αρ ιθμόν 8010/2/57η από 6-4-94 έγγρ α φ ο  με το  παραπάνω 

θέμα, του  Υπ ουργε ίου  Δημόσιας Τάξης προς το  Υπουργείο  Ο ικονομι

κών, αναφ έροντα ι τα εξής:

Ος γνω σ τό ν , σύμ φ ω να  με τις διατάξεις του  Ν.Δ. 142/1974, ο χρό 

νο ς  υπηρεσία ς μέχρ ι 5 ε τώ ν  που διανύθηκε ο ε  ορ ισμ ένες υπηρεσίες 

τω ν  Σω μά τω ν Ασφ α λε ία ς , κατά το  χρονικό διάστημα από 1-11-1949 

έω ς  30-10-1979, λο γ ίζετα ι ω ς  χρόνος πραγματικής συντά ξιμης υ π η 

ρεσ ία ς α υξη μένος  ο το  δ ιπ λά σ ιο . Α ν ά λο γες  δ ια τά ξεις  δ ια λα μ βά νο 

νται και σ το  Ν.Δ. 414/1974, ό σ ο ν  αφορά το  μόνιμο στρατιω τικό  π ρο 

σω π ικό  τω ν  Ε νό π λω ν  Δυνάμεω ν, που υπηρ έτη σε ο ε  ο ρ ισμ ένες μ ο 

νά δες και Υπ η ρ εσ ίες  του  στρα τεύμα τος κατά το  ίδιο χρονικό δ ιά στη 

μα.
Με το  Ν. 1204/1981, με το  οποίο  τροποποιήθηκαν και σ υ μ π λη ρ ώ 

θηκαν οι δ ιατάξεις του  Ν.Δ. 414/1974, επεκτά θηκεγια  τους σ τρ α τιω 

τικούς η χρονική διάρκεια εφ αρμογής τω ν  ω ς άνω δ ια τά ξεω ν κατά 5 

ακόμη έτη , ήτοι μέχρ ι το  1984 και έγ ινε δ ιεύρ υνσ η  τω ν  μ ονάδω ν και 

υ π η ρ εσ ιώ ν  το υ  στρα τεύμα τος, στ ις  οπο ίες ο χρόνος υπηρεσίας λ ο 

γ ίζετα ι α υξημένος οτο  δ ιπ λά σ ιο . Ομως, για το  προσω πικό τω ν  Σω μά 

τω ν  Α σ φ α λε ία ς  δ εν  έγ ινε  κάτι α νάλογο, καίτοι το ύ το  καθίσταται επ ι

β εβ λη μ ένο  για λ ό γ ο υ ς  ίσης μεταχείρ ισης, καθόσον οι στρα τιω τικο ί 

τω ν  Ε νόπ λω ν  Δ υνά μεω ν και το  π ροσω π ικό  τω ν  Σω μά τω ν Ασφ α λε ία ς 

α ντιμ ετω π ίζο υν  παρόμοια  προβλήματα  και δ ιέποντα ι από ενιαίο ο υ - 

νταξιοδοτικό  κα θεστώ ς. Πέραν αυτού, το  πρόβλημα  της σ υ μ π λή ρ ω 

σ η ς ικανοποιητικής συντά ξιμης υπηρεσία ς είναι ο ξύ τερ ο  για το  π ρο 

σω π ικό  τω ν  Σω μά τω ν Ασφ α λε ία ς , δ εδ ομ ένο υ  ότι η κατάταξη οτα Σώ 

ματα Α σ φ α λε ία ς  γ ίνετα ι ο ε  π ο λύ  μ ε γα λύ τε ρ η  ηλικία  σ ε  σ χέσ η  με 

τους κα τατασσόμενους στις  Ενοπ λες Δυνάμεις. Ακόμη, πρέπει να το - 

ν ιο θ ε ίό τ ι η π ροτεινόμενη  ρύθμιση  δ ε  θίγει το  υφ ιστάμενο  συντα ξιο - 

δοτικό κα θεστώ ς, αφ ού έχει μεταβατικό χαρακτήρα, αναφ ερόμενη 

ο ε  ο ρ ισμένο  προσω π ικό  που ήδη υ π η ρ ετε ί και οε ορ ισμ ένο  χρονικό 

διάστημα του  παρελθ όντος.

Κατόπιν τω ν  α νω τέρ ω , παρακαλούμε ό π ω ς ενερ γή σ ετε  σύμφ ω να

με τ ις  δ ια τά ξε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  73 παρ. 2 το υ  Σ υ ντά γμ α το ς , για την  

προώ θηση  νομοθετικής ρύθμισης, ώ σ τε  α φ ενός να επ εκτα θ ε ί η χρ ο 

νική διάρκεια εφ αρμογής τω ν  δ ια τά ξεω ν του  Ν.Δ. 142/1974 μέχρι το  

1984 και, α φ ετέρου , στο  άρθρο 3 του  ιδ ίου Ν.Δ. να ο υ μ π ερ ιλη φ θ ο ύ ν  

αναδρομικά από το  χρόνο ισχύος του  και οι α κό λο υ θ ες  Υπηρεσίες: 

Δ ιεύθυνση  Ε γκλημ α τολογικώ ν Υπηρεσ ιώ ν, Υγε ιονομ ικές Υπηρεσίες 

τ ω ν  Σ ω μ ά τω ν  τη ς  Ε λλη ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς , τη ς  Α σ τυ νο μ ία ς  Πό

λ ε ω ν  και του  Π υροσβεστικού Σώ ματος, Μ ετα γω γώ ν Χω ροφ υλα κής, 

Φ ρούρησης Φ υλα κώ ν και Σω φ ρονισ τικώ ν Καταστημάτω ν και Επιχει

ρησιακώ ν Τμημάτω ν Χω ροφ υ λα κή ς Δω δεκα νήοου, Α λλο δ α π ώ ν , Κέ

ντρ ο  Α μ εση ς Επέμβασης Π υροσβεστικού Σώ ματος και Π υροσβεστικό  

Συνεργείο .

Συνα φ ώ ς οας γνω ρ ίζο υ μ ε  ότι οχετική  ρύθμ ιση  είχε  σ υ μ π ε ρ ιλη φ θ ε ί 

ο το  από 27-3-1989 Σχέδ ιο  Νόμου και ότι με αυτή  ικανοποιείται ένα 

πάγιο και δίκαιο αίτημα του  π ροσω π ικού  τω ν  Σω μά τω ν Ασφ α λε ίας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* 0 Α στυφ ύλα κα ς Ιω άννης Μπάκας που υ π η ρ ε τε ίσ το  Α.Τ. Κεραοο- 

χω ρ ίου  Ευρυτανίας (τηλ. 0237 -31.168), επ ιθ υ μ ε ίνα  μετα τεθ ε ία μ ο ι

βαία με σ υ νά δ ελφ ό  του  από οπο ια δήποτε υπηρεσ ία  τη ς  Α.Δ. Αρτας.

* 0 Αστυφ ύλα κα ς Α π ο ο τό λη ς  Παηακώστας που υ π η ρ ε τε ίσ τ ο  Α Σ. 

Κ α λλιφ ω νίου  Καρδίτσας (τηλ. 0441 - 88.359), επ ιθ υ μ ε ίνα  μετα τεθε ί 

αμοιβαία με σ υ νά δ ελφ ό  τυ  από ο π ο ια δήπ οτε  υπηρεσία  τη ς  Α.Δ. Μα

γνησ ία ς (π λην  Β ορείω ν Σποράδω ν).

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Επίτιμος Υηαρχηγός Χω ροφ υλα κής Αντιστράτηγος ε.α. Δ ιονύσιος 

Γερόπουλος. Γεννήθηκε το 1924 στη  Μυρτιά Ηλείας. Απεβ ίω σε στις 4 

Απριλίου 1994.

* Υπ οστρ ά τη γος ε.α. (τέω ς Σώ μα τος Χω ρ οοφ υλα κή ς) Ε υά γγελος 

Ζορμπαλάς. Γεννήθηκε το Ι 910σ τ ιςΣ ελλά δ ες  Αρτας. Απεβ ίω σεστις1 7  

Απρ ιλίου  1994.

•Υποστράτηγος ε.α. (τέω ς Σώ ματος Χω ροφυλακής) Εμμανουήλ Χα- 

ριτάκης. Γεννήθηκε το  1912 στα Χανιά. Απεβ ίω σε στις 5 Απρ ιλ ίου  1994.

* Ταξίαρχος ε.α. (τέω ς Σώ ματος χω ροφ υλα κής) Αργύριος Φ ουρλά - 

ρης. Γεννήθηκε το  1912 στις Ράχες Μ εσσηνίας Απεβ ίω σε οτις 17 Απρι

λ ίου  1994.

•Υπαοτυνόμος (μόνιμης διαθεσιμότητας) Διονύσιος Βαλλιανάτος. Α- 

ηεβ ίω οεστις  21 Μαρτίου 1994.

* Υπα οτυνόμος Β' (μόνιμης δ ιαθεσιμότητας) Ευστάθιος Πασσακό- 

πουλος. Απεβ ίω σε στις 17 Απριλίου 1994.

* Αρχιφύλακας (μόνιμης διαθεσιμότητας) Αντώ νιος Νιγιάννης. Γεν

νήθηκε το  1954 στο  Σαλμενίκο Αχαϊας. Απεβ ίω σε στις 6 Απρ ιλ ίόυ  1994.

* Αστυφύλακας Ηλίας Αμανατίδης. Γεννήθηκε το  1959 στην Εξοχή Δρά

μας. Απεβίωσε στις 25 Απριλίου 1994.

* Α στυφ ύλα κα ς Στυλ ια νός Ευσταθιάδης. Γεννήθηκε το  1962 σ τη  Νί

καια Αττικής. Α πεβ ίω σε στις  20 Μ αρτίου 1994.

* Αστυφ ύλακας Νικόλαος Βαοιλάκος. Γεννήθηκετο1970στην Αθήνα. 

Απεβ ίω σε στις 18 Απριλίου 1994.
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I = ‘|To Σωματείο Ελληνίδων Οδηγών ευ 
χαριστεί τη Δ/νση Τροχαίας Ατ
τικής για τις υπηρεσίες που προσέ- 
φερε, για την ομαλή διακίνηση των 
2.000 παιδιών που έπαιξαν για την 
ΕΙΡΗΝΗ πρόσφατα.

| =*|0 κ. Στ Πελτεγιάν συγχαίρει ιο ν  Υ- 
παστ,Α' ΜΑΓΓΙΩΡΟ Απόστολο. ό 
πως και το υπόλοιπο προσωπικό του 
Ζ' Τμημ. Ασφαλείας Αθηνών για
τις επιτυχημένες προσπάθειές τους 
στη σύλληψη των κακοποιών, που 
με το πρόσχημα της έρευνας προ
σποιούμενοι τους αστυνομικούς 
προσπάθησαν να τον κλέψουν μέσα 
οτο σπίτι του.

| =*|0 Δήμαρχος Καλύμνου καθώς και ο 
Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου Ό  
ΕΡΜΗΣ", συγχαίρει και ευχαριστεί το 
Α.Τ. Καλύμνου και ιδιαίτερα τον 
Αρχ. ΝΤΑΗ Γρηγόριο, για την σ ύ λ 
ληψη επικίνδυνου κακοποιού.

| =.'[0 κ Τζώρτζης Γεώργιος ευχαριστεί 
το πλήρωμα περιπολικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Αρχ. π ρ ε κ α  
Ευάγγελο και Αστυφ. ΠΑΠΑΖΑ- 
ΦΕΙΡΗ Χαράλαμπο, που βοήθησαν 
αποτελεσματικά να μεταφερθεί η 
γυναίκα του στο μαιευτήριο, με απο
τέλεσμα να γεννηθεί ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

| =*|0 κ. Χρήστος Λούμος, κάτοικος Γλυ
φάδας, ευχαριστεί το Διοικητή του 
Α.Τ. Τερψιθέας Γλυφάδος ΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Φώτιο καθώς και το 
πλήρωμα του περιπολικού που απο
τελείτο από τους Αρχ. ΝΤΟΥΡΑΜΑ
ΧΟ Γεώργιο, Αστυφ. ΦΕΡΔΙΑΝΑ- 
ΚΗ Αλεξάνδρα και Αστυφ. ΔΑΝΙΑ 
Γεώργιο, για τη σωστή τους παρέμ
βαση σε ακογενιακό πρόβλημα που 
είχε με την σύζυγό του.

| ~ Ί η κ Μολφέτα Μαρία, κάτοικος Αθη
νών, ευχαριστεί τους Αρχ. μ π α ι- 
ΡΑΚΤΑΡΗ Αναστάσιο και Αστυφ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιο, του 
Τμήματος Τροχαίας Μαλακάσας

για τη βοήθεια, τη συνδρομή τους 
και την εξυπηρέτηση που παρείχαν 
σ ' αυτή και στο σύζυγό της, σε τρο
χαίο συμβάν στο 100 χιλ. Αθηνών - 
Λαμίας.

Q H  "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ" ευχα
ριστεί θερμά τον Αρχ/κα ΣΤΡΑΤΙ- 
ΔΑΚΗ Ιωάννη για τις ευχές και τη 
συνεργασία του. Λυπούμεθα που το 
κείμενό του μας έφθασε εκπρόθε
σμα.

| =*|Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπον
δίας, εκφράζουν τις ευχαριστίες 
τους στους Υποστράτηγο ρελακη  
Ν ικόλα ο. Ταξίαρχο ΤΑΚΑΚΗ 
Ιωάννη, Αστ. Υποδιευθυντή ΖΩΗ 
Ευάγγελο και τη Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής, για την ένθερμη συμπαρά
στασή τους και την ενεργό συμμε
τοχή τους, στην επιτυχία της συνά
ντησης των Ευρωπαϊκών Τραπεζι
τών στη χώοα μας.

| =*|Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εκφράζει τις θερ
μές ευχαριστίες του στον Ταξίαρχο 
ΤΑΚΑΚΗ Ιωάννη, στους άνδρες 
της Ελληνικής Αστυνομίας μοτο- 
συκλετιστες και πληρώματα πε
ριπολικών, για την ενεργό συμμε
τοχή τους στην ταχεία και ασφαλή 
διακομιδή μοσχεύματος πνευμόνων 
για μεταμόσχευση, που πραγματο
ποιήθηκε στον Ξενιτίδη Γεώργιο. Ε
πίσης μας πληροφορεί ότι η κατά
σταση του ασθενούς είναι απόλυτα 
ικανοποιητική.

| =*|0 κ. Δεληπούλιος Αντώνιος, κάτοι
κος Σουφλίου Εβρου, ευχαριστεί το 
Α.Τ. Σουφλίου για την άμεση κινη
τοποίησή που είχε σαν αποτέλεσμα 
την ανακάλυψη των δραστών, κα
θώς και την ανεύρεση των κλοπι
μαίων, που του είχαν κλέψει πρό
σφατα.

| =*|Το"ΚΕΘΕΑ" (Κέντρο Θεραπείας Εξαρ
τημένων Ατόμων), ευχαριστεί θερ

μά την AJL Πειραιά για τη συμπα
ράστασή της στην ποδηλατοδρομία 
που οργανώθηκε πρόσφατα. Επίσης 
ευχαριστεί για την χρηματική προ
σφορά και την προβολή που έγινε 
από την Α.Δ. Πειραιά στην πρόληψη 
και την αντιμετώπιση του προ
βλήματος των ναρκωτικών και στην 
παρότρυνση χρηστών σε θεραπεία. 

Γ 7 ] 0 Γενικός Πρόξενος της Βρετανικής 
Πρεσβείας C.J. DENNE, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τον Αστ. Α" 
κ αλδερη  Παναγιώτη της Αστ. Υ · 
ποδ/νσης Κω, για τη λεπτότητα, τη 
διπλωματικότητα και τον άψογο ε 
παγγελματικό τρόπο με τον οποίο 
χειρίστηκε το θέμα της οικογένειας 
NEEDHAM, ώστε να δοθεί ευρεία 
δημοσιότητα στην εξαφάνιση του 
παιδιού τους.

[ 3 °  κ. Λάμπης Γαβριηλίδης φωτορε
πόρτερ από το Κιλκίς συνχαίρει τον 
Υπαστ. ΕΚΙΖΙΔΗ Παύλο καθώς και 
τους άνδρες του Τμήιιατος Α
σφαλείας Κιλκίς που κατάφεραν 
να εξάρθρωσαν σπείρες κλεφτών 
αυτοκινήτων και μαγνητοφώνων και 
πρόλαβαν απόπειρα φόνου.

| ="|Η κ. ΜΠΟΥΛΚΟΥ Ελένη κάτοικος Κη
φισιάς, ευχαριστεί θερμά και συγ
χαίρει τους υπηρετούντες στο Τ Α  
Κηφισιάς για τις υπηρεσίες που 
προοέφεραν καθώς και τη συν
δρομή και αλληλεγγύη που έδειξαν 
προς το νοσούντα πατέρα της και 
την 75χρονη μητέρα της

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού 

μας, το κείμενο "Το όραμα της Ελευθε
ρίας στο Ρήγα Φεραίο και το νόημά της 
στις μέρες μας* είναι του Καθηγητού 
Φιλολόγου κ. Γεωργίου Ροξόκου 0 
"δαίμονας του τυπογραφείου" φρόντισε 
να εξαφανιστεί το όνομά του από την 
οικεία σελίδα. Οφείλουμε να ζητήσουμε 
συγγνώμη από τον κ. καθηγητή.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ! Η  Φ ΥΣΗ ΛΑΕ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Η Ανδρομάχη Τζουμέρκα γεν
νήθηκε στην Αθήνα και αφού τελείω
σε το 8ο Λύκειο Αθηνών εισήχθη στην 
Αγγλική Φιλολογία στο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Διέκοψε της σπουδές 
της μετά τη λήψη υποτροφίας απο το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών 
και φοίτησε στη Νομίκή Σχολή στον 
κλάδο Εγκληματολογίας απ' όπου και 
έλαβε το πτυχίο με μεγάλη διάκριση. 
Συνεχίζοντας τη φοίτησή της στο ίδιο 
πανεπιστήμιο στη Φιλοσοφική Σχολή 
έλαβε πτυχίο απο το Τμήμα Δημοσιο
γραφίας και ΜΜΕ.

Εχει κάνει δύο μετεκπαιδεύσεις 
στην εγκληματικότητα ανηλίκων μέσω 
της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματο
λογίας στο πανεπιστήμιο του Μόν
τρεαλ και στο πανεπιστήμιο της Πω 
στη Ν. Γαλλία

Με την επιστροφή της στην 
Ελλάδα εργάστηκε στο Γραφείο 
Ε γκλημ ατολογίας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και 
το Δεκέμβριο του 1975 κατετάγη 
σ τη ν  Ε λ λ η ν ικ ή  Χ ω ροφ υλακή . 
Σήμερα έχε ι το βαθμό της Υπο- 
δ ιευ θ υ ν τ ο ύ  κ α ι υ π η ρ ε τ ε ί  στη 
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας 
ως Τμηματάρχης του 2ου Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι 
υπηρεσ ιακές της ενασχολήσεις 
δεν  την εμπόδισαν να επιδοθεί με 
ιδιαίτερη μάλιστα ευαισθησία στη 
ζωγραφική. Τα θέματά της τα α
ντλεί απο τη φύση και επ ιλέγει 
τους απαλούς χρωματισμούς δο
σμένους μέσα απο την κλασική 
τεχνοτροπία  που όμως δ εν  της 
στερεί σε φαντασία και αυτοσχε- 
διασμούς.

Φθινοπωρινά φρούτα, ψαρο- 
χώ ρ ι, κ ε ρ κ υ ρ έ ικ ο  κ α ν τ ο ύ ν ι, 
γ εφ ύ ρ ι, ηλιοβασίλεμα, φλωρε- 
ντιανό τείχος, είναι ορισμένα α 
πο τα έργα που δημιούργησε με 
μεράκι και υπομονή και εκτέθη
καν στην 1η Πανελλήνια Εκθεση 
Εικαστικών που έγινε στο Πνευ
ματικό Κέντρο που βρίσκεται στο 
χώρο της Σχολής Αξιωματικών. 
Το έργο της απέσπασε πολύ κα
λ ές  κριτικές.

Οπως μας λ έε ι η ίδια: ‘η ζω
γραφική με ξεκ ο υρ ά ζει και με 
γεμ ίζει δύναμη. Μου αρέσει να 
αφαιρούμαι μέσα στο τοπίο και 
να αποτυπώνω τις κρυφ ές του χά 
ρες".

Ε μ ε ίς  τ ις  ε υ χ ό μ α σ τ ε  α π ' 
αυτήν εδώ τη θέση να συνεχίσει 
να εκφ ράζει με το δικό της μονα
δ ικό  τρ ό π ο  τ ις  ο μ ο ρ φ ιέ ς  της 
φύσης.
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Θ ΥΜ Α  ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Ακόμα ένας συνάδελφος προστέθη

κε στο μακρύ κατάλογο τω ν θυμάτων 
του καθήκοντος. Είναι ο Αστυφύλακας 
ΒΑΙΙΛΑΚΟΣ Νικόλαος του Δημητρίου και 
της Αικατερίνης.

Γεννήθηκε στην Αθήνα την 1 - 3-1970. 
Ηταν παντρεμένος με την Μαρία Μηρα- 
κούλια και πατέρας μιας κόρης που γεν
νήθηκε την 22-4-1992.

Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία 
την 15-7-1991 και εξερ χό μ ενο ςτη ς  
Σχολής τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση 
Ασφαλείας Αττικής.

Την 18.30 ώρα της 16-4-1994, στη 
συμβολή των οδών Γρηγ. Θεολόγου και

Ιέρωνος, στην Καισαριανή, τραυματί
στηκε θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα, 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντόςτου, 
οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα. 
Εξεύηνευσε λίγο αργότερα στο Νοσο- 
κομείο'Ευαγγελισμός·.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε 
τη θλίψη σε όλους τους συναδέλφους. 
Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι η 
μοίρα έκοψε τόσο νω ρίς το  νήμα της 
ζωής του 24χρονου συναδέλφου. Χά
θηκε τόσο νέος, μεσ' την καρδιά της Α
νοιξης και λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα 
δεύτερα γενέθλια της κόρηςτου.

Αιώνια του η μνήμη.

Στο τεύχος αυτό τα ε ο ώ φ υ λλό  μας φ ιλο 
ξενού ν  έναν υπέροχο  χάρτη της Κωνσταντι
νο ύ π ολη ς  στην περ ίοδο της ακμής της Είναι 
έρνο  του  Jean - Leon Huens και πρω τοδημο- 
ο ιε ύ τ η κ ε  ο το  έ γ κ ρ ιτο  π ε ρ ιο δ ικ ό  N ationa l 
Geographic το Δεκέμβριο του 1983 Οι αριθμοί 
παραπέμπουν στα  γνω σ τό τερ α  μνημεία  της 
πόλης:

(1) Το Μέγα Παλάτιον τω ν βυζαντινών αυ- 
τοκρατόρω ν, (2) η Αγία  Σοφ ία , έδρα  του  Οι- 
κουμ Πατριάρχη, και (3) ο Ιππόδρομος, χώρος 
ιπποδρομ ιώ ν και επ ιδ ε ίξεω ν Στα χρόνια της 
παρακμής οι αυτοκράτορες μετακινούνται σ ' 
ένα μικρότερο παλάτι, ο ' εκείνο τω ν Βλαχερ- 
νώ ν (4). Το μεγαλύτερο  από τα κέντρα της κοι
νω ν ικ ή ς  και εμ π ο ρ ική ς ζω ή ς  τη ς  π ό λη ς , το 
Forum του Κωνσταντίνου (5), ήταν στρω μένο 
με μάρμαρα, ενώ  μια στήλη  -ο  Κίων του ίδιου 
α υ το κ ρ ά το ρ α  (6 )- ή τα ν  α φ ιε ρ ω μ έ ν η  ο τη  
μνήμη  το υ  ιδρ υτή  τη ς  π ό λη ς . Κέντρο α ντι
γρα φ ής χε ιρ ο γρ ά φ ω ν ο Α γ ιο ς  Ιω ά ννης  του

Στουδίου (7) ήταν μια ρωμαϊκή βασιλική, ενώ  ο 
Ν αόςτω ν Αγίων Σέργιου και Βάκχου (8) υπήρξε 
ένα  π ρ ώ ιμ ο  δε ίγμ α  β υ ζα ντ ινο ύ  τρ ο υ λα ίο υ  
ναού Μ εγάλο οεβαομό αηέτιαν οι π ιστοί στο 
ναό τω ν Αγίων Αποστόλω ν (9), όπου και ο τά 
φος του Κωνσταντίνου, καθώς και οτο Ναό της 
μάρτυρος Αγίας Ευφημίας (10). Το καθολικό 
της Μονής της Χώρας (11) μας ακινητοποιεί με 
τα θαυμάσια ψηφιδω τά και τ ις  το ιχογραφ ίες 
του, ενώ  η Αγία Ειρήνη (12) αντανακλά τις ε ι
κονοκλαστικές απόψειςτου 8ου αιώνα, που α
ποκήρυξαν την εικονιστική τέχνη. Η Μονή του 
Κω νσταντίνου (13) υπήρξε το κύριο σ χο λε ίο  
για τη νεολαία  της πόλης Υδραγωγεία (14) ε 
φόδιαζαν την πόλη  με νερό, το  οποίο αποθη
κευόταν ο ε  τερά σ τιες  δεξα μ ενές (15). Εναν 
αιώνα μετά την ίδρυσή της, η πόλη  επεκτάθη
κε και ένα νέο  τείχος κτίοθηκε αρκετά πιο έξω  
από το αρχικό (16) Μ ίααηότις 50 πύλεςτης, η 
θριαμβική Χρυσή Π ύλη (17), ήταν προορισμέ
νη για τις στέψεις και τις επ ίσημες τελετές.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΟ Υ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αρισχοτέλους 17 5. Αθήνα 112 51

Διευθυντής Αστυνόμος Α ' Χρήστος 
Μακρύς. Αρχισυντάκτης: Αστυνόμος Β' 
Γ εώ ρ γ ιο ς  Μ πούρχας, Σύνταξη: Π.Υ. 
Γεώργιος Χονδροματίδης, Ανθ/μος Κων. 
Κ σρα γιά ννη ς, Ανθ/μος Κων. Κατσι- 
νούλας, Αρχ/κας Δημ. Φραγκούλης, Αρ- 
χ/κας Κων. Κούρος, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκί- 
νου, Π.Υ. Φώτιος Μ ακροζαχόπουλος, 
D.T.P.: Π.Υ. Κων. Πλευριτάκης. Γραμμα
τεία: Υηαστ/μος Α' Κων. Δανούσης, Π.Υ. 
Μαρία Κωνσταντοπούλου, Αρχείο: Α- 
στ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρης, Διαχεί
ριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκ
περαίωση: Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος, 
Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, Φωτογραφίες: Αρ
χ/κας Mix. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Ευάγγ. 
Παπατσίμπας.

Τηλέφωνα: Διευθυντής: 8672.573, 
Αρχισυντάκτης: 8654.654. Συντάκτες: 
8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχεί
ρ ισ η : 8655.505, Δ ιεκπ ερ α ίω σ η :
8677.074, Φωτογράφοι: 5247.616, Fax: 
8676 633.

Φιλμς ■ Μοντάζ: ΕΡΓΑΤΗΡΙ Α.Ε.Β.Ε.
Αυλώνος 152, Αθήνα
Εκτύπωση ·  Βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Ηρακλείου 145,
Περισσός
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