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Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΑΣΤΙΚΩΝ) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ιωάννη Εμμ. Αγγελή, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στην Αστυνομική Ακαδημία

Πολλές φ ο ρ ές  ζητείται από τους δικαστικούς Επιμελητές η συνδρομή της αστυνομίας κατά την εκτέλεση αποφ άσ εω ν 

των πολιτικών (αστικών! Δικαστηρίων. Η αναγκαστική αυτή εκτέλεση ουδεμία σχέση έχε ι με την εκτέλεση 

των απ οφ άσ εω ν των ποινικών Δικαστηρίων, που γίνεται αυτεπαγγέλτως με την επ ιμέλεια  του Εισαγγελέα 

ή του Δημοσίου Κατηγόρου (βλεπ. άρθρ. 546 - 572 Κ.ΠΑ, καθώ ς και άρθρ. 25 παρ. I περίπτ. ζ  Ν. 1756/881.

Αντιθέτως, η αναγκαστική εκτέλεση των αποφ άσεω ν των πολιτικών (αστικών! Δικαστηρίων 

γίνεται με την φροντίδα του επισπεύδοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρω ν 941 επόμ. του Κ. Π ολ Δικονομίας, 

στην περ ίπτω ση εκείνη κατά την οποία ο ηττηθείς διάδικος δεν συμμορφώ νεται εκουσ ίω ς με το διατακτικό 

της αποφ άσεω ς. Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να οριοθετήσει το πλαίσιο δράσε ω ς τω ν δικαστικών επιμελητών 

και να διευκρινίσει την στάση των αστυνομικών υπαλλήλων κατά την συνδρομή αυτή.

Νομική οριοθέτηση του θέματος
ΟΔικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δη

μόσιος υπάλληλος, ο οποίος ενεργεί επιδό

σεις, κοινοποιήσεις δικογράφων, καθώς και 

την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών 

δικαστηρίων (άρθρ. 1 παρ. II Ν Α  1210/72). Α

σκεί δημόσιο λειτούργημα και ενεργεί ως δη

μόσιο όργανο της πολιτείας, σύμφωνα με τις 

διατάζεις του νόμου (Βλεπ. άρθρ. 29 Ν.Δ. 

1210/721, και δικαιούται με την επ'δειξη της 

ταυτότητάς του να εισέρχεται, κατά την εκτέ

λεση των καθηκόντων του, στα υπουργεία και 

στις δημόσιες γενικά υπηρεσίες (άρθρ. 20 

παρ. Ill Ν Α  1210/72), μεταξύ δε των υπηρε

σιών αυτών, όπως είναι ευνόητο περιλαμβά

νονται και τα ΑστίΛ/ομικά Καταστήματα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο 

Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται να ενεργεί 

έλεγχο προς εξακρίβωση της ταυτότητος 

του καθ'ού η εκτέλεση. Αυτός που αρνείται ή 

αυτός που δηλώνει ψευδή στοιχεία τιμωρεί

ται κατά το άρθρο 225 παρ. II του Ποινικού Κώ

δικα (Βλεπ άρθρ. 24 Ν Α  1210/72).

Επίσης δικαιούται να ζητεί τις αναγκαίες 

πληροφορίες από τους πολίτες, ιδίως από

τους συνοίκους, από τους γείτονες και θυ

ρωρούς. Αυτός που παρέχει ψευδείς πλη

ροφορίες τιμωρείται κατά το άρθρο 225 

παρ. II του ποινικού κώδικα (άρθρ. 37 παρ. Ill 

Ν Α  1210/72).

Υποχρέωση Παροχής Συνδρομής
Οι αρμόδιες κατά τόπο αστυνομικές Υ

π η ρ εσ ίες  υποχρεούνται να παρέχουν 

στους δικαστικούς επιμελητές την ανα

γκαία συνδρομή, όταν αυτοί την ζητήσουν 

(άρθρ. 160 παρ. IΠΑ. 141/91 και άρθρ. 929 

παρ. II Κώδ. ΠολΑικ). Ως συνδρομή δε θεω

ρείται κάθε βοήθεια που παρέχει η Ελληνική 

Αστυνομία σε αρχές και τα όργανά τους κα

τά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, κα

θώς και αυτή που παρέχει σε κάθε ιδιώτη, 

του οποίου προσβάλλονται παράνομα τα 

συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα 

(άρθρ. 159 παρ. ΙΠ Α 141/91).

Η συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής ζη

τείται από τον Δικαστικό Επιμελητή, που 

πρόκειται να ενεργήσει την αναγκαστική ε

κτέλεση, όταν αυτός κρίνει ότι παρίσταται 

ανάγκη. Η συνδρομή ή μη της αστυνομικής

αρχής εηαφίεται στην κρίση του δικαστικού 

επιμελητή. Αν όμως αυτός αναγκαστεί να 

χρησιμοποιήσει βία, τότε έχει υποχρέωση 

να καλέσει την αστυνομική αρχή (άρθρ. 930 

Κώδ. Πολ. Δικ.). Να σημειωθεί επίσης ότι η 

παροχή της συνδρομής αυτής γίνεται δε με 

απλή επίδειξη του δελτίου ταυτότητος του 

Δικαστικού Επιμελητή (Βλέπ. άρθρ. 160 Π Α  

141/91 και άρθρ. 25 Ν. 1210/72).

Δεν απαιτείται να τύχει (η συνδρομή) της 

εγκρίσεως του αρμοδίου κατά τόπο Εισαγ

γελέα Π ρω τ/κώ ν, αφού ο Εισαγγελέας 

Πρωτ/κών ουδεμία ανάμειξη έχει στην ε

κτέλεση αποφάσεων των πολιτικών δικα

στηρίων, αλλά απλώς ελέγχει τους Δικαστι

κούς επιμελητές κατά την εκτέλεση των κα- 

θηκόντω ν των (Βλέπ. Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 

4/1991 ,Δικ/νη έτους 1991, σελ. 1531).

Υποχρεώσεις
των παρισταμένων Αστυνομικών

Η Αστυνομική Αρχή υηοχρεούται "αμελ- 

λητΓ, δηλαδή χωρίς υπαίτιο βραδύτητα, (άρ

θρ. 25 ΝΑ. 1210/72) να παρέχει την συν

δρομή της (άρθρ. 929 παρ. II του Κώδικα Πο-
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λιτικής Δικονομίας) στον Δικαστικό Επιμε

λητή που την ζητεί. Ο νόμος 6εν ορίζει κατά 

τρόπο θετικό, αλλά οριοθετεί κατά τρόπο 

αρνητικό τα καθήκοντα του αστυνομικού 

οργάνου, που παρίσταται κατά την αναγκα

στική εκτέλεση. Ο αστυνομικός υπάλληλος 

ο φ ε ίλ ε ι "να μην αναμειγνύετα ι ε ις  τα 

καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή" Ιάρ- 

θρ. 25 Ν Δ 1210/72). Κατά συνέπεια οι αστυ

νομικοί υπάλληλοι δεν θεωρούνται όργανα 

της αναγκαστικής εκτελέσεως των αποφά

σεων των πολιτικών δικαστηρίων. Απλός 

συμπράττουν για να αποτρέψουν με την πα

ρουσία τους βιαιοπραγίες ή για να συλλά- 

βουν εκείνους, που διαπράττουν αυτόφωρα 

εγκλήματα, στο πλαίσιο της εκτελέσεως 

(Βλέπ. Κ.ΛΛπέη, ‘Αναγκαστική Εκτέλεση”, 

σελ. 91. Ειδικότερα η δύναμη που διατάσσε- 

ται για τη συνδρομή παρίσταται μόνο για την 

καταστολή τυχόν αντίστασης και την πρό

ληψη διόπραξης άλλων αξιοποίνων πρά

ξεων σε βάρος του δικαστικού επιμελητή 

και των προσώπων που συμπράττουν μ' αυ

τόν, χωρίς να αναμειγνύεται στα καθήκο

ντα του, ούτε να ελέγχει τη νομιμότητα των 

ενεργουμένων από αυτόν πράξεων (άρθρ. 

160 παρ. I IΠ Α 141 /9 11.0 δικαστικός επιμε

λητής υπάγεται κατά την εκτέλεση της υπη

ρεσίας του στον έλεγχο του Εισαγγελέα 

του Πρωτοδικείου, στο οποίο είναι διορι

σμένος, η δε νομιμότητα των πράξεών του 

κρίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια (Βλεπ. 

άρθρ. 27 Ν Α  1210/72).

Υποχρεώσεις 
του Δικαστικού Επιμελητή

Πριν από την έναρξη της αναγκαστικής 

εκτελέσεως πρέπει να έχει τηρηθεί μια δια

δικασία, που προβλέπεται από τον Κώδ. 

Πολ. Δικ. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχει 

προηγηθεί η επίδοση προς τον οφειλέτη 

του εκτελεστού τίτλου (αντιγράφου του α- 

πογράφουΙ και επιταγή προς εκτέλεση, δη

λαδή πρόσκληση του δανειστή προς τον ο

φειλέτη, να εκπληρώσει εκουσίως τις υπο- 

χ ρεώσεις του (άρθρ. 924 Κώδ. Πολ. Δικ.). Επί

σης πρέπει να έχει παρέλθει προθεσμία 

τριών (3) ημερών από την επίδοση της επι

ταγής (της πρόσκλησης δηλ. να συμμορφω

θ ε ί εκουσίως) προς τον οφειλέτη (άρθρ. 

926 παρ. I Κώδ. Πολ. Δικ).

Στον τόπο της εκτελέσεως πρέπει να 

παρευρίσκονται διαζευτικά: α) ή ο καθού η 

αναγκαστική εκτέλεση, β) ή κάποιο από τα

πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 128 

Κώδ. Πολιτ. Δικ., δηλαδή συγγενείς ή σύνοι

κοι. Ος σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που 

διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, οι θυρωροί 

πολυκατοικιών και τα μέλη της οικογένειάς 

τους που συνοικούν μαζί τους, οι διευθυ

ντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, κα

θώς και το υπηρετικό και υπαλληλικό προ

σωπικό τους, όχι όμως οι ένοικοι άλλου δια

μερίσματος ή δωματίου της ιδίας κατοικίας 

(άρθρ. 128 παρ. 3 Κ.Πολ. γ) ή δύο ενήλικοι 

μάρτυρες, 6) ή δεύτερος δικαστικός επιμε

λητής (άρθρ. 930 παρ. II Κ,Πολ. Δικ.).

Χρήση βίας
από το δικαστικό επιμελητή

Εάν κατά την αναγκαστική εκτέλεση 

προβληθεί αντίσταση, ο δικαστικός επιμε

λητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να 

αποκρούσει την αντίσταση, καλώντας συ

νάμα γι' αυτό την αρχή που είναι αρμόδια για 

την τήρηση της τάξεως (βλέπ. άρθρ. 930 

παρ. I Κώδ. Πολιτ. Δικ.). Ειδικώτερα, αν ο ο

φειλέτης που έχει υποχρέωση να ανεχθεί 

πράξη, προβάλει αντίσταση, ο Δικαστικός Ε

πιμελητής παραμερίζει κάθε εμπόδιο και ε

νεργεί σύμφωνα με το άρθρο 930 Κ.Πολ Α , 

δηλαδή χρησιμοποιεί βία (βλέπ. και Β. Παπα- 

χρήστος "Διοικητική Εκτέλεση μετά το Ν. 

1406/83" σελ. 204).

Ο Δικαστικός Επιμελητής επίσης δ ι

καιούται να απομακρύνει από τον τόπο της 

εκτελέσεως, όσους θορυβούν ή όσους ε

μποδίζουν την διενέργεια της εκτέλεσης 

(όρθρ. 30 παρ. Ill Ν Α  1210/72).

Είσοδος σε κατοικία
Ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξου

σία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της ανα

γκαστικής εκτελέσεως, να εισέρχεται στην 

κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρί

σκεται στην κατοχή εκείνου κατά του ο

ποίου στρέφεται η εκτέλεση, να ανοίγει τις 

πόρτες και να κάνει έρευνες, καθώς και να 

ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία (άρ

θρ. 929 παρ. I Κώδ. Πολ. Ακ.).

Δημιουργείται εδώ το ερώτημα, εάν και 

κατά πόσο ο αστυνομικός υπάλληλος έχει 

δικαίωμα να εισέλθει μαζί με τον δικαστικό 

επιμελητή στην οικία του καθού η εκτέλεση, 

χωρίς να διαπράξει το έγκλημα της παραβά- 

σεως του οικιακού ασύλου (Βλέπ. άρθρ. 9 

Συντ. και 241 Π.Κ.). Η απάντηση είναι ότι ο α

στυνομικός που έχει ταχθεί για να παράσχει

την συνδρομή του, έχει όχι μόνο δικαίωμα, 

αλλά και υποχρέωση να εισέρχεται στην οι

κία (ή και σε κάθε άλλο χώρο) του καθού ή ε

κτέλεση, εφ' όσον βέβαια ζητηθεί αυτό από 

τον δικαστικό επιμελητή, στα πλαίσια της 

παροχής της νομίμου συνδρομής (Βλέπ. 

Γνωμ. 4/18-6-1984 Εισαγ. Ε φετών θεσ/κης, 

Αρμενόποιιλος 1984, σελ.970 επόμ.). Η υπο

χρέωση μάλιστα αυτή γίνεται (στην πράξη) 

ακόμα πιο έντονη, όταν υπάρχουν ενδείξεις 

ή πληροφορίες για τέλεση αξιοποίνων πρά

ξεων |π.χ. πρόκληση σωματικής βίας, αντί

σταση) σε βάρος του δικαστικού επιμελητή.

Παράσταση αντιπροσώπου
Δικαστικής Αρχής

Ενα άλλο ερώτημα που δημιουργείται, εί

ναι, εάν καθίσταται νομικά απαραίτητη η πα

ρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής αρ

χής (Βλέπ. άρθρ. 9 Συντ.), κατά την είσοδο 

του δικαστικού επιμελητή στην οικία του κα

θού η εκτέλεση, ή κατά τη διενέργεια της έ

ρευνας για ανεύρεση των προς κατάσχεση 

αντικειμένων. Η κρατούσα άποψη είναι ότι 

τέτοια παρουσία δεν απαιτείται. Και αυτό 

γιατί ο δικαστικός επιμελητής θεωρείται ο 

ίδιος εκπρόσωπος της δικαστικής εξου

σίας (Βλέπ. Ράμμος, Στοιχ. Πολ. Δικ. έκδ. 

δ' τόμ. Β' σελ. 122 εηόμ.1, είναι δημόσιο όρ

γανο και όχι αντιπρόσωπος αυτού που ζητεί 

την αναγκαστική εκτέλεση, ενεργεί δε 

ύστερα από εντολή και προς εκτέλεση συ

γκεκριμένης δικαστικής αποφάσεως. Επί 

πλέον το Σύνταγμα απαιτεί την παρουσία α

ντιπροσώπου Δικαστικής Αοχής στις κατ' 

οίκον έρευνες, για την αποτροπή κατα

χρήσεων ή αδίκων πράξεων ή αθεμίτων κα

ταπιέσεων, όταν ερευνάται η ύπαρξη απο

δεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέ

σεις. Αντίθετα στην αναγκαστική εκτέλεση 

αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου διαφέ

ρει ο σκοπός (Βλέπ. Γνωμ. 19/7-10-1975 Ει- 

σαγ. Πρωτ. Πατρών, Νομ. Βήμ. 23ο σελ. 

1117), δηλαδή η έρευνα δεν σχετίζεται με 

ποινικό αδίκημα, επί πλέον δε παρίστανται 

δύο μάρτυρες ή άλλος δικαστικός επιμε

λητής (Βλέπ. σχόλια στην αντίθετη με αριθμ. 

12/14-8-1975 Γνωμ. Εισαγ. Πατρών, Νομ. 

Βήμ. 23ο, σελ. 1116).

Σωματική έρευνα 
από δικαστικά επιμελητή

Ερωτάται αν ο δικαστικός επιμελητής δι

καιούται να ενεργήσει σωματική έρευνα
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στον καθού η αναγκαστική εκτέλεση προς 

ανεύρεση αντικειμένων της κατασχέσεως 

(χρήματα, χρυσαφικά, κλα). Στην θεωρία έ

χει υποστηριχθεί τόσο η θετική όσο και η 

αρνητική άποψη. Κατά τη θετική άποψη επι

τρέπεται σωματική έρεινα  στον καθού η ε

κτέλεση, ε φ ' όσον λαμβάνει χώρα κατά 

τρόπο που δεν θίγεται η προσωπικότητά 

του και τηρούνται οι κανόνες της ευπρέ

πειας (Βλέπ. I. Μπρίνια, "Αναγκαστική Εκτέ

λεση", έκδ. 1979, σελ. 370 και Γνωμ 17/25- 

10-1970 Εισαγ. Πρωτ. Αθην. Δικαιοσύνη 

1971, σελ. 811.

Κατά την αρνητική άποψη ο Δικαστικός 

Επιμελητής δεν δικαιούται να ενεργήσει 

σωματική έρευνα σε βάρος του οφειλέτη, 

αφού αυτό δεν προβλέπεται ρητά από τον 

νόμο (Βλέπ. Μπέη - Μπρίνια - Παπαχρήστου, 

η Διοικητική εκτέλεση, στο άρθρ. 11 ΚΕΔΕ).

Ο παριστάμενος στην αναγκαστική ε

κτέλεση αστυνομικός υπάλληλος οφείλει 

να απέχει από κάθε ενέργεια, εάν επιχειρη- 

θεί να γίνει σωματική έρευνα απότον Δικα

στικό Επιμελητή σε βάρος του καθού η ανα

γκαστική εκτέλεση. Οφείλει δηλαδή, να μη 

λάβει θέση για το εάν πρέπει να διενεργη- 

θεί σωματική έρευνα από τον Δικαστικό επι

μελητή, σε βάρος του οφειλέτη.

Σχέσας Εισαγγελικης Αρχής 
και Δικαστικού Επιμελητή

Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ο 

δικαστικός επιμελητής υπάγεται στον έ

λεγχο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πε

ριφέρειας, όπου ασκεί τα καθηκοντά του 

(άρθρ. 27 Ν.Δ. 1210/72, άρθ. 160 παρ. II 

Π .Δ. 141/91 και Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 4/1991, 

Δικ/νη έτους 1991, σελ. 1531).

Για κάθε αξιόποινη πράξη που γίνεται κα

τά την αναγκαστική εκτέλεση ο δικαστικός 

επιμελητής οφείλει να συντάξει έκθεση και 

να την υποβάλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα 

(άρθρο 931Κ. Πολ,Δικ. και άρθ. 26 Ν Λ 1210/72).

Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέ

λεση της υπηρεσίας του είναι υπάλληλος 

κατά την έννοια του άρθρου 13α του Π.Κ. 

(Βλέα άρθρ. 37 παρ. I Ν Α  1210/72) και κατά 

συνέπεια διαπράτει όλα τα σχετικά με την 

υπηρεσία εγκλήματα, τα οποία προβλέπο- 

νται και τιμωρούνται από τα άρθρα 235 έως 

263 Π.Κ. Ετσι έχει νομολογηθεί ότι ο δικα

στικός επιμελητής διαπράττει παράβαση 

καθήκοντος 1Α.Π. 918/1992 Ποινικά Χρονικά 

MB σελ. 697).

Η προσωπική κράτηση ως μέσον 
αναγκαστικής οκτολέσοως

Η προσωπική κράτηση δεν είναι ποινή, 

αλλά έμμεσο μέσο εξαναγκασμού, που 

στρέφεται κατά του οφειλέτη, με σκοπό να 

διαθέσει στην πληρωμή τουχρέους του όλα 

τα δυνατά μέσα (Βλέπ. Κ. Κουταρίσης, "τινά 

περί προσωπικής κρατήσεως", Νομ. Βήμ. 

27ο, σελ. 883). Αατάσσεται (η προσωπική 

κράτηση) πάντα από Δικαστήριο, σύμφωνα 

με το άρθρο 1047 Κώδ. Πολ. Δικ., με σκοπό 

να εξαναγκαστεί ο οφειλέτης σε εξόφληση 

της χρηματικής του απαιτήσεως ( Βλέπ. I. 

Μπρίνιας "Αναγκαστική Εκτέλεσης" Τόμ. A  

σελ. 16791. Η διάταξη για προσωπική κράτη

ση εκτελείται μόνο αφότου η δικαστική α

πόφαση, που τη διατάσσει, γίνει τελεσίδικη.

Ο θεσμός της προσωπικής κρατήσεως 

ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως έχει 

κατακριθεί στην θεωρία, αφού θεωρείται 

ως αναχρονιστικός, που δεν ανταποκρίνε- 

ται στις σύγχρονες αντιλήψεις περ ί δι

καίου. Ειδικώτερα δε υποστηρίζεται ότι πα- 

ραβιάζεται η αρχή του σεβασμού της αξίας 

του ανθρώπου, πλην όμως έχει κριθεί από 

τον Αρειο Πάγο με την 1753/83 απόφαση, ό

τι η προσωπική κράτηση για χρέη είναι σύμ

φω νη με το Σύνταγμα (Βλέπ. Β. Παπα- 

χρήστος “Διοικητική Εκτέλεση μετά το Ν. 

1406/83 σελ. 476, ΑΠ. 1753/83 Νομ. Βήμ. 

1984 σελ. 1719).

Σύλληψη του οφειλέτη
από τον Δικαστικό Επιμελητή
Αυτός που καταδικάστηκε σε προσω

πική κράτηση συλλαμβάνεται από το Δικα

στικό Επιμελητή, πάντα μπροστά σε μάρτυ

ρα που προσλαμβάνεται για το σκοπό αυτό 

και συντάσσεται σχετική έκθεση (άρθρ. 

1049 Κ. ΠολΔικ.ΙΑν ο συλληφθείς προβάλει 

αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κράτη

σης, προσάγεται αμέσως (από τον Δικαστι

κό Επιμελητή) στον πρόεδρο Πρωτοδικών 

στην περιφέρεια του οποίου έγινε η σύλλη

ψη, ο οποίος και αποφασίζει για τις αντιρ

ρήσεις (άρθρ. 1050 παρ. I Κ. Πολ. Α , Βλέπ. και 

Π. Κωστάκος - Γ.Νικολόπουλος "Κώδικας 

πολιτικής Δικονομίας" εκδ. 1986, σελ. 3.093).

Είναι ευνόητο ότι η σύλληψη, φύλαξη και 

προσαγωγή του συλληφθέντος οφειλέτη 

αποτελεί αποκλειστικά και μόνο έργο του 

Δικαστικού Επιμελητή. Σε περίπτωση δε που 

έχει ζητηθεί η συνδρομή και ηαρίσταται α

στυνομικός υπάλληλος, δεν πρέπει να δίδε

ται η εντύπωση ότι η σύλληψη ενεργείται α

πό αυτόν. Και αυτό γιατί ο αστυνομικός υ

πάλληλος, ο οποίος παρίσταται για συν

δρομή, δεν "αναμειγνύεται" στις ενέργειες 

του Δικαστικού Επιμελητή, Τι δε παρουσία 

του έχει ως σκοπό την διαφύλαξη της τά- 

ξεως στον τόπο της αναγκαστικής εκτελέ

σεως και ειδικώτερα την αποτροπή, από την 

τέλεση αξιοποίνων πράξεων σε βάρος του 

δικαστικού επιμελητή και των άλλων προ

σώπων που συμπράττουν με αυτόν".

Φύλαξη συλληφθέντος 
στο αστυνομικό τμήμα

Η συνδρομή σε δικαστικό επιμελητή για 

την εκτέλεση δικαστικής απόφασης προ

σωποκράτησης, εφόσον το ζητήσει, παρα- 

τείνεται μέχρι την παράδοση του κρατου

μένου, από τον δικαστικό επιμελητή, στην 

φυλακή για την οποία προορίζεται.

Αν ο δικαστικός επιμελητής ζητήσει την 

φύλαξη του κρατουμένου στο αστυνομικό 

τμήμα της έδρας του Πρωτοδικείου, στο ο

ποίο είναι διορισμένος, μέχρι την προσα

γωγή του στην οικεία φυλακή, η υπηρεσία 

αυτή υποχρεούται να τον φυλάξει (Βλέπ. άρ- 

θρ. 160 παρ. Ill Π Α  141/91).

Συμπέρασμα
Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφά

σεων των πολιτικών δικαστηρίων αποτελεί 

αποκλειστικά και μόνον έργο του δικαστι

κού επιμελητή.

“Ο αστυνομικός υπάλληλος, ο οποίος 
παρίσταται για συνδρομή, πάντα ύστορα 
από αίτηση Iγραπτή ή προφορική) του δι
καστικού οπιμολητή, δον "αναμκιγνΰ*- 
ται" στις βνίργβιές του, η δ* παρουσία 
του δχβι ως σκοπό την διαφύλαξη της τά- 
ξοως στον τδπο της αναγκαστικής κκτβ- 
λέσοως και οιδικώτορα την αποτροπή, 
από την τίλοση αξιοποίνων πρδξβων η  

βάρος του δικαστικού Επιμολητή και των 
άλλων προσώπων που συμπράττουν μβ 
αυτόν·. □

Νομική Επιθεώρηση
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ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α ' Νικόλαος Μηλάνης

Η χρησιμοποίηση των συνοδειών ασφα

λείας έχει επεκταθεί πολύ εξαιτίας της αύξη

σης της τρομοκρατίας. Ενώ μέχρι το πρόσφα

το παρελθόν περιορίζετο μόνο σε υψηλούς 

κυβερνητικούς παράγοντες και σε πρόσωπα 

"υψηλού κίνδυνοι/, τα τελευταία χρόνια όλο 

και περισσότερα πρόσωπα (ανώτεροι κρατι

κοί λειτουργοί, άλλοι κυβερνητικοί παράγο

ντες, βουλευτές, δικαστές κ.λπ.) χρησιμο

ποιούν ένα καλά εκπαιδευμένο οδηγό, που α

κολουθείται από ένα αυτοκίνητο με προστα

τευτική ομάδα (πλήρωμα). Ετσι, οι οδηγοί ή άλ

λα άτομα που υπηρετούν σε Υπηρεσίες ασφα

λείας επισήμων προσώπων, αργά ή γρήγορα 

θα συμηεριληφθούν σε κάποιου είδους συνο

δεία ασφάλειας.

Οι συνοδευτικές επιταχύνουν την κίνηση

και παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στο προ- 

στατευόμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια 

τουταξιδιού.Τόσοσε μια απλή συνοδευτική 

από δύο αυτοκίνητα, όσο και σε μια μεγάλη 

(όπως αυτή του Προέδρου της Δημοκρα

τίας), οι τεχνικές της πραγματικής επι- 

χειρήσεως παραμένουν οι ίδιες. Οι τύποι 

των συνοδευτικών και ο αριθμός των οχη

μάτων εξαρτώνται από το βαθμό απειλής, 

τους διαθέσιμους πόρους, τον αριθμό του 

προσωπικού υποστήριξης, τις επιθυμίες 

του προστατευόμενου προσώπου και τις ε

πιταγές των σχετικών κανονισμών.

Οι οδηγοί που διατάσσονται για την 

οδήγηση ενός συνοδευτικού οχήματος 

πρέπει να είναι κατάλληλοι να χειρίζονται 

μια γνώριμη περιοχή για παρατεταμένες

περιόδους ή διάφορες περιοχές για μικρές 

περιόδους. Η πίεση, η μικρή απόσταση με

ταξύ των οχημάτων, η ταχύτητα και οι κυ- 

κλοφοριακές συνθήκες καθιστούν την α

πειλή ατυχήματος εξίσου υπαρκτό ζήτημα 

όπως και την επίθεση. Μόνο κατάλληλα εκ

παιδευμένοι - ταχυκίνητοι οδηγοί είναι ικα

νοί να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες έκτα

κτης ανάγκης και ελεύθερης επιχείρησης.

Ουσιαστική ανασκόπηση πορείας, κατάλ

ληλη επλογή οδηγών και οχημάτων, κατάλλη

λες κινήσεις πομπής και όταν καταστεί ανα

γκαίο, εκτέλεση της προσχεδιασμένης διαδι

κασίας έκτακτης ανάγκης, σε συνδυασμό με 

την παροχή του αηαιτουμένου βαθμού προ

στασίας του προσώπου, είναι τα κρίσιμα στοι

χεία που θα δούμε στη συνέχεια.
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Ανασκόπηση πορείας
Η ευρεία ανασκόπηση της πορείας εξοι

κειώνει τον οδηγό και την προστατευτική ο

μάδα με την περιοχή. Με την επιλογή βασι

κού και εναλλακτικού δρομολογίου επιτυγ

χάνεται ο περιορισμός και η μείωση στο ε

λάχιστο των μειονεκτικών, από απόψεως 

τακτικής, τοποθεσιών.

ΟΌδηγός πρέπει vs γνωρίζει πολύ καλά 

την περιοχή του εγχειρήματος. Η απλή 

οδήγηση στην περιοχή δεν είναι αρκετή. Η 

αναγνώριση του χάρτου παρέχει χρήσιμες 

και αναγκαίες πληροφορίες. Σ' αυτόν ση

μειώνονται οι κύριες λεωφόροι, οι οδοί και 

οι διασταυρώσεις, ώστε να μπορεί να υπο- 

λογισθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις 

ώρες αιχμής και αναγνωρίζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά μέσα στην περιοχή, π.χ. 

βιομηχανικά συγκροτήματα, πάρκα, πλα

τείες αεροδρόμια κλπ. Με την ολοκλήρω

ση της αναγνώρισης και ανάλυσης του χάρ

του είναι περισσότερο προετοιμασμένος ο 

οδηγός να εκτελέσει τη συγκεκριμένη πο

ρεία και να συγκεντρώσει περισσότερες 

πληροφορίες. Με την οδήγηση στις περιο

χές, σε ώρες αιχμής και μη, προσδιορίζο

νται οι περισσότερο πλεονεκτικές ώρες για 

ταξίδι και σημειώνονται οι ενδεχόμενοι και 

τα ασφαλή καταφύγια (νοσοκομεία, αστυ

νομικά τμήματα κΛπ.). Επιπλέον υπολογίζο

νται η κυκλοφοριακή μορφή, οι οδικές και 

καιρικές συνθήκες και επισημαίνονταιοι πε

ριοχές, όπου είναι περισσότερο πλεονε

κτική μια ενδεχόμενη επίθεση, οι οποίες και 

καταγράφονται. Συγχρόνως, γίνεται μια 

πρόβλεψη για το είδος της επίθεσης και 

σχεδιάζεται η ανάλογη αντίδραση.

Τέλος εκτός από τους χάρτες τα δρο

μολόγια κΛπ„ τηρούνται με καθαρό και απλό 

τρόπο σ ημ ε ιώ σ ε ις  για μεταγενέστερη 

μνεία και χρήση. Στο σημειωματάριο αυτό 

καταγράφονται κριτικές παρατηρήσεις και 

πληροφορίες. Μπορεί, επομένως, να χρησι

μοποιηθεί ως μνημόνιο.

Επιλογή οδηγού
Ο οδηγός δεν είναι απλός σωφέρ αλλά 

έχει να παίξει ένα πολύ ζωτικό ρόλο στην 

προστασία και ασφάλεια του προσώπου κα

τά τη διάρκεια μιας συνοδευτικής. Είναι υ

πεύθυνος για τους ελέγχους ασφαλείας, 

την ασφαλή επιχείρηση της συνοδευτικής 

τη διαρκή επιτήρηση και εκτέλεση της προ- 

σχεδιασμένης ανταπόδοσης της επίθεσης 

ή διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Η κατάλ

ληλη επιλογή επομένως των οδηγών είναι ο 

κυρίαρχος παράγοντας για την επιτυχία της 

συνοδευτικής. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν 

εκπαιδευτεί, αποκτήσει εμπειρία και εκγυ- 

μνασθεί στις έκτακτες ανάγκες Και στις 

διαδικασίες ανταπόδοσης μιας επίθεσης. 

Οι απαιτήσεις των σιτοδειών ασφαλείας υ

παγορεύουν άριστη φυσική και ψυχολογική 

κατάσταση του οδηγού και ικανότηταστην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του κάτω από 

το στρες για εκτεταμένες περιόδους. Ο

μως, συχνά, οι οδηγοί διορίζονται παρά επι

λέγονται. Τα προστατευτικά πληρώματα 

πρέπει να αξιολογούνται παρόμοια, ώστε 

να καθορίζεται το επίπεδο δεξιοτεχνίας, ε

μπειρίας και ικανότητας στην επέμβαση. 

Εάν οι οδηγοί έιναι ακατάλληλοι, πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα ώστε να υπάρχουν κα

τάλληλοι αντικαταστάτες. Εάν οι περιοχές 

είναι άγνωστες ή ξένες χώρες, οι οδηγοί 

που ορίζονται πρέπει να είναι εξοικειωμέ

νοι με την περιοχή της επιχείρησης και να ο

μιλούν τη γλώσσα. Ολοι οι οδηγοί πρέπει να 

γνωρίζουν καλά τα καθήκοντά τους και να 

μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις κα

ταστάσεις έκτακτων αναγκών.

Η ικανότητα του οδηγού φαίνεται όταν 

λάβει χώρα μια πραγματικά έκτακτη ανάγκη. 

Τότε, ίσως, είναι πολύ αργά. Επειδή, λοιπόν, 

στις πραγματικές καταστάσεις εξελίσσο

νται οι διαδικασίες σκέψης, θα μπορούσε 

να αξιολογηθεί ένας νέος οδηγός, ενώ χει

ρίζεται το όχημα στην κυκλοφορία. Ενας 

τρόπος, δηλαδή, να αποκτήσει κανείς κά

ποια γνώση της διαδικασίας σκέψης του υ

ποψήφιου οδηγού είναι η οδήγηση με ερμη

νευτικά σχόλια. Η οδήγηση αυτή μπορεί να 

υλοποιηθεί με δύο ανθρώπους, χωρίς ειδι

κά εφόδια ή εκπαιδευτικά βοηθήματα. Για να 

διεξαχθεί η οδήγηση με ερμηνευτικά σχό

λια, ο αξιολογητής συνοδεύει τον οδηγό 

στη φυσιολογική κυκλοφορία. Ο οδηγός πε

ριγράφει μεγαλόφωνα κάθε τι που επιση

μαίνει. Ο αξιολογητής δεν παρέχει άλλη κα

θοδήγηση πέραν της ανασκόπησης του τα

ξιδιού. Το ταξίδι θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την πόλη, τα προάστια και αγροτική περιοχή. 

Αξιολογείται η κατάσταση του οδηγού, η 

θέση των χεριών και των ποδιών του και το 

γενικό επίπεδο προσοχής. Ο αξιολογητής 

σημειώνει τόσο τα θέματα, τα οποία θα έ

πρεπε να είχαν επισημανθεί γρηγορότερα, 

όσο και εκείνα τα οποία τράβηξαν την προ

σοχή του. Τέλος σημειώνεται πόσο μακριά, 

μπροστά και π'σω βλέπει ο οδηγός και πόσο 

συχνά. Πόσο μακριά προς κάθε πλευρά κοι

τάζει και πώς αντιδρά στην παραπλεύρως 

κυκλοφορία. Συγκεντρώνει την προσοχή 

του σε σωστά πράγματα; Ο οδηγός θα πρέ

πει να περιγράφει τόσο τους ενδεχόμε

νους κινδύνους που θα αντιμετωπισθούν 

κατά τη διάρκεια της πορείας όσο και τους 

τρόπους διαφυγής σε τέτοιες περιπτώ

σεις

Η οδήγηση με ερμηνευτικά σχόλια βοη

θάει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και 

ανάπλαση της γνώσης του οδηγού στις εν

δεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο ο

δηγός κοιτάζει για ενδεχόμενες καταστά

σεις οδοφραγμάτων και άλλες συνθήκες οι 

οποίες μπορεί Υα εξελιχθούν σε τρομοκρα

τική επίθεση. Επιδιώκεται με αυτό τον τρό

πο η αύξηση της αντίληψης του οδηγού και 

η ευαισθησία του σε πράγματα που συμβαί

νουν γύρω από το όχημα. Η εκπαίδευση αυ

τού του τύπου επαυξάνει το πρόγραμμα εκ

παίδευσης των οδηγών, αφού ο οδηγός 

πρέπει ήδη να γνωρίζει, ποιον ελιγμό πρέπει 

να πραγματοποιήσει εάν εξελιχθεί μια επί

θεση με τη συνδρομή μιας κατάστασης.

Η π λε ιο ψ η φ ία  των ε π ιθ έ σ ε ω ν  στα 

οχήματα έγινε αφού προηγουμένως είχε 

προηγηθεί κάποιο φανερό τέχνασμα, ώστε 

να αργοπορήσει ή να σταματήσει το όχημα 

του θύματος. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνη

το που πλησιάζει από την αντίθετη πλευρά 

ενός μονόδρομου και ξαφνικά στρίβει να 

μπλοκάρει το αυτοκίνητο του προστατευό- 

μενου προσώπου, είναι περισσότερο από 

αρκετό για να θέσει σε επιφυλακή και ετοι

μότητα τον οδηγό. Ακόμη, αν ο οδηγός πα

ρατηρήσει την ίδια ώρα ένα παιδικό καρο

τσάκι να σπρώχνεται μπροστά από τα δύο 

κινούμενα οχήματα, έχει δημιουργηθεί η κα

τάσταση ακριβώς που προηγήθηκε της επί

θεσης κατά του Hans M artin  Schleyer, 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Mercedes-Benz στις 5-9-77 στην Κολωνία
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της Γερμανίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου 

του Schleyer δεν αντέδρασε ορθό στα γε

γονότα αυτά και απλώς σταμάτησε το αυτο

κίνητο. Η γυναίκα που έσπρωχνε το παιδικό 

καροτσάκι πυροβόλησε τον οδηγό του 

Schleyer καθώς οι υπόλοιποι τρομοκράτες 

άνοιξαν πυρ εναντίον του πληρώματος της 

συνοδείας που ακολουθούσε. Το πλήρωμα 

ασφαλείας πέθανε αμέσως. Ο Schleyer 

απήχθη και δολοφονήθηκε 42 ημέρες αργό- 

τερα, όταν δεν ικανοπο ιήθηκαν οι α

παιτήσεις των τρομοκρατών. Ανάλογο τέ

χνασμα χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση 

των Πέτρου - Σταμούλη, όταν οι τρομοκρά

τες έκλεισαν μπροστά και πίσω το στενό και 

ανηφορικό δρόμο με άλλα οχήματα.

Από τη στιγμή που ο οδηγός του Schleyer 

είδε το γεγονός να αρχίζει να διαδραματί

ζεται, υπήρχε αρκετός χρόνος να αντιδρά- 

σει σωστά. Επρεπε να οδηγηθεί στην αντί

δρασή του ακολουθώντας την εξής ανάλυ

ση: Ποια ήταν η πιθανότητα να συναντήσει 

ένα αυτοκίνητο κινούμενο αντίθετα στο μο

νόδρομο κατά το χρόνο και τρόπο που προ- 

βλέπεται μια επίθεση; Αυτό πρέπει να πολ- 

λαπλασιασθεί από την πιθανότητα ότι ένα ά

τομο θα μπορούσε να σπρώξει ένα παιδικό 

καροτσάκι μπροστά από τα δύο κινούμενα 

οχήματα. Οι πιθανότητες να είναι το γεγο

νός αυτό ένα αθώο συμβάν είναι τόσο μι

κρές, που ο οδηγός θα έπρεπε να είναι σί

γουρος ότι μια επίθεση ήταν σε εξέλιξη και 

να εμβόλιζε το αντίθετα κινούμενο όχημα.

Για να επιζήσει κανείς από μια επίθεση, 

πρέπει να έχει ευαισθησία σε ενδεχόμενα 

γεγονότα σε προβλεπόμενους χώρους και 

χρόνους. Οι περισσότερες επιθέσεις μπο

ρούν να διακριθούν καθώς εκδηλώνονται, 

εάν ο οδηγός είναι σε ετοιμότητα: έτσι, για 

παράδειγμα, σώθηκε ο αμερικανός υπαξιω- 

ματικός της Βάσης του Ελληνικού, όταν στα- 

ματημένος στο φανάρι αντελήφθη έγκαιρα 

πίσω του την κίνηση -τράβηγμα όπλου- και 

αντέδρασε αμέσως. Οπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, μερικές καταστάσεις στα 

αρχικά στάδια μιας τρομοκρατικής επίθε

σης συμβαίνουν σε φυσιολογική οδήγηση. 

Ο οδηγός, όμως, που είναι σε ετοιμότητα, 

θα αντιληφθεί αυτά τα γεγονότα αρκετά 

νωρίς ώστε να κατορθώσει να διαφύγει, 

εάν η κατάσταση μετατραπεί εχθρικά. Στην 

οδήγηση με ερμηνευτικά σχόλια, ο οδηγός 

θα πρέπει να ξεχωρίζει την κατάσταση και 

να περιγράφει, από τη μια μεριά πώς θα

μπορούσε να διαμορφωθεί μια επίθεση, και 

από την άλλη πώς θα μπορούσε να διαφύγει. 

Ο αξιολογητής σημειώνει πόσο νωρίτερα έ

γινε αντιληπτή η κατάσταση, πόσο καλά α

ναλύθηκε και κατά πόσο το σχέδιο  δια

φυγής ήταν λογικό.

Η οδήγηση με ερμηνευτικά σχόλια ανα

πτύσσει την ευαισθησία και τη συναίσθηση 

των ενδεχόμενων κινδύνων, τόσο στις περι

πτώσεις ατυχημάτων όσο και επιθέσεων. Η 

εκπαίδευση αυτού του είδους δεν απαιτα ει

δικά όργανα ή ευκολίες. Ο οδηγός μπορεί να ε

ξασκηθεί ακό|/ι και όταν οδηγεί μόνος. Πολύ 

περισσότερο όταν έχει επιλεγα για να χρησι

μοποιηθεί σε συνοδευτικές η οδήγηση με ερ

μηνευτικά σχόλια θα τον βοηθήσει συχνά να α

ξιολογήσει ενδεχόμενη ανταπόδοση σε επι

κίνδυνες καταστάσεις.

Επιλογή οχήματος και προοτοιμασΓα
Τα κατάλληλα οχήματα είναι απαραίτητα 

για την ασφάλεια και προετοιμασία της συ

νοδευτικής. Οι τύποι των οχημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το περι

βάλλον, τις τοπικές συνθήκες, το βαθμό α

πειλής, τους διαθέσιμους πόρους και τις ε

πιθυμίες του προστατευόμενου προσώ

που. Γ ενικά, τα οχήματα πρέπει να είναι κοι

νά στις τοπικές συνθήκες, προφανώς μεγά

λου μεγέθους και ιπποδύναμης και εάν είναι 

δυνατόν με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Επίσης, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κλι

ματισμό, διπλούς εξωτερικούς καθρέπτες 

τροχούς radial και ΑΛΛ/FM ράδιο για την πα

ρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού και 

των αναφορών για το κυκλοφοριακό. Τέλος 

δεν θα πρέπει να προδίδουν την ταυτότητα 

του κατόχου.

Το όχημα πρέπει να επιθεωρείται καθη

μερινά σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου. Οι 

τροχοί πρέπει να είναι φουσκωμένοι στις 

μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις, όπως συ- 

νιστάται πάνω στο προφίλ των ελαστι

κών. Το επίπεδο καυσίμων πρέπει να ευρί- 

σκεται το λιγότερο στη μέση. Σε κάθε αυτο

κίνητο πρέπει να υπάρχουν κουτί πρώτων 

βοηθειών, πυροσβεστήρας και κουτί εργα

λείων έκτακτης ανάγκης. Τ ο αυτοκίνητο που 

ακολουθεί θα πρέπει να φέρει κλειδιά του 

οχήματος του προστατευόμενου προσώ

που, καθώς και βοηθητικά όργανα, π,χ. κα- 

θαριστή παρμπρίζ, πετσέτες, ηλεκτρικούς 

φανούς, λάδια, υγρά κ,λπ. εάν τα οχήματα 

προορίζονται αποκλειστικά για συνοδείες

ασφαλείας πρέπει να διαθέτουν πρόσθετο 

εξοπλισμό ώστε να βελτιώνονται τα χαρα

κτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Η α- 

σφάλειά τους βελτιώνεται αισθητά με το 

σύστημα αλάρμ, τα φώτα υψηλής έντασης 

τον εσωτερικό απελευθερωτή ηορτ-μπα- 

γκάζ και τη θωράκιση με αλεξίσφαιρη ύλη. 

Εάν η απειλή το επιβάλλει και είναι δυνατόν, 

η θωράκιση των αυτοκινήτων αυξάνει σημα- 

ντικά την ασφ όλειά  τους (περιπτώ σεις 

πρώην Υπουργού Οικονομικών και επιχειρη

ματία Βαρδινογιάννη).

Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν την ιδιαί

τερη αμυντική ικανότητα του οχήματος και 

δεν πρέπει να ξεχνούν ότι αυτή παρέχει μό

νο 15-20 βοηθητικά δευτερόλεπτα. Ενα τε

θωρακισμένο όχημα δεν είναι τανκ και οι 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης απαιτούνται 

ακόμη. Η συμπεριφορά του τεθωρακισμέ

νου οχήματος διαφοροποιείται δραστικά, ι

δίως όταν δεν έχει τροποποιηθεί η ανάρτι- 

ση. με πρώτη συνέπεια να αυξάνεται η από

σταση ακινητοποίησής του. Γι' αυτό πρέπει 

να προηγείται της πραγματικής επιχείρη

σης της σ υνοδευτικής  η δοκιμαστική  

οδήγηση τέτοιων οχημάτων.

Οι οδηγοί και τα προστατευτικά πληρώ

ματα πρέπει να αξιοιποιύν στο έπακρο τα 

δεδομένα των οχημάτων. Εάν αυτά δεν είναι 

ικανοποιητικά, πρέπει να προχωρήσουν 

στην αντικατάστασή τους πριν τη συνοδευ

τική. Η χρησιμοποίηση των φώτων και των 

σειρήνων εκτός από τις συνηθισμένες συ

νοδευτικές πρέπει να περιορίζεται στις ε

πικίνδυνες καταστάσεις και αφού προηγου

μένως έχουν ενημερωθεί τα προϊστάμενα 

κλιμάκια, έχουν λάβει σχετική έγκριση ή α

ντιμετωπίζουν άμεση εγκληματική δραστη

ριότητα.

Στο επόμενο η συνέχεια: επιθεώρη
ση ασφάλειας οχήματος. Κινήσεις συ
νοδευτικής πομπής οχημάτων.
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Κ α σ τ ο ρ ι ά

Είναι όμορφ η! Εχει π α ρ ελθ ό ν , ιστορία, α λλά  και ελ π ιδ ο φ ό ρ ο  μέλλον. 
Είναι γοητευτική, σαγηνευτική, μεθυστική... Μ υστηριώδης α λλά  και ανθρώ πινη. 

Και δ ε ν  ε ίνα ι μ ό ν ο  για μιά βραδυά! Το ό ν ο μ ά  της; ΚΑΣΤΟΡΙΑ!

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Στη Δυτική Μακεδονία, ανάμεσα στο Βίτσι και στο 

Γράμμο, βρίσκεται η αρχαία “Ορεστίδα". Στη μέση του λε
κανοπέδιου που σχηματίζεται από τα παραπάνω βουνά, 
βρίσκεται η ξακουστή λίμνη της Ορεστιάδας και πάνω στη 
χερσόνησο που εισχωρεί ο. αυτήν είναι κτισμένη η πόλη 
της Καστοριάς. Μια πόλη 30.000 κατοίκων, άρρηκτα δεμέ
νη με το μυθικό παρελθόν της και τη μακραίωνη ιστορία 
της. που σήμερα σφύζει από ζωή και πρόοδο.

Στην Καστοριά φθάνει κανείς από πολλούς αμαξητούς 
δρόμους: Αθήνα - Λάρισα - Κοζάνη - Καστοριά. Αθήνα - 
Μετέωρα - Γρεβενά - Καστοριά, Θεσσαλονίκη - Εδεσσα 
- Καστοριά, Θεσσαλονίκη - Βέροια - Καστοριά, Θεσσαλο
νίκη - Φλώρινα - Πρέοπες - Καστοριά, π.Γιουγκοσλαβικά 
σύνορα (φυλάκιο Νίκης) - Φλώρινα γ Καστοριά (και μέσω 
Βίτσι). Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα - Νεάπολη - Καστοριά.

Ολες αυτές οι διαδρομές προσφέρουν στον ταξιδιώτη 
αξέχαστες συγκινήσεις με τα όμορφα εναλλασσόμενα 
τοπία, λίμνες, ποτάμια, ορεινές διαβάσεις, δάση και γρα
φικούς οικισμούς. Στην Καστοριά μπορεί να φτάσει κανείς 
και αεροπορικώς μέσω Αθήνας.

ΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
Η Καστοριά είναι από τις πιο αξιόλογες πόλεις της Δυ

τικής Μακεδονίας, με ιστορία που χάνεται στα βάθη των 
αιώνων. Απόδειξη αποτελούν τα πλούσια προϊστορικά 
και αρχαιολογικά ευρήματα.

Το όνομά της προέρχεται από τον μυθικό Μακεδόνα 
ήρωα Κάστορα, γιό του Δία.

Ο ευρύτερος γεωγραφικός της χώρος, ταυτίζεται με 
το αρχαίο Μακεδονικό κρατίδιο της Ορεστιάδας, που κα
τοικούσαν οι Ορέστες με πρωτεύουσα το Αργος Ορεστι- 
κό. Από εδώ άρχισαν οι Μακεδόνες Βασιλείς να συνενώ
νουν τα υπόλοιπα κρατίδια που αποτέλεσαν το μεγάλο 
Μακεδονικό Κράτος με πρωτεύουσα, στην αρχή, τις Αί
γες (Βεργίνα) και αργότερα την Πέλλα. Ο Φίλιππος και αρ
γότερα ο Αλέξανδρος ένωσαν το κράτος αυτό με τους 
υπόλοιπους Ελληνες.

Στους Ρωμαϊκούς χρόνους η Καστοριά είχε τη μοίρα 
και την τύχη της υπόλοιπης Μακεδονίας, λαμπρύνθηκε ό
μως και απέκτησε αίγλη στα χρόνια του Βυζαντίου. Είναι η 
πόλη των Βυζαντινών “Τιτουλαρίων", η πόλη της Βυζα
ντινής αρχιτεκτονικής, που εξελίχθηκε οε σπουδαίο θρη
σκευτικό, εμπορικό, καλλιτεχνικό και στρατιωτικό κέντρο.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η βυζαντινή ακμή της Καστοριάς συνεχίστηκε και στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τον 17ο και 18ο αιώνα πα
ρουσιάζει μια λαμπρή οικονομική άνθιση, αποτέλεσμα 
της βιοτεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας των Κα- 
οτοριανών γουναράδων. Δείγματα αυτής της άνθισης εί
ναι τα γνωστά αρχοντικά. Επιβλητικά, με λιθόκτιστους 
τους πρώτους ορόφους, με μικρά ανοίγματα προστατευ-
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μένα με σιδεριές και ξυλόκτιστο τον τελευταίο όροφο 
που συνήθως προβάλλει με τους "Ηλιακούς" και φωτίζεται 
από πολλά παράθυρα.

Οι 75 Βυζαντινές. Μεταβυζαντινές και νεώτερες εκ
κλησίες είναι μάρτυρες επίσης ανώτερης πολιτιστικής και 
κοινωνικής στάθμης της πόλης.

Συναντάει κανείς τρίκλιτες Βασιλικές όπως ο Αγ. Στέ
φανος. οι Αγ. Ανάργυροι, οι Αγ. Ταξιάρχες, μονόκλιτες ό
πως ο Αγ. Νικόλαος του Κασνίτζη, η Παναγία η Μαυριώ- 
τιοοα και τρίκογχες όπως η Παναγία η Κουμπελίδικη. Ολες 
είναι χτισμένες με άριστη τοιχοδομή και ντόπια υλικά, με 
πλούσια εναλλαγή σχημάτων και χρωμάτων που πηγάζει 
από το ίδιο το υλικό και την ευαισθησία του τεχνίτη.

Στους μεταβυζαντινούς χρόνους η Καστοριά ανέδειξε 
πολλούς ευεργέτες και δασκάλους του γένους. Είχε ε
νεργό συμμετοχή στην προετοιμασία για τον ξεσηκωμό 
του 1821. όπου και συμμετείχε με ξεχωριστό σώμα αγω
νιστών. Τον 19ο αιώνα πήρε μέρος σε επαναστατικές 
κινήσεις για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού και έπαι
ξε σπουδαίο ρ όλο  στον Μακεδονικό αγώνα ενάντια 
στους Τούρκους και Βουλγάρους. Το 1912 ενώνεται με 
την ελεύθερη Ελλάδα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Η αναβίωση των παλαιών ηθών και εθίμων της Καστο

ριάς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ημεδαπών και αλ
λοδαπών τουριστών: τα "Ραγκουτοάρια", τα καοτοριανά 
δηλαδή Καρναβάλια, αρχίζουν την Πρωτοχρονιά και κο- 
ρυφώνονται στο τριήμερο 6-8 Ιανουάριου, και οι "Μπου- 
μπούνες". που τις ανάβουν οε όλες τις γειτονιές, κυριαρ
χούν στη διάρκεια της Αποκριάς. Στα χωριά, οι εκδηλώ
σεις πλουτίζονται με αναβιώσεις παραδοσιακού γάμου 
και το Δεκαπενταύγουοτο με γνήσια παραδοσιακά γλέ- 
ντια. κυρίως στο Γράμμο.

Σήμερα, νέες εκδηλώσεις έρχονται να προστεθούν, 
όπως τα "Χριστοπούλεια", η "Εβδομάδα Απόδημου Καστο-

ριανού". το "Συνέδριο Γούνας", το "River P a r t/ τον Αύγου
στο στο Νεστόριο. Το ψάρεμα, η ιστιοπλοΐα, το σκι στη λί
μνη αποτελούν επίσης πόλους έλξης επισκεπτών στην πε
ριοχή. που διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή για να 
καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η επεξεργασία και βιοτεχνία των γουναρικών άρχισε 

οτα βυζαντινά χρόνια. Τον 1όο και 17ο αιώνα ακμάζει η 
συντεχνία των Καστοριανών γουναράδων της Κωνσταντι
νούπολης. Αργά αλλά μεθοδικά η εμπορική δραστηριό
τητα επεκτείνεται και προς τις πόλεις της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Τον 19ο αιώνα η δραοτηριότητα 
αυτή διοχετεύεται προς την υπόλοιπη Ευρώπη και την Α
μερική. Σήμερα, η Καστοριά αποτελεί συγκροτημένο βιο
τεχνικό κέντρο παραγωγής και εμπορίας γουναρικών με 
διεθνή ακτινοβολία. Παράλληλα με τη γουνοποιία ανα
πτύσσεται και εκσυχρονίζεται η βιοτεχνία βελεντζοποιϊας, 
η μηλοπαραγωγή, η κτηνοτροφία, η αλιεία, με τα ιδιόρυθ- 
μα Καοτοριανά "Καράβια" και η γεωργία με την καλλιέρ
γεια σιτηρών και δημητριακών. Τα περίφημα φασόλια Κα
στοριάς. σύντομα θα προωθηθούν και στις εκτός Ελλά
δας αγορές.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η επίσκεψή μας στην Καστοριά, ξεκίνησε από το φιλό

ξενο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Βασιλείου Κα
ραγκούνη. ο οποίος μας υποδέχθηκε θερμά και μας μίλη
σε πολύ κατατοπιστικά για το χαρακτήρα αλλά και τα 
προβλήματα της ακριτικής αυτής Αστυνομικής Διεύθυν
σης.

Α. Προβλήματα Αστυνόμευσης κατά τομείς:
1.- Αστυνομία Τάξης
Η Διεύθυνση έχει τρία Αστυνομικά Τμήματα: α. Καστο

ριάς. στο οποίο υπάγονται οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κλει
σούρας, Κορισού, Μακροχωρίου και Μεσοποταμίας, β. Αρ
γους Οριστικού, στο οποίο υπάγονται οι Αστυνομικοί Σταθ
μοί Αυγής και Βογατσικού και γ. Ν ι στ ορίου, στο οποίο υπά
γονται οι Αστυνομικοί Σταθμοί Διποταμίας και Επταχωρίου.

Οι Διοικητές των Α.Τ. Καστοριάς και Αργους Ορεστι- 
κού. Αστυνόμος Β. Κωνσταντίνος Τσίτσουλας και Αστυνό
μος Α. Βασίλειος Τραούδας αντίστοιχα, με τους οποίους 
συναντηθήκαμε, μας μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για

τις σχέσεις Αστυνομίας και Κοινού και εντόπισαν τα προ
βλήματα που παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες τους στην έλ
λειψη επαρκούς προσωπικού και σύγχρονων τεχνικών μέ
σων, αλλά και στις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης που υ- 
φίστανται οι συνάδελφοι των απομακρυσμένων Αστυνο
μικών Σταθμών. Και τέτοιοι είναι οι περισσότεροι Σταθμοί 
της Διεύθυνσης.

Μια άλλη ιδιορρυθμία που καλείται να αντιμετωπίσει το 
Α.Τ. Καστοριάς, έγκειται στην αστυνόμευση της λίμνης, η 
οποία γίνεται παράλληλα με αρμόδιο φορέα του Δήμου 
και επικουρείται από το Σωματείο Επαγγελματιών και Ερα
σιτεχνών Ψαράδων. Στη λίμνη περιπολεί νυχθημερόν 
σκάφος του Δήμου, με σκοπό Την οικολογική της προστα
σία αλλά και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλιείας.

2.- Δημόσια Ασφάλεια
Το κοινό έγκλημα δεν παρουσιάζει έξαρση. Παρατη- 

ρείται κάποια έξαρση στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτη
σίας, η οποία οφείλεται κυρίως στην παραμονή ή τη διέ
λευση από το Νομό λαθρομεταναστών Αλβανών, πλήν 
όμως δεν κρίνεται ανησυχητική. Χαρακτηριστικά τέτοια α

δικήματα είναι οι λεηλασίες των σπιτιών των εγκαταλε- 
λειμένων ορεινών χωριών, η λαθραία εισαγωγή και εμπο
ρία ζώων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων και ναρκωτικών.

Οπως μας τόνισε σχετικά ο Αναπλ. Διοικητής του 
Τμήματος Ασφάλειας Καστοριάς Υπαστυνόμος Β, Νικό
λαος Μητρετώδης, τα ναρκωτικά δεν είναι διαδεδομένα 
σε ανησυχητικό βαθμό. "Ανησυχούμε όμως καθόσον 
τους τελευταίους μήνες εισάγεται από την Αλβανία ιν
δική κάνναβη σε φούντα. Ηδη έχουμε τον τελευταίο μήνα 
τρεις περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών από Αλβανία 
που συνεργάστηκαν με ντόπιους. Οι δράστες συ- 
νελήφθησαν και ήδη έχουν προφυλακιστεί οκτώ άτομα".

3. Κ ρ α τ ική  Α σ φ ά λ ε ια

Το Εθνικό θέμα με τα Σκόπια παρακολουθείται σύμφω
να με τις εκδιδάμενες εντολές της Πολιτείας.

Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι των λαθρομεταναστών 
Αλβανών. Ο Νομός Καστοριάς έχει όρια με την Αλβανία 
σε μήκος 47 χιλιομέτρων από τα σημεία των οποίων ει
σέρχονται παρανόμως Αλβανοί λαθρομετανάστες.
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4 -  Τ ρ ο χ α ία

Το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς αστυνομεύει 90 χιλιό
μετρα εθνικού οδικού δικτύου και είναι υπεύθυνο για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας -πράγμα καθόλου εύκολο- μέ
σα στην πόλη της Καστοριάς.

Οπως μας είπε ο Διοικητής του Τμήματος Αστυνόμος 
Α. Νικόλαος Αθαναοιάδης: "η κατάσταση των δρόμων εί
ναι σχετικά ικανοποιητική αλλά μεγάλα προβλήματα δη- 
μιουργούνται από τη συχνή διέλευση φορτηγών αυτο
κινήτων TIR, που προέρχονται ή κατευθύνονται κυρίως 
στην Αλβανία (μεθοριακή διέλευση Κρυοταλλοπηγής). Ε
πίσης. λόγω της υψηλής αναλογίας οχημάτων -πληθυ
σμού. μεγάλο πρόβλημα για την πόλη της Καστοριάς α
ποτελεί η ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης".

Πάντως, οι στατιστικές για τα τροχαία ατυχήματα στην 
περιοχή είναι σχεδόν λευκές, γεγονός που οφείλεται και 
οτη συνεργασία της Τροχαίας με τα τοπικά Μ.Μ.Ε.. σε 
τρόπο ώστε να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
των οδηγών για όλα τα προβλήματα του οδικού δικτύου, 
που δημιουργούνται κυρίως από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Β. Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  -  Π ρ ο β λ ή μ α τ α  μ ετα β α τ ικώ ν  α π ο σ π α σ μ ά τ ω ν

Για τον περιορισμό της εισόδου στη χώρα μας. τη 
σύλληψη και την επαναπροώθηση Αλβανών λαθρομετα
ναστών, λειτουργούν τρία Μεταβατικά Αποσπάσματα των 
είκοσι ατόμων το καθένα, που περιπολούν σε βάρδιες επί 
24ώρου βάοεως. Συλλαμβάνουν περί τους 4 0 -6 0  καθη
μερινώς Αλβανούς και τους επαναπροωθούν στη χώρα 
τους από την Κρυσταλλοπηγή.

Οι συνθήκες διαβίωσης των ανδρών μπορεί να μην εί
ναι οι πλέον ιδανικές αλλά οπωσδήποτε είναι ανθρώπι
νες. Το προσωπικό των αποσπασμάτων στρατωνίζεται οε 
ειδικά διαμορφωμένα κτίρια οτο Νεοτόριο, τη Διποταμία 
και τη Χρυσή.

Το κύριο πρόβλημα είναι τα οχήματα, που οπωσδήπο
τε θα πρέπει να αντικατασταθουν με άλλα πιο ασφαλή 
και γρήγορα για να είναι αποτελεσματικές οι περιπολίες.

Γ. Π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  - Μ έ σ ω ν

Η Α.Δ. Καστοριάς, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, έχει 
τρία Τμήματα στην έδρα και δύο στην περιφέρεια (Αργος 
Ορεοτικό - Νεοτόριο) και οκτώ Αστυνομικούς Σταθμούς.

Υπάρχει έλλειψη προσωπικού καθ. όσον ενώ η προ- 
βλεπόμενη δύναμη είναι συνολικά 195 άτομα η υπάρχου- 
σα είναι περίπου 165.

Εάν ληφθεί υπ. όψη ότι από την υπάρχουσα δύναμη εί
κοσι άτομα συγκροτούν το ένα Απόσπασμα και πέντε εί
ναι μόνιμα απεοπαομένοι, η εναπομένουσα δύναμη είναι 
περίπου η μιοή για να καλύψει τις τρέχουσες τακτικές α
νάγκες των υπηρεσιών και, βέβαια, δεν επαρκεί.

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Φεύγοντας από την Καστοριά, τα μάτια μας γεμάτα α

πό την ομορφιά της. γοητευμένα γυρνάνε πίσω για να α
ποχαιρετίσουν τη μαγευτική πόλη, με τους φιλήσυχους 
και εργατικούς κατοίκους και τους καλωουνάτους συνα
δέλφους που έκαναν το παν για να μας βοηθήσουν. Θα 
τους θυμόμαστε όλους με τις καλύτερες αναμνήσεις και 
είμαστε σίγουροι πως με την πρώτη ευκαιρία, θα φροντί
σουμε να βρεθούμε και πάλι κοντά τους.

Π α ρ ο υ σ ία σ η : Α ν θ /μ ο ι Κων. Κ α ρ α γ ιά ν ν η ς . Κων. Κ α τσ ινο ύ λα ς .
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Σχέδιο Δράσης
μετά απο μία τρομοκρατική ενέργεια

Η Υποδ/νση Γεν. Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνο
μικής Δ/νσης Μαδρίτης σε εγκύκλιό της που απέστειλε 
προς όλες τις Αστυν. Δ/νσεις της χώρας, δίνει εντολή να 
επεξεργαστούν, η κάθε μία από αυτές, ένα εξειδικευμέ- 
νο σχέδιο δράσης που θα πρέπει να ακολουθήσουν μετά 
από μια ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια.

Οι εξηγήσεις που δίνονται στην σχετική εγκύκλιο είναι 
λεπτομερείς και σαφείς και περιλαμβάνουν κάθε ακραία 
πιθανή περίπτωση. Στο βασικό της σκεπτικό υπάρχουν τα 
παρακάτω στοιχεία :

1. Ποιοι υπάλληλοι πρέπει να προστρέξουν στον τόπο 
του συμβάντος.

2. Τί μέτρα θα πρέπει να ληφθούν.
3. Ποιος θα πρέπει να είναι ο συντονιστής των ενερ

γειών.

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες
Σε ότι αφορά την 1η περίπτωση, σημειώνεται η παρου

σία των παρακάτω συγκεκριμένων υπηρεσιών, στον τόπο 
του συμβάντος.

- Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτών.
- Τμήμα Εξουδ. Εκρηκτικών Μηχανισμών (TEDAX).
- Επιστημονική Αστυνομία.
- Υπηρεσία Πληροφοριών.

Οπως αναφέρεται παρακάτω, οι υπάλληλοι των υπη
ρεσιών αυτών δεν απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας 
κινήσεων στο σημείο της έκρηξης αλλά οι δραστηριότη- 
τές τους υποβάλλονται σε συγκεκριμένους περιορι
σμούς.

Λήψη κατάλληλων μέτρων
Σχετικά με τη λήψη μέτρων της 2ης περίπτωσης, η ε

γκύκλιος σημειώνει ότι, οι αίθουσες επιχειρήσεων της ά
μεσης δράσης, πρέπει να έχουν προβλέψει έναν κωδικό 
ή απόρρητο αριθμό ο οποίος θα ενεργοποιεί αμέσως κά
ποια αυτοκίνητα που θα έχουν οριστεί εκ των προτέρων, 
για να μεταβαίνουν σε ελάχιστο χρόνικο διάστημα, στον 
τόπο του συμβάντος.

Με τον τρόπο αυτό αφ.ενός μεν εμποδίζεται η προσέ
λευση των άλλων υπηρεσιακών οχημάτων, των οποίων η 
παρουσία δεν είναι αναγκαία και αφ.ετέρου, δεν τα απο
σπά από την κάλυψη άλλων φρουρούμενων περιοχών 
της πόλης και δεν τα βγάζει από τον φυσιολογικό τους 
ρυθμό.

Συντονισμός ενεργειών
Στην τρίτη περίπτωση, ο προϊστάμενος της αίθουσας 

επιχειρήσεων της Αμεσης Δράσης, ορίζει προσωρινά έ-
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να συγκεκριμένο αστυνομικό υπάλληλο για τις άμεσες- 
πρώτες ενέργειες, μέχρι να φθάσει στον τόπο της επίθε
σης ο επικεφαλής του σχεδίου δράσης της Ασφάλειας 
Πολιτών.

Με την άφιξη των πρώτων αστυνομικών υπαλλήλων, α
πομονώνεται ο χώρος, δημιουργώντας έτσι μια πρώτη 
ζώνη ασφαλείας οε ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο 
που έγινε η έκρηξη, απαγορεύοντας συγχρόνως την εί
σοδο σε οποιονδήποτε για τους λόγους που αναφέρο- 
νται στην συνέχεια:

- Για την αποφυγή προσωπικών ατυχημάτων.
- Για την απομάκρυνση -με τάξη- των ατόμων που εν

δεχομένως να έχουν τραυματιστεί.
- Για να προστατευθεί το σημείο της έκρηξης χωρίς 

τον κίνδυνο εξαφάνισης πιθανών υπολοίπων εκρηκτικού 
υλικού, ιχνών, ενδείξεων ή αποτυπωμάτων που θα μπο
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα σαν αποδεικτικά 
στοιχεία.

Αμέσως μετά τη δημιουργία της πρώτης ζώνης ασφα
λείας, δίνεται η εντολή για τη δημιουργία μιας δεύτερης, 
σε ακτίνα αυτή τη φορά 150 μέτρων από το ίδιο σημείο.

Η εγκύκλιος συνεχίζει με την επισήμανση ότι η περί- 
φραξη πρέπει να γίνεται με πλαστική ταινία και να υπάρχει 
μια μοναδική δίοδος εισόδου και εξόδου για την απομά
κρυνση τυχόν τραυματιών ή για την εκκένωση κοντινών 
κτιρίων από το συγκεκριμένο σημείο.

-Υπεύθυνη για την προστασία του χώρου είναι η υπη
ρεσία Ασφάλειας των Πολιτών χωρίς όμως να εισέρχο
νται οι ίδιοι στην πρώτη ζώνη. Την πρόσβαση ο.αυτήν επι
τρέπουν σε πρώτη φάση, μόνο στο Τμήμα Εξουδετέρω-

σης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σε περίπτωση που υπάρ
χουν νεκροί, υποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να μετακινη
θούν αλλά ούτε και να εξεταστούν εάν προηγουμένως 
δεν ολοκληρώσουν και τις τελευταίες ενέργειές τους οι 
υπάλληλοι του Tedax. Το ανωτέρω γεγονός πρέπει να 
ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, επειδή πολλοί αστυνομικοί 
υπάλληλοι, πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικό και πιο επεί
γον να μάθουν πρώτα τα ονόματα των νεκρών από το να 
γίνει προηγουμένως μια καλή εξέταση.

Αφού λοιπόν έχει δοθεί η προτεραιότητα στο τμήμα 
Tedax και έχει τελειώσει τις εργασίες του χωρίς να έχει 
επιτραπεί η είσοδος στην πρώτη ζώνη μέχρι εκείνη τη 
στιγμή σε καμιά άλλη υπηρεσία, ακολουθεί η Επιστημο
νική Αστυνομία. Αυτή με τη σειρά της, όσον αφορά οτην 
εξέταοη των οχημάτων δεν την πραγματοποιεί επί τόπου 
αλλά τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων 
της με την βοήθεια του επικεφαλής του σχεδίου δράοης. 
Εκεί πραγματοποιεί τις εργασίες της με πλήρη ελευθερία 
χωρίς την παρουσία των περίεργων και των ΜΜΕ.

Τέλος η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η υπηρεσία Πληρο
φοριών πραγματοποιεί τις έρευνές της εκτός των ζωνών 
ασφαλείας, οι οποίες και κατευθύνονται στην αναζήτηση 
μαρτύρων, στην περιγραφή των χαρακτηριστικών που α
φορούν ατούς δράοτες καθώς και στα οχήματα που έ 
χουν χρησιμοποιηθεί.

Επανερχόμενοι στο συντονιστή της όλης επιχείρησης 
και πριν ακόμη καταφθάσει στο πόστο του ο αρμόδιος ε
πικεφαλής, την ευθύνη για τις πρώτες ενέργειες έχει ο 
προϊστάμενος της αίθουσας επιχειρήσεων της Αμεσης
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Δράσης (του 100) ο οποίος.πριν από την τέλεση οποιοσ
δήποτε τρομοκρατικής ενέργειας, οφείλει να γνωρίζει ό 
λες τις λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης. Μόλις λοιπόν 
διαπραχθεί μια τρομοκρατική επίθεση, ο ανωτέρω προϊ
στάμενος, γνωρίζοντας τον ενδεικτικό κωδικό αριθμό και 
τα συγκεκριμένα οχήματα που θα λάβουν μέρος

- Δίνει εντολή για την ενεργοποίησή τους
- Ορίζει αμέσως τον αστυνομικό υπάλληλο που ανα

λαμβάνει προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης.
- Ενημερώνει αμέσως τον επικεφαλής του σχεδίου 

δράσης της Ασφάλειας Πολιτών, τις αρμόδιες υπηρε
σίες, τις δικαστικές αρχές και τον προϊστάμενο της Γε
νικής Αστυνομικής Δ/νσης.

- Δίνει εντολή προκειμένου να παρέχουν στους αστυ
νομικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με την υπόθεση, 
ό,τι ζητήσουν.

- Μεταδίδει οτις άλλες αστυνομικές μονάδες όλα ε 
κείνα τα στοιχεία που συγκεντρώνει στιγμή προς στιγμή 
και που θα διευκόλυναν στον εντοπισμό και στη σύλλη
ψη των δραστών.

Τον επικεφαλής του σχεδίου δράσης της Ασφάλειας 
Πολιτών ορίζει η εγκύκλιος σαν συντονιστή στον τόπο 
της επίθεσης και σαν υπεύθυνο ρύθμισης των ενεργειών. 
Το άτομο αυτό έχει οριστεί εκ των προτέρων, μπορεί να 
ανευρίσκεται ανά πάσα στιγμή και γνωρίζει τους υπαλ
λήλους που πρόκειται να συνεργαστεί για να πετύχει την 
καλλίτερή τους απόδοση. Συνήθως είναι ο πιο υψηλόβαθ
μος αστυνομικός υπάλληλος της υπηρεσίας Ασφάλειας 
Πολιτών ανάμεσα ο.αυτούς που κάνουν βάρδια στην ο
μάδα επιχειρήσεων.

Μεγάλη βαρύτητα από άποψης ερευνών, δίνεται επί
σης και οτο πώς θα πρέπει να συνεχιστούν σωστά οι πε
ραιτέρω έρευνες από τους ειδικούς μετά την ολοκλήρω
ση των πρώτων βασικών ενεργειών δηλαδή την περίφρα- 
ξη χώρου, την παροχή βοήθειας στους πιθανούς τραυμα
τίες και μεταφορά τους σε Νοσοκομεία, την αναζήτηση 
της συνδρομής και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών όπως 
Πυροσβεστική, υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης 
κ.λπ.

Οι ειδικοί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώσουν την 
προσοχή τους στην συλλογή στοιχείων, μια διαδικασία 
που απαιτεί ιδιαίτερη δυναμική, ευελιξία και ικανότητα ερ
γασίας καθώς και ικανότητας απορρόφησης όλου εκεί
νου του πληροφοριακού υλικού που προσφέρεται στο 
πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Το σημείο του συμβάντος θα μπορούσε κανείς να το 
παρομοιάσει σαν ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβά
σεις για να μάθεις το πώς. τί, πότε και γιατί έχει συμβεί, 
με την ιδιαιτερότητα, όμως, ότι κάθε σελίδα που διαβά
ζεις δεν μπορείς να τη ξαναδιαβάσεις, επειδή θα έχει 
πια καταστραφεί.

Μια βιαστική κίνηση, ένας λάθος χειρισμός κατά την 
εκκένωση κ.λπ. μπορεί να γίνουν αιτία για να αλλοιωθούν 
ή να καταστραφούν στοιχεία, τα οποία θα ήταν πολύ α
παραίτητα για τη μετέπειτα έρευνα.

Ενα άλλο εξίσου σπουδαίο κομμάτι της έρευνας είναι 
αυτό που έχει σχέση με τις μαρτυρίες των θυμάτων και 
μαρτύρων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους, διευθύν
σεις. τηλέφωνα, σχέσεις με το ουμβάν...

Βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν 
μπορούν να υποδειχθούν στους ερευνητές μέσα από 
μια εγκύκλιο όπως π.χ. πώς μπορούν να αποφύγουν να 
παραλείψουν. εκείνες τις βιαστικές στιγμές σύγχισης και 
επείγουσας ανάγκης που επικρατεί για όλα, κάποια πολύ 
ή λιγότερο σημαντική λεπτομέρεια;

Πώς μπορεί να υποδείξει κανείς όλα εκείνα τα οποία 
θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν με βάση τις δικές 
μας εκτιμήσεις και τα δικά μας κριτήρια;

Η απάντηση είναι προφανής αλλά παρ όλα αυτά ίσως 
χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Να κρατάμε σημειώ
σεις για όλα όσα παρατηρούμε, ακούμε, μυριζόμαστε.. 
Στο επάγγελμά μας. το να σημειώσουμε κάτι παραπάνω 
ποτέ δεν βλάπτει. Ούτε θα ήταν περιττό ένα σχεδιάγραμ
μα στο χέρι με την επισήμανση εκείνων των στοιχείων τα 
οποία θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα ή λόγω 
του μεγέθους που έχουν (αποτσίγαρα, θήκες κ.λπ.) ή λό
γω της αλλοιωμένης θέσης τους (όπλα που έχουν μετα
κινηθεί για να μεταφερθούν τραυματίες κ.λπ.).

Μόνο μια καλή επαγγελματική εκπαίδευση, μια άριοτη 
κατανόηση μεταξύ των συνεργατών και μια ευέλικτη και 
δραστήρια αίθουσα άμεσης δράσης είναι ικανές να 
πετύχουν την οε βάθος έρευνα των γεγονότων.

Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο εγκληματίας πηγαίνει πάντοτε 
μπροστά από την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, αλλά όσο 
λιγότερο μπροστά βρίσκεται, τόσο το καλλίτερο για ό
λους.

Μετάφραση: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης.
Από το Ισπανικό Αστυνομικό περιοδικό ‘POLICIA*.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ

Η αύξηση της εγκληματικότητας 
κινήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα 

μας με ραγδαίους ρυθμούς. Πέραν της 
ποσοτικής αύξησης επήλθε και ποιοτική 

αναβάθμιση των τρόπων και μεθόδων με 
τις οποίες δρουν οι εγκληματίες. Οι σκλη

ροίεγκληματίες αρχίζουν να οργανώνο

νται κατά το Αμερικάνικο και Δυτικοευρω

παϊκό πρότυπο σε σπείρες, οι οποίες λει
τουργούν βίαια και με στεγανά και έχουν 
χωρίσει την Αθήνα και τα ηροάστεια σε 
τομείς δράσεως.

Ιδιαίτερη, το τελευταίο διάστημα, είναι 
η δράση συμμοριών που εκβιάζουν ιδιο
κτήτες νυκτερινών κέντρων όπως μπαρ, 

κλαμπ, παμπ κ.λπ., και αποσπούν από αυ
τούς μεγάλα χρηματικά ποσά με αντάλ

λαγμα την παροχή προστασίας. Οι σπεί
ρες αυτές αποτελούνται συνήθως από 
πέντε έως δέκα μέλη που οπλοφορούν 
διαθέτοντας τέλειο και υπερσύγχρονο ο

πλισμό και είναι άριστα γυμνασμένοι.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ

Me το Π Α  325/7-9-92 (Φ.Ε.Κ. Α' 162/30- 

9-92), ιδρύθηκε στην Υποδιεύθυνση Δημό

σιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφά

λειας Αττικής, Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το 

οποίο άρχισε να λειτουργεί από 14-10-92.

Η αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος 

έγκειται στο χειρ ισμό όλων των υποθέ

σεων που σχετίζονται με εκβιάσεις σε βά

ρος προσώπων που διατηρούν νυκτερινά 

κέντρα, χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα ο- 

μοειδή καταστήματα και επαγγελματιών 

γενικά, εφόσον οι εκβιάσεις αυτές έχουν ά

μεση σχέση με την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα.

Η αιτία της ιδρύσεω ς του Τμήματος 

ήταν:

α. Η εμφ άνισ η του οργανω μένου ε

γκλήματος, που δρα υπό τη μορφή ολιγομε

λών ή πολυμελών ομάδων, τα μέλη των ο

πο ίω ν δ ιαπράττουν εκβ ιά σ ε ις  επ ι

χειρήσεω ν και άλλες σοβαρές ποινικές 

πράξεις, όπως ένοπλες ληστείες Τραπε

ζών κ,λπ.

β. Η μεγάλη επικινδυνότητα των κακο

ποιών του οργανωμένου εγκλήματος, δε

δομένου ότι άηαντες οπλοφορούν παράνο

μα, κάνοντας αδίστακτη χρήση των όπλων 

προκειμένου να επιτύχουν τους εγκληματι

κούς σκοπούς τους.

γ. Η ανενόχλητη δράση διωκόμενων κα

κοποιών, που έμεναν ασύλληπτοι καίτοι οι 

περισσότεροι από αυτούς εβαρύνοντο με 

δολοφονίες.

δ. Η μη ύπαρξη στηΔ/νση Ασφάλειας Ατ

τικής, υπηρεσίας που να δέχεται το με

γαλύτερο βάρος εγκληματικών ενεργειών, 

ενός ομοιογενούς συνόλου Αστυνομικών, 

οι οποίοι θα είναι ικανοί να αντιπαρατεθούν 

με επιτυχία στο οργανωμένο έγκλημα.

Ετσι, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, εκτός 

της καθ' ύλην αρμοδιότητος που του ανατέ

θηκε με το ανωτέρω ΠΔ„ εκ των πραγμά

των απέκτησε και την παράλληλη αρμοδιό

τητα της ανάληψης επιχειρήσεων υψηλής 

εηικινδυνότητας, τόσο σε θέματα δίωξης 

εκβιαστών όσο και για υποθέσεις άλλων 

Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Δημόσιας Α

σφάλειας αλλά και της ΥΑ.Ε.Ε.Β., προσφέρο- 

ντας πάντοτε την άμεση και ουσιαστική 

συνδρομή του με επιτυχία

Επισκεφθήκαμε στο γραφείο του το Διοι

κητή του ΤμήματοςΑστυ νάμο Α ' Ευάγγελο 

Κυλάφα και είχαμε μαζί του μια πολύ ενδια

φέρουσα και κατατοπιστική συζήτηση.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ

Οι τρόποι διαπράξεως του εγκλήματος 

της εκβίασης είναι πολλοί. Μπορούμε να 

πούμε ότι εξαρτώνται από τη διάθεση που 

έχει ο εκβιαζόμενος. Οι δύο βασικοί, όμως, 

τρόποι που μας έχουν συνηθίσει είναι: Αρχι

κά παίρνουν τηλέφωνο και στη συνέχεια πα

ρουσιάζονται και "μιλάνε" στον εκβιαζόμε- 

νο. Ή χωρίς καν να παρουσιαστούν προβαί

νουν σε ορισμένες πράξεις δολιοφθορών 

στα περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέ

χεια παρουσιάζονται: εάν υποκύψει ο εκ- 

βιαζόμενος "πάει καλά", εάν, όμως, δεν υ

ποκύψει προβαίνουν σε διάφορες ενέρ

γειες "τρομοκρατίας", του σπάνε το αυτοκί

νητο ή του σπάνε τη βιτρίνα για παράδειγμα. 

Πολλές φορές φτάνουν και σε ξυλοδαρμό. 

Ενεργούν, πάντοτε, ανάλογα με την αντοχή 

του εκβιαζόμενου.
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Εξαρτώνται από τον τρόπο που ενερ

γούν οι εκβιαστές. Δεν έχουμε μια "στό- 

νταρ" αντιμετώπιση. Ανάλογα με το πώς 

δουλεύουν αυτοί, θα λάβουμε και εμείς τα 

ανάλογα μέτρα. Πολλές φορές παίζουμε, 

μέχρι ενός σημείου βέβαια, το παιγνίδι 

τους. Δηλαδή, λέμε στον εκβιαζόμενο να 

αντισταθεί, στη συνέχεια να “υποκύψει", 

να προσποιηθεί ότι φοβήθηκε, και πολλές 

φορές μάλιστα, αν πρόκειται για ομάδα, 

για να μας δ ο θ ε ί ο χρόνος να μάθουμε 

ποια άτομα την αποτελούν, πολλές φορές 

τους λέμε να πληρώσουν μια φορά ή δύο 

έτσι ώστε να "χαλαρώσουν". Τα χρήματα 

αυτά που πληρώνουν οι παθόντες μια ή 

δύο  φ ο ρ έ ς , δ ίν ο ν τ α ι γ ια  να "δ ρ ο μ ο 

λογήσουμε" τους δράστες, όπως λέμε ε

μείς, ή αλλιώς να τους "γλυκάνουμε".

Οταν τελικά ο παθών πάρει την απόφαση 

να τους διώξει και καταθέτει μήνυση, προ

σημειώνουμε τα χρήματα, προσδιορίζουμε 

το ραντεβού, χωρίς βέβαια να αλλάξει τίπο

τε -στο ίδιο σημείο που έδωσε τα προη

γούμενα χρήματα θα δώσει και αυτά-. Οταν 

πρόκειται για πρώτη φορά ορίζουμε το ρα

ντεβού έξω  από το μαγαζί συνήθως για να 

μην προκαλέσουμε φθορές ή οτιδήποτε άλ

λο κατά την εξέλιξη της δικής μας προσπά

θειας για να τους συλλάβουμε.

Ενα άλλο βασικό σημείο είναι η "πλη

ρωμή" των εκβιαστών με επιταγή. Υπογρά

φοντας ο εκβιαζόμενος τέτοια επιταγή ή 

κάποιο γραμμάτιο, είναι δύσκολο σε μας να 

αποδείξουμε την εκβίαση, αφού ο εκβια

στής ισχυρίζεται ότι του χρωστούσαν το 

ποσό που αναγράφεται στην επιταγή ή στο 

γραμμάτιο.

Αλλος τρόπος πάλι είναι ότι ζητάνε οι εκ

βιαστές από τα θύματά τους να αφήσουν 

χρήματα σε κάποιο μέρος και αυτοί με τη 

σειρά τους να πάνε να τα πάρουν. Επίσης α

ξιώνουν να κατατεθεί ποσό στο όνομά τους 

σε κάποια τράπεζα. Αυτό πάλι είναι από του 

δύσκολους τρόπους απόδειξης.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ;

Προσπαθούμε το προσωπικό αυτής της 

υπηρεσίας να είναι σε καλή φυσική κατά

σταση, κάνουμε πάντα επιλογή με βασικό 

κριτήριο να προέρχονται από ειδικές μονά

δες του στρατού, την οποία επαυξάνουμε 

με ειδ ική  εκπα ίδευση, που συνίσταται

στους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης 

των εκβιαστών και γενικά των κακοποιών, 

για σωστούς ελέγχους σε αυτοκίνητα, ει

σόδους σε σπίτια και διάφορα άλλα που θα 

μας χρειαστούν στην πορεία.

ΠΩΣ "ΣΤΗΝΕΤΑΙ· ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κατ' αρχήν, ο χρόνος που απαιτείται για 

να στηθεί μια επιχείρηση εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου ε

γκλήματος που πρόκειται να επιληφθούμε. 

Μπορεί να χρειασθούν από τρεις ώρες μέ

χρι πέντε μέρες, ανάλογα σε ποιά φάση της 

εκβίασης λαμβάνουμε γνώση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Λόγω της ιδιαιτερότητας του Τμήματος 

και της συχνής κλήσης του προσωπικού 

πρέπει να εφοδιαστούμε με φορητά τηλέ

φωνα -μπ'μπερς-, διότι όλη τη μέρα όλη την 

ώρα δεν μπορεί ο καθένας να βρίσκεται πά

νω σε ένα τηλέφωνο

Επίσης το όχημα για καταδίωξη κακο

ποιών και παρακολούθηση υπόπτων, που ε

ξυπηρετεί αυτήν την υπηρεσία είναι η μοτο

σικλέτα. Βέβαια χρειαζόμαστε και αυτοκί

νητα σε καλή κατάσταση, με τη δυνατότητα 

να τα αλλάζουμε συχνά για να μην τα εντο

πίζουν οι κακοποιοί από τη μάρκα, το χρώμα 

ή τους αριθμούς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ό

τι όπως εμείς προσπαθούμε να μάθουμε για 

αυτούς έτσι και αυτοί προσπαθούν να μά

θουν για μας. Συνέχεια γίνεται ένας "πόλε

μος εξακριβώσεων".

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Τελευταία συνελήφθη όλη η ομάδα Πα- 

πασταμάτη, αν και συνέχεια μας άλλαζαν 

θέσεις και σημεία συναντήσεως. Εηρόκειτο 

για μια καλοστημένη επιχείριση με μεγάλη 

επιτυχία, που την αμαύρωσε, όμως, το ατυ

χές γεγονός, ο θάνατος του αστυφύλακα 

Μπουτσαρέλη. Οι κακοπο ιο ί είχαν έρθει 

α π ο φ α σ ισ μ έ ν ο ι να σ κο τώ σ ο υ ν , δ ιότι 

πρ ιν  γ ίνε ι ο ,τ ιδ ή π ο τε . ο Α να σ τα σ ίο υ  

τράβηξε το πιστόλι του και έρριξε.

Αλλη επιχείρηση μεγάλη και σοβαρή 

ήταν στον Πόρτο Γερμενό. Οταν συ- 

νελήφθησαν ο Καλτσάς, ο Σούφλιας, ο Δί- 

πλας (δολοφόνος του Αστυφύλακα Κώστα 

στη ληστεία των ΕΛ.ΤΑ. Καλλιθέας) και οι άλ

λοι, εκεί πήγαν όλα καλά. Σινελήφθησαν αυ

τοί και ομολόγησαν αρκετές ληστείες.

Αλλη επ ιχ ε ίρ η σ η  ε ίχα μ ε  στο μπαρ 

"Στρες". Εκεί πιάσαμε πέντε άτομα. Στην πε

ρίπτωση του μπαρ ήρθε ο εκβιαζόμενος σε 

μας και πρ οσ ημειώ θηκα ν τα χρήματα, 

στήθηκε το συγκεκριμένο ραντεβού, πήγα

με στο μπαρ οι μισοί μέσα και οι άλλοι μισοί 

έξω. Με υπομονή σχεδιάστηκε η επιχείρη

ση και περιμέναμε. Σε κάποια στιγμή ήρθαν 

οι εκβιαστές, έξι άτομα. Πήρανε τα χρήματα 

έξω από το μηάρ και στην συναλλαγή αυτή 

τους περικυκλώσαμε και τους συλλάβαμε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι μετά τα τε

λευταία "κτυπήματα" που έδωσε η Υπηρεσία 

αυτή στους εκβιαστές, αυτοί δρούν βιαστι

κά, αποφεύγουν το στήσιμο, δηλαδή το "ση

μείο του ραντεβού". Λένε π.χ. στονεκβιαζό- 

μενο: "έχε τα λεφτά μαζί σου και σε κάποια 

φάση εγώ κάποια μέρα θα σε συναντήσω 

και θα μου τα δώσεις". Αυτό οπωσδήποτε 

καθιστά τη δουλειά μας πολύ δύσκολη, γιατί 

δεν έχουμε τη δυνατότητα και από πλευράς 

προσωπικού και μέσων, να παρακολου

θούμε συνέχεια τον εκβιαζόμενο για να ε

ντοπίσουμε τον εκβιαστή τη στιγμή που θα 

τον πλησιάσει για να του πάρει τα χρήματα.

Επιμέηκκΐ:Αρχ/καςΔημ.ΦραγκούΛηε
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ;
του Gerry Edwards, από το Περιοδικό της ΙΡΑ Νέας Ζηλανδίας, σε μετάφραση Κώστα Παπακωνσταντίνου

- Ο Αστυνομικός πρέπει να είναι σε τέ

τοιο βαθμό διπλωμάτης, ώστε διευθετώ

ντας διαφορές μεταξύ δύο ατόμων να κάνει 

και τους δύο να νομίζουν ότι είναι κερδισμέ

νοι. Αλλά αυτό δεν θα το κατορθώσει αν εί

ναι ειλικρινής.

- θ α  πρέπει να παίρνει στο λεπτό απο

φάσεις, που ένας δικηγόρος θα χρειαζόταν 

μήνες. Αν είναι βιαστικός θα δείχνει αδιά

φορος, αν είναι γεμάτος φροντίδες θα 

μοιάζει με οκνηρό.

- Πρέπει να φθάνει πρώτος σε κάθε συμ

βάν και να είναι αλάθητος στις διαγνώσεις 

του.

- Πρέπει να ξέρει να παρέχει πρώτες 

βοήθειες και να βεβαιώνεται ότι το θύμα γυ

ρίζει στο σπίτι του αρτιμελές, γιατί αλλιώς

θα βρεθεί κατηγορούμενος.

- Πρέπει να γνωρίζει κάθε τύπο όπλου 

και το χειρισμό του, να το τραβάει εν κινήσει 

και να χτυπάει εκεί που δεν πονάει.

- Πρέπει να είναι ικανός να καθηλώνει 

δύο άνδρες, που ο καθ' ένας τους έχει δι

πλάσια σωματική διάπλαση και τη μισή ηλικία 

από αυτόν, χωρίς να τσαλακώνει τη στολή 

του ή να γίνεται βίαιος.

- Πρέπει να είναι παντογνώστης για να 

μπορεί να πληροφορεί μία μητέρα που θα 

βρει φάρμακα για το μωρό της μέσα στα 

μαύρα μεσάνυχτα, αλλά να γνωρίζει συγ

χρόνως που μπορεί να συναντήσει κανείς ό

λες τις αμαρτίες του κόσμου (χωρίς όμως 

να δοκιμάζει κομμά από αυτές).

- Πρέπει να είναι ικανός να εξιχνιάζει α

πό μ'α ανθρώπινη τρίχα ένα έγκλημα, να βρί

σκει το όπλο του εγκλήματος και να ανα

καλύπτει το δράστη. Αν όλα αυτά τα κατορ

θώσει, θα θεωρηθεί απλά τυχερός, αν ό

μως αποτύχει θα θεωρηθεί ακατάλληλος 

για τη δουλειά του.

- Οταν παίρνει προαγωγή, θεωρείται ότι 

έχει πολιτική ή άλλη εύνοια, αν μένει όμως 

στάσιμος, ότι είναι μπουμπούνας.

-  Συμπέρασμα:

Ο Αστυνομικός πρέπει να είναι κοινω

νικός λειτουργός. γιατρός, διπλωμάτης, 
δικηγόρος, εγκληματολόγος, σκληρός 

άνδρας αλλά και ιππότης.

Και βέβαια ένας επαγγελματιάς, που 

με τον πενιχρό μισθό του θα πρέπει να 

θρέψει την οικογένειά του.
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Η εξακρίβωση 
της ταυτότητας του όπλου

Του Στεργίου Αλεξιάδη
Καθηγητή Αριστοτελείου Π αν/μ ίου Θ εσ σ α λον ίκης ·

Η εξακρίβωση της ταυτότητας του όπλου που χρησιμο
ποιήθηκε για τη διάπραξη συγκεκριμένου εγκλήματος εί
ναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί μπορεί να οδηγήσει στη 
διαπίστωση της ταυτότητας του δράστη του είτε άμεσα 
(όταν π.χ. το όπλο είναι δηλωμένο στο όνομά του) είτε 
έμμεσα (από τα ίχνη, λ,χ. δακτυλικό αποτυπώματα, που 
ενδεχόμενα άφησε ο δράστης πάνω του ή από μάρτυ
ρες που γνωρίζουν τη σχέση δράστη και όπλου).

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι βέβαια εύλογο, ότι ο 
δράστης δεν εγκαταλείπει το όπλο του στον τόπο του ε 
γκλήματος αλλά κατά κανόνα προσπαθεί να το απο- 
κρύψει. Τα διαθέσιμα τότε στοιχεία είναι τα τραύματα, 
που προκλήθηκαν, και οι κάλυκες και τα βλήματα, που εν
δεχόμενα βρέθηκαν.

Το τραύμα μόνο (όταν δηλ. δεν βρεθούν κάλυκας και 
βλήμα, γεγονός που συνήθως δεν συμβαίνει στα κυνηγε
τικά όπλα, τα οποία προκαλούν κατά κανόνα τυφλά 
τραύματα) μπορεί να δώσει ελάχιστες ενδείξεις σχετικά 
με το όπλο, αναφερόμενες όχι στην ταυτότητα αλλά οτο 
είδος του. Στην περίπτωση αυτή το συμπέρασμα θα βα
σιστεί στο στόμιο εισόδου, στον πόρο και στο στόμιο ε 
ξόδου του τραύματος, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπό
ψη την απόσταση από την οποία ρίχτηκε ο πυροβολισμός 
και το σημείο του σώματος από όπου εισήλθε το βλήμα 
(π.χ. μαλακά μόρια, κρανίο κλπ.). Από τα διαπιστωμένα 
σχετικά στοιχεία (λ.χ. διάμετρο του στομίου εισόδου και 
του στομίου εξόδου και σχέση μεταξύ των δύο τούτων, 
μορφή και κατεύθυνση των χειλέων των εν λόγω στο
μίων, μορφή του πόρου του τραύματος κ.ά.) μπορεί να 
ουναχθεί αν το όπλο ήταν μεγάλου, μεσαίου ή πολύ μι
κρού διαμετρήματος.'

Οι δυσκολίες για την εξακρίβωση του είδους του ό
πλου που χρησιμοποιήθηκε ελαττώνονται σημαντικά, αν 
βρεθεί το βλήμα που χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα αναλ
λοίωτο. Τότε, από το αν τούτο είναι επενδυμένο ή όχι και 
από το βάρος, το πάχος και το ύψος του, όπως επίσης και 
από τα εντυπώματα των ογκωμάτων της κάννης που 
αφήνονται πάνω ο. αυτό, μπορεί να εξακριβωθεί ασφαλέ
στερα το είδος του όπλου (λ.χ. αν πρόκειται για μα- 
κρύκαννο ή βραχύκαννο και στην τελευταία περίπτωση 
αν πρόκειται για πιστόλι ή περίστροφο, αριστερόστροφο 
ή δεξιόστροφο κ,ο.κ.).

Η γνώση, ωστόσο, του είδους και του συστήματος του 
όπλου του εγκλήματος αποτελεί ένα ελάχιστο μόνο 
βήμα προς την διελεύκανσή του. που δείχνει απλώς την 
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί ειδικότε
ρα η ανάκριση. Από κει και πέρα, το ουσιώδες κρίσιμο 
ζήτημα που ακολουθεί είναι, αν συγκεκριμένο όπλο που 
βρέθηκε στα χέρια ύποπτου είναι πραγματικά εκείνο με 
το οποίο ρίχτηκε ο πυροβολισμός ή, σε περίπτωση κατά
σχεσης περισσοτέρων όπλων, με ποιο από αυτά ρίχτηκε

ο πυροβολισμός. Η απάντηση στο ζήτημα τούτο μπορεί 
να δοθεί μόνον αν υπάρχουν διαθέσιμα βλήματα ή οι κά
λυκες του όπλου εκείνου και θα στηριχτεί σε σύγκρισή 
τους με αντίστοιχα βλήματα ή κάλυκες που πειραματικά 
θα πορθούν από τα ύποπτα όπλα διαμέσου πραγματο
γνωμοσύνης.

Στο θέμα αυτό ιδιαίτερα χρήσιμα αποδεικνύονται τα 
χαρακτηριστικά του κάθε όπλου, τόσο εκείνα που από 
την κατασκευή του λόγω του είδους και του συστήματος 
του αποκτά, όσο και τα εντελώς ατομικά του λόγω της 
χρήσης, της συντήρησής του κλπ. Από αυτά, τα χαρακτη
ριστικά του συστήματος του όπλου (που αποτυπώνονται 
πάνω στο βλήμα και τον κάλυκα) αποκλείουν αναμφι
σβήτητα την ταυτότητα, όταν αποδειχθούν διαφορετικά 
(λ.χ. το βλήμα του όπλου του εγκλήματος φέρει πάνω του 
αποτυπώματα 4 γραμμώσεων, ενώ το συγκριτικό βλήμα 
φέρει αποτυπώματα ό ή 7 γραμμώσεων. ή ο αριθμός των 
γραμμώσεων είναι ο ίδιος αλλά στο ένα αυτές είναι αρι
στερόστροφες και στο άλλο δεξιόστροφες). Σε περίπτω
ση, όμως, που τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι 
ίδια, πρέπει να ακολουθήσει σύγκριση των ατομικών χα
ρακτηριστικών, που αποτυπώνονται ιδιαίτερα στην περι
φερειακή επιφάνεια των βλημάτων (από συμπίεση και 
προστριβή τους στα τοιχώματα της κάννης) ή πάνω στο 
πυθμένιο του κάλυκα (σημάδια του επικρουστήρα, του ε- 
ξαγωγικού όνυχα, του εξολκέα) ή στο σώμα του κάλυκα 
(από τη θαλάμη του όπλου κλπ.)2.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω συγκρίσεων 
παίρνονται κατ. αρχήν πειραματικά δείγματα βολίδων ή 
καλύκων από το ύποπτο όπλο. Είναι σκόπιμο, τα πειραμα
τικά βλήματα και κάλυκες να είναι του ίδιου τύπου, του ί
διου εργοστασίου και αν είναι δυνατόν της ιδίας παρτί
δας και χρονολογίας με τα προς σύγκριση (ώστε να απο
φεύγονται τυχόν διαφορές από άλλη σύνθεση μετάλλου, 
άλλα μηχανήματα κατασκευής κλπ.). Οταν ενδιαφέρει ι
διαίτερα το βλήμα, ρίχνονται με το ύποπτο όπλο βολές 
σε δοχείο γεμάτο νερό ή σε κύβο παραφίνης ή οε απαλά 
στιβαγμένα στρώμματα από βαμβάκι, ώστε να μη παρα
μορφωθεί το συγκριτικό βλήμα.3 Κατόπιν τα δύο προς
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Διάγραμμα, στο οποίο φαίνεται η διαφορετική μέθο
δος κατασκευής ενός φυσιγγίου πιστολιού 9 mm. Το 
πρώτο είναι για Browning και το δεύτερο για Parabellum.

σύγκριση βλήματα ή κάλυκες φωτογραφίζονται σε μεγέ
θυνση και παραβάλλονται οι φωτογραφίες τους, προκει- 
μένου να διαπιστωθεί η ομοιότητα ή όχι μεταξύ τους. Το 
ίδιο είναι απαραίτητο να γίνεται και σε περιπτώσεις που 
στον τόπο του εγκλήματος βρίσκονται περισσότερα του 
ενός βλήματα (ή κάλυκες), προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν αυτά ρίχτηκαν με το ίδιο ή με διαφορετικά όπλα (γε
γονός που θα πιθανολογούσε ύπαρξη περισσοτέρων α
πό έναν δραστών).

Εδώ θα έπρεπε ιδιαίτερα να τονιστεί το γεγονός, ότι, 
ενώ παλιότερα η σύγκριση των βλημάτων των πυροβό
λων όπλων γινόταν με διάφορες μεθόδους, όπως με
τρήσεις των αποτυπωμάτων με μικροφακούς, φωτογρά
φηση των βλημάτων και αντιπαραβολή των αποτυπωμά
των τους, λήψη εκμαγίων από γύψο, παραφίνη κλπ. των 
βλημάτων και ύστερα φωτογράφηση και σύγκρισή τους 
κ.ά„ από το 1922 άρχισε να εφαρμόζεται μέθοδος που ε 
πινόησε ο καθηγητής της ιατροδικαστικής στην Αθήνα I. 
Γεωργιάύης, η οποία βρήκε γενική επιδοκιμασία και έγινε 
διεθνώς παραδεκτή.4 Η τεχνική της εφαρμογής της εν 
λόγω μεθόδου, που είναι απλή, δεν απαιτεί τεχνικές συ
σκευές και επιτρέπει την παραβολή των βλημάτων σ. ο
λόκληρη την κυλινδρική τους επιφάνεια, είναι η εξής:

Πάνω σε λεία αλλ όχι πολύ σκληρή επιφάνεια (π.χ. τε
τράδιο, λαστιχένια πλάκα κλπ.) τοποθετείται ένα φύλλο 
καρμπόν γραφομηχανής. Πάνω στο καρμπόν κυλιέται το 
προς εξέταση βλήμα με τη βοήθεια ενός αντικειμένου με 
πλατειά επιφάνεια (λ.χ. κομμάτι ξύλου, βιβλίο κλπ.). με το 
οποίο το βλήμα πιέζεται ελαφρά και ομοιόμορφα καθώς 
κυλιέται πάνω στο καρμπόν. Με την πίεση που θα α
σκήσουν τα διάφορα σημεία της επιφάνειας του βλήμα
τος πάνω στο καρμπόν, όλα αυτά θα αποτυπωθούν αντί
στοιχα στο λευκό φύλλο χαρτιού που τοποθετήθηκε κάτω 
από το καρμπόν. Κατ. αυτόν τον τρόπο παίρνεται το ανά
πτυγμα της επιφάνειας του βλήματος πάνω σε χαρτί. Η ί
δια εργασία επαναλαμβάνεται με το συγκριτικό βλήμα και 
τα δύο αναπτύγματα παραβάλλονται σε παράλληλες 
σειρές. Η φωτογραφική μεγέθυνση των αναπτυγμάτων 
διευκολύνει την παραβολή τους. Αντί λευκού χαρτιού

μπορεί να χρησιμοποιηθεί φύλλο κασσιτέρου.
Η παραπάνω μέθοδος, ωστόσο, δεν είναι δυνατό να 

εφαρμοστεί, όταν το βλήμα είναι για οποιοδήποτε λόγο 
παραμορφωμένο, γιατί τότε δεν είναι δυνατό να παρθεί 
το ανάπτυγμα της επιφάνειάς του με τον τρόπο που πε- 
ριγράφτηκε. Σε τέτοια περίπτωση ή και άσχετα από το γε
γονός αυτό, σε οργανωμένα εγκληματολογικά εργα
στήρια καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους. Από τις πιο 
σύγχρονες είναι η αντιπαραβολή των προς σύγκριση 
καλύκων και βλημάτων με συγκριτικό μικροσκόπιο. Το συ
γκριτικό μικροσκόπιο αποτελεί σύμπλεγμα δύο μικροσκο
πίων με ένα κοινό προσοφθάλμιο φακό, που επιτρέπει 
την ταυτόχρονη εξέταση και φωτογράφηση των δύο 
προς σύγκριση καλύκων ή βλημάτων, τα οποία είναι το
ποθετημένα σε δύο θέσεις που μετακινούνται με τη 
βοήθεια κοχλιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σύμπτωση 
των εικόνων τους*

Η διαφορά μεταξύ του κάλυκα Α.. που προορίζεται για 
περίστροφο και του κάλυκα Β.. που προορίζεται για αυτό
ματο πιστόλι..

Χρησιμοποιούμενοι γεμιστήρες για περίστροφα

Σημειώσεις:
1.1. Γεωργία δη, Ιατροδικαστική, Α„ σσ. 405 - 406.

2. Βλ τη σχετική μελέτη του Δ. Ροβίθη, Περί του εκ των καλύκων 

καθορισμού της ταυτότητος των ποτολίων και περιστρόφων, 1952.

3. Βλ Kirk. Crime investigation, ρ. 341.

4. Βλ Γεωργάδη. Ιατροδικαστική, Α„ σσ. 419επόμ. Την παραθέτουν 

οι belkin - Korukhov, Criminalistis. ρ. 116, χωρίς να μνημονεύουν την 

πατρότητα της.

5. Βλ Ηλόκη, Ιατροδικαστική, Α„ σ. 634, Μαρκότου, Εποτημονκή 

αστυνομία, τεύχ. β.. σ. 207 επόμ., Burrard, Forensic Ballistics, ρ. 126 ε-

πόμ.

• (Από το βιβλίο του Ανακριτιχή, Θεσσαλονίκη 1993).
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του Υπαστϋνόμου Β. Γοώργιου Αγάθου

Ενα από τα σημαντικότερα γεγονότα για την Ελλάδα 
στο χρόνο που διανύουμε, είναι η ανάληψη της προε
δρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προεδρία θα ολοκλη
ρωθεί με τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιη
θεί στις 24 και 25 Ιουνίου στην Κέρκυρα.

Η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας στο δρόμο προς τη 
Δυτική Μεσόγειο, και αντίστροφα, της επέτρεψε να ανα
πτύξει και να διατηρήσει, μέχρι σήμερα, επαφές και σχέ
σεις με τους διάφορους λαούς της Μεσογείου και να μεί
νει ανοικτή σε ποικίλες καλλιτεχνικές και πνευματικές ε 
πιρροές. Η θέση της αυτή τής έδωσε και τής δίνει τον ι
διόμορφο χαρακτήρα της, το ιδιαίτερο χρώμα της και το 
πλούσιο σε ιστορία παρελθόν και παρόν της. Παρόν, το 
οποίο σφραγίζεται από την επιλογή του νησιού για την 
πραγματοποίηση του τόσο σημαντικού αυτού πανευρω
παϊκού γεγονότος.

Αξίζει, λοιπόν, να αναφέρουμε τους τόπους στους ο
ποίους θα διεξαχθούν οι εργασίες της Συνόδου αυτής: 

α. Στις 24 και 25 Ιουνίου θα γίνει η σύγκληση των 12 
Πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Παλαό Ανά
κτορα, τα οποία μέχρι σήμερα φιλοξενούσαν το Σινο-ια- 
πωνικό Μουσείο και τα οποία ανακαινίσθηκαν και διαμορ
φώθηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες της Συνόδου.

Τα Ανάκτορα αυτά, βρίσκονται στη Βορειοανατολική 
πλευρά της Κάτω Πλατείας. Τόσο τα Ανάκτορα όσο και η 
Πλατεία θεωρούνται ιστορικής σημασίας και σπουδαίας

αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική, της οποίας η γραμμή θυμί
ζει έντονα το Παρίσι, αφού όλη η διαμόρφωση των χώ
ρων της Πλατείας (Σπιανάδα) και των γύρω κτιρίων (Λι- 
στόν) είναι έργο του ίδιου αρχιτέκτονα, που κατασκεύα
σε την παρισινή Λεωφόρο Ριβολί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή λέγεται μέχρι 
σήμερα "Λιστόν", διότι τα παραπάνω έργα χτίσθηκαν στη 
βάση που βρισκόταν το παλιό κτίριο του Σώματος των Ευ- 
γενών της Βενετοκρατίας. στο οποίο δεν επιτρεπόταν η 
είσοδος των αστών και των δουλοπάροικων, αλλά μόνον 
των γραμμένων στον Κατάλογο ClistaJ Ευγενών.
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β. Ενα επίσης σημαντικό από ιστορική και αρχιτεκτονική 
άποψη κτίριο είναι το Παλαιό Φρούριο, μέσα στις εγκατα
στάσεις του οποίου θα λειτουργήσει το Κέντρο Τύπου. 
|ν1έχρι σήμερα, οι χώροι αυτοί ήταν εγκαταλειμμένοι και 
ανακαινίσθηκαν για τις ανάγκες της Συνόδου. Εδώ, ήδη έ
χουν διαμορφωθεί σύγχρονα Κέντρα Τύπου, με μη
χανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για να μπορέσουν οι 
ξένοι αλλά και οι Ελληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπο
λογίζεται να ξεπεράσουν τον αριθμό - ρεκόρ των 2.000, 
να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να μεταδώσουν 
τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής.

Το Φρούριο αυτό είναι ένα από τα τρία που είχε ήδη η 
Κέρκυρα όταν παραδόθηκε στους Ενετούς. Αρχισε να 
κατασκευάζεται μετά την επιδρομή των Γότθων στο νησί, 
το 550 μ.Χ„ όταν οι Κερκυραίοι που επέζησαν από τη λαί
λαπα εκείνη, κατέφυγαν στην ανατολική άκρη της σημε
ρινής Πόλης, όπου υπήρχε μία μικρή χερσόνησος που 
προσέφερε φυσική οχύρωση. Το παλαιό αυτό Φρούριο έ 
γινε με το χρόνο, αρχικά από τους Βυζαντινούς και τους 
Ενετούς και, τέλος, από τους Γάλλους και τους Αγγλους 
πραγματικά απόρθητο.

γ. Η Σύνοδος θα κλείσει με το επίσημο δείπνο, που θα 
παρατεθεί στις 24 Ιουνίου σε ένα εκπληκτικής φυσικής ο
μορφιάς τοπίο, το Αχίλλειο, που βρίσκεται στην τοποθεσία 
του Γαστουρίου.

Η ομορφιά αυτού του τοπίου στάθηκε η αιτία ώστε η 
Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισσάβετ, ύστερα από κά
ποια επίσκεψή της στο νησί, να ξεκινήσει την ανέγερση 
μιας έπαυλης, μικρογραφίας των Ανακτόρων της Βιέννης, 
η οποία τελείωσε το 1891. Αρχιτεκτονικά, το νεοκλασικό 
αυτό κτίριο έχει κύριο ρυθμό τον Πομπιανό αλλά, παράλ
ληλα, έχει στοιχειά του Ιωνικού. Ρωμαϊκού και Αιολικού 
ρυθμού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ονομασία "Αχίλλειο" δόθηκε 
από την Αυτοκράτειρα, λόγω της ιδιαίτερης λατρείας της

προς τον κεντρικό ήρωα της Ιλιάδας. στον οποίο αφιέρω
σε το ανάκτορο επειδή γι. αυτήν εξέφραζε την ομορφιά 
και τη δύναμη, στοιχεία που και η ίδια διέθετε.

Μετά το θάνατο της Ελισσάβετ, το 1907, το "Αχίλλειο" 
περιέρχεται στην κυριότητα του Κάϊζερ, κατά τη διάρκεια 
δε των δύο Παγκοσμίων Πολέμων χρησιμοποιήθηκε σαν 
Στρατηγείο ή και Νοσοκομείο από τους κατακτητές και 
δυστυχώς λεηλατήθηκε. Η καταστροφή ολοκληρώθηκε 
μετά την Απελευθέρωση, οπότε χρησιμοποιήθηκε για 
διάφορες ανάγκες του Δημοσίου.

Τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία κατανοώντας τη 
σπουδαιότητα του ιστορικού αυτού κτιρίου, προχώρησε 
στην ανακαίνιση και αναπαλαίωσή του, με αποτέλεσμα 
να αποτελεί μνημείο - σύμβολο του νησιού και πόλο έλ
ξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο.

Οι τρεις αυτοί χώροι, που επιλέχθηκαν για να 
καλύψουν τις ανάγκες της Συνόδου, θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι δεν αποτελούν τα μοναδικά αξιόλογα μνη
μεία του νησιού, ενός νησιού πλούσιου σε ιστορική, πο
λιτιστική και πολιτική παράδοση, όπως είναι η Κέρκυρα. □
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Ψαρά:
170 χρόνια 

από την καταστροφή
Μ ΤΗΝ

-ΟΛΟΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ
Ο μεοαίωνας κάλυψε με το πέπλο της αφάνειας τα Ψαρά, 

την Ψυρίη ή τα Ψύρα της αρχαιότητας, ενώ η άλωση της Πό
λης (1453) ουνέπεοε με την εγκατάλειψή τους και από τους 
τελευταίους κατοίκους τους. Αργότερα, κατά τους ΙΣΤ. και ΙΖ. 
αιώνες, ελληνικές οικογένειες από την Εύβοια, τη θετταλο- 
μαγνηοία, τη Δ. Ηπειρο και τη Χίο εγκαταστάθηκαν στο νησί 
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την τουρκική τυραννία. 
Οι νεήλυδες δεν άργησαν να συνενωθούν και να εγκατα
σταθούν γύρω από το παλιό φρούριο -το Παλιόκαστρο- το 
οποίο επισκεύασαν για να προφυλάσσονται από τους πειρα
τές.

Δεν πέρασε καιρός πολύς και οι θετταλομάγνητες και Η- 
πειρώτες των Ψαρών στράφηκαν στη θάλασσα. Ο Ρωσο- 
τουρκικός πόλεμος των ετών 1769 - 1774 θα σημαίνει την 
έναρξη της ιστορικής δράσης του νησιού. Οι Ψαριανοί ναυ
τικοί θα γίνουν το φόβητρο των Τούρκων. Μετά τη συνθήκη 
του Κιουτοούκ Καϊναρτζή (1774) κατορθώνουν να κατευνά
σουν την οργή του Σουλτάνου και του Καπετάν Πασά και α- 
πέχοντες από το επαναστατικό κίνημα του Λάμπρου Κατσώ- 
νη (1794) εξασφαλίζουν ειρηνικό βίο ως τα 1821. Η ειρηνική 
αυτή περίοδος και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι επέτρεψαν στα 
Ψαρά να αποκτήσουν μεγάλη εμπορική και ναυτική δύναμη. 
Ετσι στις παραμονές του αγώνα το νησί αποτελεί την τρίτη 
ναυτική δύναμη του υπόδουλου ελληνισμού, μετά την Υδρα 
και τις Σπέτσες, διαθέτοντας 45 περίπου πλοία (μπρίκια, σα- 
κολέβες, κ,λπ.).

Οι Ψαριανοί γρήγορα μυήθηκαν στα μυστήρια της Φιλικής 
Εταιρείας και αμέσως μετά την κήρυξη της επανάστασης α
πό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία άρχισαν μυ

στικές επαφές με τους Υδραίους και τους Σπετσιώτες, επα
φές που θα καταλήξουν την κήρυξη της επανάστασης στο 
νησί ανήμερα το Πάσχα του 1821. Ο στόλος τους υπό την 
αρχηγία του Νικολή Αποστόλη, συμπράττοντας με τον ενω
μένο ελληνικό στόλο, δε θα αργήσει να ξαναγίνει -όπως και 
πριν 51 χρόνια- ο φόβος των Τούρκων. Τα Ψαρά περηφα
νεύονται για την πρώτη κατασκευή ο. αυτά πυρπολικών από 
τον Πάργιο Πατατούκο. Οι πυρπολητές τους Κανάρης, Παπα- 
νικολής, Νικόδημος, ο μοναχός Ιωάσαφ Νικολάρας και οι Νι
κόλαος, Δημήτριος και Αντώνιος Βρατσάνοι σκορπίζουν φω
τιά και θάνατο στον τουρκικό στόλο. Ομως και η τουρκική α
πάντηση δε θα αργήσει...

Από τις αρχές του 1824 μαύρα σύννεφα άρχισαν να υψώ
νονται πάνω από τον ορίζοντα του ηρωικού νησιού. Ο Σουλ
τάνος Μαχμούτ Β. βλέποντας ότι είναι αδύνατη με μόνες τις 
τουρκικές δυνάμεις η καταστολή της επανάστασης, επικα
λείται τη βοήθεια του Μεχμέτ Αλη της Αιγύπτου. Οι εσωτερι
κές έριδες και ο εμφύλιος δεν επιτρέπουν στην προσωρινή 
ελληνική "Διοίκηση' να λάβει κανένα μέτρο για να αποτρέψει 
την καταστροφή της Κρήτης, της Κάσου και των Ψαρών. Ε
ξάλλου οι ιθύνοντες είχαν άλλες προτεραιότητες. Την εξα
σφάλιση της εξουσίας και τις αναμενόμενες λίρες του αγγλι
κού δανείου.

Στα Ψαρά κάτω από την απειλή της τουρκικής επίθεσης 
συνέρχεται για τελευταία φορά η τοπική Βουλή. Οι 20.000 πε
ρίπου πρόσφυγες από τα παράλια της Μικράς Ασίας και οι 
1.200 ένοπλοι Θεσσαλοί, που βρίσκονται στο νησί, φοβούμε
νοι μην εγκαταλειφθούν εκεί από τους Ψαριανούς απαιτούν 
να γίνει η άμυνα στη στεριά και να παροπλισθεί ο στόλος ε-
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κτός από 9 πυρπολικά και 5 πολεμικά, τα οποία θα αναπτύσ
σονταν σε επίκαιρα σημεία του νησιού. Η απαίτησή τους θα 
γίνει τελικά δεκτή. Ομως στις 19 Ιουνίου 1824, Πέμπτη, στις 5 
το απόγευμα, ο Χορσέφ πασάς αποπλέει από τη Μυτιλήνη 
με 140 σκάφη (2 κατάψρακτα. 5 φρεγάδες, 45 δρόμωνες, 
πάρωνες και κανονιοφόρα, 88 μεταγωγικά και 14.000 άν- 
δρες) με κατεύθυνση τα Ψαρά, για να βρεθεί το βράδυ της 
επόμενης μέρας στον αβαθή όρμο "Κάναλο" προς Β. του νη
σιού. Το πρωί της 21ης Ιουνίου τα τουρκικά αποβατικά σώμα
τα κατέβαλαν την αντίσταση των ελάχιστων υπερασπιστών. 
Τα δύο ασθενή πυροβολεία εσίγησαν. Ο δρόμος για την 
πρωτεύουσα του νησιού είχε ανοίξει. Η προέλαση των επι
δρομέων θα συναντήσει τη λυσσώδη αντίσταση των Ψαρια
νών στη θέση Φτελιό, παρά τον ομώνυμο όρμο. Οι υπερα
σπιστές της θέσης εκείνης, βλέποντας ότι είναι αδύνατο να 
την κρατήσουν, βάζουν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανα- 
τινάσσονται. Η προέλαση προς την πόλη συνεχίζεται...

Μετά σφοδρή μάχη οι εισβολείς καταλαμβάνουν την πό
λη. Μονάχα το Παλαιόκαστρο αντέχει ακόμη αλλ. ως πότε. 
Τον επίλογο του δράματος θα τον γράψει με το χέρι του ο 
Αντώνης Βρατσάνος την Κυριακή, 22 Ιουνίου 1824. Αφού 
πρώτα πάρει την ευχή του γέροντα και τυφλού πατέρα του 
Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των Ψαρών, θα βάλει φω
τιά στο μπαρούτι... Η Μαύρη Ράχη των Ψαρών θα περάσει 
στην αιωνιότητα σαν μια από τις πιο ακραίες στιγμές κατα
ξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι Τούρκοι θα ανα
χωρήσουν αφήνοντας πίσω τους μονάχα στάχτες και σέρνο
ντας στην αιχμαλωσία πολλούς Ελληνες και 100 περίπου 
σκάφη. Μονάχα 16 σκάφη και 7 πυρπολικά απέφυγαν την αιχ
μαλωσία. σώζοντας γύρω στα 3.000 άτομα. Η Δέποινα, η 
γενναία σύζυγος του Κανάρη, με ένα παιδί στην κοιλιά και τ. 
άλλα στην αγκαλιά πέφτει στη θάλασσα, για να σώσει -όπως 
έλεγε αργότερα- το "σπόρο του Κωνσταντή".

Η συγκίνηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπήρξε μεγάλη 
για την καταστροφή των Ψαρών. Ηταν όμως πολύ αργά!! Κι ο 
Σολωμός δεν είχε παρά να γράψει το επιτύμβιο του νησιού:

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατώντας η δόξα 
μονάχη μελετά τα λαμπρά παληχάρια και στην κόμη στεφάνι

φορεί γινωμένο από λίγα χορτάρια πούχαν μείνει στην έρη
μη νή·

Μέσα, όμως, από τις στάχτες κα τους καπνούς των ερει
πίων του νησιού προβάλλει αδυσώπητα το ερώτημα: Ηταν α
ναπόφευκτη η πτώση των Ψαρών; Ασφαλώς όχι. Κι αυτό το δέ
χονται όλοι. Η καταστροφή του νησιού οφείλεται στην απραξία 
του ελληνικού, δηλαδή του υδραιοσπετοιώτικου, στόλου. Οι 
Ελληνες θα σπεύσουν να αποδώσουν τις ευθύνες στον Επί
τροπο του αγγλικού δανείου, συνταγματάρχη Stanhope, ο ο
ποίος μετά το θάνατο του Byron πρόβαλε αντιρρήσεις για την 
καταβολή της πρώτης δόσης. ‘Εν ώ δε κατεστρέφοντο τα Ψα
ρά'. γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης, 'α ι ναυτικοί μοίραι Υδρας 
κα Σπετσών ηπράκτουν δι. έλλειψιν των εις έκπλουν. Προ πολ- 
λού είχε φθάσει. ως είπομεν. η πρώτη κα η δευτέρα δόσις των 
δανείων εις Ζάκυνθον και εάν δεν παρενέππτσν τα περί ων 
διελάβαμεν εις την προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν αποστολήν 
αυτών, επρολαμβάνετο ίσως δια του εν καιρώ έκπλου του 
στόλου η πτώσις και της Κάσου κα των Ψαρών'(.Ιστορία Ελλη
νικής Επαναστέισεως. Γ„ 135). Δυστυχώς όμως οι ελληνικές δι
καιολογίες είναι ανεπαρκείς. Τα πάθη του εμφυλίου πολέμου, 
η αντιμαχία των Υδραιοσπετσιωτών προς τους Ψαριανούς, η 
οποία λίγο έλειψε να φτάσει σε ένοπλη ρήξη το φθινόπωρο 
του 1823, και η μικροψυχία των προυχόντων της Υδρας και των 
Σπετσών, που την κρίσιμη στιγμή αρνήθηκαν να ανοίξουν τις 
κάσες τους, κράτησαν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια (Κυριάκου 
Σιμόπουλου. Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 1821. τ. Γ„ 
Αθήνα 1981, σσ. 476 - 480).

Αν δεχόμαστε πως η ιστορία έχει σκοπό να παραδειγμα
τίζει, πράγμα που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από τα 
πράγματα, έχουμε καθήκον να αναζητούμε και να προβά
λουμε την αλήθεια όσο πικρή κι αν είναι, να βάζουμε το χέρι 
επί τον τύπον των ήλων. Σίγουρα ‘των Ψαρών η ολόμαυρη 
ράχη', όπως και άλλα εθνικά ολοκαυτώματα, δεν ήταν ανα
πότρεπτη. Γι. αυτό η επέτειος της καταστροφής των Ψαρών 
θα πρέπει να είναι αφορμή για εθνική περισυλλογή και μό
νον...

Υ/Α. Κων/νος Δανούσης
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To ertilη νικ ό  
u a d o u a tp t

Του Χρήστου Μαλεβίτσπ

Μέσα Ιουνίου. Μπήκαμε πλέον στο καλοκαίρι. Πρόκει
ται να ζήσουμε το ελληνικό θέρος ακόμη μια φορά στη 
ζωή μας. Οσαν καινούργια περιπέτεια. Διότι το καλοκαίρι 
εισδύει βαθιά στα μυστικά στη ζωή μας. Είναι η πλέον οι
κεία εποχή. Το φθινόπωρο και την άνοιξ η τα ζούμε ως 
θεάματα. Η μελαγχολία της φύσεως, η χαρά της φύοεως. 
Τον χειμώνα τον αποφεύγουμε. Στο καλοκαίρι παραδινό
μαστε. Και μάλιστα γυμνοί.

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το μυστήριο των ε 
ποχών. Βέβαια, τίποτε το φυσικό δεν είναι μυστηριώδες. 
Ομως, οι ρυθμοί της φύσεως συνιοτούν νεοφανείς δια
στάσεις της υπάρξεώς μας. Οι εποχές της φύοεως συ
μπλέκονται με τις εποχές της ζωής μας. Μοίρα μας είναι 
να διασχίζουμε εποχές της φύσεως. της ηληκίας μας, της 
ιστορίας. Ετσι, ώστε στο τέλος να διαγράφεται ένα πε
πρωμένο, το οποίο, στο βαθμό που είναι απροσδόκητο 
είναι και μυστηριακό. Τότε τα στοιχεία της φύσεως προσ
λαμβάνουν έντονα συμβολικό χαρα κτήρα.

Σαν τον ήλιο του Αούστερλιτς, οαν τον αιγυπτιακό 
ήλιο του Αχνατόν. Αλλά όμοια συμβολικός είναι και ο 
ήλιος του ελληνικού καλοκαιριού. Και μάλιστα είναι ο ί
διος θεός. Γιατί να είμαστε τόσο φειδωλοί στις αποθη
κεύσεις; Οι αρχαίοι Ελληνες που θεοποιούσαν κάθε 
δύναμη της ζωής, το έκαμαν από πλούτο ψυχής και από 
περίσσεια πνεύματος. Εγκαταλείψατε τους ποιητικούς 
μύθους, που έκαμαν την έρημο να ανθίζει ως κρίνον. Και 
πιστέψαμε στους μύθους τους πολιτικούς, που μετέτρε
ψαν τους ανθώνες οε έρημο. Τούτη τη στιγμή θυμούμαι 
τα λόγια του Γκαίτε προς τον Εκκερμαν: "Εάν οι Ρωμαίοι 
ήσαν τόσο μεγάλοι ώστε να συνθέτουν τέτοια μυθικά 
ποιήματα, πρέπει και εμείς να είμαστε τουλάχιστο τόσο 
μεγάλοι ώστε να τα πιστεύουμε" (12. 10. 1825). Βέβαια, 
τώρα εμείς πλέον δεν πιστεύουμε στους μύθους, όμως 
μπορούμε να αφεθούμε οτη γοητεία της ποιήσεώς τους. 
Ετσι ζούμε ποιητικά τον πρωταγωνιστή του ελληνικού κα
λοκαιριού. τον ήλιο. Που ωσάν μέγας πυρσός καταφλέγει 
τα σκότη του κόσμου και της υπάρξεώς μας και καθιστά 
τα πάν τα διαφανή. Και ο κόσμος γίνεται όμοιος με διά
φεγγο κρύσταλλο.

Ποιος μπορεί να ισχυριοθεί πως ο ήλιος δεν είναι μοί
ρα μας; Είναι η ζωή μας. Με τους κύκλους του μετράει τα 
χρόνια του βίου μας. Αρα και τον βηματισμό του προσεγ- 
γίζοντος θανάτου. Οπότε θα σβήσει ολοτελώς κάθε ί
χνος φωτός. Γι. αυτό η θερινή φωτερή του έξαψη είναι 
δοξαστική της ζωής. Παντού ασπαίρει η ζωή - στη θάλασ
σα. στον κάμπο, οτο βουνό. Το πρωί με το γαλάζιο φως, 
όταν ξυπνάει η νύχτα από τις μικρές της ώρες. Το μεση
μέρι. όταν με τον παφλασμό του λευκού φωτός πλημμυ
ρίζει η οικουμένη. Το ζαφειρένιο βράδυ, σαν η άχνα του 
δυσμικού σέλαος εισχωρεί ως το μεσονύκτιο. Δεν υπάρ
χει νύχτα. Η ζωή ξαγρυπνά απολαμβάνοντας τη δροσιά

του φωτερού σκότους, καθώς καταφθάνει πρόωρη η ε 
πόμενη η μέρα του θεοτικού καλοκαιρινού πανηγυριού.

Το μεγαλύτερο πάθος του ανθρώπου είναι το πάθος 
του φωτός. Ολοι οι λαοί έχουν εορτή των φώτων. Και εί
ναι κρίμα που το φως το θεωρούμε φυσικό. Ενώ ως φυσι
κό είναι απλώς ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το φως είναι 
κατ. εξοχήν μεταφυσικό στοιχείο, που δεν ξέρ ουμε γιατί 
ανεφάνη και γιατί φανερωθήκαμε και εμείς ο. αυτό. Το κα
λοκαίρι ζούμε τις γιορτινές ημέρες του φωτός. Που ο
πωσδήποτε δεν είναι φυσικό. Που οποσδήποτε είναι μυ- 
στηριακό. Επειδή στο ερώτημα: γιατί να υπάρχει φως; δεν 
υφίσταται απάντηση. Μόνο που το καλοκαίρι σπεύδεις 
προς την εξοχή για να το γιορτάσεις ίσαμε την τελευταία 
ίνα της υπάρξεώς σου. Μέσα στη φιλική θαλπωρή της ζε
στής θάλασσας και της καυτής άμμου.

Το καλοκαίρι είναι εποχή των καρπών. Ομως καρπός 
γίνεται κάθε συστατικό στοιχείο του κόσμου μας. Το ο
ποίο έχει ωριμάσει κάτω από την ακάματη ακτινοβολία 
του ήλιου. Και έχει λειανθεί το χρώμα του βράχου, του 
δέντρου, του χόρτου. Και έχει ευωδιαστεί από την πυκνό
τητα της ουσίας του. που το καλοκαίρι γίνεται σταλαγμός 
αμβροσίας. Το φθινόπωρο χρώμα έχει ό.τι πεθαίνει. Την 
άνοιξη χρώμα έχει ό.τι γεννιέται. Το καλοκαίρι χρώμα έχει 
ό,τι υπάρχει. Γι. αυτό και ό.τι υπάρχει έχει γεύση και έχει 
δριμεία οσμή - σαν τη ρίγανη, σαν τον αμάραντο.

Πολλές φορές έχω ακολουθήσει αραμπάδες που κου
βαλούν μπάλες τριφυλλιού για ζωοτροφή. Μοσχοβολάει 
ο καρόδρομος από το σαγηνευτικό άρωμα του ξερού 
χόρτου και τρέχω πίσω τους ξυπόλυτο παιδί στους ευλο
γημένους τόπους της Θράκης σε καιρό αλλοτινό. Τότε 
που ο δάσκαλος του δημοτικού μας μάθαινε το τραγούδι 
του καλοκαιριάτικου ήλιου:

Ήλιε μου. ήλιε μου, Χρυσοήλιε ήλιε μου. 
που κάνεις το χωράφι να γεμίσει από χρυσάφι". 
Μπορεί να είναι σπάνιοι οι χρυσοί αιώνες της ιστορίας, 

όμως έχουμε τη χρυσή εποχή κάθε χρόνο. Είναι το ελληνι
κό καλοκαίρι. Ηλιοι κυκλοδίωκτοι καλοκαιρινοί σωρεύονται 
στη μνήμη μας. Κα μακαρίζουμε τη μοίρα μας. Εστω και αν 
μας διώκουν "κα με φως και με θάνατον". ΑκαταπαύστωςΠ
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ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο, απετέλεσε ένα γεγονός μεγάλης εμβέλειας, που απέσπασε άριστες κριτικές.

Ο λόγος του διακρίθηκε για τη μεστότητα των νοημάτων και την πλήρη αντίληψη των παγκοσμίων προβλημάτων 
και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος ως κοινωνικό ον.

Στην ομιλία παρέστησαν ο πρόεδρος της Κομισιόν κ. Ζακ Ντελόρ και πλήθος αξιωματούχων του Κοινοβουλίου. 
Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Εγκόν Κλέπς εκφράζοντας τον ασυγκράτητο ενθουσιασμό του, 

χαρακτήρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη “πνευματική αυθεντία”.

Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Εντιμότατοι κυρίαι κα ί κύριοι βουλευταί.
Μετά πολλής χαράς καί βαθείας ίκανοποιήσεως εύρισκό- 
μεθα έν μέσφ ύμών έν τφ έηισήμφ τούτφ χώρφ τοΰ Εύρω- 
παϊκοΟ Κοινοβουλίου, τό όποΓον είκονίζει είς τός συνει
δήσεις τών Ανθρώπων, τό δρατόν κέντρου τής άναληφθείσης 
Ιστορικής προσπαθείας πρός ένοποίησιν τής Εύρώπης. 
ΕύχαριστοΟμεν ύμίν Από καρδίας έπί xfj Απευθυνθείσφ προ- 
σκλήσει. ΕύχαριστοΟμεν ' Υμίν, ’ Εξοχώτσιε κύριε Egon 
Klepsch, Πρόεδρε τοΟ ΕύρωπαϊκοΟ Κοινοβουλίου, έπί τφ 
ηρωτοβουλίφ τής προσκλήσεως. Καί πάσιν ύμΓν, κυρίαι καί 
κύριοι Βουλενταί, έπί τφ παρουσίφ ύμών. ΎμεΓς έχετε τήν 
μεγόλην κα ί Ιστορικήν Αποστολήν νό όρνανώσητε τήν ένότη- 
τα τών Λαών τής Εύρώπης, έν είρήνφ καί δικαιοσύνη καί 
δημοκρστίφ, δπερ έν τέλει σημαίνει έν Αλληλεγγύη καί έν 
Αγόπφ. Είναι μία Αποστολή, h Αποία ύπερβαίνέι ένδεχομέ- 
νως τό Ατομικό δρια έκόστου έξ ύμών, έχει δμως τήν δύνα- 
μ ιν  τής κοινής προσπαθείας.
Ή  ένοποίησις τής Εύρώπης, είς τήν Αποίαν έχετε Αφιερώ
σει τός δυνόμεις ύμών, ώς έκπρόσωποι τής θελήσεως τών 
λαών ύμών, τυνχόνει ύμϊν οίκείον έργον. ΔιακονοΟμεν πα- 
ρόδοσιν δέκα καί έπτό αίώνων μεριμνών καί Αγώνων διό 
τήν σωτηρίαν καί ένότητα τοΰ πολιτισμού τής Εύρώπης. Τό 
πρεσβυγενές ΠατριαρχεΓον τής Νέας Ρώμης - Κωνσταντινου
πόλεως, Αμού μετό τοΟ έτέρου εύρωπαϊκοΟ Αξονος, τής Πα· 
λα ιός Ρώμης, δεν ηύτυχήσαμεν νό καταστήοωμεν Αρατήν τήν 
ένότητα ταύτην. Αίσθανόμεθα βαθύτατα τήν θλίψιν έκ τοΟ 
γεγονότος τούτου. Ό μω ς έξακολουθούμεν, καί μόλιστα Από 
κοινοΟ, τήν Αφετηριακήν μαρτυρίαν ύμών: Ό τ ι λ πολιτική 
ένότης, χωριζομένη τοΟ πολιτισμού, δηλαδή τοΟ θεμελίου 
νοήματος τών Ανθρωπίνων σχέσεων, είναι Αδύνατον νό Αδη- 
γήση είς τό κατόρθωμα τής ένιαίας Εύρώπης. Ή  σκοπουμέ- 
νη ένότης τών λαών τής Εύρώπης δέν δύναται νό συντελε- 
σθή παρό μόνον ώς ένότης έν τ$ κοινωνίφ κοινοΟ νοήματος 
τού βίου, ένοειδούς στόχου τών Ανθρωπίνων σχέσεων.
Είναι έκπληκτικόν, δτι λ πρόγματι κα ί βαθύτατα δημοκρα
τική όργόνωσις τής ’ Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας 
μέ τόν μεγάλου βαθμόν διοικητικής αύτονομίας καί τοπικής 
κυριαρχίας τών ’Επισκόπων καί τών Πατριαρχείων καί Αύτο- 
κεφόλων ’Εκκλησιών καί τήν ταυτόχρονον εύχαριστηριακήν 
ένότητα έν τ$ πίστει είναι έν είδος προτύπου, τό όποΓον 
προσφότως λ Εύρωπαϊκή Ένωσις ύπό τό Ανομα τής ’Αρχής 
τής ’Επικουρικότητος έθεσμοθέτησεν ώς τήν πλέον λυσιτελή

μέθοδον διαρθρώσεως τών έξουσιών της.
Παρό τός κοσμογονικός μεταβολός έν τφ Εύρωπαϊική Ιστο
ρία, Παλαιό και Νέα Ρώμη, έξακολουθούν νό Αποτελούν 
τούς Αξονας Αναφοράς καί ένότητος τού πολιτισμού τής Εύ
ρώπης. Όμιλοϋμεν διό τό θεμέλιον νόημα της ένότητος, Αχι 
διό τήν ίδεολογικήν Αλλοτρίωσιν τού νοήματος είς θρησκευ
τικό καί πολιτικό δόγματα, λ Αποία ΑδηγεΤ πολλόκις είς 
Απολυτοποίησιν έθνικιστικών καί φυλετικών ίδιαιτεροτήτων.
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’ Επιτρέψατε Αμίν νά 
ηιστεύωμεν δτι Λ εύρω- 
παϊκά ένοηοίησις δέν 
θά καταστφ δυνατά, 
έάν πρυτανεύσουν τοι- 
ούτου είδους Απολυ- 
τοηοιάσεις.
Γνωρίζομεν δτι τάν 
στιγμήν ταυτην έν τφ 
προσώπφ Αμών καί έν 
τφ Όρθοδόξφ Καθο
λική ’Εκκλησία, τής ό- 
ποίας τάν πρώτην τφ 
τάξει ’ Επισκοπάν δια· 
κονοΟμεν, πολλοί έξ 
ύμών προβάλλετε τάν 
τραγίκάν τών Αμερών 
Αμών πραγματικότητα 
φρικιαστικού πολέμου, 
έν τφ όποίψ ένεπλά- 

κησαν όρθάδοξοι πληθυσμοί τής Εύρώπης, μετά γειτόνων 
έτερο δόξων Α άλλοδόξων λαών άντιμαχοΟντες.
Τά Οίκουμενικάν ΠατριαρχεΓον καί ή 'Ορθόδοξος Εκκλη
σία έν γένει σέβονται τάς έθνικάς παραδόσεις καί εύαισθη- 
σίας τών λαών. Καταδικάζομεν δμως (μέ τάν πλέον κατηγο
ρηματικόν τρόπον) κάθε είδους φανατισμόν, παρανομίαν 
κα ί Ασκησιν βίας, όποθενδάποτε καί Αν προέρχονται ταύτα. 
Παραμένει Αμετακίνητος Α έμμονά Αμών είς τάν Ανάγκην 
έλευθέρας καί είρηνικής έπικοινωνίας μεταξύ τών Ανθρώ
πων, Αμοιβαίου σεβασμού καί είρηνικής συμβιώοεως τών 
λαών, Φς έτονίσαμεν κα ί κατά τάν πρόσφατον ‘ Διακάρυξιν 
τού Βοσπόρου* κατά τά συγκληθέν τφ πρωτοβουλίςι Αμών 
συνέδριον περί “ Είρήνης καί Ανοχής*.
Εϊσθε ο) κυρίως συντελεσταί τής εύρωπαϊκής ένοποιάσεως. 
Είς ύμδς Φς πολιτικούς ήγέτας, μάλιστα δέ Φς Ασκό Οντας 
τάν νομοθετικάν έξουσίαν, Ανάκει τά χρέος δπως μεριμνά- 
σητε διά τάν προστασίαν τών Αδυνάτων καί τών πόσης φύσε- 
ως μειονοτάτων, τάν διασφάλισιν τής έλευθερίας τής σκέψε- 
ως καί τού λόγου, Φς καί τής διακινάσεως καί έγκαταστάσε- 
ως τών προσώπων έκεΓ δ που αί φυσικαί, πνευματικοί καί 
κοινωνικοί Ανάγκαι των τά έπιβάλλουν, γενικώς δέ τά χρέος 
τής δημιουργίας τών συνθηκών έκείνων, α ί όποΓαι θά έπι- 
τρέψουν τάν προώθησιν τής συνεργασίας καί ένότητος με
ταξύ τών λαών καί τών Ανθρώπων. Συναφές πρός τούτο είναι 
καί τά χρέος δπως μειωθφ 5 κα ί Αρθφ ή Ανισότης τής Ανα- 
πτύξεως, ή όποία ηαρατηρεΓται μεταξύ τού πλουσίου Ανε
πτυγμένου κόσμου κα ί τού Οπό Ανάπτυξιν τοιούτου. Ή  τοι- 
αύτη Ανισότης έγκυμονεΓ κινδύνους διά τά μέλλον τής Αν- 
θρωπότητος.
Ή  ήνωμένη Εύρώπη δέν ΑμπορέΓ νά είναι μόνον σχεδια- 
σμάς ένιαίας οίκο νομικής Α να πτύξεως καί προγραμματισμός 
ένιαίας Αμυντικής πολιτικής. Έ κ  τών πραγμάτων τά δραμα 
Απαιτεί κα ί ένιαίαν κοινωνικήν πολιτικήν, είρηνικής καί 
γονίμου συνεργασίας τών εύρωπαϊκών λαών. Τό αίτημα είναι 
πολιτισμικόν. Αίτημα νοήματος τών διανθρωπίνων σχέσεων, 
τών σχέσεων Δλληλοηεριχωράσεως τών έθνικών παραδόσεων. 
Τά τής Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως Οίκουμενικόν 
ΠατριαρχεΓον, τά όποΓον σήμερον έκπροσωπείται έν τφ προ
σώπψ τής λμετέρας Μετριότητος ένώπιον ύμών, δέν κομίζει 
είς τά Κέντρον τούτο τής Εύρωπαϊκής ένότητος δυνατότητας 
πολιτικής ίσχύος, οίκο νομικής Αποτελεσματικότητος Α ίδεο- 
λογικών Αξιώσεων. Δέν είναι αύτη Α Αποστολή Αμών. ’Επι
τρέψατε ΑμΤν, έν τούτοις, νά σημειώσωμεν, δτι Α πεΓρα τών

αίώνων παραδόξους έπι βεβαιώνει τάν δύναμιν, τάν κινούσαν 
τάν Ιστορίαν “ έν Ασθενείψ τελειουμένην* (Β’ Κορ.12,9). 
Καταθέτομεν ύμΓν τάν έμπειρίαν τής προσφάτου παραδόσε- 
ως Αμών: 'Οσάκις, έν τφ μερίμνφ τής οίκουμενικής τών Χρι
στιανικών ’Εκκλησιών ένότητος, έτολμάσαμεν “έν δυνάμει* 
Α καί “ ύπέρ δύναμιν*, ο ί καρποί των Αποίων Αξιώθημεν λ- 
σαν Α γονιμοποίησις τής Αδυναμίας καί δχι τής δυνάμεως Α
μών. Τό 1920, τά Οίκουμενικόν ΠατριαρχεΓον έκάλεσε διά 
πρωτοβουλίας αύτοΰ κα ί διά καθολικής έγκυκλίου τάς Χρι
στιανικός ’Εκκλησίας καί 'Ομολογίας νά συγκροτήσουν έν 
είδος ‘ Κοινωνίας τών Εκκλησιών* κατά τό πρότυπον τής τό
τε ‘ Κοινωνίας τών ’Εθνών*, προδρόμου τού σήμερον ’Ορ
γανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών. ’Εκ τής πρωτοβουλίας έκείνης 
προέκυψε, διά τής συμβολής τών προτεσταντικών ’ Ομολο
γιών, τό Παγκόσμιον Συμβούλιον ’Εκκλησιών, έν τφ ΑποΙφ, 
παρά τάς ύφισταμένας Αδυναμίας, γονιμοποιείται είς τό 
έπίπεδον τής καλλιεργείας τών συνειδήσεων μία Αλληλοηερι- 
χώρησις παραδόσεων, κοινής φιλανθρωπίας, οίκοδομάσεως 
Αμοιβαίου σεβασμού.
’Ανάλογου πείραν συνηγάγομεν κα ί έκ τής έτέρας πρωτοβου
λίας τού Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου νά θεσμοποιάσς, Α- 
μού μετά τών λοιπών Αδελφών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, θε· 
ο λογικόν διάλογον μετά τών ’Αρχαίων ’Ανατολικών ’Εκκλη
σιών, τής Ρωμαιοκαθολικής, τής Παλαιοκαθολικής, τής Άγ- 
γλικανικής, τής Λουθηρανικής καί τών Μετερρυθμισμένων 
Εκκλησιών. Θά ένθυμήσθε ίσως οΙ παλαιότεροι έξ ύμών τάν 
Ιστορικήν συνάντησιν τού Αοιδίμου προκατόχου Αμών Πα· 
τριάρχου Άθηναγόρου μετά τού Αειμνήστου Πάπα Παύλου 
του Στ’, τό 1964, έν Ιερουσαλήμ, τάν πρώτην Από τού μεγά
λου Σχίσματος τού 1054 συνάντησιν τών Προκαθημένων 
ΠαλαιΑς Ρώμης και Νέας Ρώμης, δπως καί τάν δρσιν τών 
Αναθεμάτων μεταξύ τών ’ Εκκλησιών τούτων τό 1965, τάν 
Ανταλλαγήν έηισκέψεων μεταξύ τού Πάπα ' Ιωάυνου - 
Παύλου τού Β ’ κα ί τού Αοιδίμου Οίκουμενικού Πατριάρχου 
Δημητρίου.
ΉμεΓς συνεχίζομεν τάν προσπάθειαν. Καί προσφάτως τάν 
έπεξετείναμεν καί είς έγχείρημα διαθρησκευτικής προσεγγί- 
σεως. Συνεκαλέοαμεν διεθνές διαθρησκευτικόν συνέδριον, 
έπί τού θέματος “ Είρήνη καί ’Ανοχή* έν τφ έδρα τού Οίκου- 
μενικού Πατριαρχείου. ’ Εχομευ δμως τάν έπίγνωσιν δτι Α 
καλλιέργεια κλίματος είρηνικής συνυπάρξεως καί δημιουρ
γικής συνεργασίας, τόσον μεταξύ θρησκειών καί έκκλησιών, 
όσον καί μεταξύ έθνικών κρατών, φυλών κα ί παραδόσεων. 
Απαιτεί ριζικωτέραν μεταβολήν. ' Ο διάλογος, τά διεθνή 
συνέδρια, Α θεσμικά έπι κοινωνία τών Αγεσιών, α ί προσεγγί
σεις καλής θελάσεως, Α παραίτησις έξ Αδιαλλαξιών, τυγχά
νουν βήματα θετικά, έπωφελή. ’Αλλά δέν έηαρκούν. Τά προ
βλήματα τού συγχρόνου κόσμου, τά προβλήματα τής Εύρώ
πης είδικώτερον, Απαιτούν θεμελιώδεις Αναθεωρήσεις αύ- 
τών τούτων τών πολιτισμικών έηιλογών Αμών, δηλαδή τών 
προδιαγραφών τού πολιτισμικού Αμών ύποδείγματος.
Δύο έμφατικά παραδείγματα μαρτυρούν περί τής Ανάγκης 
ταύτης: Τό πρώτον είναι Α τραγφδία τής Ανεργίας, τής μαστι- 
ζούσης τάν Εύρώπην σήμερον. Ε ίναι φανερόν, δτι διά τάν 
Αντιμετώπισιν τής αύξανομένης Ανεργίας δέν Αρκούν ούτε 
Αθικαί παραινέσεις, ούτε καί Αποσπασματικά μέτρα δημο
σιονομικής πολιτικής. Τό πρόβλημα τής Ανεργίας έπιβάλλει 
Αμϊυ, δπως θέσωμεν έξ ύπαρχής ύπό κρίσιν αύτονοάτους έν 
τφ πολιτισμφ Αμών προτεραιότητας: Τάν ΑπολυτοποιηθεΓσαν 
προτεραιότητα τής λεγομένης “ Αυαπτύξεως*, τής μετρουμέ- 
νης μόνον δ ι '  οίκονομ ικών μεγεθών. ΕΓμεθα παγιδευμέυοι 
είς τάν τυραννικήν Αναγκαιότητα συνεχούς αύξάσεως τής 
παραγωγής, κα ί κατά συνέπειαν συνεχούς δημιουργίας νέων
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καί περισσοτέρων καταναλωτικών Αναγκών. Ή  έξισορρόπη- 
σις τών δυο Αναγκαιοτήτων έπιβάλλει συνεχή τελειοποίησιν 
τών παραγωγικών μέσων, μέ συνεχή περιορισμόν τών παρα
γωγικών δυνάμεων, δηλαδή τοΟ άνθρωπίνου δυναμικού. Έυφ 
παραλλλλως αΐ καταναλωτικοί άνάγκαι ιού ίδίου τούτου άν
θρωπίνου δυναμικοΟ, πρέπει συνεχώς νά αύξάνωνται καί νά 
διευρύνωνται. Ούτω, λ οίκονομία αύτονομείται ώς πράς τάς 
άνάγκας τοΟ κοινωνικού σώματος, λειτουργεί έρήμην τοΟ 
Ανθρώπου, έξελίσσεται είς μηχανιστικήν τεχνικήν έξισορρο- 
πήσεως άφηρημένων μεγεθών.
Ίσως είναι καιρός, έστω καί μόνον μέ άφορμήν τό όξύ πρό
βλημα τής Ανεργίας, νά προτάξωμεν Αντί τών άτομοκεντρικών 
δικαιωμάτων τήν προτεραιότητα τΑς προσωπικής δημιουργι
κότητας έν τφ κοινωνίφ τών Ανθρωπίνων σχέσεων. Ή  πολιτι
κή διαχείρισις τών κοινών όφείλει νά Απαντήσω είς τό έρώ- 
τημα: Ποίος καί πώς θά έμπνευσή είς τόν σημερινόν Εύρω- 
παίον τήν προτεραιότητα τών Ανθρωπίνων σχέσεων; Μέ ποίαν 
πολιτικήν πρακτικήν ό σημερινός Ανθρωπος θά θυσιάσει 
έκουσίως καί μετά χαράς τόν Ακρατον καταναλωτισμόν καί 
τήν δέσμευσιν είς τάς έπιταγάς τΑς άμέτερου παραγωγικότη- 
τος, διά νά έπανεύρΐ} τήν κοινωνίαν τΑς ζωής έν τφ κοινότητι 
τών προσώπων;
Τοιαότας ριζικός Αλλαγάς είς τήν νοηματοδότησιν τοΟ Αν
θρωπίνου βίου τάς ύπηρετεί λ πολιτική, Αλλ’ είς τάς συνει
δήσεις τών Ανθρώπων τάς έμπεδώνει μόνον λ πειθώ τών έμ- 
πειριών, τάς όποίας κομίζουν αΙ θρησκευτικοί παραδόσεις. 
Αν Αληθεύουν είς τάς διαπιστώσεις αύτών α! κλασσικοί καί 
πασίγνωστοι σχετικοί μελέτα· τών Μ αχ Weber, Werner Som- 
bart κα ί R.H. Tawney, είς τήν βάσιν τών συγχρόνων εύρω- 
παΐκών Αντιλήψεων περί εργασίας καί οίκονομίας, εύρίοκε- 
ται μία συγκεκριμένη έκδοχή τΑς χριστιανικΑς θεολογίας. 
Αν Αλίηθεύΐ} λ διαπίστωσις αύτη, τότε μία νέα πρότασις νοη- 
ματοδοτήσεως τΑς έργασίας καί τΑς οίκονομίας, Αναποφεύ- 
κτως θά διέλθΐ} Από θεολογικάς Αναθεωρήσεις. ' Η παρά- 
καμψις τΑς θεολογίας Οπό ποικίλων ίδεολογημάτων, δέν 
έπεισεν Ατι δύναται νά κομίσο ρεαλιστικάς λύσεις. Ό π ι
σθεν τών συγχρόνων Αδιεξόδων τοΟ εύρωπαϊκού βίου ύπο- 
κρύπτεται μία θεολογική τοποθέτησις.
’ Ανάλογα συμπεράσματα νομίζομεν δτι συνάγονται καί έκ 
τοΟ δευτέρου παραδείγματος κρισίμου καί Αγωνιώδους τΑς 
έηοχής Αμών προβλήματος, τοΟ οίκολογικοϋ. Γνωρίζομεν Α
πόντες τάς έφιαλτικάς διαστάσεις, τάς όποίας προσλαμβά
νει όσημέραι τό πρόβλημα.
'Επιτρέψατε Αμίν τήν πεποίθησιν Ατι τό οίκολογικόν πρό
βλημα τΑς έποχΑς Αμών Απαιτεί ριζικήν άναθεώρησιν τΑς 
κοσμολογίας Αμών. Ά λλην έρμηνείαν τΑς Ολης καί τοΟ κό
σμου, Αλλην στάσιν τών Ανθρώπων έναντι τΑς φύσεως, δια
φορετικήν νοηματοδότησιν τΑς προσλήψεως καί χρήσεως 
τών Ολικών Αγαθών. Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία καί Θεολογία 
προσπαθεί, έν τφ μέτρφ τών πνευματικών αύιής δυνάμεων, 
νά συνεισφέρω είς τό πρόβλημα τούτο Αναγκαίον διάλογον. 
Μέ πρωτοβουλίαν τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου οΙ ’ Ορ
θόδοξοι καθιερώσαμεν τήν Ιη ν  Σεπτεμβρίου έκάστου έτους 
ώς Αμέραν περισυλλογής καί προσευχής διά τήν Αντιμετώπι- 
σ ιν τής συντελουμένης οίκολογικής καταστροφής τού πλανή
του Αμών. Διά διεθνούς συνεδρίου έν Κρήιη, έξ Αλλου, έυε- 
καινιάσαμεν συστηματικήν θεολογικήν μελέτην τού προβλή
ματος. Ά λ λ ' α ί προσπάθεια· Αμών δέν έχουν νόημα έάν 
παραμείνουν Αποσπασμαικαί. Δραπόμεθα τής εύκαιρίας τής 
ένώπιον ύμών παρουσίας Αμών, διά νά δηλώσωμεν, Ατι εί· 
μέθα έτοιμοι νά θέσωμεν τάς ίσχνάς Αμών δυνάμεις είς τήν 
διάθεσιν τού Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου διά πάσαν περαι
τέρω μελέτην καί προσπάθειαν πανευρωπαϊκής Αντιμετωπί-

σεως τού οίκολογικού 
προβλήματος. Τήν αύ- 
τήν έτοιμότητα έπιτρέ- 
ψατε Αμίν νά δηλώσω
μεν καί σχετικώς πρός 
τό προαναφερθέν πρό
βλημα τΑς μαστιζούσης 
τήν Εύρώπην Ανερ
γίας.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίαι κα ί Κύριοι 
Βουλευταί,
Ή  εύγενική ύμών πρό- 
σκλησις έπέτρεψεν Α
μ ίν  Απως έχωμεν μεθ’
Αμών τόν όλίγον τού
τον, Αλλά πολύτιμον 
χρόνον προσωπικής 
κοινωνίας.
Αίσθανόμεθα βάρος 
εύθύνης δυσβάστακτου. Διότι είς τούς πενιχρούς προσωπι
κούς Αμών λόγους όφείλομευ νά συγκεφαλαιώσωμεν τήν ' 
Ιστορίαν καί έμπειρίαν δεκαεπτά αίώνων θεσμού, λίειτουρ- 
γήσαντος ώς Αξονος τής έυότητος τού πολιτισμού τής Εύ- 
ρώπης. Άξιούμεθα νά συνεχίζωμεν τήν διαδοχήν τού λόγου 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου Νέας Ρώμης - Κωνσταν
τινουπόλεως, διαδοχήν λόγου ένός Ίωάυυου Χρυσοστόμου, 
ένός Γρηγορίου Θεολόγου, ένός Μεγάλόυ Φωτίου καί πλει- 
άδος γιγαντιαίων οόχί μόνον έν τφ έκκλησιαστικί) Αλλά καί 
έν τί} εύρωπαϊκή Ιστορία Αναστημάτων, Πατριαρχών Κων
σταντινουπόλεως.
ΑΙ Ιστορικοί συγκυρία· έχουν κοσμογονικώς μεταβληθΑ. Δε- 
χθήτε, παρακαλούμευ, τήν ένταύθα Αμετέραν παρουσίαν μό
νον ώς ύπενθύμισιν: Ύπενθύμισιν Ατι ύπάρχομεν. Καί συν- 
εχίζομεν τήν διακονίαν καί μαρτυρίαν έν τφ κοιυφ Αγώνι τΑς 
μερίμνης αΙ είς τάς εύρωπαϊκάς χώρας μητροπόλεις τού Ο ί· 
κουμενικοΰ Πατριαρχείου, αΙ έκατοντάδες έν Κεντρική καί 
Δυτική Εύρώπη ένορίαι ’Ορθοδόξων καί ό Αμέτερος, τών τήν 
πολιτικήν τέχνην Ασκούντων, λαός. ’Εκτός δέ τών Αρίων τΑς 
σήμερον δωδεκαεθνούς ΕύρωπαϊκΑς Κοινότατος, είς τήν εύ- 
ρωπαΐκήν πορείαν συνακολουθούν καί έτερο πολυπληθή 
έθνη κατά πλειοψηφίαυ έχόμενα τής ’Ορθοδόξου έκκλησια
στικής παραδόσεως. ’ Επιτρέψατε Αμίν νά έκφράσωμεν τήν 
έλπίδα Ατι κα ί ο) λαοί ούτοι θά κληθούν συντόμως νά συμ- 
μετάσχουν είς τήν ζωήν καί τούς θεσμούς τΑς Ανωμένης Εύ- 
ρώπης.
Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείου έξακολουθεί, διά τού ποι
μνίου αύτού καί έκ τών πραγμάτων, νά συνιστφ ούσιώδη εύ- 
ρωπαϊκήν διάστασιν έν τί) οίκουμενικφ αύτού διάκονίφ. Πέ
ραν τών ίδεολΟγικών προσανατολισμών έκάστου έξ Αμών, 
πέραν τών προσωπικών αύτού μεταφυσικών Α μή πεποιθήσε
ων, παρακαλούμευ νά δεχθήτε τήν έτοιμότητα τής τού Οίκου- 
μενικού Πατριαρχείου συμπαραστάσεως είς τήν προσπάθει
αν ύμών διά τήν εύρωπαΐκήν έυοποίησιυ, διά μίαν Εύρώπην, 
Α όποία δέν θά ύπάρχΐ) μόνον δ ι ’ έαυτήν. Αλλά διά τό κα
λόν όλο κλήρου τής Ανθρωπότητος.
’Επιθυμούμεν νά κατακλείσωμευ διά τής προσευχής, τήν ό- 
ποίαυ οΙ ’Ορθόδοξοι Απευθύυομεν είς τόν Άρχοντα τής εί- 
ρήνης. Ιδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τής Τεσσαρακοστής:

“ ’ Επουράνιε Βασιλεύ, τήν πίστιν στήριξον, τά έθνη 
ηράϋνον, τόν κόσμον είρήνενσον” .

Σάς εύχαριστούμεν.
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Ο ΡΘ Ο Α,Ο 2,1 Κ κ α ι  0!ΚΟΑΟΓΊΑ
Του Πρωτοπρεσβύτερου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο  Πατέρες της Εκκλησίας, με βάση την Αγία Γραφή, βλέ
πουν τον υλικό κόσμο σε σχέση με το θεό  και τον άνθρωπο. 
Ο κόσμος δεν έχει ανεξάρτητη ύπαρξη και αξία Δημιουρ- 
γήθηκε από το θ εό  για να υπηρετεί τον άνθρωπο στις ποικί
λες του ανάγκες Ο άνθρωπος είναι ο βασιλεύς της κτίσεως, 
η κορωνίδα της δημιουργίας. Η σωτηρία του ανθρώπου και όχι 
του κόσμου είναι ο τελικός στόχος της θείας οικονομίας.

Η υπερβολική επομένως φροντίδα των διαφόρων οικολογι
κών οργανώσεων για την σωτηρία του κόσμου, την ίδια στιγμή 
που ο θεός και ο άνθρωπος, ως πνευματική ύπαρξη βρίσκο
νται στο περιθώριο των ενδιαφερόντων ή απουσιάζουν παντε
λώς, έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς την διδασκαλία του Χρι
στού. κατά την οποία ο άνθρωπος δεν ωφελείται καθόλου 
’εάν κερδίση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυ- 
τού’ (Μάρκ.8,36) και εμπίπτει στην επίκριση του αποστό
λου Παύλου προς τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι "μετήλ- 
λαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψευδεί και εσεβά- 
σθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα" 
(Ρωμ.1.25).

Σωστή ιεράρχηση των πραγμάτων απαιτεί πρώτα τον σεβα
σμό του θεού, κατόπιν του ανθρώπου και τελευταία του κό
σμου, ως έργου του θεού  και ως αναγκαίαν πλαισίου για 
την πνευματική τελείωση και σωτηρία του ανθρώπου. Η ε
πίκληση πάντως της βοήθειας της Εκκλησίας φανερώνει 
την πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος.

Το οικολογικό είναι πρωτίστως πνευματικό πρόβλημα
Υπάρχει άμεση συνάρτηση της πνευματικής καταστά- 

σεως του ανθρώπου προς την κατάσταση του κόσμου. Ο 
κόσμος επηρεάζεται από την συμπεριφορά του ανθρώ
που. τον οποίο παρακολουθεί κατά βήμα προσαρμοσμέ
νος στις επιλογές του. Πειθήνιος και υπάκουος μπροστά 
ο. ένα πνευματικά ισορροπημένο άνθρωπο, επαναστατεί 
εναντίον του εμπαθούς και κακού ανθρώπου, που έχει 
χάσει την πνευματική ευστάθεια και ισορροπία.

Οποιαδήποτε επομένως φροντίδα για την διάσωση και 
την ακεραιότητα της δημιουργίας θα παραμείνει ατελέ
σφορη αν δεν επιδιωχθούν η πνευματική διάσωση και η 
πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Σήμερα, σχεδόν 
συμφωνούν όλοι ότι το οικολογικό είναι πνευματικό πρόβλημα, 
ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος οφείλεται στην κατα
στροφή της φυλής του ανθρώπου ότι η φυσική διάβρωση και 
μόλυνση είναι συνέπεια της πνευματικής μόλυνσης και διά
βρωσης Γι. αυτό οσαδήποτε προγράμματα προστασίας 
του περιβάλλοντος κι αν εκπονηθούν και οσαδήποτε 
χρήματα και αν δαπανηθούν δεν πρόκειται να αποτρέ
ψουν την οικολογική καταστροφή, αν δεν υπάρξει πνευ
ματική αναστροφή και επιστροφή με ριζική αλλαγή νοο
τροπίας ως προς την χρήση των αγαθών του κόσμου, αν 
δηλαδή δεν υπάρξει μετάνοια.

Ολιγοδέϊα - Ολιγάρκεια - Ασκητικότητα
Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό ως προς την χρήση του 

κόσμου και των αγαθών του. Αναμφιβόλως. για την επι
βίωσή του ο άνθρωπος οφείλει να χρησιμοποιεί τον κό
σμο και να ικανοποιεί τις ανάγκες τροφής, ενδύσεως, κα
τοικίας. Το όριο όμως αυτό των αναγκών δεν είναι ελα
στικό. μεταβαλλόμενο ανάλογα με την οικονομική κατά
σταση. την κοινωνική θέση, την δυναμικότητα του κρατι
κού προϋπολογισμού, την εποχή και άλλους παράγοντες. 
Είναι στατικό και κοινό γιά όλους τους ανθρώπους, περι
λαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα για τη διατήρηση του 
ανθρώπου στη ζωή. Ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δί
νει τον εξής χαρακτηριστικό ορισμό της αυταρκείας Ά υ - 
τάρκεια δε τη χρεία τούτων ορίζεται ων άνευ ζην ουκ έ- 
νΓ. Ο.τι υπερβαίνει αυτά τα όρια είναι περιττό και άχρη
στο. Η τροφή δεν πρέπει να μεταβάλλεται σε τρυφή και η 
φροντίδα για την ενδυμασία, την υπόδυση. την στέγη δεν 
πρέπει να καταλήγει σε πολυτέλεια και καλλωπισμό και φιλα
ρέ σκεια. Οι Πατέρες της Εκκλησίας στο σύνολό τους κα
ταδικάζουν την πολυτέλεια και την τρυφηλή ζωή και προ
τείνουν ζωή λιτότητας και ολιγάρκειάς.

Αλλωστε ο άνθρωπος πλάστηκε από το θ ε ό  να είναι 
ολιγοδεής. και μόνο η ανθρώπινη απληστία και πλεονεξία 
μεταβάλλουν αυτή την φυσική κατάσταση σε "παρα 
φύσιν’ πραγματικότητα "Σφοδρά την φύσιν αυτάρκη εξ ο
λίγων εποίηοεν ο Θεός’ (Ιω.Χρυσόστομος, εις Β. Κορ. Ομ. 
15.3 ΡΓ 61.506). Η ολιγοδεία. η ολιγάρκεια, είναι βασική 
χριστιανική αρετή, που την εφήρμοσαν μυριάδες αγίων 
και ασκητών στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα οτο χώ
ρο του Ορθόδοξου Μοναχισμού,που αποτελεί πρότυπο 
βιώοεως της ζωής του Χριστού και των Αποστόλων.

Εφαρμοζόμενα στο οικολογικό πρόβλημα, τα ανωτέρω 
σημαίνουν ότι οι κάτοικοι των "προηγμένων" χωρών, που κυ
ρίως ευθύνονται για τις οικολογικές καταστροφές, πρέπει να 
περιορίσουν τις ανάγκες τους στα απολύτως απαραίτητα για 
τη ζωή. Ο Χριστός και οι Απόστολοι ζούσαν ασκητικά. Το 
ασκητικό ήθος της Ορθοδοξίας, συνέχεια και συνέπεια 
του ασκητικού πνεύματος του Ευαγγελίου, δεν υποχρεώ
νει μόνο τους μοναχούς, αλλά όλους τους Χριστιανούς. 
Η χρήση του κόσμου, όταν μεταβάλλεται οε παράχρηση 
και κατάχρηση με τις τις σύγχρονες μεθόδους του υπερ- 
καταναλωτισμού και της αλόγιστης τάσης να ικανο
ποιούνται ανάγκες πολυτελείας, οδηγεί οε κακοποίηση 
και εξάντληση του περιβάλλοντος. Η υπερεκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων, μια από τις σπουδαιότερες αιτίες της οι
κολογικής καταστροφής, δεν θα ήταν αναγκαία, αν οι άνθρω
ποι μάθαιναν να ζουν ασκητικά, ολιγοδεείς και ολιγαρκείς. Γι. 
αυτό και γύρω από τα ορθόδοξα μοναστήρια και τις μοναστι
κές πολιτείες, όπως αυτή του Αγιου Ορους, το περιβάλλον συ
ντηρείται και διασώζεται
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Η αγωνία για τα οικολογικά δεινά
Παρά την αναμφίβολη ύπαρξη και αύξησή τους τα οι

κολογικά δεινά μεγαλοποιούνται από τις διάφορες οικο
λογικές οργανώσεις και υπάρχει κίνδυνος να παρασυρ
θεί και η Εκκλησία σ. αυτήν την κοσμοκεντρική και υλιστική 
θεώρηση των πραγμάτων, που έρχεται σε αντίθεση με 
βασικές αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας.

Ο  Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι το φυσικό κακό δεν 
είναι στην ουσία του κακό. Τα οικολογικά δεινά και οι οικολο
γικές καταστροφές, σύμφωνα με αυτή την θέση, αποτελούν 
παιδαγωγικό μέτρο του Θεού για την αναίρεση της "όντως 
κακίας", του ηθικού και πνευματικού κακού. Επιτρέπει ο Θεός, 
ο συνεχών και κυβερνών αρρήτω σοφία και πανσθενεί δυνάμει 
την κτίση, την εμφάνιση θεομηνιών, κατακλυσμών, ασθενειών και 
άλλων φυσκων κακών, για να δείξει την αδυναμία και μηδαμινό- 
τητα του εγκαυχωμένου για τα επιτεύγματά του ανθρώπου, και να 
τον οδηγήσει σε αλλαγή «χιμπερκροράς.

Η αγωνία που συνέχει πολλούς γιά την τύχη του κό
σμου και την πιθανότητα μεγάλων οικολογικών κατα
στροφών έρχεται επίσης σε αντίθεση προς την πίστη 
στην πρόνοια του Θεού και αποτελεί μετάθεση ευθυνών, 
από το προσωπικό πνευματικό επίπεδο, όπου είναι ο χώ
ρος εκδηλώσεως της ελευθερίας του ανθρώπου, στο 
κοσμικό πεδίο, στη λειτουργία του σύμπαντος, που απο
τελεί χώρο εκδηλώσεως της προνοίας του Θεού.

Δική μας ευθύνη είναι η σωτηρία της ψυχής μας αυτός ο 
φόβος πρέπει να μας συνέχει διαρκώς και όχι ο φόβος γιάτην 
τύχη του κόσμου, το τέλος του οποίου άλλωστε, μόνον στόν 
Θεό γνωστό, δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Εμείς πρέπει 
απλώς να αγρυπνούμε, να είμαστε έτοιμα πνευματικά, ώστε 
να μην αφνιδιασθούμε, όπως α  άνθρωποι της εποχής του 
Νώε προ του κατακλυσμού που “ήσαν εν ταις ημέραις εκεί- 
ναις ταις προ του κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες, γα- 
μούντες και γαμίζοντες" (Ματθ.24. 36-38).

Ο φόβος και η αγωνία για τα παρόντα είναι επίσης τε
λείως ασυμβίβαστα προς την εσχατοκεντρική θεώρηση της 
ζωής, χαρακτηριστικό γνώρισμα στη ζωή και συμπεριφορά 
των αγίων. Η παρούσα ζωή στον Χριστιανισμό εκτιμάται θε
τικά, όχι επειδή δίνει την δυνατότητα ανέσεων και απο
λαύσεων, αλλά γιατί είναι "καιρός" μετάνοιας και σωτηρίας, 
γιατί μπορεί κανείς, έχοντας τον αρραβώνα του Πνεύμα
τος, να καρποφορήσει πνευματικά. Κατά τα άλλα, οι χρι
στιανοί έχουν το βλέμμα τους εστραμμένο στο μέλλον, 
στα έσχατα, στην ολοκλήρωση και πληρότητα της απο- 
λαύσεως της χάριτος του Θεού, όχι επειδή βλέπουν αρνη
τικά αυτή τη ζωή όπως διάφοροι αιρετικοί, αλλά γιατί επιθυ
μούν μεγαλύτερες απολαύσεις, "ου των παρόντων κατη- 
γορούντες. αλλά των μειζόνων εφιέμενοι", κατά των άγιο 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο (εις Ρωμ. Ομ. 14,6 ΡΓ 60, 531). Αλ
λωστε σ. αυτή τη φάση του σχεδίου της σωτηρίας η κτίση 
υποτάχθηκε στη ματαιότητα και στη φθορά και αναμένει και 
αυτή την απελεθέρωση από τη δουλεία της φθοράς, συ- 
στενάζουσα και συνωδίνουσα μετά του πεπτωκότος και α- 
μαρτάνοντος ανθρώπου. Τα οικολογικά δεινά αποτελούν 
έκφραση των στεναγμών της κτίσεως εξ αιτίας της δρά- 
σεως του αμαρτωλού ανθρώπου.

Ασφαλώς θα σκανδαλιστούν πολλοί, που δεν γνωρί
ζουν το πνεύμα του Χριστιανισμού και προσπαθούν να 
στρέψουν, τους ανθρώπους σε διάφορες μορφές δρά-

οεως μέσα στον κόσμο, όταν θα ακούσουν τον Μ. Βασί
λειο να λέγει προς τους νέους ότι η παρούσα ζωή και ό
λες οι συνδεόμενες μ. αυτή δραστηριότητες δεν έχουν 
καμμία αξία "όταν δεν προετοιμάζουν για την άλλη ζωή".

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του οικολογικού 
προβλήματος

Ολοι θα συμφωνήσουν ότι αποτελεί λανθασμένη τα
κτική το να καταπολεμείς τις εκδηλώσεις του κακού και να 
τις περιστέλλεις, αφήνοντας άθικτη την αιτία και την πηγή 
του κακού η οποία θα εκδηλωθεί και πάλι σε άλλο χώρο και 
με άλλο τρόπο. Η αιτία των οικολογικών καταστροφών είναι 
πνευματική, βρίσκεται στη προσκόλληση των ανθρώπων 
στα αγαθά της γής, στην πολυτελή και τρυφηλή διαβίωση, 
στην εγκατάλειψη του ευαγγελικού και πατερικού τρόπου 
ζωής. Οι προτάσεις της Εκκλησίας για την λύση του οικο
λογικού προβλήματος δεν είναι τεχνοκρατικές και νομοθε
τικές αλλά πνευματικές, γι. αυτό και περισσότερο αποτελε
σματικές. Θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής: 

α. Να προβληθεί, έναντι της υλιστικής βιοθεωρίας, της συν- 
δεδεμένης με την πολυτέλεια, την άνεση, την σπατάλη,την 
τρυφή, η ευαγγελική και πατερική διδασκαλία για την ολιγάρ
κεια και λιτότητα, που βιώνεται ιδιαίτερα στον Ορθόδοξο Μο
ναχισμό και που υποχρεώνει όλους τους Χριστιανούς να την 
τηρήσουν. Δεν υπάρχει διπλή πνευματικότητα κα διπλή ηθική, 
άλλη για τους μοναχούς κα άλλη για τους λαϊκούς. Η ε
πιφύλαξη ότι δεν μπορούμε να μεταβάλλουμε τον κόσμο σε 
μοναστήρι είνα αδικαολόγητη. Μακάρι να μπορούσαμε αυτό 
όμως είνα εκ των πραγμάτων αδύνατο, από την φύση του 
κόσμου. Να βελτιώνουμε όμως τον κόσμο, προ τρέποντας σε 
μίμηση της ολιγάρκειάς των μοναχών, που ουααστικώς είνα 
μίμηση του Χριστού κα των Αποστόλων, μπορούμε.

β Η τραβοΤή αυτής της βοθεωρίας πρέπει να γίνετα με όλα τα 
μέσα Ονωγής. παδείας. ενημέρωσεως. να περάσα στην ακεγέναα 
στο σχολαο.στα μέσα μαζκής ενημερώσεως. Αναστροφή της κρτ 
σεως μπορεί να επτευχθα μόνο με επστροφή στη παράδοση 

γ. Οι διαφημίσεις των διαφόρων προϊόντων, που πληρώ
νονται μάλιστα ακριβά, γιατί αυξάνουν τα κέρδη των επι
χειρήσεων, να αλλάξουν τα κέρδη των επιχειρήσεων, να 
αλλάξουν στόχους κα φιλοσοφία να μη δημιουργούν πλα
σματικές ανάγκες, ανάγκες πολυτελείας κα ανέσεως, που 
τις παρουσιάζουν ελκυστικά ως πραγματικές, αλλά να 
στραφούν στην παρουσίαση των πραγματικών αναγκών για 
ένα φυσικότερο τρόπο ζωής. Να αλλάξει επίσης η νοοτρο
πία που κυραρχικά επικρατεί κα προβάλλετα διαφημιστικά 
κα που συνδέει την ευτυχία με την άνεση, την καλοπέρα
ση και τον πλούτο. Εχει γεμίσει ο κόσμος από χορτάτους 
αλλά ψυχικά αρρώστους ανθρώπους.

δ .Στις καλογυρισμένες και πολυέξοδες τηλεοπτικές σει
ρές, που τείνουν να καταστούν γενικό σχολείο όλων των η
λικιών. να μην προβάλλοντα ως πρότυπο ζωής ο οικονομικά 
ανεξάρτητος άνθρωπος, ο ακριβοντυμένος. ο καλοζωισμέ
νος μέσα σε πολυτελείς επαύλεις και διαμερίσματα, που 
δεν έχει ηθικούς κα πνευματικούς φραγμούς,γιατί στηρίζετα 
στη δύναμη του χρήματος, αλλά ο πνευματικός ελεύθερος 
άνθρωπος, ο ολιγαρκής, ο λιτοδίαιτος, που αρνείτα να ξε
πουλήσει την ελευθερία του και να γίνει δούλος του κατα
ναλωτισμού και των κερδοφόρων επιχειρήσεων που λυμαί
νονται και καταστρέφουν τον κόσμο. □
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
του Αστυν. Δ/ντού (Υγ/κού) Δημήτριου Βούζα, 

Καρδιολόγου, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών

Τι είναι και πότε χρησιμοποιείται;
Οπως όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, έτσι 

και η καρδιά όταν λειτουργεί περισσότερο, έχει με
γαλύτερες ανάγκες σε αίμα και οξυγόνο. Η παροχή αίμα
τος στην καρδιά γίνεται από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Ο
ταν αυτές είναι φυσιολογικές οι αυξημένες απαιτήσεις 
της καρδιάς καλύπτονται, όταν όμως έχουν κάποια στέ
νωση ή απόφραξη, όπως όταν το άτομο πάσχει από στε
φανιαία νόσο, τότε η αιμάτωοη είναι μειωμένη, με αποτέ
λεσμα την εμφάνιση ποικίλων εκδηλώσεων στεφανιαίας 
ανεπάρκειας από την καρδιά, όπως πόνου (στηθάγχης), 
αρρυθμίας, υπότασης, βραδυκαρδίας κ.α.

Το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας που γί
νεται στο Ιατρείο, δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με την ύπαρξη ή μη της στεφανιαίας νόσου. Ομως επειδή 
ακριβώς εκτελείται σε φάση ηρεμίας δεν παρέχει πληρο
φορίες σχετικά με τη λειτουργία της καρδιάς σε καταστά
σεις αυξημένων απαιτήσεων π.χ. μετά από σωματική ή και 
ψυχική κόπωση.

Για τον έλεγχο λοιπόν της λειτουργίας των στεφα
νιαίων αρτηριών σε καταστάσεις όπως οι προαναφερό- 
μενες σωματικές καταπονήσεις χρησιμοποιείται η δοκι
μασία κόπωσης (STRESS TEST).

Πώς γίνεται η δοκιμασία κόπωσης;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δύο όμως είναι οι συνηθέ- 

στεροι.: ο κυλιόμενος τάπητας και το ειδικά διασκευασμέ
νο εργομετρικό ποδήλατο.

Από τον ασθενή ζητείται να βαδίζει πάνω στο κυλιόμε
νο τάπητα, του οποίου η κλίση και η ταχύτητα βαθμιαία 
αυξάνονται, έτσι ώστε ανάλογα να αυξάνεται και η σω
ματική του προσπάθεια. Η δοκιμασία διαιρείται σε στάδια 
που το καθένα διαρκεί 3 ΜΙΝ (λεπτά).

Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης και περίπου 10 ΜΙΝ 
μετά από αυτήν παρακολουθούνται τόσο η τυχόν εμφά
νιση συμπτωμάτων στεφανιαίας νόσου όπως πόνου στη
θάγχης. δύσπνοιας, όσο και η αρτηριακή πίεση, η καρ
διακή συχνότητα και η τυχόν εμφάνιση αλλοιώσεων οτο 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η καρδιακή συχνότητα βαθμιαία 
αυξάνεται και η δοκιμασία θεωρείται μέγιστη και περαιω- 
θείσα εφόσον φθάσει τον αριθμό 220 μείον τα έτη της 
ηλικίας του εξεταζομένου.

Στα φυσιολογικά άτομα αυξάνεται επίσης η αρτηριακή 
πίεση που φθάνει μέχρι και 200 MMHG.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να έρχεται οτο εργαστήριο 
νηστικός ή 2-3 ώρες μετά από ελαφρύ γεύμα, να φορά 
άνετα ρούχα και ελαφρά παπούτσια.

Πότε είναι απαραίτητη η δοκιμασία κόπωσης;
- Για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσους σε "ύπο

πτους" ασθενείς.
- Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της στεφα

νιαίας νόσου.

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ 
... ΑΠΑΝΤΟΥΝ

- Για την εκτίμηση του αποτελέσματος μετά από αορ- 
τοστεφανιαία παράκαμψη (BY PASS) ή μετά από αγγειο
πλαστική,

- Για τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
- Σε φυσιολογικά άτομα εφόσον ασκούν ειδικά επαγ

γέλματα, όπως π.χ. πιλότοι ή έχουν δύο ή περισσότερους 
παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, π.χ. αυξημένη 
χοληστερίνη, υπέρταση, κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη ή 
θέλουν να ασκηθούν έντονα και συστηματικά.

Υπάρχουν αντενδείξεις για τη δοκιμασία κόπωσης;
Η δοκιμασία κόπωσης δεν πρέπει να γίνεται σε ορι

σμένες περιπτώσεις κυρίως για λόγους ασφαλείας.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι:
- Οξεία φάση του εμφράγματος.
- Καρδιακή ανεπάρκεια.
- Οξείες λοιμώξεις.
- Υπέρταση ή αρρυθμίες που δεν ελέγχονται.
- Ορισμένες βαλβιδοπάθειες.
Το αν θα γίνει και πότε η δοκιμασία κόπωσης θα καθο- 

ριοθεί από τον ειδικό Ιατρό που εκτελεί την δοκιμασία α
φού λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους του ασθε
νούς όπως ιστορικό, κλινική εικόνα, ηλεκτροκαρδιογρά
φημα ηρεμίας και κ.λπ.

Πότε είναι θετική η δοκιμασία κόπωσης;
Σαν θετική χαρακτηρίζεται η παθολογική δοκιμασία κό

πωσης. Στοιχεία θετικότητας είναι η εμφάνιση στηθαγχι- 
κού πόνου, υπότασης, βραδυκαρδίας και ηλεκτροκαρδιο
γραφ ιώ ν αλλοιώσεων. Τα παραπάνω παρακολοθεί συ
νεχώς ο ιατρός που εκτελεί την δοκιμασία.

Είναι αξιόπιστη η δοκιμασία κόπωσης;
Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας κόπωσης είναι αρκετά 

αξιόπιστο, δεν φθάνει όμως ποτέ το 100%. Γι. αυτό σε 
αμφίβολες καταστάσεις χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος 
με σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου και τελικά στεφανιο- 
γραφία οπότε θα διαπιστωθεί η ανατομική πια βλάβη των 
στεφανιαίων αρτηριών.

Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να δώσει ψευδώς θετικό 
και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα όπως συμβαίνει 
σχεδόν σε κάθε μέθοδο. Η πιθανότητα ψευδών αποτελε
σμάτων μειώνεται όσο πιο εξειδικευμένοι είναι εκείνοι 
που εκτελούν τη δοκιμασία και όσο αυξάνονται τα κριτή
ρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε. □
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01 ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΝΕ Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ !

Ιστορία που θυμίζει το παιχνίδι του ποντικού και της γά
τας αποτελεί ο αγώνας δρόμου των κακοποιών απο την 
μια πλευρά και της αστυνομίας από την άλλη.

Ευτυχώς τις περισσότερες φορές νικητής ο αυτόν το 
δύσκολο αγώνα με τις μύριες παγίδες αναδεικνύεται ο 
νόμος, προς επίρρωση των ανησυχιών παντός ευνο
μούμενου πολίτη.

Την τελευταία πενταετία ολοένα και αυξάνονται οι ι
διοκτήτες ακινήτων οι οποίοι ασφαλίζουν τα σπίτια τους 
με συναγερμό. Αιτία αυτού του γεγονότος αποτελεί η κα- 
τακόρυφη αύξηση των διαρρήξεων. Στατιστικά, ο με
γαλύτερος αριθμός παρουσιάζεται σε περιόδους διακο
πών όπως τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση και φυσικά το 
καλοκαίρι, που είναι και η χρυοή εποχή λόγω των παρα- 
τεταμένων θερινών διακοπών, όπου τα μεγάλα αστικά 
κέντρα ερημώνουν.

Στις μέρες μας χρειάζεται τεράστια προσοχή, γιατί οι 
σύγχρονοι κακοποιοί έχουν ξεφύγει απο τα παραδοσιακά 
πρότυπα, έχουν προσαρμόσει τις μεθόδους και τεχνικές 
τους στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις της "δουλειάς 
τους" και διαθέτουν ειδικές γνώσεις, καταφέρνοντας 
πολλές φορές να υπερκεράσουν τις διελκυνοτίδες ακό
μη και αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας. Στο δύσκολο 
αυτό αγώνα δρόμου η Αστυνομία πρέπει πάντα να εφευ
ρίσκει νέους τρόπους και μεθόδους ασπίδα στην εφευ- 
ρετικότητα και ευρηματικότητα των κακοποιών.

Τώρα μάλιστα που μπήκαμε στο καλοκαίρι και οι κάτοι
κοι των πόλεων σκέφτονται με εμμονή τις διακοπές τους.

η Αστυνομία εντείνει τις προσπάθειες της εκπονώντας 
ειδικά προγράμματα δράσης για να προλάβει στο μέτρο 
του δυνατού τους “ποντικούς του καλοκαιριού".

Εχει αποδειχθεί όμως στην πράξη ότι δεν αρκούν οι 
προσπάθειες της Αστυνομίας, αλλά πρέπει και οι πολίτες 
να ευαισθητοποιηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία, 
ώστε να προφυλάξουν τις ιδιοκτησίες τους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μη μετατραπεί η θερινή 
ραστώνη, σε φθινοπωρινό κλάμα.

Το καλοκαιράκι λοιπόν, πρέπει να οκεφθούμε -πλέον 
των διακοπών μας- τον τρόπο με τον οποίο θα προφυλά- 
ξουμε καλύτερα την περιουσία μας από τους αετονύχη- 
δες που δε θα πάνε διακοπές, αλλά θα παραμείνουν 
"εργαζόμενοι" πυρετωδώς και μοναδικό τους μέλημα θα 
έχουν τον τρόπο με τον οποίο θα εισβάλουν στα διαμε
ρίσματα των νοικοκυραίων ώστε να τα "γδύσουν" από κά
θε περιττό αντικείμενο.

Η Αστυνομία στην προσπάθειά της να προστατεύσει 
τους πολίτες απο τα απρόσμενα περιστατικά, στον το
μέα της πρόληψης, δίνει ορισμένες συμβουλές ώστε να 
αποφύγουν οι πολίτες να πέσουν εύκολα θύματα διάρ
ρηξης και να αφήσουν τους επιτήδειους "ποντικούς" ε 
κτός "νυμφώνος".

Στην ουσία τα πράγματα δεν είναι καί τόσο απογοη- 
τευτικά, αφού υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προασπι
στεί με ασφάλεια ένα διαμέρισμα και να αντιμετωπιστεί 
ικανοποιητικά και αποτελεσματικά η αρπακτική μανία των 
"ποντικών του καλοκαιριού".
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Πρώτα απ’ όλα ας δούμε ορισμένες οδηγίες που θα 
σας βοηθήσουν πολύ να αποφύγετε να βρεθείτε οε 
δύσκολη θέση επιστρέφοντας απο τις διακοπές.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας στο σπίτι όταν φεύγετε. Α-

σφαλείστε τα -ως λύση ανάγκης- οε κάποιο γνωστό σας, 
που θα μείνει "εντός των τειχών".

2. Μην αφήνετε κλειδιά του σπιτιού σας οε γλάστρες ή κάτω 
από χαλιά. Είναι πολύ εύκολο να τα ανακαλύψει ακόμα και 
ένας ερασιτέχνης διαρρήκτης.

3. Μην αφήνετε σε ταράτσες ή βεράντες σκαμνάκια και σκα
λίτσες που διευκολύνουν την αναρρίχηση.

4. Οταν ετοιμάζεστε για διακοπές οργανώστε ένα σύστη
μα αυτοπροστασίας με τους γείτονες σας, ώστε να επιβλέπει 
ο ένας το σπίτι του άλλου όταν λείπει και, σε περίπτωση 
που δείτε ύποπτες κινήσεις, ενημερώστε αμέσως το α
στυνομικό τμήμα της περιοχής οας.

5. Οι λίγοι ένοικοι των πολυκατοικιών που παραμένουν 
στην πόλη να μην ανοίγουν σε άγνωστους την κεντρική είσοδο, 
ακόμα και αν αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι ηλεκτρολόγοι ή 
υδραυλικοί.

ό. Καταγράψτε τους ειδικούς αριθμούς της τηλεοράσεως. του 
βίντεο, της φωτογραφικής μηχανής κ.λπ. Αυτό θα διευκολύνει 
αφάνταστα οτις αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Αστυ
νομία.

7. Μην αφήνετε σε γραφεία και καταστήματα πινακίδες που ε
νημερώνουν για τη διάρκεια της απουσίας σας, γιατί δεν ενη
μερώνονται μόνον οι πελάτες σας...

8. Αν αφήοετε στην πόλη το αυτοκίνητο, φυλάξτε το σε γκαράζ
ή αφήστε το κοντά σε σπίτι συγγενούς που μπορεί να το 
προσέχει.

Αυτές είναι ορισμένες συμβουλές πρακτικής αξίας, 
που όλοι μπορούν να εφαρμόσουν τελείως ανέξοδα και 
με αποτελεοματικότητα εξασφαλισμένη. Για την ασφά
λεια της περιουσίας σας όμως, υπάρχουν και άλλοι τρό
ποι που βασίζονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και θέ
τουν εκτός μάχης όλους τους "ερασιτέχνες" διαρρήκτες 
και οπωσδήποτε προβληματίζουν τους "επαγγελματίες".

Οι εξοπλισμοί ασφαλείας (αντιδιαρρηκτικοί) μπορούν 
να μεταβάλουν ένα σπίτι σε φρούριο. Αυτό φυσικά εξαρ- 
τάται και απο τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός.

Οι εταιρείες που πουλούν συστήματα ασφαλείας δια
θέτουν στο εμπόριο μεγάλη ποικιλία προϊόντων, προσιτή 
για κάθε βαλάντιο. Τα πιο διαδεδομένα είναι:

- Οι παθητικοί ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας 
που ενεργοποιούνται με τη διαφορά θερμοκρασίας που 
μπορεί να οφείλεται στην ανθρώπινη παρουσία.

- Οι ενεργητικοί ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας 
που στέλνουν διαρκώς ακτινοβολία και σημαίνουν συνα
γερμό αν κάποιος κινείται στο χώρο εμβέλειάς τους.

- Συστήματα εκπομπής ακτίνας, μη ορατής στο γυμνό 
μάτι, που σημαίνουν συναγερμό όταν η ροή τους διακοπεί.

Πολλοί από αυτούς τους ανιχνευτές είναι συνδεδεμέ- 
νοι με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και μόλις διαπι
στωθεί ενεργοποίησή του, στέλνεται αμέσως περιπολικό 
για να εξακριβώσει τι συμβαίνει.

Αν δεν εμπιστεύεστε όμως ούτε τη σύγχρονη τεχνο
λογία και η τσέπη σας αντέχει, τότε δε οας μένει άλλη 
λύση παρά να προσλάβετε έναν ιδιωτικό φύλακα για να 
έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Ο "καλός ο νοικοκύρης", λοιπόν, πριν φύγει για διακοπές πρέ
πει να φροντίσει για την ασφάλεια του σπιτιού του ώστε να μη 
βρεθεί προ εκπλήξεων στην επιστροφή του και δεν έχει πού την 
"κεφαλήν κλείναϊΐ Π

ΙΟΥΝΙΟΣ 1 9 9 4 /3 7 5



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ:
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Οταν ο Ζάν-Ζάκ Κουστό σε μιά συνέ

ντευξη του στο γαλλικό περιοδικό "PARIS 

MATCH" έβγαλε κραυγή απόγνωσης: Ό  υ

περπληθυσμός είναι ο πιό σοβαρός κίνδυ

νος η πιό άμεση απειλή για το μέλλον των 

παιδιών", σίγουρα δεν είχε στο νού του την 

χώρα μας. Η ουσία είναι ότι κάθε ώρα που 

περνάει 10.000 παιδιά έρχονται στον κό

σμο, δηλαδή 240.000 παιδιά κάθε μέρα.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα το 1984 γεν

νήθηκαν 125.535 παιδιά, ενώ το 1986 οι γεν

νήσεις έφθασαν τις 112.911. Δηλαδή από χρό

νο σε χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας πε

ριορίζονται κατά δραματικό τρόπο. Οι ειδι

κοί είχαν αρχίσει από πολύ νωρίς να κραυ

γάζουν ότι το 2020 η Ελλάδα θα έχει μετα

μορφωθεί σε χώρα γερόντων.Και για να μην 

σκεφτείτε ότι πρόκειται απλά για δημοσιο

γραφικές υπερβολές, στο κείμενο που ακο- 

λο ιθ ε ί εμείς απλά θα σας παραθέσουμε τα 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν. Σας βε

βαιώνουμε ότι οι αριθμοί είναι τρομακτικοί, 

ξεπερνώντας σε θλιβερότητα και τον πιό α

παισιόδοξο δημοσιογραφικό λόγο.

Η χώρα μας κρατάει τα σκήπτρα της υ- 

πογεννητικότητας παγκοσμίως. Γ ερνάμε με 

τους γρηγορότερους ρυθμούς, από όλους 

τους λαούς της γης έτσι, που να μην μπο

ρούμε να κάνουμε πια παιδιά

Ιτ ό  μεγάλο χωνευτήρι των λαών, όπως 

θα αρχίσει να διαμορφώνεται η γη στον 21ο 

αιώνα, κινδυνεύουμε να είμαστε μια ασήμα

ντη νησίδα. Καί όλα αυτά τη στιγμή που η έκ

θεση του ΟΗΕ για τον πληθυσμό (UNFPA) α

νέφερε ότι στην αρχή της δεκαετίας του 90 

θα έπρεπε να ληφθεί απόφαση για τη μείω

ση της αύξησης του πληθυσμού.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι επίσημες ε

κτιμήσεις για την Ελλάδα ήταν αρκετά αισιό

δοξες. Μιλούσαν για δείκτη γονιμότητας, 

δηλαδή αριθμό παιδιών ανά γυναίκα, 2,4 μέ

χρι το 2000. Η πραγματικότητα όμως μας 

διέψευσε όλους. Μόνο μέσα σε μια δεκαε

τία 1980-1989 ο δείκτης γονονιμότητας έπε

σε από το 22  στο 1,3, δηλαδή σχεδόν μια μο

νάδα κάτω που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. 

Την ίδια στιγμή ο διεθνής μέσος όρος είναι 

2,2.Οι δημογράφοι κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου. Τονίζουν ότι αν αυτές οι τά

σεις επικρατήσουν στο μέλλον, η Ελλάδα θα 

μεταβληθεί σε ένα απέραντο ΚΑΠΗ. Παρο

μοιάζουν ακόμη τη σημερινή εποχή με την 

ελληνιστική και την ύστερη βυζαντινή πε

ρίοδο, όπου ο ελληνισμός υπέστη δημογρα- 

φική κατάρρευση.

Στη χώρα μας αντιστοιχούν 1,4 παιδιά α

νά γυναίκα, ενώ η απαραίτητη για την ομαλή 

ανανέωση των γενεών αντιστοιχία είναι 2,1

παιδιά ανα γυναίκα.Η πληθυσμιακή συρρί

κνωση των επόμενων γενεών σύμφωνα με 

τις προβλέψεις θα αγγίζει το30% έως 50% 

του σημερινού πληθυσμού της χώρας και, 

όπως έχει επισημανθεί, η δεκαετία 1980- 

1990 ήταν περίοδος ραγδαίας επιδείνωσης 

της γονιμότητας και κατ επέκταση της υπο- 

γεννητικότητας.

Η διαπίστωση του σημερινού οξυμμέ- 

νου δημογραφικού προβλήματος οδηγεί 

επιπλέον σε θλιβερές προοπτικές σε ό,τι 

αφορά την κοινωνική και οικονομική κατά

σταση του παραγωγικού πληθυσμιακού 

δυναμικού της χώρας. Στο σύνολο των 3,8 

εκατ. παραγωγικών πολιτών της χώρας 

το 1,7 εκατ. αποτελείται από άτομα άνω 

των 65 χρόνων τα οποία και συνταξιοδο- 

τούνται. Αυτό σημαίνει ότι για τη συντήρη

ση κάθε συνταξιούχου αντιστοιχούν 1,8 

έως 2 εργαζόμενοι και η αντιστοιχία αυτή 

μειώνεται προοδευτικά. Μόλις πριν από 30 

χρόνια η αντιστοιχία αυτή στη χώρα μας 

ήταν 4 εργαζόμενοι ανά ένα συνταξιούχο.

Η Τουρκία με δείκτη ολικής γονιμότη

τας 4 παιδιά ανά γυναίκα και με δείκτη 

θνησιμότητας 17 άτομα ανά 1000 κατοί

κους, το 2 0 0 0  θα φθάσει τα 67 .000 .0 00  

κατοίκους και το 20 20  τα 95 .000 .000 . Η 

Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομέ-
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να μέχρι το 2 0 0 0  θα εμφ αν ίζε ι στασ ι

μότητα πληθυσμού, ενώ  στη συνέχεια 

θα παρουσιάσει ισχυρή μειω τική τάση 

με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την 

αύξηση των ηλικιωμένων.

Σ τ ις  II Ιο υ λ ίο υ  1987 ο πλανήτης Γη 

γιόρτασε την “Ημέρα των 5 δισεκατομ

μυρίων" με τη γέννηση ενός μωρού στην 

Ια π ω ν ία  που  κ έ ρ δ ισ ε  τον  τ ίτ λ ο  του 

“ σ τ α θ μ ο ύ " σ την  π α γ κ ό σ μ ια  πληθυ- 

σμιακή εξέλιξη. Περίπου 150 μωρά γεν

νιούνται κάθε λεπτό στη Γη, ένα φαινό

μενο που οδήγησε τον πλανήτη μέσα σε 

22 μόλις χρόνια να αυξήσει του κατοί

κους του κατά I δισ. Από δω  και εμπρός 

θα χρειστούν μόνο 12 χρόνια για να φτά

σει ο πληθυσμός τα 6 δισ.

Οι δημογράφοι στηρίζουν τις ελπίδες 

τους σε μείωση της γεννητικότητας από 

το έτος 2020, τότε που η Γη θα φιλοξενεί 

με τρόπο αφιλόξενο περίπου 8 δισ/μύρια 

ανθρώπους. Σύμφωνα με τα προηγούμενα 

στοιχεία, όμως, η αύξηση της γεννητικότη

τας θα παρουσιαστεί στις υποαναπτυγμέ

νες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Ηδη σήμερα 

τα 3\4 του ανθρώπινου πληθυσμού ζούν 

στις χώρες αυτές αυξάνοντας έτσι το πα

γκόσμιο ποσοστό φτώχειας, πράγμα που 

στα επόμενα χρόνια θα μεγιστοποιήσει 

τους δημογραφικούς εφιάλτες των επιστη

μόνων του είδους.

Τα κυριότερα αίτια της υπογεννητικότη- 

τας είναι τα εξής.

1. Γεωγραφική και επαγγελματική 
εγκατάλειψη της γεωγραφικής εργα
σίας.

2. Ασύμετρη αστικοποίηση.
3. Εκτός κατοικίς επαγγελματική 

δραστηριότης της μητέρας.
4. Ανεπάρκεια στεγαστικής οικογε

νειακής πολιτικής.
5. Πλημμελής και άνιση προστασία 

της οικογένειας με παιδιά.
δ. Δογματική προκατάλειψη κατά 

της οικογένειας με παιδιά, ως τρόπου 
ζωής.

7. Υποβάθμιση του θεσμού του γά
μου και συγχρόνως αύζηση των δια
ζυγίων.

8. Ανοδος του επιπέδου ζωής και 
επομένως και των αναγκών.

9. Αποτελεσματικότερα μέτρα πε- 
ριορισμούτων παιδιών: αντισύλληψη, 
έκτρωση, στείρωση.

Η γήρανση του πληθυσμού της χώρας, 

μ€ τον υψηλότερο ρυθμό από όλες τις χώ

ρες της Δ,Ευρώπης. θα έχει καταλυτική επί

δραση στην οικονομική, κοινωνική και πολι

τιστική ζωή της, επιτείνοντας συγχρόνως 

τα εθνικό της προβλήματα. Αν λαβει υπόψη 

κάποιος ότι περίπου ένας στους τρεις κα

τοίκους θα είναι άνω των 65 ετών, ενώ 

σήμερα είναι ένας στους 7 και πριν τριάντα 

χρόνια ήταν ένας στους 15, τότε θα κατα

νοήσει την όξυνση των προβλημάτων της 

ελληνικής κοινωνίας. Η αλλαγή της δομής 

του πληθυσμού επηρεάζει άμεσα τη σχέση 

εργαζομένων συνταξιούχων η γενικότερα 

οικονομικά ενεργών και μη ενεργών ατό

μων, με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήμα

τα των ασφαλιστικών ταμείων. Οι οικονομι

κές επιπτώσειες ίσως κριθούν μικρότερης 

σημασίας, αν ληφθεί υπόψη η αλλαγή των 

κοινωνικών δομών. Η αύξηση της γήρανσης 

θα οδηγήσει σε μια υπερεκηροσώηιση των 

γερόντων σε όλες τις βαθμίδες των κοινω

νικής και της πολιτικής ζωής με όλα τα συνε- 

ηακόλουθα φαινόμενα, που δε διακρίνονται 

φυσικό για την προοδευτικότητά τους.

Η μείωση της φυσικής ακμίς της χώρας θα 

δημιουργήσει σοβαρά εθνικό προβλήματα. Η

δη, η μείωση του πληθυσμιακού δυναμικού στα 

νησιά του Ανατ. Αιγαίου και η δημογραφική 6υ- 

ναμκότητα της μουσουλμανικής μειονότητας 

στη Θράκη προκαλούν σοβαρό προβλήματα 

στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Από την 

άλλη πλευρό η σοβαρή αριθμητική μείωση των 

στρατευσίμων κλάσεων, δημιουργεί επικίνδυ

να κενά στις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Ο δημογραφικός χάρτης διεθνώς πα

ρουσιάζει ανομοιογενή εικόνα. Στις βιομη

χανικές χώρες, το ποσοστό αύξησης του 

πληθυσμού μειώνεται συνεχώς. Η δημο-

γραφική έκρηξη περιορίζεται στις υπανά

πτυκτες ή φτωχές χώρες, στις οποίες ο α

ριθμός των κατοίκων θα αυξάνεται συνε

χώς μέχρι τα τέλη της χιλιετίας. Από το 

1985 έως το 1990 αυτές οι χώρες συνέβα

λαν κατά 93% το χρόνο στην αύξηση του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Το 1950 οι χώρες 

αυτέ φιλοξενούσαν το 77% και σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του ORE το2 0 0 0  θα φιλο

ξενούν το 80% και το 2025 το 84%. Παράλ

ληλα ο πληθυσμός των βιομηχανικών χω

ρών, το 1950 αντιπροσώπευε το ένα τρίτο 

του παγκόσμιου συνόλου, σήμερα το ένα 

τέταρτο, ενώ το 2 0 0 0 το ποσοστό αυτό θα 

έχει με ιω θεί στο ένα πέμπτο. Το πληθυ- 

σμιακό 2 0 0 0  είναι κοντό. Η Ελλάδα γερνάει 

και ο πλανήτης υπεραυξάνεται αλόγιστα. Σί

γουρα δεν μας περιμένουν μέρες χαράς...

ΠΗΓΕΣ
Περιοδικά "ΕΝΑ"
Εφημερίδα ΤΟ  ΒΗΜΑ'
Εφημερίδα -ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΤ
Σημειώσεις Αναηλ Κοθηγητού Ε.Μ.Π Νικ Τζιοφ ίτα
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Ατυπη Συνάντηση στη Θ εσσαλονίκη 
του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Υπό την προεδρία του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιου Παπαθε- 
μελή. πραγματοποιήθηκε στη Θεσ
σαλονίκη. Π άτυπη σύνοδος εσωτε
ρικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, με τη συμμετοχή υπουργών, 
υφυπουργών και αξιωματουχων των 
Υπουργείων Δημόσιας Τάξης. Δι
καιοσύνης και Εσωτερκών, των Χω
ρών - Μελών της Ενωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του άτυπου Συμβουλίου Εσωτερι
κών Υποθέσεων, που πραγματο
ποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέ
τρα ασφαλείας, στο χώρο του συ- 
νεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, συ
ζητήθηκαν κυρίως θέματα Μετανά
στευσης και Ασύλου.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Στέλιος Παπαθεμελής και ο Υπουρ
γός Μακεδονίας - Θράκης κ. 
Κων/νος Τριαρίδης, μετά το τέλος 
των εργασιών, παρέθεσαν γεύμα 
προς τιμήν των Ευρωπαίων προ
σκεκλημένων στο Κυβερνείο.

Στις εργασίες του Ατυπου Συμβου
λίου. μετείχαν από Ελληνικής πλευ
ράς, εκτός του προεδρεϋοντος υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιου 
Παπαθεμελή, ο Υφυπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, ο Γε- 
νκός Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Ευάγγελος Ρσγκάκος και ο Αρχηγός 
της Ελληνκής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης.

Από την πλευράς Χωρών - Με
λών της Ενωσης, συμμετείχαν, απο 
το Βέλγιο ο αξιωματούχος του υ
πουργικού συμβουλίου, VAN DE 
BULCK Dirk, από τη Δανία ο υπουρ
γός Δικαιοσύνης OLSEN Erling και ο 
μόνιμος υφυπουργός Εσωτερικών 
ASMISSEN Ole, ενώ από τη Γερμανία 
ο υπουργός Εσωτερικών Dr. SCHEL- 
TER Kurt. Από τη Γαλλία μετείχε ο 
υπεύθυνος δημοσίου συμφέρο

ντος και δικαστικών υποθέσεων Μ. 
FAUGERE, από την Ιρλανδία ο υ
πουργός Δικαιοσύνης GEOGEHE- 
GAN - QUINN Maire και από την 
Ιταλία οι υφυπουργοί Εσωτερικών 
MOURMOURA Antonio και DELL OS- 
SO. Το Λουξεμβούργο πήρε μέρος 
με τον κυβερνητικό σύμβουλο 
SCHLEDER Guy, και η Ολλανδία με 
τον υφυπουργό Δικαιοσύνης KOSTO 
Ααά. Από την Πορτογαλία μετείχε ο 
υπουργός Εσωτερικών DIAS LOU- 
REIRO Manuel, από την Ισπανία ο RUIZ- 
BAUDRIHAVE Jaime - Axel ,από τη 
Μεγάλη Βρετανία ο υφυπουργός Ε
σωτερικών WARLDE Charles και από 
την COMMISSION ο FLUNN Padraig 

Μετά το πέρας των εργασιών 
δόθηκε συνέντευξη Τύπου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος 
της άτυπης συνεδρίασης, Υπουρ

γός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπα
θεμελής και ο Επίτροπος της Ευρω
παϊκής Ενωσης αρμόδιος σε θέματα 
μετανάστευσης και ασύλου Mr. 
FLUNN Padraig. εξέθεσαν τα κατωτέ
ρω συμπεράσματα του συμβουλίου; 

Συμπεράσματα του Προέδρου 
της Ατυπης Συνεδρίασης 

των Υπουργών 
Εσωτερικών Υποθέσεων 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέ
σεων που συνεδρίασαν άτυπα στη 
Θεσσαλονίκη στις 6-5-1994. εξέτα
σαν λεπτομερώς θέματα μετανά
στευσης και Ασύλου. Οι Υπουργοί 
εξήραν την ευκαιρία που τους δό
θηκε -κατά τη διάρκεια αυτής της 
Σύσκεψης- ώστε να μπορέσουν να 
αφιερώσουν μία ολόκληρη ημέρα 
σε αυτό το θέμα και επαναβεβαίω
σαν την ανάγκη να υλοποήσουν κα-
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τά προτεραιότητα τις ανάγκες του 
94 που είχαν ψηφιστεί το 93.

Επικέντρωσαν τις συζητήσεις 
τους σε τρία προβλήματα της επι
κοινωνίας της COMMISSION που 
προκύπτουν από τους νέους τρό
πους συνεργασίας.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν καταρ- 
χήν απόψεις σχετικά με τα Μετανα- 
στευτικά ρεύματα και την αιτία αυ
τών των ρευμάτων.

Υπογράμμισαν την ανάγκη από
κτησης βελτιωμένης γνώσης της κα
τάστασης που επικρατεί στις διάφο
ρες χώρες από τις οποίες γίνονται

μεταναστευτικές κινήσεις και επέμει- 
ναν στην ανάγκη καταπολέμησης, με 
τα κατάλληλα μέσα των αιτίων ουτών 
των κινήσεων κυρίως με κανωνικο- 
οικονομκές παρεμβάσεις.

Σε δεύτερο γύρο συζητήσεων οι

Υπουργοί ανέλυσαν τα προβλήματα 
της προσωρινής απορρόφησης των 
μεταναστευτικών ρευμάτων. Η προ
σωρινή προστασία απατεί την ανά
γκη ευέλικτων λύσεων που επιτρέ
πουν την υποδοχή - έξω από τις δια
δικασίες ασύλου - των ατόμων που 
είναι υποχρεωμένα να εγκαταλεί- 
ψουν τις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Εξάλλου η αρχή της προσωρινής 
προστασίας προβλέπει ότι θα κατα
βάλλονται όλες οι προσπάθειες ώ
στε να επιτραπεί στα εν λόγω πρό
σωπα να επιστρέψουν στις χώρες 
προέλευσής τους αμέσως μόλις η

κατάσταση το επιτρέψει. Σε αυτό το 
πνεύμα πρέπει να αντιμετωπισθεί η 
αίτηση βοήθειας από την Ευρω
παϊκή Ενωση έναντι των περιοχών 
που πλήττονται από τον εμφύλιο 
πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Στα πλαίσια αυτά μπορεί να τεθεί 
το πρόβλημα της προσωρινής α
πορρόφησης για τις χώρες των ο
ποίων οι δυνατότητες υποδοχής 
δεν μπορούν να καλύψουν τα 
ρεύματα αυτά. Η ανακοίνωση της 
επιτροπής περιλαμβάνει μια σειρά 
πρακτικών προτάσεων για την ορ
γάνωση της υποδοχής αυτών των 
ατόμων. Στο θέμα αυτό η Ευρω
παϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να 
παίζει το σημαντικότερο ρόλο.

Ενα άλλο θέμα συζητήσεως 
ήταν η καταπολέμηση της παράνο
μης μετανάστευσης. Θα πρέπει να 
υλοποιηθεί μια αποτελεσματική πο
λιτική κατά της παράνομης μετανά
στευσης που να περιλαμβάνει τον 
τομέα της πρόληψης, τον τομέα 
καταπολέμησης της παράνομης 
εργασίας και τον τομέα κατα
στολής (αντιμετώπιση των διακινη- 
τών και μέτρα καταστολής).

Εξάλλου α  Υπουργοί διαπίστωσαν 
ότι κάθε πολΓτκή μετανάστευσης και 
ασύλου δεν μπορεί να είνα αποτελε
σματική παρά μόνο εάν είνα αντιληπτή 
κα αποδεκτή από τους πληθυσμούς.

Ανέφεραν επίσης, την ανάγκη 
μιας σφαιρικής προσέγγισης του 
Τρίτου Πυλώνα και διαπίστωσαν την 
ανάγκη επικέντρωσης της προ
σοχής στους οικονομικούς τομείς 
που περιλαμβάνει κάθε συντονι
σμένη δράση καταπολέμησης της 
μεταναστευτικής πίεσης.

Ζάππειο
Τα θέματα που απασχόλησαν την 

Ατυπη Σύνοδο εσωτερικών υποθέ
σεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη 
Θεσσαλονίκη, συζητήθηκαν πιο ανα
λυτικά στη Σύνοδο που έγινε στο 
Ζάππειο στις 16 και 17 Μαίου. Πα
ράλληλα. η δεύτερη Διευθύνουσα 
Ομάδα, συνέχισε τις εργασίες σε 
θέματα Αστυνομικής συνεργασίας 
κα ειδικότερα συζητήθηκε η κατάρ
τιση σύμβασης που θα προβλέπει την 
ίδρυση κα λειτουργία της EUROPOL.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επίσκεψη και Ομιλία του Υπουργού Δημ. Τάξης 
κ. Στέλιου Παπαθεμελή στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης

Τπ Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
θεσ/νίκης επισκέφθηκε πρόσφατα 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέ
λιος Παπαθεμελής και μίλησε σε 
τρεις χιλιάδες Αστυνομικούς και 
Πολιτικούς Υπαλλήλους, στο κλει
στό γυμναστήριοΤ. ΙΒΑΝΟΦ', Κατά 
την ομιλία του ο κ. Υπουργός ανα
φέρθηκε στις καινοτομίες που γίνο
νται στην Ελληνική Αστυνομία, οι 
οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση

των παρεχομένων υπηρεσιών στο 
κοινωνικό σύνολο. Στο τέλος της 
ομιλίας του ο κ. Υπουργός δέχθηκε 
και απάντησε σε ερωτήσεις του 
προσωπικού. Σημειώνεται ότι, η α
νοιχτή συγκέντρωση και ο διάλογος 
μεταξύ Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Υπαλλήλων της Ελληνικής Α
στυνομίας, ικανοποίησε ιδιαίτερα 
τους παρευρισκόμενους Αστυνομι
κούς και Πολιτικούς Υπαλλήλους.

Επίσκεψη στο Υ.ΔΤ. του Ταϋλανδού Υφυπουργού Εργασίας
Επίσημη επίσκεψη πραγματο

ποίησε στην Ελλάδα ο Υφυπουργός 
Εργασίας της Ταϋλάνδης. Κατά την 
εδώ παραμονή του. επισκέφθηκε το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και είχε 
συνάντηση εργασίας με το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου κ. 
Ευάγγελο Ρογκάκο.

Στη συνάντηση, που πραγματο
ποιήθηκε σε φιλική ατμόσφαιρα και 
συξητήθησαν θέματα κοινού ενδια
φέροντος, παρέστησαν και Αξιω
ματικοί της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

βερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ευάγγε
λος Βενιζέλος, οι Βουλευτές Θεσ
σαλονίκης κ.κ. Γιάννης Γλαβίνας, 
Παναγιώτης Ψωμιάδης και Χρηστός 
Κοσκινάς, ο Νομάρχης θεσ/νίκης κ. 
Κων/νος Παπαδόπουλος, ο Α- 
ντιδήμαρχος θεσ/νίκης κ. Αναστά
σιος Γερογιάννης και εκπρόσωποι 
των λοιπών δικαστικών, στρατιωτι
κών και πολιτικών αρχών.

Πασχαλινός Εορτασμός 
της Γενικής Αστυν. 

Δ/νσης Θεσσαλονίκης
Με ξεχωριστή λαμπρότητα και 

για πρώτη Φορά στη Θεσσαλονίκη, 
μέσα σε χαρούμενη και συναδελ- 
ψική ατμόσφαιρα, γιορτάστηκε από 
τη Γενική Αστυνομική Δ/νση 
θεσ/νίκης το Πάσχα, στο πευκόφυ
το προαύλιο της Νομαρχίας 
θεσ/νίκης. όπου στεγάζεται και η 
Αμεση Δράση θεσ/νίκης.

Στην εκδήλωση, που διοργανώ- 
θηκε και πραγματοποιήθηκε παρου
σία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
κ. Στέλιου Παπαθεμελή. συμμετεί
χαν περίπου δύο χιλιάδες αστυνο
μικοί με τις οικογένειές τους και 
φίλοι της Αστυνομίας, οι οποίοι 
τσούγκρισαν το πασχαλινό αυγό με 
τον κ. Υπουργό, απόλαυσαν τον ο
βελία και γεύτηκαν μυρωδάτα 
τσουρέκια, ενώ η ορχήστρα της 
Μουσικής Αστυνομίας θεσ/νίκης έ
παιξε δημοτικούς και λαϊκούς σκο

πούς. δίνοντας ιδιαίτερα χαρούμε
νο τόνο στην όλη γιορταστική α
τμόσφαιρα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους και αντάλλαξαν ευ
χές. ο εκπρόσωπος του Παναγιω- 
τάτου Μητροπολίτη θεσ/νίκης Αρ
χιμανδρίτη ς κ. Μεθόδιος, ο Υπουρ
γός Μακεδονίας - Θράκης κ. 
Κων/νος Τριαρίδης. ο Υφυπουργός 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κυ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εκπαιδευτική Εκδρομή 
Δοκίμων Υπαστυνόμων 

Γ  Ετους
Ο  Δόκμοι Υηαστυνομοι του τρίτου 

έτους της Σχολής Αξ/κών Ελληνικής 
Αστυνομίας, πραγματοποίησαν πρό
σφατα εκπαιδευτική εκδρομή, στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Κατά την παραμονή τους στη Βό
ρειο Ελλάδα οι Δόκ. Υηαστυνομοι 
επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώ
ρους. μνημεία και Μουσεία όπως 
το Δίον, τη Βεργίνα, την Αρχαία 
Πέλλα, την Αρχαία Μαρώνεια και το 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Επίσης επισκέφθηκαν τα ακριτικά 
στρατιωτικά φυλάκια, του Προμα
χώνα, των Ευξώνων, των Κήπων και 
τα οχυρά του Ρούπελ, όπου και κα
τέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των 
πεσόντων Ελλήνων Στρατιωτών κα
τά το Β. Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα φυ
λάκια αυτά έγινε ανταλλαγή ανα
μνηστικών πλακετών και δόθηκαν 
δώρα στους ακρίτες των συνόρων.

Στη διάρκεια της εκδρομής, οι Δόκ. 
Υηαστυνομοι επισκέφθηκαν τη Θεσ
σαλονίκη. την Κομοτηνή, την Ορε- 
στιάδα, και την Αλεξανρούπολη 

Στη Θεσσαλονίκη, η Γεν. Αστυν. 
Διεύθυνση παρέθεσε δεξίωση για 
τους Δόκ. Υπαστυνόμους, στη Λέ
σχη Αξ/κών Φρουράς Θεσ/κης, κα
τά τη διάρκεια της οποίας ο Γ ενικός 
Αστυνομικός Δ/ντής Θεσ/νίκης Υ
ποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακω- 
ντίνος, απηύθυνε συμβουλές και 
παραινέσεις στους Δοκίμους.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Α- 
ντιδήμαρχος Θεσ/νίκης κ. Αναστά
σιος Γερογιάννης, ο Γενικός Γραμ
ματέας της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Νικόλαος Ζαπουνί- 
δης, ο Νομάρχης Θεσ/νίκης κ. 
Κων/νος Παπαδοπουλος, εκπρόσω
ποι των δικαστικών, στρατιωτικών και 
λοιπών αρχών της πόλεως. καθώς 
και αντιπροσωπείες Αστυνομικών και

πολιτικών Υπαλλήλων.
Στην Κομοτηνή α Δόκ. Υπαστυνό- 

μοι κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο 
Ηρώων της πόλης, ενώ πραγματο
ποιήθηκε ομιλία από τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Γεώργιο Ζαφειρόπουλο.

Κατά την επίσκεψή τους στην Ο- 
ρεστιάδα. έτυχαν εγκάρδιας υπο
δοχής από το προσωπικό της Α.Δ., 
παρακολούθησαν εκδήλωση με 
θρακιώτικους παραδοσιακούς χο
ρούς και τραγούδια και έδωσαν 
δώρα σε παιδιά Σέρβων της Βοσ
νίας, που εφιλοξενούντο εκεί, ενώ 
από το Δήμαρχο της πόλης κ. Βαρ- 
σάμη Βαρσαμίδη, παρετέθη δεξίω
ση προς τιμή των Δοκίμων, στη Λέ

σχη Αξ/κών Φρουράς Ορεστιάδας.
Τέλος, οι Δόκ. Υπαστυνόμοι επι- 

σκέφθηκαν την Αλεξανδρούπολη 
όπου, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, η 
φιλόξενη Α.Δ. παρέθεσε γεύμα 
προς τιμή τους. Η ανωτέρω εκπαι
δευτική εκδρομή των Δοκ. Υπαστυ
νόμων, στέφθηκε από απόλυτη επι
τυχία και έδωσε την ευκαιρία στους 
Δόκιμους, αφ. ενός μέν να γνωρί
σουν τις φυσικές ομορφιές της Μα
κεδονίας και της Θράκης, αφ. ετέ
ρου δε η παρουσία τους έκανε έκ- 
δηλη την αγάπη και το σεβασμό που 
πάντα τρέφει η Ελληνική Αστυνομία 
για τις ευαίσθητες ακριτικές περιο
χές μας.
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Σάμος
Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 

στην πόλη της Σάμου, τα εγκαίνια 
του νέου κτιρίου στέγασης της Α
στυνομικής Διεύθυνσης Σάμου.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Σά
μου κ. Σωτήριος Κατσαρίδης. στη 
σύντομη ομιλία του. έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο νεόδμητο κτίριο, που 
πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για 
την στέγαση των Υπηρεσιών μιας 
σύγχρονης Αστυνομίας.

Στην τελετή αγιασμού εγκαινίων 
παρέστησαν, εκπρόσωπος του κ. 
Νομάρχη Σάμου, ο Διοικητής της 79 
ΑΔΤΕ. οι Διευθυντές όλων των Δημο
σίων υπηρεσιών του Νομού, τοπικοί 
παράγοντες και πλήθος κόσμου.

Η Τροχαία δεν μοιράζει μόνο 
κλήσεις!!! Αυτό μας το επιβεβαίωσε 
το Τμήμα Τροχαίας Σερρών, που 
τύπωσε βιβλιαράκι με οδηγίες κυ- 
κλοφοριακής αγωγής προς τους ο
δηγούς και πεζούς, καθώς και ευ-

Σερρες
χετήριες κάρτες και τα μοίρασε τις 
ημέρες του Πάσχα.

Ηταν πράγματι μια αξιέπαινη ε
νέργεια, που σχολιάστηκε με τα 
καλύτερα λόγια από οδηγούς και 
πεζούς του Νομού Σερρών και όχι

μόνο. Εμείς τους συγχαίρουμε και 
ευχόμαστε η ενέργειά τους αυτή 
να βρει και άλλους μιμητές, γιατί 
πραγματικά τιμά και εξυψώνει ολό
κληρη την Ελληνική Αστυνομία.

Τρίκαλα
Το Ιδρυμα 'Στέγη ειδικής θερα

πευτικής και επαγγελματικής α
γωγής Τρικάλων" επισκέφθηκαν, εν 
όψη των Εορτών του Πάσχα, ο Α
στυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, 
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, συνο- 
δευόμενος από άνδρες της Διεύ
θυνσης και πρόσφεραν δώρα στα 
παδιά με ειδικές ανάγκες που φιλο
ξενούνται στο Ιδρυμα.

Τα παιδιά ανταπέδωσαν δώρα, 
που κατασκευάζουν από ξύλο στο 
εργαστήριο του Ιδρύματος. Τα 
χρήματα για τα δώρα που προ- 
σφέρθηκαν στα παιδιά, ήταν 
προϊόν προαιρετικού εράνου, που 
πραγματοποίησε το αστυνομικό και 
πολιτικό προσωπικό της Διεύθυν
σης.
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Adλητική 5 £π/Βεώρηση ^
Βράβευση Μαθητών 

από την Αθλητική Ενωση 
Φίλων Ελληνικής 

Αστυνομίας
Σε ειδική εκδήλωση που έγινε 

πρόσφατα στη Λέσχη Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, η Α
θλητική Ενωση Φίλων Ελληνικής Α
στυνομίας. βράβευσε με ειδικό έ
παινο και συμβολικό χρηματικό πο
σό, δέκα πέντε παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, υπηρετούντων αστυνομι
κών και πολιτικών υπαλλήλων, που 
αρίστευσαν κατά τη σχολική περίο
δο 1992 - 1993 στα γυμνάσια και 
λύκεια της Δυτικής Αττικής.

Στην όμορφη και σεμνή αυτή εκ
δήλωση παραβρέθηκαν, ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Δυτικής Αττικής. Ταξίαρχος κ. Σπυρί
δων Αγγελάκης, το Διοικητικό Συμ
βούλιο της ΑΕΦΕΑ, με επικεφαλής 
τον πρόεδρό της κ. Αγησίλαο Μαρ-

κάκη. πολλοί ανώτεροι Αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς 
και οι γονείς των βραβευθέντων.

1ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Εληξε πρόσφατα το Ιο πρωτά

θλημα ποδοσφαίρου Αστυνομικών 
Υπηρεσιών λεκανοπεδίου Αττικής 
και Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιω
τίας. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 
ομάδα του Δ  Αστυνομικού Τμήμα
τος Αθηνών, νικώντας στον τελικό, 
που διεξήχθη στο γήπεδο "Απόστο
λος Νικολαίδης", την ομάδα του Α. 
Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμέ

να Αθηνών με σκόρ 2- 0. Την τρίτη 
θέση κατέκτησε η ομάδα της Αστυ
νομικής Δ/νσεως Βοιωτίας, που νί
κησε στο μικρό τελικό την ομάδα 
της Υποδ/νσης Αλλοδαπών Αττικής 
με σκόρ 3-2.

Το κύπελλο και τα αναμνηστικά 
μετάλια απένειμαν ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, Τα
ξίαρχος κ. Παντελής Γιώργας και ο

Δ/ντής της ΥΑΚΑ Αθηνών. Ταξίαρ
χος κ. Κων/νος Χριστόπουλος.

Η Αθλητική Ενωση Αστυνομικών 
Ελλάδος, που διοργάνωσε το προ- 
αναφερόμενο πρωτάθλημα, σε συ
νεργασία με την Υ.Φ.Α.Α. του Σώμα
τος, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν 
των αντιπροσωπευτικών ομάδων 
ποδοσφαίρου της Ενωσης που συμ
μετείχαν στο πρωτάθλημα και των 
συντελεστών διοργάνωσης και διε
ξαγωγής του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης, 
Αστυν. Δ/ντής κ. Αλέξανδρος Βλά
χος. απένειμε αναμνηστικές πλακέ- 
τες στους αρχηγούς των ομάδων.

Την τελετή τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Γ ενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Νι
κόλαος Ρελάκης οι διοικητές των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών που συμ
μετείχαν στο πρωτάθλημα και πολ
λοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί του Σώματος.
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ΑΒλητ/κή 5
Δράμα

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας, 
μεταξύ αντιπροσωπευτικών ομάδων 
των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Δράμας και Καβάλας, διεξήχθη πρό
σφατα στο Εθνικό Στάδιο Δράμας.

Ο  αγώνας έληξε με νίκη της Α.Δ. 
Δράμας με σκόρ 5-0, ενώ το χρη
ματικό ποσό του 1.510.000 δρχ. που 
συγκεντρώθηκε από τη διάθεση 
των εισιτηρίων, διανεμήθηκε στα 
πέντε ανήλικα ορφανά παιδιά των 
πρόσφατα θανόντων συναδέλφων 
Αρχ/κα Χρήστου Προδρομίδη και 
Αστ/κα Σπυρίδωνα Ραφαηλίδη-

Λάρισα
Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 

μεταξύ των Αστυνομκών Δ/νσεων 
Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας, έλη
ξε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία

Το κύπελλο κάτέκτησε η ποδο- 
σφαιρκή ομάδα της Α.Δ Λάρισας, η 
οποία νίκησε στον πρώτο τελικό, που 
διεξήχθη στη Λάρισα την ομάδα της 
Α Α  Καρδίτσας με σκόρ 5 - 2 .  Στον 
επαναληπτικό αγώνα που διεξήχθη 
στην Καρδίτσα οι δύο ομάδες ήλθαν 
ισόπαλες με σκόρ 2 - 2.

Τα κύπελλα απένειμε ο Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Θεσσαλίας Τα- 
ξίαρχος θωμάς Καπνογιάννης.

Ιωάννινα
Με στόχο τη σύσφιγξη των σχέ

σεων Αστυνομίας - Πολίτη, διε
ξήχθη πρόσφατα ποδοσφαιρικός α
γώνας μεταξύ των ομάδων της Α
στυνομικής Δ/νσης Ιωαννίνων και 
του Α.Ο. Σταυρακίου.

Ο αγώνας έληξε με νίκη της ο
μάδας της ΑΔ. Ιωαννίνων με σκόρ 
5 - 1 .  ενώ στο τέλος ο Αστυν. Υ- 
ποδ/ντής κ. Πάνος Πλιώτας απένει- 
με στην νικήτρια ομάδα κύπελλο, 
που είχε αθλοθετήσει ο πρόεδρος 
του Α.Ο. Σταυρακίου.

w m tfr
«TfllOlto

UNM»r
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1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Kwon Do 
και 2ο Karate Do Αστυνομικών

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη- 
χαν πρόσφατα, στο γυμναστήριο 
της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσπς 
Αττικής, τα πανελλήνια πρωτα
θλήματα TAE-KWON-DO και 
KARATE-DO Αστυνομικών. Στους α
γώνες συμμετείχαν πενήντα τρεις 
Αστυνομικοί αθλητές και αθλήτριες 
απ. όλη τη χώρα.

Στις κατηγορίες του ΤΑΕ -KWON- 
DO νικητές και νικήτριες αναδείχτη
καν:

Κατηγορία γυναικών: -60 κ. Α
στυφύλακας Μαρία Σακαρά, +60 κ.

Αστυφύλακας Μαρία Χριστογάμ- 
βρου.

Κατηγορία ανδρών: -70 κ. Α
στυφύλακας Δημήτριος θαλασσι
νός, -76 κ. Αστυφύλακας Δημήτριος 
Δημακογιάννης, -83 κ. Αρχιφύλακας 
Ιωάννης Θεοδώρου, και +83 κ. Α
στυφύλακας Πέτρος Κατσιγιάννης.

Στις κατηγορίες του KARATE -DO 
νικητές αναδείχτηκαν:

-80 κ. Αρχιφύλακας Γεώργιος Κο- 
τσυφάκης και +80 κ. Αστυφύλακας 
Γ εώργιος Νταλαπέρας.

Την τελετή λήξεως των αγώνων

τίμησαν με την παρουσία τους και 
απένειμαν τα έπαθλα στους νικη
τές, ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Κώστας Γείτονας, ο Γενικός 
Αστυνομικός Δ/ντής Αττικής Υπο
στράτηγος κ. Νικόλαος Ρελάκης, 
πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι Α
ξιωματικοί του Σώματος, ο πρόε
δρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καράτε κ. Γεώργιος Σανιώτης, ο 
Γ εν. Γ ραμματέας της Ομοσπονδίας 
ΤΑΕ -KWON-DO κ. Αντώνιος Παπ- 
πάς και πολλοί φίλοι των αθλημά
των αυτών.

386\αςτυνομικη επιθεορηςη



Οι πιο κάτω λέξεις είναι από τις σελίδες του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
Διαλέξτε τη σωστή, κατά τη γνώμη σας, σημασία και κατόπιν βαθμολογήστε τους εαυτούς σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1 Ραστώνη ΑράβδοςΒ.κάλυψηΓ. τεμτελά

2. - Δικανικδς: Α  χωριάτης Β. σχετικός 

με τα όπλα Γ. δικαστικός

3 . - Παρίας: Α. εγκληματίας Β. απόκλη

ρος Γ. αριστοκράτης

4. - Λίβελλος Α. αγριολούλουδο Β. μυθι

στόρημα Γ. διαφημιστικό δημοσίευμα

5. - Ντε φάκτο: Α  εκλεγμένος Β. αυτός που 

ισχύει εκ των πραγμάτων Γ. επαναστατικός

6. - Σφετερίζομαι: Α. υποψιάζομαι Β. 

οικειοποιούμαι Γ. διαμαρτύρομαι

7. - Αγκιτάτορας: Α. αλιγάτορας Β. κατά

σκοπος Γ. ταραχοποιός

8. - Τιμάριο: Α  παιδάκι Β. τσιφλίκι Γ. κο

μπολόι

9 . - Δημοσιονομικός Α. δικαστικός Β. 

που έχει σχέση με τη δημοσιότητα Γ. που έ

χει σχέση με τα δημόσια οικονομικά

10. - Εύλαλος: Α  επιπόλαιος Β. Κόλακας 

Γ. Ευθράδης

11. - Οψιγενής: Α  μπροστινός Β. καθυ

στερημένος Γ. με γενειάδα

12. - Προπέτης: Α. αυθάδης Β. υπόδου

λος Γ. διαλλακτικός

13. - Διάτορος Α. υπερήφανος Β. άτολ

μος Γ. διαπεραστικός

14. - Ρηξικέλευθος Α. κεραυνοβόλος Β. 

καινοτόμος Γ. αυταρχικός

15. - Αψικδρος: Α. ευέξαπτος Β. με ευ

μετάβλητα γούστα Γ. βίαιος

16. - Λοίδορος Α. αλλοίθωρος Β. ύπο

πτος Γ. υβριστικός

17. - Νεφελοβάμων: Α. νεκρ ός  Β. 

ψεύτης Γ. ονειροπαρμένος

18 - Προπηλακίζω: ΑεξευτελίζωΒ. ερυΚασ- 

ζωΓ.τοπεθετώφρουρόσε προωθημένοφυλάοο

19. - Αντιπαράθεση: Α  σύγκριση Β. αντί

θεση Γ. αντιδικία

20. - Εμβόλιμος Α. αμφίβολος Β. εμπρό

θεσμος Γ. που παρεμβάλλεται

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. - Ραστώνη: Γ. Από το "Ράστος" (υπερθετικός του ρόδιος), νωθρότητα, νωχέλεια, τεμπε

λιά, αλλά και ευχέρεια εις το να κάνω κάτι, ευκολία, ανάπαυσις, ανάπαυλα, ανακούφιση από 

κάτι δυσάρεστο, παύση από κάτι, ησυχία.

2. - Δικανικός: Γ. Ο ασκημένος στα δικαστικά, που ανήκει στις δίκες, δικαστικός, λ.χ. "δικα- 

νικός λόγος", που του αρέσει να κάνει το νομομαθή.

3 - Παρίας: Β. Ο κοινωνικά ή πολιτικά υποδεέστερος, αυτός που μειονεκτεί όσον αφορά 

τα δικαιώματα, απόκληρος. Παρίας (paralyar) ήταν παλιότερα το μέλος χαμηλής κόστας 

στην Ινδία (paral: τύμπανο που παραδοσιακά κτυπούσε πάντα ο παρίας)

4. - Λίβελλος: Γ.Δυσφημηστικό υβριστικό δημοσίευμα. Από το λατινικό llbellus: βιβλιαράκι, 

σάτυρα.

5. - Ντε φάκτο: Β. Διπλωματικός όρος για την αναγνώριση κατάστασης "εκ των πραγμά

των” που υφίσταται χωρίς νομική επικύρωση λ.χ. ντε φάκτο κυβέρνηση ( λατινικά factum 

πράξη, γεγονός).

6. - Σφετερίζομαι: Β. Οικειοποιούμαι αυτά που ανήκουν σε άλλους (σφέτερος: ιδικός των, 

ο ανήκων εις αυτούς).

7. - Αγκιτάτορας: Γ. Από το λατινικό agltare θέτω σε κίνηση, υποκινητής ταραχοποιός.

8. - Τιμάριο: Β. Φέουδο, τσιφλίκι. Μεταφορικά αρχή ή θέση που την νέμεται κάποιος σαν 

να ήταν φεουδάρχης.

9. - Δημοσιονομικός: Γ. Που έχει σχέση με τα δημόσια οικονομικά.

10. - Εύλαλος: Γ. (ευ λαλώ), μελίρρυτος, ευφράδης, γλυκόλαλος.

11. - Οψιγενής: Β. (όψε: αργά, μετά πολύ χρόνο + γεννώ), που γεννήθηκε αργά, καθυστε

ρημένος, που έγινε ή εκδηλώθηκε μετά τον καιρό που έπρεπε.

12. - Προπέτης: Α  Και προπετής (προπίητω - προ + ηέτης, αυτός που πέφτει εμπρός). Κυ

ριολεκτικά αυτός που γέρνει εμπρός. Μεταφορικά, επιρρεπής, απερίσκεπτος, αυθάδης, 

μωρός, που υπόκειται σε κινδύνους.

13. - Διάτορος: Γ. Και διατόρος από το τείρω: προστρίβω, καταπονώ, κατεξαντλώ, υποφέ

ρω πολύ, από το οποίο και η τερηδόνα, τρήμα κλπ., οξύς, διαπεραστικός, ανατριχιαστικός.

14 - Ρηξικέλευθος: Β. (ρήγνυμι + κέλευθος: αυτός που ανοίγει δρόμο), καινοτόμος, που 

επιχειρεί με τόλμη νέα πράγματα.

15. - Αψίκορος: Β. (άπτομαι + κόρος) που χορταίνει μόλις αρχίσει να τρώει, που χορταίνει 

γρήγορα, που αλλάζει διαρκώς όρεξη ή μεταβάλλει εύκολα επιθυμίες, "λιχούδης".

16. - Λοίδορος: Γ. Από το λατινικό loldos - ludus: παιδιά, παίγνιο και μορφή, ψόγος, κατηγο

ρία, υβριστικός σαν επίθετο και κακολόγος, υβριστής σαν ουσιαστικό.

17. - Νεφελοβάμων: Γ. (νεφέλη + βαίνω), που πετάει στα σύννεφα, ονειροπαρμένος, ου- 

τοπιστής.

18 - Προπηλακίζω: Α. (πρό + πηλός: καλύπτω με πηλό, λάσπη), περιλούω κάποιον με υβρι

στικές εκφράσεις, εξευτελίζω, ντροπιάζω.

19. - Αντιπαράθεση: Α. Αντιπαραβολή, η παράθεση δύο ομοίων πραγμάτων για να συγκρι- 

θούν, σύγκριση.

20. - Εμβόλιμος Γ. (εμβάλλω: ρίχνω μέσα σε...), που παρεμβάλλεται, ο παρείσακτος.
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ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Φ ρανσουά Ρ αμπελέ είναι ο 

συγγραφέας που ύμνησε το 

γ έ λ ιο , τη ν  π α ρ α φ ο ρ ά  και τη ν  α κα τά 

σ χετη  ε υ φ ο ρ ία , ε ίνα ι ο  δ ια κ ω μ ω δ ό ς  

τ ω ν  π ά ντω ν  και θ εω ρ ε ίτα ι μα ζ ί με το 

Σ α ίξπη ρ  ω ς κ ο ρ υ φ α ίο ς  ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  

της Πνευματικός Αναγέννησης της Ευ- 

ρ ώ π η ς .  Μ ε τ η ν  ε υ κ α ιρ ία  τ η ς  σ υ 

μ π λ ή ρ ω σ η ς  50 0  ε τ ώ ν  α π ο  τη ν  γ έ ν 

νη σ ή  του  θα γ ίνου ν  α νά λογες  ε ο ρ τα 

στικές ε κ δ η λ ώ σ ε ις  σ την πα τρ ίδα  του 

τη Γαλλία. Στην Ε λλάδα το  Γαλλικό Ιν

στιτούτο ανακο ίνω σε οτι λό γω  τις ε π ε 

τείου θα προβ ε ίσ την  επανέκδοση  των 

δ ύ ο  π ρ ώ τ ω ν  β ιβ λ ίω ν  το υ  Π ρέπει να 

σ η μ ε ιώ σ ο υ μ ε  ότι πα ρό λο  που το έργο 

του Ρ αμπελέ θεω ρείτα ι κλασικό, στην 

Ελλάδα μόλις  προ πενταετίας αη οτο λ- 

μήθηκε μια πρώ τη  προσπάθεια  για την 

έκδοσή του.

Οι συγγραφείς που επηρέασαν περισ

σότερο το Ραμπελέ είναι ο Λουκιανός και 

ο  Αριστοφάνης και αυτό φαίνεται ολοκά

θαρα στη θεματολογία και στη γλώσσα 

του η οποία είναι τόσο δύσκολη που και οι 

ίδιοι οι Γάλλοι σήμερα δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν. Το σημαντικό είναι ότι ο 

Ρ αμπελέ ήξερε ελλη ν ικά  και χρησ ιμο

πο ιούσε στα έργα του λέξεις από πάρα 

πολλέςγλώ σσες. Μάλιστα,όχι μόνο ήξε

ρε α λλά  και έγραφε ελληνικά και υπάρ

χουν ποιήματα, εγκώμια, ελεγείες και σ η

μειώματα που είναι γραμμένα στη γλώ σ 

σα μας. Γνωρίζουμε δε, οτι τα ηρόφερε 

όπω ς τα προφ έρουμε εμείς σήμερα και 

όχι με την ερασμιακή προφορά.

/ Μ  ε ν  ε ίμ α ι  π α ιδ ί -  θ α ύ μ α , α- 

π λ ώ ρ  κά νω  κάτι π ο υ  μ ο υ  α 

ρ έσ ε ι πά ρα  πολύ , πο υ  μ ε  γεμίζει και με  

ευ χ α ρ ισ τε ί, δ ε ν  ε ίμ α ι π α ιδ ίτ ο υ  τσ ίρ 

κου. πρ ο σ π α θ ώ  να φ θ ά σ ω  έναν  στόχο, 

π ρ ο σ π α θ ώ  να υπ ηρ ετήσ ω  όσ ο  γίνεται 

π ιο  σ ω σ τά  τη μουσ ική. Αυτά τονίζει ο 

16χρονος θ εο σ α λον ικ ιός  Γιώργος Λα- 

ζ α ρ ίδ η ς  ότα ν  το ν  α π ο κ α λ ο ύ ν  π α ιδ ί -

θαύμα. Ο Γιώ ργοςΛαζαρίδηςπρωτοκά- 

θη σ ε  στο π ιά νο  σε ηλ ικ ία  τρ ιώ ν  ετώ ν 

και οι γονείς του έχουν καταγράφει σε 

κασέτες τις συνθετικές και ερμηνευτι

κές του ικανότητες από τη βρεφική η λ ι

κία. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε η λ ι

κία έξι ετώ ν και π ο λύ  νω ρίς διακρίθηκε 

σε δ ια γω νισ μ ούς . Στα χρόνια που π έ 

ρασαν, ο  μικρός Γιώργος σημ ε ίω σ ε  τε 

ρ ά σ τ ια  ε ξ έ λ ιξ η  α π ο κ τ ώ ν τ α ς  δ ιε θ ν ή  

βραβεία και δίνοντας ρεσιτάλ σε μεγά

λες α ίθουσες σ υνα υλιώ ν, που του χά 

ρ ισα ν την α να γ νώ ρ ισ η  α π ο  κριτικούς 

και κοινό ως σ πά νιο  ταλέντο. Σημειω - 

τ έ ο ν  ό τ ι, ο μ ικρ ό ς  Γ ιώ ρ γος  θα α π ο 

κτήσει (τυπικά) το δ ίπ λω μ α  σχετικά με 

τις μουσ ικέςτου σ πουδές τον προσεχή 

Ιούνιο. Οι ελεύθερες ώρες του είναι ε 

λάχιστες και αυτές αφ ιερω μένες στην 

τέχνη, τη μουσική, τη γλυπτική, τη ζ ω 

γ ρ α φ ική , το  γρ άψ ιμο  και τον α θ λ η τ ι

σμό.

e iien ic  Q uest ονομά ζετα ι το 

ν έ ο  π ρ ω τ ο π ο ρ ια κ ό  π ρ ό 

γ ρ α μ μ α  ε κ μ ά θ η σ η ς  της  ε λ λ η ν ικ ή ς  

γλώ σ σ α ς  μέσ ω  ηλεκτρονικού υ π ο λ ο 

γιστή, με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου 

και κινούμενης εικόνας. Το πρόγραμμα 

αυτό ετοιμάζουν η Φ ιλοσοφ ική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι αντι

πρόσω πο ι του CNN στην Ελλάδα, το ο 

ποίο θα δ ια νεμη θε ί μ έσ ω  του CNN σ ' ο 

λ ό κ λ η ρ ο  τον  κόσ μο. Η τεχνο γνω σ ία  

το υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  ε ίν α ι μ ο ν α δ ικ ή  

στον κόσμο και είναι αποκλειστικά  ε λ 

λ η ν ικ ή , α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι δ ε , σ ε  π ρ ώ τ ο  

στάδ ιο , σε α γ γ λό φ ω νο υ ς  και ισπανό- 

φ ω νο υ ς  με δυνατότητα  μετάφ ρασής 

το υ σ ε  π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς  γλώ σσες. *Τ ατε- 

λευτα ία  χρόνια υπάρχει π ο λύ  μεγάλη 

ζήτη σ η  για ε κ μ ά θ η σ η  της ε λ λ η ν ικ ή ς  

γ λ ώ σ σ α ς σ 'ό λ ο  τον κόσμο", παρατηρεί 

ο  Δ. Π α ρασκευόπουλος, κοσμήτορας 

της Φ ιλοσ οφ ικής Σχολής του Π ανεπ ι

στημ ίου Αθηνών και συνεχίζει: T o  Hel

lenic Quest είναι μια εκπληκτική ευκα ι

ρ ία  για να  π ρ ο ω θ ή σ ο υ μ ε  τη γ λώ σ σ α  

μας μέσα  απο ένα παγκοσμίου φ ήμης 

και εμβελείας δίκτυο ό π ω ς  το CNN, θα 

βγει επ ιτέλο υς  η ελλη ν ική  γ λώ σ σ α  α 

πο τα στενά όρια της χώ ρας μας".

νοιχτή επ ισ το λή  υπογράφ ουν 

26 βρετανίδες ηθοπο ιο ί, η ο 

πο ία  δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ ε  σ τη ν  εφ η μ ε ρ ίδ α  

Γκάρντιαν του Λονδίνου, στην οπο ία  α 

ν α φ έρ ο υ ν  οτι η Ε υρώ πη χρω στά ανυ- 

πολόγ ιστη ευγνω μο σ ύνη  στην Ελλάδα 

στον πολιτικό και πολιτιστικό τομέα, υ 

π ο σ τ η ρ ίζ ο ν τ α ς  οτ ι τα μ ά ρ μ α ρ α  του  

Π αρθενώ να που έκλεψ ε ο λόρδος Ελ- 

γιν πρέπει να  επ ιστρέφουν στην πατρί

δα τους. Οι βρετανίδες η θ ο π ο ιο ί υ π έ 

γ ρ α φ α ν  τη ν  α ν ω τ έ ρ ω  ε π ισ τ ο λ ή , συ- 

ντα σ σ όμενες  με τη δ ιακήρυξη τω ν  87 

β ρ ε τ α ν ώ ν  β ο υ λ ε υ τ ώ ν  γ ια  τ η ν  ε π ι

σ τροφ ή τω ν μα ρμ άρ ω ν του Π αρθενώ 

να στη μνή μη  της Μ ελίνας Μερκούρη. 

Ολα δ ε ίχ νο υ ν  οτι το  όνε ιρ ο  της Μ ελ ί

νας λ ίγ ο α π έχ ε ια η ό το  να γίνει πραγμα

τικότητα, έσ τω  και μετά θάνατο.

Γ η )  ι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί π ο υ  έχε ι κα- 

ν ε ίς  με  τ ο ν  τ ό π ο  π ο υ  γ ε ν 

νήθηκε, που μενά λω σ ε , που  τη γ λ ώ σ 

σα του μ ιλάει, δεν  κλείνουν πο τέ . Ξέρω 

οτι χρ ω σ τά ω  στην Ελλάδα ένα μεγάλο 

μ έρ ο ς  α π ο  α υ τό  π ο υ  ε ίμ α ι και πάντα 

πο νάω  απεριόρ ιστα και τον τόπο και το 

λα ό  και ε ίμα ι ιδ ια ίτερα  ευα ίσ θητος α 

πέναντι τους. Οταν ένας Δανός ή ένας 

Ο λλανδός πει μια ανο ησ ία  ή κάνει μια 

χυδαιότητα, γ ε λ ά ω  ή σ η κώ νω  τους ώ 

μους μου. Αν ό μ ω ς  την πει ή την κάνει 

ένας Ε λληνας, τότε γ ίνομα ι έξω  φ ρε- 

νών". Τάδε έ φ η  Κ ορ νήλιος  Καστοριά- 

δης, σε πρόσφ ατη συνέντευξη σε α θ η 

ναϊκή εφ ημερ ίδα .

ε λ λ η ν ικ ό ς  Α π ρ ίλη ς  σ η μ α 

δ ε ύ τ η κ ε  π ο λ ιτ ισ τ ικ ά  α π ο  

την παρουσ ία  του γ ά λλο υ  κο ινω ν ιολό 

γ ο υ  και φ ιλ ό σ ο φ ο υ  Εντγκαρ Μ ορέν 

στην Αθήνα. 0  εβδομηντατριάχρονος 

στοχαστής διακρ ίθηκε για τη σφα ιρικό- 

τητα του προβληματισ μού  του και την 

ά ρ ν η σ η  το υ  τ ε χ νο κρ α τ ικο ύ  π ν ε ύ μ α 

τος. Ας δ ο ύ μ ε  ηοιά ε ίνα ι η γνώ μ η  του
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σχετικά με την Ευρώ πη και την Ελλάδα: 

'η  ευρωπαϊκή Δύση απέκτησε σύγχρονη 

μορφ ή απο τη στιγμή πο υ  η κουλτούρα  

τηςξαναβρήκε τις ελληνικές της πηγές. 

Αυτό έφ ερε την Αναγέννηση, την ανά

πτυξη του ορθολογισμού, του ανθρωπι

σ μού και της δημοκρατίας. Η αρετή της 

ευρω παϊκής κουλτούρας έγκειται στον 

προβληματισμό της πάνω στα πάντα και 

μ ' αυτήν την έννοια  είνα ι π ο υ  συνέχισε 

την κουλτούρα τω ν  αρχα ίω ν Ελλήνων. 

Α λλά την ίδια στιγμή η  Δύση έδειξε και έ

να άλλο  πρόσω πο δεσποτικό. Τοπρόσω- 

π ο  της κατάκτησης της περ ιφ ρόνησης  

τω ν ά λ λω ν  πολιτισμώ ν της βεβαιότητας 

ότι κατέχει τη μόνη δυνατή λογική. Σήμε

ρα  τελείωσε ευτυχώς η υπόθεση της κα

τάκτησης και της κυριαρχίας. Απέναντι 

στον πλανήτη, η Ευρώπη δεν είναι παρά  

μια  μικρή Ελβετία. Οφείλει να ανοιχτεί σε 

ά λλο υ ς  πολιτισμούς, να προασπίσει τα 

α ν θ ρ ώ π ιν α  δ ικ α ιώ μ α τ α , να π ρ ο σ τ α 

τεύσει τη δημοκρατία, να γίνει το εργα

στήρι ενός ενός καινούργιου πολιτισμού  

που θα μπορούσε, ίσω ς να προετοιμάσει 

μ ια  νέα Αναγέννηση για τον κόσμο. Οσο 

για την Ελλάδα, θα έπρεπε να ξαναβρεί 

τις ρίζες της όχι μόνο στο βυζαντινό πα

ρελθόν  της α λλά  ακόμη βαθύτερα στον 

α ιώ να  του Περικλή, τω ν  σ ο φ ισ τώ ν  και 

του ΣωκράτηΤ.

ΓΡ ε γ ο ν ό ς  σ η μ α ν τ ικ ό  γ ια  τ η ν  

U π ρ ο β ο λ ή  της σύγχρονης ε λ 

ληνικής λογοτεχνίας θεω ρείτα ι το ντο- 

κ υ μ α ν τ έ ρ  γ α λ λ ο γ ε ρ μ α ν ικ ή ς  π α ρ α 

γω γής (δ ο ρ υ φ ο ρ ικό  γ α λλο γερ μ α ν ικό  

κανάλι τέχνης, a rte - la -s e p t)n o u  γυρ ί

ζεται αυτή την εποχή  στην πατρίδα μας 

κα ι α ψ ο ρ ά  τ η  ζ ω ή  κα ι το  έ ρ γ ο  τ ο υ  

π ο ιη τή  Ν ίκου Καββαδία . Το ντοκυ μα - 

ντέρ αυτό θα πρ οβ ληθ ε ί σε ο λό κληρ ο  

τον κόσ μο  μ έ σ ω  τ ω ν  Γ α λλ ικώ ν  Ινστι

τ ο ύ τ ω ν  κ α ι θ α  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι  σ υ 

ζητήσεις - σ υνεντεύξεις  με τους σ υγ

γενείς του Καββαδία στην Κεφολονιά , 

με τους φ ίλ ο υ ς  και σ υ ντρ ό φ ο υ ς  του, 

α λ λ ά  και με τον ελλη ν ισ τή  Μ ισέλ Σονιέ 

που  θα επ ιμ ελη θ ε ί και τον υποτιτλισμό 

στα γαλλικά.

θεμελ ιω τής του θεάτρου του 

π α ρ α λ ό γ ο υ , Ε υγένιος  Ιονέ-

m ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

σκο, έφυγε στα 82 του χρόνια στο Πα

ρίσι. 0  Ιονέσκο σάρκασε την αδυναμία 

επ ικο ινω ν ία ς  τω ν  α νθ ρ ώ π ω ν , την κα

ταστροφ ή της γλώ σσας, της σ υμ περ ι

φοράς και της λογικής στρέφοντας την 

προσοχή του κυρίως στην καθημερινή 

ζω ή  του σύγχρονου ανθ ρώ πο υ  της με- 

γ α λ ο ύ π ο λ η ς . Η π ρ ώ τ η  π α ρ ο υ σ ία σ η  

έρ γω ν του Ιονέσκο στην Ελλάδα γίνε

ται το 1960 απο το Θέατρο Τσέπης που 

είχαν ιδρύσει ο Δημήτρης Κολλάτος και 

η Μαριέτα Ριάλδη και το 1961 έργα του 

Ιο νέσ κο  α νεβ ά ζ ε ι το  θ έ α τ ρ ο  Τέχνης 

του Καρόλου Κουν. Στην Ελλάδα έχουν 

μ ετα φ ρ α σ τε ί και εκδ ο θ ε ί επ α ν ε ιλ η μ - 

μένατα περισσότερα έργατου, τα θ εα 

τρικά και τα δοκίμια.

© διεθ νού ς  κύρους ο ικο νο μ ο 

λόγος, καθηγητής και α κα δη

μαϊκός, Αγγελος Α γ γελό π ο υ λο ς  εξέ- 

δ ο σ ε  πρόσ φ ατα το νέο  του  β ιβλίο  με 

τ ο ν  τ ίτ λ ο  "Απο τη ν  κα το χή  σ το ν  ε μ 

φ ύ λ ιο " περ ιγράφοντας γεγονότα που 

έζησε από κοντά και που πρώ τη φ ορά 

έρχονται στο φ ω ς  της δημοσιότητας.

Κ] Μ α ρ ίνα  Τ σ β ετά γεβ α  και ο 

Μαγιακόφσκι θεω ρούντα ι α 

πο τους μεγαλύτερους εκπροσώ πους 

της ρωσικής λυρικής ποίησης του 20ου 

α ιώ να . Το έργο της πρώτης ήταν σχε

δόν άγνω στο ως το 1968 όταν πρω το- 

μ ετα φ ρ ά σ τη κα ν  ο ρ ισ μ έ ν α  ηο ιήμ α τά  

της . Π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς  γ ια  π ο λ ύ  κα ιρ ό  

σ την α φ ά νε ια , επα νέρχετα ι στο π ρ ο 

σκήνιο  γνωρίζοντας επ ί τέλους την α 

ν α γ ν ώ ρ ισ η  π έρ α  α π ο  τα  σ ύ νο ρ α  της 

πατρίδας της. Η Μ αρίνα γεννήθηκε το 

1892 στη Μ όσχα και δ η μ ο σ ίε υ σ ε  την 

πρώ τη της συλλο γή  σε ηλικία 18 ετών. 

Το 1922 έφ υγε εξόριστη απ ο  τη Ρωσία 

και άρχισε να περ ιπλανάτα ι στην Πρά

γα, το Β ερ ολίνο  τις Β ρ υξέλλες  και το 

Παρίσι. Π έθ α νετο ΐ9 4 ΐ σ 'ένα τατα ρ ικό  

χω ρ ιό  στο οπ ο ίο  είχε εκτοπ ισ θε ί μετά

την ε ισ βολή  τω ν  ναζί.

/ Μ  ορ υφ όρ ο  στο δ ιάστημα θα ε-

*— * κ τ ο ξ ε ύ σ ε ι η Ε λ λ ά δ α  σε μια  

πρ οσ π άθεια  να μη  μείνει π ίσ ω  απ ο  τις 

διεθνείς εξελίξεις σ τουςτομ ε ίςτω ντη - 

λεπ ικο ινω ν ιώ ν  και της μετάδοσης τη 

λ ε ο π τ ικ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν .Α π ό  τον  

περασ μένο Οκτώβριο υ π εβ λή θη  α ίτη

σ η  της χώ ρα ς  μας στη Δ ιεθνή Ενωση 

για την κατοχύρω ση της γεωστατικής 

τροχιάς του ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ, ό π ω ς  θα ο ν ο 

μάζεται ο  ελλην ικός  δορυφ όρος. 0  ε λ 

ληνικός δορυφ όρος, α ν ό λ α  πάνε καλά 

μ π ο ρ ε ί ν α  ε κ τ ο ξ ε υ θ ε ί τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  

χρόνο και είναι γεγονός η ως θα συμβά- 

λ ε ι σ τη  β ε λ τ ίω σ η  τ ω ν  τ η λ ε π ικ ο ιν ω 

ν ιώ ν  της χ ώ ρ α ς  α λ λ ά  και σ τη  μ ε τ α 

τροπή της σε κομβικό κέντρο για τις τ η 

λεπικο ινω νίες  τω ν  ά λ λ ω ν  χω ρώ ν, σ υ 

μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  και τω ν  γε ιτον ι

κώ ν με τη μ ίσ θ ω σ η  κυ κλω μ ά τω ν  του. 

Π α ρ ά λλη λα  δ ια σ φ αλ ίζο ντα ι και οι τη 

λεπικο ινω νίες εθνικής ασφ άλειας . Επι

πλέο ν  θα μ ισ θ ω θ ούν  πο λλά  κυκλώ μα- 

τά του για τη μ ετά δ ο σ η  τη λεο π τ ικώ ν  

προγραμμάτω ν, ενώ  οι τηλεοπτικο ί και 

ρ α δ ιο φ ω ν ικο ί σ τα θ μ ο ί θα μπ ορ ού ν  να 

γ ίνουν παγκόσμιο ι, καθώ ς ο δ ο ρ υ φ ό 

ρος θα μπ ορ είνα  αναμεταδίδει τα προ- 

γράμματά τους ανά την υφ ήλιο .

εγονό ς  της χρονιά ς  θ ε ω ρ ε ί

ται στη Γαλλία, η έκδοση του 

τελευταίου έργου του νομπελίστα συγ

γραφέα Αλμπέρ Κ αμύ 'Ο πρώτος άνθρω

πος1 απο τις εκδόσεις Γκαλιμάρ. 0  μεγά

λος συγγραφέας έχασε τη ζω ή  του σε 

αυτοιανητιστικό δυστύχημα και δεν πρό

λαβε να τελειώ σει αυτό το έργο που αν 

και η μ ιτελές  θ ε ω ρ ε ίτα ι κυρ ιολεκτ ικά  

πολύτιμο. Ό  πρώτος άνθρωπος" παρου

σιάζεται ως μυθιστόρημα, ενώ  πρόκειται 

για μια αυτοβιογραφία που αρχίζει απο τη 

γέννηση του Καμύ και όπω ς προβλέπουν 

οι κριτικοί θα γίνει αμέσω ς κλασικό έργο.
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Π00 TOO ΚΟΣΜΟ □
ΤΗΣ ΣΠΙΣΤΗΠΊΗΣ ΚΠIΤΗΣ ΤΕΧΙΊΠΠΟΓΙΗΣ

ΕΥΡΩΤΟΥΝΕΑ
Επί τέλους γιορτάσθηκαν τα εγκαίνια της πολύπαθης υπόγειας 

σήραγγας της Μάγχης (Ευρωτούνελ), που συνδέει την ηπειρωτική 
Ευρώπη με τη νησιωτική Βρετανία, από τη βασίλισσα Ελισάβετ και 
τον πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν.

Η αρχική ιδέα του μηχανικού Νίκολας Ντεμαρέ και το όραμα του Να- 

πολέοντα Βοναπόρτη είναι πλέον πραγματικότητα. Try ιστορκή απόφα
ση α'χαν λάβει η Αγγλίδα πρωθυργός Μάργκαρετ θάτσερ και ο Γάλλος 

πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν το 1981 και το 1987 επικύρωσαν τη Συν

θήκη κατασκευής σταθερού συνδέσμου στα Στενό της Μάγχης, οπότε 
και άρχισαν οι εργασίες διάνοιξης, αφού, βεβα'ως είχε προηγηθεί μοφά 
προπαρασκευαστική περίοδος για την ωρίμανση της ιδέας.

Η πρώτη προσπάθεια είχε αποτολμηθεί απο το συνταγματάρχη 

Ερνεστ Μπόμον το 1880, η οποία σταμάτησε κατόπιν παρεμβάσεως 

της Βρετανίας, η οποία επικαλέσθηκε ως δικαιολογία την κρατική 
της ασφάλεια. Το 1971, αφού είχε προηγηθεί σχετική απόφαση των 

κυβερνήσεων Βρετανίας και Γαλλίας, ξεκίνησε εκσκαφή, η οποία ό

μως και αυτή σταμάτησε με πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρ
νησης των Εργατικών.

Ολα τα εμπόδια όμως ξεπεράστηκαν αισίως και σήμερα το "Ευ- 
ρωτούνελ” αποτελεί απτή πραγματικότητα και είναι πανέτοιμο να 

δοθεί για χρήση από το ευρύ κοινό το φθινόπωρο. Η σήραγγα βρί
σκεται σε 25 - 43 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας και για 

την κατασκευή της εργάστηκαν τεράστιοι εκσκαφείς ταυτόχρονα 

και απο τις δύο της άκρες, μετακινώντας βράχους και κατασκευά

ζοντας τα τοιχώματα με τη βοήθεια μιας δέσμης λέιζερ που κα
θοδηγούσε στη σωστή κατεύθυνση. Το συνολικό μήκος της σήραγ

γας είναι 50 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 38 είναι υποθαλάσσια.
Η κατασκευή του "Ευρωτούνελ" αναμφισβήτητα αποτελεί ένα τερά

στιο επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας και μα ακόμη ετκβεβαωοη της 

κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση Η εφημερίδα "The EconomlsT το χα
ρακτήρισε με μια δόση υπερβολής κα ενθουσιασμού, ως επτευγμα ανά
λογο των πυραμίδων, του Σινικού Τείχους κα των μεγάλων γοτθικών ναών.

Τώρα όμως που άρχκχν να ηρεμούν τα τνεύματα και να καθησυ
χάζει ο ενθουσιασμός, καλό ανα να πούμε ότι το "Ευρωτούνελ", αυτό 

το καλοσσιαο δημιούργημα, δεν είναι μοναδικό στη σύλληψη και κατα

σκευή του, αλλά ότι έχει το ακριβές αντίστοιχό στην ελληνική αρχαιό-
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a n a  τ α  π  κ α ζ τ η α π

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΠΊΗΣ KFH ΤΕΧΠΠηΠΓ/ΗΣ
τητα και εννοούμε φυσικά το Ευπαλίνε ο  όρυγμα της Σάμου, που κα

τασκευάστηκε στις μέρες του γνωστού τυράννου Πολυκράτη. Το 

Ευπαλίνε© όρυγμα μας βοηθά να κατανοήσουμε το επίτευγμα του 

Ευρωτούνελ έχοντας ένα μέτρο αίγκρισης. Είναι δε πλέον από βέ

βαιο ότι τα δύο μεγέθη aval συγκρίσιμα και γι' αυτό το σκοπό αρκεί 

η χρησιμοποίηση της απλής λογικής.

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ
Το Ευπαλίνε© όρυγμα, που υπάρχει στην Σάμο και το οποίο κα

τασκευάστηκε τον 6 ον αιώνα π.Χρ., αποτελεί ένα μεγάλο αίνιγμα λό
γω της τελειότητας με την οποία έχει κατασκευαστεί. Συγκεκριμέ

να το Ευπαλίνε© όρυγμα ανοίχθηκε για να υδροδοτηθεί - κατά τα 
φαινόμενα - το Πυθαγόρειο της Σάμου, όπου μεταξύ του Πυθαγο

ρείου και της πηγής παρεμβάλλεται το βουνό Αμπελος.
Υπήρχαν λοιπόν δύο δυνατότητες για να υδροδοτηθεί η πόλη. 

Η έπρεπε να ανοιχτεί αυλάκι στην επιφάνεια του εδάφους, γύρω 
απο το βουνό ή να ανοιχτεί τούνελ, που θα διαπερνούσε το βουνό. 

Αλλά για την κατασκευή του τούνελ χρειάζεται πολύ πιο ανεπτυγ

μένη σκέψη, περισσότερες μαθηματικές γνώσεις και ακόμη περισ

σότερος χρόνος και χρήματα. Εκτός αυτών υπήρχε το σχεδόν α
ξεπέραστο εμπόδιο, πώς δηλαδή κατά την διάνοιξη του ορύγματος 
και ενώ το έργο θα προχωρούσε στα έγκατα του βουνού, χωρίς 
φωταγωγούς, θα διατηρησούσε η σήραγγα τη σωστή της κα

τεύθυνση. Αυτό άλλωστε ήταν και το ερώτημα που έθετε το Ευπα
λίνε© όρυγμα και γι'αυτό χαρακτηρίστηκε σαν ένα απο τα σπου
δαιότερα τεχνικά επιτεύγματα της αρχαιότητας.

Τα ευρήματα που ήρθαν στο φώς κατά την πρόσφατη ανα- 

σκαφή και οι μετρήσεις που έκανε τα τελευταία 15 χρόνια ο γερ- 
μανός αρχιτέκτονας Herman Kienast, τοποθετούν το πρόβλημα του 

Ευπαλινείου ορύγματος σε μια ακόμη πιο δύσκολη βάση. Οταν κα

θαρίστηκε το όρυγμα, οι αρχαιολόγοι είδαν με έκπληξη ότι δεν α

κολουθούσε ευθεία γραμμή και κυρίως ότι είχαν ανοιχθεί ταυτό
χρονα δύο σήραγγες, που ξεκινούσαν η μα απ'το βόρειο και η άλλη 

απ'το νότιο στόμιο με κατεύθυνση ένα σημείο συνάντησης στο κέ

ντρο του βουνού.
Από τους αρχαίους συγγραφείς μόνο ο Ηρόδοτος έγραψε για 

το Ευπαλίνε© υδραγωγείο, έως ότου εντοπίσθηκε το 1882 απο τον 
γερμανό αρχαιολόγο Fabriclus και όταν μετά δυό χρόνια δημο- 
σιεύθηκαν τα πρώτα επιστημονικά άρθρα, η κατασκευή της σήραγ

γας θεωρήθηκε σαν ένα απο τα μεγαλύτερα και σχεδόν ανεξήγητα 
επιτεύγματα της αρχαίας τεχνολογίας και μαθηματικής σκέψης. Η

δη από το 1882 βρέθηκαν στον τοίχο του υδραγωγείου επιγραφές 

με τις οποίες σημειώνονται οι αποστάσεις σε σαμιακές οργιές, οι 

οποίες είχαν μετρηθεί στην αρχαιότητα ξεκινώντας an? τα δύο ά
κρα πρός το κέντρο, μη αφήνοντας έτσι καμία αμφιβολία για τον 

τρόπο που κατασκευάστηκε η σήραγγα.
Πρόκειται για ένα έργο αξιοθαύμαστο. Η τελειότητα της κατα

σκευής άν σκεφθεί κανείς τα ανύπαρκτα τεχνικά μέσα, είναι απί

στευτη. Το μυστικό του Ευπαλίνου λέει ο αρχαιολόγος Kienast είναι 
οτι ήξερε πολύ καλά να μετράει και να κάνει υπολογισμούς. Ηξερε 

επίσης ότι για κάθε υπολογισμό υπήρχε μιά πιθανότητα να πέφτει 
έξω. Ετσι σε κάθε βήμα που έκανε, υπολόγιζε και την πιθανότητα 
του λάθους. Δεν χωράει όμως ο νούς του ανθρώπου πώς μπόρεσε 

και έκανε τις δυό γαλαρίες να συναντηθούν στα έγκατα του βουνού.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η σύγκριση του Ευρωτούνελ' με το Ευπαλίνε© ελ/α α/ατόφευατ) Για ττ> 

καταοκειή του Έϋρωτουνελ· χρειάστηκαν τα τελαότερα μτχονήμπα της αίγ- 

χρανης τεχνολογίας ως και λέιζερ για να φθάοο το έργο σε da© πέρας
Οι εργασίες για το "Ευρωτούνελ· ξεκίνησαν ταυτόχρονα και απο 

τις δύο πλευρές και ακολουθεί ε ιβεία  γραμμή. Το Ευπαλίνε© που 
κατασκευάστηκε πριν 2.500 χρόνια με ανύπαρκτα τεχνολογικά μέ
σα, έχει ένα ελάχιστο λάθος στο σημείο που συναντήθηκαν και ε
νώθηκαν τα δύο τούνελ, δεν ακολουθεί ευθεία γραμμή, οι εργασίες 

του ξεκίνησαν ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές και το μήκος του 

δεν είναι μεγαλύτερο απο 1.000 μέτρα.
Τα δύο δημιουργήματα αν και τελείως ανεξάρτητα έχουν πολ

λές ομοιότητες όπως και τεράστιες διαφορές. Το δε Ευρωτούνελ 

και αυτό το λέμε χωρίς καμία διάθεση να μειώσουμε το δημιούρ

γημα, θα μπορούσαμε με μια πρώτη ματιά να πούμε οτι αποτελεί 

μεγέθυνση του Ευπαλινείου ή το αντίστροφο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εφημερίδα “Καθημερινή".

2. Περιοδικό "Ταχυδρόμος".
3. Εγκυκλοπαιδικά λεξικά "Πυρσού" και Ήλιου".
4. Λεξικό Ελληνικής και Ρωμανός Μυθολογίας του Ρ. Grimal

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΙΟΥΝΙΟΣ 1 9 9 4 /3 8 1



Κεντρική Αστυνομική Σχολή Κέρκυρας
Του Υπαστ. Α ' Κώστα Δανούση

Πέρασαν 73 χρόνια από την ίδρυση της 

Αστυνομικής Σχολής της Κέρκυρας. Αν και 

κανείς σχεδόν δε στρέφει πια τη σκέψη του 

στο γεγονός αυτό, εντούτοις υπήρξε η βά

ση, πάνω στην οποία στηρίχθηκε μια μεγάλη 

αλλαγή στα αστυνομικό πράγματα της χώ

ρας.

Εμείς οι νεότεροι, με εμπειρίες μιας άλ

λης, εντελώς διαφορετικής περιόδου και 

φορτισμένοι από το κλίμα της εποχής μας, 

είναι αρκετό δύσκολο να φανταστούμε την 

κατάσταση αστυνόμευσης της χώρας τα 

χρόνια, που ακολούθησαν τους Βαλκανι

κούς πολέμους. Το 1906, μετά σειρά θεσμι

κών περιπετειών, η Χωροφυλακή παράλλη

λα με τα καθήκοντα "χωροφυλακής" ανα

λαμβάνει και την άσκηση της "αστυνομίας" 

σ'ολόκληρητηχώρα.Το1911 ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, έχοντας υπόψη του την υπο

δειγματική οργάνωση της Κρητικής Χωρο

φυλακής από τους Ιταλούς Καραμπινιέ- 

ρους, μετεκάλεσε για την αναδιοργάνωση 

της Χωροφυλακής Ιταλική Οργανωτική Απο

στολή. Μεσολάβησαν όμως οι Βαλκανικοί 

πόλεμοι, ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος, ο Διχα

σμός και η Συνθήκη των Σεβρών και η Χωρο

φυλακή δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σαν Α

στυνομία, αφού, όπως ήταν φυσικό, δόθηκε 

προτεραιότητα στα καθήκοντα της εκείνα, 

που απέρρεαν από το στρατιωτικό της χα

ρακτήρα. Για το λόγο αυτό και ίσως και για 

πολιτικές σκοπιμότητες αφού η Χωροφυ

λακή στην πλειοψηφία της είχε μείνει πιστή 

στο Βασιλιά, αποφασίστηκε η ίδρυση νέου 

αστυνομικού σώματος κατά τα Ευρωπαϊκό 

πρότυπα. Μετακλήθηκε η Βρετανική Οργα

νωτική Αποστολή υπό τον Sir Fr. Halllday και 

με το Ν. 2461/1920 ιδρύθηκε το Σώμα της 

Αστυνομίας Πόλεων'.

Για να λειτουργήσει, όμως, το νέο Σώμα 

χρειαζόταν κατάλληλο προσωπικό και γι' 

αυτό Αστυνομική Σχολή. Οι πρώτες διατά

ξεις για τη Σχολή ήσαν τα άρθρα 9 έως 13 

του ιδρυτικού νόμου του νέου Σώματος.

Δεν άργησε, όμως να εκδοθεί και το σχετι

κό Βασιλικό Διάταγμα2. Έτσι το 1921 ι

δρύθηκε η Κεντρική Αστυνομική Σχολή της 

Κέρκυρας3, η οποία εγκαταστάθηκε αρχικά 

στο νέο φρούριο της πόλης (άλλοτε Σχολή 

Εφέδρων Αξιωματικών) και μετά στο πα

λαιό. Ατυχώς το κτίριο της Σχολής κατα

στράφηκε από τους Ιταλικούς βομβαρδι

σμούς του 1941.

Διοίκηση -  Προσωπικό
Αρχικά η Σχολή υπήχθη απευθείας στο Υ

πουργείο Εσωτερικών, διατελώντας όμως 

υπό τον άμεσο έλεγχο του Αρχηγού της Α

στυνόμος. Προορισμός της ήταν η εκπαί

δευση αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων, υπα- 

στυνόμων και αστυνόμων4. Πρώτος Διοι

κητής της Σχολής υπήρξε ο Βρετανός Σλό- 

μαν.

Η διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 

για τις πρώτες τρεις βαθμ'δες του αστυνο

μικού προσωπικού καθορίσθηκε σε έξι 

μήνες ενώ για τους δόκιμους αστυνόμους 

σε τρείς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορι

ζόταν από τον Αρχηγό της Αστινομ'ας μετά 

από πρόταση του Διοικητή της Σχολής και 

τελική έγκριση του Υπουργού των Εσωτερι

κών. Το προσωπικό της Σχολής διακρινόταν 

σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό. Το πρώτο α

ποτελείτο από:

(1) Εναν καθηγητή νομικών μαθημάτων, 

οποίος εκτελούσε καθήκοντα Υποδιοικητή 

και ήταν εντεταλμένος για τη διδασκαλία 

Ποινικού Νόμου, Ποινικής Δικονομίας, Αστυ

νομικής νομοθεσίας Κανονισμών του Αστυ

νομικού Σώματος και Επιστημονικής Αστυ- 

νομ'ας. φυσικά είχε ανάλογους με τον αριθ

μό των δοκίμων βοηθούς (2) Ενα γυμναστή 

και επιμελητή της Σχολής με βαθμό του ε- 

πιλοχία του Στρατεύματος με έξι λοχίες - 

βοηθούς, (3) Ενα λοχία - οπλοδιορθωτή με 

δεκανέα βοηθό, (4) Ενα δάσκαλο της στρα

τιωτικής μουσικής, (5) Εναν υγειονομικό α

ξιωματικό με το βαθμό του ιατρού ή υπία

τρου, για τη διεύθυνση του θεραπευτηρίου 

της Σχολής και τη διασκαλία του μαθήματος 

της Ιατροδιαστικής, (6) Ενα δάσκαλο σχε- 

διογραφίας (κατώτερο μηχανικό του Δημο

σίου), (7) Εναν υπαξιωματικό του Πολεμικού 

Ναυτικού για το μάθημα της κωπηλασίας και 

κολύμβησης, και (8) Ενα δάσκαλο για το μά

θημα της ιππασσίας

Από τους πρώτους καθηγητές ήταν δύο 

μέλη της Βρετανικής Οργανωτικής Απο

στολής5 και οι Αξιωματικοί Χωροφυλακής 

Αντισυνταγματάρχης Μωράκης, Μοίραρ

χος Ζήρος6 και Υπομοίραρχος Σαμπάνης.

Προσόντα υποψηφίων
Η είσοδος στη Σχολή των δοκίμων αστυ

φυλάκων, αρχιφυλάκων και υπαστυνόμων 

γινόταν χωρίς εξετάσεις, με την υποβολή 

των καθορισμένων δικαιολογητικών και με

τά από απόφαση του Αρχηγού της Αστυνο

μίας, ο οποίος αποφάσιζε για την αποδοχή ή 

μη των σχετικών αιτήσεων. Ο αριθμός, ό

μω ς των εισακτέων καθοριζόταν από το Υ

πουργείο των Εσωτερικών. Τα απαραίτητα 

προσόντα διακρίνονταν σε τρεις κατηγο

ρίες. Στα γραμματικά, στα ηθικά και σ' έκα 

να της υγείας - σωματικής διάπλασης. Συ

γκεκριμένα:

(α) Γραμματικό:

Για τους δόκιμους αστυφύλακες ήταν α

παραίτητο το ενδεικτικό πλήρους δημοτι

κού σχολείου ή Β' τάξης Ελληνικού. Γ ια τους 

δόκιμους αρχιφύλακες ενδεικτικό γυμνα

σίου ή εμπορικής σχολής και για τους δόκι

μους υηαστυνόμους συμπληρωμένη φοίτη

ση στη Νομική ή πτυχίο Νομικής.

(β) Ηθικό:
Απαιτείτο χαρακτήρας ηθικός και κατα

γωγή έντιμος (sic). Προς απόδειξη τούτου ο 

υποψήφιος όφειλε να προσκομίσει πιστο

ποιητικό του Δημάρχου ή Προέδρου της 

Κοινότητας (όχι Αστυνομικής Αρχής) ότι εί-
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ναι ηθικός, απολαύει φήμης τιμίου, ησύχου 

και εγκρατούς πολίτη, δεν έχει χρέη και 

δύναται να διαμορφωθεί σε καλό αστυνομι

κό. Επίσης δε θα έπρεπε να έχει καταδικα

στεί ούτε να κατηγορείται για κακούργημα ή 

πλημμέλημα των άρθρων 22 και 23 του Ποι

νικού Νόμου. Τέλος ιδιαίτερη σημασία εδί- 

δετο στα τυχόν προσωπικό του χρέη.

(γ) Σωματικά - Υγείας
Απαραίτητη ήταν η πλήρης υγεία και η α

ναγκαία για την εκτέλεση εξωτερικής αστυ

νομικής υπηρεσίας σωματική διάπλαση. Ύ

ψ ος τουλάχιστον 1.70 μ. και δ ιάμετρος 

στήθους κατά την αναπνοή 0.83 μ.

Εκπαίδευση των δοκίμων 
-  πειθαρχία

Οι δόκιμοι έμεναν μποχρεωτικά μέσα 

στη Σχολή. Απ' αυτή την υποχρέωση εξαι

ρούνταν μόνον οι εκπαιδευόμενοι σ' αυτήν 

αξιωματικοί της Χωροφυλακής (υποψήφιοι 

αστυνόμοι).

Μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου οι 

δόκιμοι υποβάλλονταν σε προαγωγικές ε

ξετάσεις. 'Οποιος αποτύγχανε - ανάλογα με 

την εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβου

λίου- ή αηοηεμηόταν από τη Σχολή ή υπο

χρεωνόταν να παρακολουθήσει ξανά τα 

μαθήματα του πρώτου τριμήνου. Μετά το 

τέλος του δεύτερου τριμήνου υποβάλλο

νταν σε εξιτήριες εξετάσεις, γραπτές και 

προφορικές. Σε περίπτωση αποτυχίας ί- 

σχυε ό,τι και στο πρώτο τρίμηνο.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των δοκί

μων τιμωρούνταν με τις εξής ποινές, που ε

πέβαλλε ο Διοικητής της Σχολής:

(1) Πρόσθετες σωματικές ασκήσεις, (2) 

Περιορισμός στο θάλαμο ή την περιοχή της 

αυλής (3) Για βαρύτερα παραπτώματα απο

βολή από τη Σχολή για το τρέχον τρίμηνο με 

κράτηση αποδοχών, και Μ) Αποπομπή από τη 

Σχολή με την έγκριση του Αρχηγού του Σώ

ματος.

Ο  απόφοιτοι των τάξεων των αστυφυ

λάκων και αρχιφυλάκων κατατάσσονταν με 

τους αντιστοίχους βαθμούς. Οι απόφοιτοι 

της τάξης των υπαστυνόμων, αν είχαν πτυ

χίο της Νομικής κατατάσσονταν μετο βαθ

μό του υηαστυνόμου α' τάξης αν είχαν συ

μπληρωμένη μόνον φοίτηση με το βαθμό 

του υπαστυνόμου β' τάξης.

Λίγο αργότερα, απ' τον Ιούλιο του 1921, 

παράλληλα με τις προαγωγές των αποφοί

των της Σχολής, προβλέφθηκε προαγωγή 

αστυνομικών πλέον υπαλλήλων (και όχι ιδιω

τών, όπως στη Σχολή) μετά τη συμπλήρωση 

ορισμένου χρόνου υπηρεσίας (συνήθως 

δύο ετών) και επιτυχείς γραπτές εξετά

σεις, φυσικά μετά προηγούμενη θετική 

πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων 

τους7.

Επίμετρο
Το 1937 οι προαγωγές των βαθμοφό

ρων της Αστυνομίας ρυθμίσθηκαν διαφο

ρετικά και λειτούργησαν στην Αθήνα η 

Σχολή ΥηαστίΛ/όμων Β' και η Σχολή Αρχιφυ- 

λάκων8. Η Σχολή Υπαστυνόμων αρχικά λει

τούργησε σε οίκημα της οδού Τιμ. Βάσου, 

παρά την πλατεία ΛΛαβίλη. Η Σχολή Αστυφυ

λάκων, όμως ηαράμεινε στην Κέρκυρα μέ

χρι την κατάληψη και προσάρτηση του νη

σιού απ' τους Ιταλούς. Απ' εκεί μεταφέρθη

κε στην Αθήνα και αρχικά εγκαταστάθηκε 

στον Υμηττό στο κτίριο της Παπαστρατείου 

Στέγης. Αργότερα σε κτίριο της οδού Ε

πτάνησου στην Κυψέλη και τελικό στη Νέα 

Ιωνία.

Η Κεντρική Αστυνομική Σχολή της Κέρ

κυρας υπήρξε ένα σημαντικό φυτώριο λει

τουργών του αστυνομικού θεσμού στην Ελ

λάδα. Υπήρξε σταθμός στην εξέλιξη των α

στυνομικών πραγμάτων με συνέπειες ιδιαί

τερα θετικές για τον εκσυγχρονισμό της 

χώρας.

Σημοώσβις:
1 Για τις συνθήκες ίδρυσης της Αστυνομίος Πόλεων 
βλέπετε Κων/νου Δανούση, Τ ο  επεισόδιο Γενήσαρ- 
λη, σταθμός στα αστυνομικά πράγματα της χώρας-, 
ΑστυνομκήΕηθεώρηση 1991, σσ 392 -395, όπου και 
βιβλιογραφία
2. Το από 28 8 1920 Β Δ  "Περί Οργανισμού Αστυνο
μικής Σχολής- (ΦΕΚ, Α', 198/39 19201
3. Γ ια τον ακριβή χρόνο έναρξης λειτουργίας της υ
πάρχουν διαφορετικές απόψεις ΟΔημήτριος Κατσι- 
μαγκλής (Η ιστορία του αστυνομικού θεσμού εις 
Α θήνος, Ρώμη, Γαλλία, Α γγλ/'ο και Αμερκή, Αθήναι 1981, 
σελ 1421 τον τοποθετεί το μήνα Μάρτιο, ενώ ο 
Κων/νος Αντωνίου (Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής 
Χωροφυλακής, τόμος Β', Αθήναι 1965, σ ελ  11331 το 
Μαία
4 Βασικό η Σχολή είχε τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες 
(δόκιμοι οστυφύλακες αρχιφύλακες και υηοστυνό- 
μοιΙ Η βαθμίδα των αστυνόμων έπρεπε να καλύψει 
πραγματικές ανάγκες και είχε βραχύχρονο βίο Συ
γκεκριμένα σκοπός της ήταν η εκποίδευση των ο- 
ξιωματικών της Χωροφυλακής βαθμού κατωτέρου 
εκείνου του ταγματάρχη, που μετατάχθηκαν στο Σώ
μα της Αστυνομίας (Βλέπετε άρθρο 13, εδάφιο β', 
του Μ 2461 του 19201
5 Στα πλαίσια των μαθημάτων της Κεντρικής Αστυ
νομικής Σχολής Κέρκυρας εκδόθηκε το 1922 από 
τον Ε ΗΙΙ, σε συνεργασία με τον Τρέβεντ Πιντ, το 
βιβλίο ΕγχειρίΒιον επιστημονικής αστυνομίος, από τα 
πρώτα του είδους του στην Ελλάδα
6 Ο Μοίραρχος Φώτιος Ζήρος από τους πλέον μορ
φωμένους αξιωματικούς της Χωροφυλακής και με- 
τέπειτα Αρχηγός της κλήθηκε να διδάξει το μάθημα 
της επιστημονικής αστυνομίας Διαφώνησε τελικά 
με τους Βρετανούς κα  απαλλάχτηκε απ' τα κοθήκο- 
ντά του Ο Ζήρος στα πλαίσια των ενοσχολήσεών 
του με την επιστημονική οστυνομία μετάφρασε το 
βιβλίο του Hans Gross Επιστημονική οναιριτική και έ
γραψε το ογκώδες σύγγραμμα Αστυνομική

7 Βλέπετε τα ΒΔ της 20.7 1921 (ΦΕΚ, Α', 1251, της 
26 7.1923 (ΦΕΚ, Α·, 2131 και της 2010 1926 (ΦΕΚ,Α', 
368) (άρθρα 27 και 341.
8 Μ ε τον Αναγκαστικό Νόμο 881/1937 (ΦΕΚ, Α', 3861. 
Βλέπετε σχετικά και Δημ Υφαντή, "'Οταν πρωτολει- 
τούργησε η Σχολή Υπαστυνόμων", Αστυνομκά Χρονι
κά. αρτ 514-515 (19791, σσ 180-185
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Διασχίζοντας το Βουραϊκό
Μια από τις ωραιότερες στιγμές της ελ

ληνικής -και γιατί όχι της ευρωπαϊκής- 

φύσης είναι αναμφίβολα το φαράγγι του 

Βουραΐκού, το φαράγγι που το διασχίζει το 

Καλαβρυτινό ποτάμι αλλά και ο πανελλήνια 

γνωστός “οδοντωτός”.

Το ποτάμι αυτό των Καλαβρύτων εηε- 

κράτησε να ονομάζεται Βουραϊκός και αυτό 

γιατί παλαιότερα τα αρχαία λείψανα προς 

βορράν τουχωριού Μαμουσιά αποδίδονταν 

στην αρχαία Βούρα. 'Κατεβαίνοντας κανείς 

από τη Βούρα προς τη θάλασσα', γράφει ο 

Παυσανίας (VII, 25,10) ο οποίος κινείται από 

Αίγιο προς Κόρινθο, "συναντά ποταμό ονο

μαζόμενο Βουραϊκό και βλέπει μέσα σε 

σπηλιά μικρό άγαλμα του Ηρακλή, που εδώ  

ονομάζεται βουραϊκός...' Οι τελευταίες ό

μως έρευνες (Meyer και J.K. Anderson) το

ποθετούν παρά τη Μαμουσιά την αρχαία 

Κερύνεια και τη Βούρα παρά το μικρό χωριό 

Κάστρο, κοντά στο Ανω Διακοφτό. Με αυτή 

τη λογική το ποτάμι των Καλαβρύτων είναι ο 

αρχαίος Κερυνίτης, του οποίου ο άνω ρους 

πιθανότατα ονομαζόταν Ερασίνος αφού ο 

Στράβων (8,371) επιμένει "ρει δε και άλλος 

ομώνυμος ποταμός Ιδηλ ο ΕρασίνοςΙεκ της 

Αρκαδίας εις τον κατά Βούραν αιγιαλόν', ε

νώ ο αρχαίος Βουραϊκός θα πρέπει να ταυ- 

τισθεί με το Λαδοπόταμο, ο οποίος εκβάλ

λει στην παραλία του χωριού Πλάτανος.

Οποιο όμως και να 'ναι το σωστό του ό

νομα, το ποτάμι των Καλαβρύτων παρέχει 

στον επισκέπτη του σπάνιες στιγμές ά

γριας ομορφιάς. Στο αέναο πέρασμα του 

χρόνου ο ποταμός κατατρώ γοντας τα 

σπλάχνα της γης δημιούργησε τη χαράδρα 

του Βουραΐκού.

Μοναδική προσπέλαση της υπέροχης 

αυτής φύσης είναι ο δρόμος που ακολουθεί 

οδοντωτός σιδηρόδρομος. Εργο μήκους 22 

χλμ. με ορύγματα, σήραγγες, γαλαρίες και 

γέφυρες, άρχισε να κατασκευάζεται το 

1889 και εγκαινιάσθηκε στις 10 Μαρτίου 

1896, δίνοντας τέλος στην μέχρι τότε απο

μόνωση της περιοχής των Καλαβρύτων. Α

ποτελεί το μοναδικό οδοντωτό σιδηρόδρο

μο μικτού τύπου (πρόσφυση σε οδοντωτή 

τροχιά Abt και συμβατικές τροχιές) της χώ

ρας με κλίσεις μεγάλες που φθάνουν ως και 

14,7 %. Αρχικά η κίνησή του ήταν ατμήλατη, 

ενώ το 1959 μετατράπηκε σε δηζελοηλε- 

κτρικά Η αφετηρία του είναι το Διακοφτό, 

θέρετρο της βόρειας Πελοποννήσου (τηλέ

φωνο του ομώνυμου Σιδ. Σταθμού: 0691 /  

41.205). Ενδιάμεσοι Σταθμοί τα Νιάματα (χιλ. 

θέση 5.100), τα Τρίκλια (χ/θ 9.400), το Μ. 

Σπήλαιο - Ζαχλωρού (χ/θ 12.600) και η Κερ- 

πινή (χ/θ 18.000).

Το τμήμα της διαδρομής, που παρουσιά

ζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αρχίζει α

πό τη χ/θ  5.100 (Νιάματα) και φθάνει ως τη 

χ/θ  12.600 (Ζαχλωρού). Ο επισκέπτης μπο

ρεί να ακολουθήσει πολλές προσπελάσεις. 

Εμείς θα σας πρ οτε ίνουμ ε  δυο: (α) Να 

αψήσετε το αυτοκίνητό σας στο Διακοφτό, 

να πάρετε τον οδοντωτό, να κατεβείτε στο 

Σταθμό Μ  Σπηλαίου (Ζαχλωρού) και μετά να 

κατηφορίσετε με τα πόδια (ως το Διακοφτό 

3,5 περίπου ώρες). Αν κουραστείτε, παίρνε

τε το τρένο στα Νιάματα και φθάνετε στο 

Διακοφτό. Αντίθετα αν αντέχετε, ξεκινάτε 

με το τρένο από το Διακοφτό, κατεβαίνετε 

στα Νιάματα και μετά στη Ζαχλωρού με τα 

πόδια (Επιστροφή ομοίως ή με το τρένο. Υ

πάρχουν αρκετά δρομολόγια), (β) Με το αυ

τοκίνητό σας επισκέπτεσθε τα Καλάβρυτα, 

την Αγία Λαύρα και το Μέγα Σπήλαιο, το 

αφήνετε στη Ζαχλωρού και κατηφορίζετε
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μ€ τα πόδια. Γυρνώντας με τον οδοντωτό 

ξαναβρίσκετε το όχημά σας.

Οποια όμως διαδρομή κι αν ακολου

θήσετε θα πρέπει να ξέρετε, ότι το πέρα

σμα του φαραγγιού με τα πόδια είναι εμπει

ρία ανεπανάληπτη.θα πρέπει να προσέχετε 

στις γέφυρες, στις σήραγγες και στις γαλα

ρίες τη διέλευση του τρένου. Δε θα ήταν 

μάλλον ευχάριστη εμπειρία να συμπέσει το 

πέρασμά σας με εκείνο του οδοντωτού, θα 

πρέπει λοιπόν να συμβουλευτείτε τον πίνα

κα των δρομολογίων αλλά να έχετε υπόψη 

σας και την πιθανότητα των εκτάκτων δρο- 

μολογήσεωνΑτομα ευπαθή σε ιλίγγους θα 

πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα στις γέφυ

ρες και ειδικότερα στη θέση "Πόρτες”, ό

που το στενότερο σημείο του φαραγγιού. 

Τέλος, πριν ξεκινήσετε θα πρέπει οπωσ

δήποτε να έλθετε σε επαφή με το Σιδηρο

δρομικό Σταθμό Διακοφτού για διευκρινί

σεις σχετικά με την πεζοπορία.

Η πεζοπορική ομάδα της "Αστυνομικής 

Επιθεώρησης" με βάση τις εμπειρίες της α

πό τα περάσματα του φαραγγιού, παρέχει 

σε ειδικό πίνακα χρήσιμες πληροφορίες 

στους αναγνώστες του περιοδικού μας για 

μια μελλοντική επίσκεψή τους στην περιοχή 

(Οι πληροφορίες αντιστοιχούν σε χιλιομε

τρικές θέσεις. Εξάλλου θα πρέπει να γνωρί

ζετε πως στο σιδηροδρ. δίκτυο υπάρχουν 

δείκτες χ/θ  ανό 200 μ.).

Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον όμορφο Βου- 

ραϊκό...

Κ ίψ ίν ο -φ ω το ν ρ α φ Γϊς : Υ/Α Κ. Δανούσης

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ (ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ)

3.300 Σήραγγα.
3.600 Ψηλά διακρίνονται τα νεροφαγώματα σας πλευρές του φαραγγιού, σημα

δεύοντας την παλιά κοίτη του ποταμού.
4.600 Ψηλά δεξιά διαβρώσεις αποτύπωσαν περίεργα σχήματα σας πλευρές του 

βουνού.
5.100 Σταθμός Νιαμάτων.
5.600 Μεγάλη σιδερένια γέφυρα. Τόπος για  π ικ-νικ γ ι’ αυτούς που κατηφορί

ζουν το φαράγγι.
5.650 Αρχή οδοντωτού.
5.900 Δυο σήραγγες, μπαλκόνι στο Βουραϊκό.
6.200 Σήραγγα.
6.300 Μ ικρή σιδερένια γέφυρα. Το νερό με εκκωφανακό θόρυβο χάνεται 

στους υπόγειους δρόμους του για να επανεμφανιστεί λίγο π ιο κάτω.
6.400 Γαλαρία.
6.550 Γαλαρία με μικρό σιδηροδρομικό φυλάκιο.
6.700 Μεγάλη γαλαρία, 100 μ. περίπου. Ανοίγματα στα πλάγια παρέχουν το 

αναγκαίο φως.
6.950 Γαλαρία.
7.050 Γαλαρία.
7.250 Η  μεγαλύτερη σιδερένια γέφυρα της διαδρομής.
7.600 Γέφυρα κα ι μετά σήραγγα. Το ποτάμι σχηματίζει μικρό καταρράκτη. Το 

νερό κατεβαίνει αφριομένο κα ι θορυβώδες.
8.000 Μ ικρή σιδερένια γέφυρα χωρίς κιγκλίδωμα ασφαλείας. Προσοχή!
8.100 Σήραγγα. Αρχή οδοντωτού. Αμέσως μετά μικρό σιδηροδρομικό φυλάκιο.
8.200 Δυο συνεχείς σιδερένιες γέφυρες.
9.000 Σήραγγα.
9.300 Σιδερένια γέφυρα.
9.400 Σταθμός των Τρικλίων κα ι αρχή του οδοντωτού (δ ιαρκεί ως τη χιλιομετρι

κή θέση 10.200).
9.700 Σιδηροδρομικό φυλάκιο. Μ πορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καταφύγιο.

10.600 θέση “ Πόρτες” . Μεγάλη σιδερένια γέφυρα. Το κενό κάτω δημιουργεί 
ιλίγγους στους ευπαθείς. Αμέσως μετά μεγάλη σήραγγα κα ι έξω απ’ αυτή 
(στη χιλ. θέση 10.900) σιδηροδρομικό φυλάκιο, που μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί κα ι σαν καταφύγιο.

10.950 Αρχή οδοντωτού (δ ιαρκεί ως τη χιλιομετρική θέση 11.400).
12.600 Σταθμός Μεγάλου Σπηλαίου (Ζαχλωρσύ).
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ΙΑΠΩΝΙΑ: και το όνομα αυτού διάβολος
Πατέρας, 30χρονος Ιάπωνας, έδωσε 

στο γιο του το όνομα "Ακουρα', που σημαί
νει "διάβολος".

Οι υπεύ&τνοι του ληξιαρχείου αρχικά 

συμφώνησαν και καταχώρησαντο παιδί με 
το όνομα "Ακουρα", αλλά στη συνέχεια υ

παναχώρησαν)!!. Ο πατέρας αμέσως κατέ

φυγε στη δικαιοσύνη και..."δικαιώθηκε".

Το Δικαστήριο Οικογενειακών Υποθέ
σεων του Τόκιο, έκρινε πρόσφατα ότι: Αν 

και η ονομασία "διάβολος" συνιστά παρα

βίαση του δικαιώματος ορισμού της ονομα
σίας του παιδιού, πρέπει να καταχωρηθεί 
στα δημοτολόγια, επειδή αρχικά είχε γίνει

δεκτό από τους υπεύθυνους του ληξιαρ

χείου. Τώρα χρειάζονται εκ νέου νομικές 
διαδικασίες για να απορριφθεί το φοβερό 
όνομά του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας 
του "ανατέλοντος ηλίου", που ρωτήθηκε 

στη συνέχεια, αρνύθηκε να το σχολιάσει.

ΓΑΑΑΙΑ: -The Times- Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε έξι γιατρούς
Μεγάλη χιονοστιβάδα'στις Γαλλικές 

Αλπεις καταπλάκωσε ομάδα από έξι Αγ
γλους γιατρούς και τον Γάλλο οδηγό τους. 

Οι πέντε από αυτούς καθώς και ο οδηγός 

έσβησαν θαμμένοι στους πάγους. Ενας α

πό την ομάδα, ο Κρίστοφερ Ανκερ, βρέθη
κε θαμμένος στο λευκό σάβανο, με μόνο 

το αριστερό του χέρι να εξέχει λίγο στην 
επιφάνεια.

Ψύχραιμος ο γιατρός, άρχισε με το 
σώμα και τα χέρια του να κάνει μικρές,

απειροελάχιστες κινήσεις επιτόπου για να 
προκαλέσει κάποια υποχώρηση του χιο

νιού. Ηταν τρομερά δύσκολο γιατί σε κάθε 

στιγμή μπορούσε να βουλιάξει βαθύτερα 
στο χιόνι και να χαθεί οριστικά.

Ενας άλλος μεγάλος κίνδυνος ήταν να 

παγώσει η καρδιά του, γι' αυτό άρχισε να 
σφίγγει συνέχεια και να ξεσφίγγει τους 
μυς.

Η αγωνία του κράτησε 90’ λεπτά. Τελι
κά ο Ανκερ κατάφερε να απελευθερωθεί

από τηνπαγίδα του μισοπεθαμένος,και κα
τάφερε να κατασκευάσει απεγνωσμένα 
πρόχειρο iglou όπου και έμεινε εκεί μέσα 

για άλλες 24 ώρες!

Τελικά τον άτυχο -τυχερό γιατρό εντό

πισε και τον παρέλαβε ελικόπτερο που 

έστειλαν για αναζήτηση της ομάδας, ε 
πειδή είχε χαθεί η επικοινωνία της με το 

χιονοδρομικό σταθμό του Ιζερ. Στο νοσο

κομείο που νοσηλεύτηκε, οι γιατροί διαπί
στωσαν...ελαφρά κρυοπαγήματα!

IΣ ΠΑΝΙΑ: Αποκεφάλιζαν μοτοσυκλεπστές
Νέο "παιχνίδι· σκαρφίστηκαντέσσερις 

Ισπανοί ανήλικοι, ηλικίας 12 έως 1S χρό
νων, για να περάσουν ευχάριστα την ώρα 

τους. Το παιχνίδι αυτό παιζόταν πάντα 

νύχτα στους στενούς και κακοφωτισμέ- 

νους δρόμους στην Calle de la Industrie 
της Βαρκελώνης.

Η συμμορία άπλωνε ανθεκτικό μαύρο

νήμα, καλά τεντωμένο και στερεωμένο α
πό τη μια άκρη του δρόμου μέχρι την άλλη, 
στο ύψος του λαιμού εποχούμενου οε δί- 

κυκλο. Αφού έστηναν τη "γιαλλοτίνα", περί- 

μεναν υπομονετικά να περάσει μοτοσυ- 

κλέτα και το νήμα να κόψει το κεφάλι του 
οδηγού(!).

Θύμα τους ένας 42χρονος οδηγός βέ-

σπας. Η αιτία του θανάτου του, όπως δια
πίστωσαν οι γιατροί: Κρανιακή κυάνωση 
εξ’ αιτίας βαθέως τραύματος στην καρω
τίδα.

Η Αστυνομία συνέλαβε τους "διαβολι

κούς" νεαρούς οι οποίοι παραπέμφθηκαν 
σε δίκη με τηνκατηγορία της ανθρωποκτο
νίας από πρόθεση.

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ: Θέλει να θανατώσει τους φορείς του AIDS
Ο Ντανιέλ Μουτούκο, Φύλαρχος της 

Ζιμπάμπουε και μέλος του Κοινοβουλίου 

της χώρας, σε πρόσφατη δήλωσή του στη 

Βουλή για τις αμβλώσεις δήλωσε: Ολες οι 
έγκυοι γυναίκες που πάσχουν από AIDS, 

πρέπει να θανατώνονται για να τελειώνει

μαζί τους και η ασθένεια.

Δεν γνωρίζουμε αν την πρόταση του 

φύλαρχου η Βουλή την έκανε Νόμο. Δυ

στυχώς κατά τον 20ο αιώνα τέτοια ακούγο- 
νται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υγειονο

μικών αρχών της τριτοκοσμικής αυτής χώ
ρας, ο αριθμός αυτώνπου έχουν προσβλη

θεί από την ασθένεια, ανέρχεται οε 16.000 

-20.000 άτομα.

ΑΚΤΗ ΕΑΕΦΑΝΤΟ Σ ΤΟΥ: Για το είδωλό του έπεσε στους κροκόδειλους
Αφού ο Χουηουέ πέθανε δεν αξίζει 

εγώ να ζω. Αυτά ξεφώνησε 25χρονος στην 

πόλη Γιαμουσούκρο, πέταξε τα ρούχα του,

έβγαλε διαπεραστική κραυγή και ρίχτηκε 

στους κροκόδειλους,

Ο 25χρονος ήταν παθιασμένος οπαδός

του Φέλιξ Χουπουέ -Μποϊνί, προέδρου επί 

33 χρόνια της Ακτής του Ελεφαντοστού, 

όταν έμαθε το θάνατό του έπεσε σε τάφρο
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γεμάτη κροκόδειλους. Η τάφρος περιβάλ

λει το προεδρικό ανάκτορο στην κεντρικό 
πόλη Γιαμασούκρο της Ακτής Ελεφαντο

στού.

Επί δύο μέρες παρακολουθούσαν οι 

περαστικοί τους κροκοδείλους να κομμα
τιάζουν και να τρώνε τον δυστυχή οπαδό 

του προέδρου, που δεν άντεξε το θάνατο

του ειδώλου του και προτίμησε να πεθάνει. 

Τέτοια αφοσίωση ma;

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: Ιδιόρυθμο Αστυνομικό Τμήμα!
Ιδρύθηκε από τηνΠρω&ιπουργό Μπε- 

ναζίρ Μπούτο και λειτουργεί στο Πακι

στάν Αστυνομικό Τμήμα, που απαρτίζεται 
από γυναίκες και ασχολείται αποκλειστικά 
με προβλήματα γυναικών!

Το ιδιόρρυθμο αυτό Τμήμα αποτελεί 

το πρώτο ζωτικό βήμα για τον έλεγχο και

ΣΚΩΤΙΑ:

τον περιορισμό της βίας που υφίστανται οι 
γυναίκες στη μουσουλμανική αυτό χώρα, 
όπου οι νόμοι μέχρι τώρα λειτουργούν ε
ντυπωσιακά υπέρ των ανδρών

Πολλοί πιστεύουν ότι ένα τέτοιο Αστυ
νομικό Τμήμα σε ένα τόπο με κοινωνικές 

δομές και νόμους που χρόνια υποβαθμί

ζουν τη γυναίκα, δεν μπορεί να λειτουρ
γήσει παρά μόνο συμβολικά, αφού π.χ για 
να αποδειχθεί ο βιασμός γυναίκας χρειά
ζονται τουλάχιστοντέσσερες άνδρες μάρ

τυρες.

-THE TIMES- Μαθητές με το ζόρι χειρουργοί!
Ο χειρούργος πίστεψε ότι όταν μαθη- 

τευόμενοι γιατροί. Τους διέταξε να ρά- 
ψουντηνκοιλιά ασθενούς, αφού τους εφο- 

δίασε με βελόνες και ράμματα.
Τέτοια συνέβηααν στη Γλασκώβη, ό

ταν δύο Ιδχρονοι μαθητές, κατά τη διάρ
κεια ξενάγησης τους στο Κεντρικό Νοσο
κομείο της πόλης, που είχε οργανώσει το 

σχολείο τους, εισχώρησαν στο χειρουρ

γείο του Νοσοκομείου φορώντας λευκές 
στολές και προστατευτικές μάσκες.

Ο χειρούργος μάλιστα όταν είδε το 
δισταγμό των “μαθητευόμενων γιατρών·, 

πέρασε ο ίδιοςτηνπρώτη βελονιά και τους 

είπε: ’Συνεχίστε τώρα εσείς". Οι δύο δε- 
καπεντάχρονοι συνέχισαν το ράψιμο του 
τραύματος αλλά κόλλησαν στο τελικό δέ

σιμο του νήματος, οπότε παρενέβη πάλι ο 
χειρούργος και τους βοήθησε. Οταν τέ

λος, τους ρώτησε πως βλέπουν την κατά
σταση του ασθενούς και άρχισε να τους 

μιλά σε καθαρά ιατρικό γλώσσα, απο-

ΗΠΑ: Πλήρωσε τον ταξιτζή με πέντε σφαίρες
Ενα 13χρονο κορίτσι μίσθωσε ταξί από 

το εμπορικό κέντρο του του Ουέστ Παλμ 
Μπιτς της Φλόριντα για να πάει σπίτι της. 

Έ ξι δολλάρια" λέει στο τέλος της δια

δρομής, ο 39χρονος ταξιτζής Ιβ Κετάν, 

μετανάστης από την Αϊτή. Αντί για λεφτά η 
μικρή βγάζει από το σακκίδιό της ένα πε

ρίστροφο και το αδειάζει στο σβέρκο του. 
Ο οδηγός πεθαίνει ακαριαία.

Επειτα η δολοφόνος χωρίς καθόλου 
ταραχή, μπήκε στο σπίτι της και ξάπλωσε 
στον καναπέ για να δει τηλεόραση.

'Σκότωσε μόνο και μόνο για να μην 
πληρώσει-, δήλωσε ο διοικητής του Αστυ

νομικού Τμήματος του Ουέστ Παλμ Μπιτς, 
καθώς διεκπεραιώνει τη σχετική δικογρα

φία. Το ανατρυααστικό "πορτ ρέτο’ ολοκλη
ρώνει αργότερα η μητέρα της μικρής: ’Ο-

ΑΓΓΑΙΑ: Τεράστιο δίκτυο παιδεραστίας
Εξαρθρώθηκε πρόσφατα στη Βρετα

νία ανεπανάληπτο δίκτυο παιδεραστίας 
στα διεθνή χρονικά.

Η επιχείρηση αυτό της Αστυνομίας 
κράτησε πάνω από δύο χρόνια και απα
σχολήθηκαν περισσότεροι από 100 Αστυ

νομικοί, πραγματοποιώντας όλο αυτό το 
διάστημα ελέγχους σε 32 κατοικίες στην 
Αγγλία και Σκωτία, από τις οποίες και κα

τάσχεσαν χιλιάδες πορνοφωτογραφίες 
και βιντεοκασέτες.

Τώρα όλο αυτό το υλικό εξετάζεται

καλύφθηκε η αλήθεια.
Ο διευθυντής του Νοσοκομείου Νάι- 

τζελ Κλίφορντ, όταν ενημερώθηκε για το 
συμβάν, διέταξε να διενεργηθούν ανακρί

σεις για να διαπιστωθεί πώς μπήκαν τα 
παιδιά στο χειρουργείο. Επίσης δήλωσε 

ότι: "Παρά την απειρία τους τα παιδιά, τα 
κατάφεραν περίφημα και ο ασθενής δεν 

έχει κανένα πρόβλημα’ .

ταν μπήκε σπίτι μας δεν ανέφερε τίποτε 
για το έγκλημα. Δεν έχυσε ούτε ένα δάκρυ. 

Δενέδειξε ότι μπορεί να το έχει μετανοιώ- 

σει. Εμοιαζε να μην την ενδιέφερε καθό

λου το τρομερό γεγονός’ .

Μοιάζει απίστευτο. Κορίτσι 13χρονο 

σκληρός θύτης και θύμα της ισοπεδωτικός 

κοινωνίας.

και σε λίγο θα βγούν τα εισαγγελικά πορί
σματα. Σύμφωνα με την βρετανική νομο
θεσία, κανένας ύποπτος για παιδεραστία 

δενσυλλαμβάνεται, αν δεν έχει εξεταστεί 
πλήρως το υλικό που κατασχέθηκε και τον 

αφορά.□
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* Β ΑΣ ΚΑΝ I ΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Φυτώριο αποτελούμενο απο 57 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης διατηρούσε στο σπίτι του στ ον Ορχομενό Βοιωτίας ο  σεσημα

σμένος Παραμπάτης Αθανάσιος τα οποία προόριζε για μεταφύτευση οε κατάλληλη αγροτική θέση.

Στην έρευνα ηου πραγματοποίησαν άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς και του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού, 

ανακάλυψαν δύο ακόμη δενδρύλλια στην αυλή του σπιτιού του, δίοκια stedon και κάψουλες tranxene.

Κατά την διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί παρατήρησαν στα τελλάρα που ήταν τα κυπελάκια με το φυτώριο κάποιες 

ματάχαντρες. Οταν ρώτησαν τον Παραμπάτη για π α ό  λόγο τις είχε κρεμάσει, αυτός τους απάντησε με σοβαρότητα, πως ήταν για 

το'μάτι·...

* ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ
Ενέδρα έστησαν άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτινής, οε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης και 

το A. Τ. Σουφλίου, σε σπείρα εμπόρων ναρκωτικών και αρχαιοκαπήλων, επιτυγχάνοντας την παρεμπόδιση εισαγωγής και πώλησης 

στην Ελλάδα 4.050 γραμμαρίων κατεργασμένης ινδικής κάνναβης.

Οι δράστες που ήταν όλοι τουρκικής καταγωγής και υπηκοότητας, κατάφεραν να διαφύγουν επανερχόμενοι στο τουρκικό 

έδαφος εκμεταλλευόμενοι τις κλιματολογικές συνθήκες, το σκοτάδι και τη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή του Έβρου. 

Κατά το χρόνο διαφυγής τους, εγκατέλειψαν στο ελληνικό έδαφος και τέσσερις εικόνες μεγάλης αρχαιολογικής αξίας.

* ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΩΝ

0  Αθανάσιος και η Ανδριάννα Νικολάου, 21 και 22 χρόνων αντίστοιχα, κάτοικοι του τσιγγάνικου συνοικισμού "Λάτσατα" Χαλκίδας, 

πήγαν στη Θεσσαλονίκη με το ηλικίας 17 ημερών αγοράκι τους για να το πουλήσουν οε ζεύγος ατέκνων αντί του ποσού των 

2.300.000 δραχμών. Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης όμως είχε ήδη ηληροφορηθεί το γεγονός.

Το ραντεβού για τη συναλλαγή δόθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης όπου διαμεσολαβητής έδωσε το μω ρό στους θετούς γονείς 

και παρέλαβε τα χρήματα.

Ατυχώς για τους τσιγγάνους το ζευγάρι των θετών γονέων ήταν Αστυνομικοί και τα χρήματα προσημειωμένα.

Οι τσιγγάνοι και η διαμεσολαβητής συνελήφθησαν αμέσως με την έξοδό τους απο το ξενοδοχείο και παραηέμφθηκαν οε 

τακτική δικάσιμο.

* ΕΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑ
0  ψυχίατρος Ιωάννης Μυλόπουλος, 40 χρόνων, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, συνελήφθη απο την Ασφάλεια 

Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι πουλούσε ηρεμηστικά χάπια (υπνοστεντόν) και σιρόπια (Λάκτους) οε τοξικομανείς.

Μαζί του συνελήφθησαν και οι Κωνσταντίνος Μπακιρτζής 21 χρόνων, μηχανικός αυτοκινήτων και Γιώργος Τακίδης 27 χρόνων, 

σιδηροτεχνίτης, κάτοικοι Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν τα ανωτέρω ηρεμιστικά.

0  Μ υλόπουλος προσπαθώντας να δικαιολογίση την πράξη του είπε ότι συμπαραστεκόταν στους τοξικομανείς και τους 

βοηθούσε...

* ΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Υστερα απο έρευνες δύο μηνών της Υποδιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη η 20χρσνη Αλβανή Μιμόζα 

Μπαλάζ η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον επίσης 20χρσνο φ ίλο της, Ισούφ Μηραχίμι, δολοφόνησαν τον 24χρσνο Βορειοηπει

ρώτη Νίκο Καραγιάννη.

Το έγκλημα έγινε τον Φεβρουάριο στο διαμέρισμα του Καραγιάννη στο Περιστέρι, όπου φιλοξενούντο η Αλβανή και ο  φίλος 

της. Στην κατάθεση που έδω σε η Μπαλάζ, ισχυρίζεται ότι τον Καραγιάννη σκότωσε με μαχαίρι ο  φ ίλος της ύστερα από έντονο 

τσακωμό.
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«  ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ...
Πέντε Γεωργιανοί λήστεψαν και αποπειράθηκαν να εκβιάσουν ομοεθνή τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά  λογάριασαν χωρίς το 

■ξενοδόχο·. Ο 21χρονος Κωνσταντίν Σεβαστίδης, μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του αγνώστων στοιχείων, γρσνθοκόπηοε 

τον 29χρονο Ιωάννη Τοακάλωβ και του πήρε το αυτοκίνητο.

0  ληστής δεν αρκέστηκε μόνο ο ' αυτό, για να επιστρέφει το αυτοκίνητο, ζήτησε απο τον Τοακάλωβ να του δώσει 200.000 

δρχ. και έκλεισε μαζί του ραντεβού στο πάρκο Νεαπόλεως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.Ο Γεωργιανός κατήγγειλε το περιστατικό 

στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας και οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν το δράστη και το συνεργάτου Αλέκο Καζιρίντι, 35 χρόνων, 

στο πάρκο που είχε δοθεί το ραντεβού ανταλλαγής του αυτοκινήτου, με το ποσόν των 200.000.

• ΑΠ’ ΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών διακινούσαν δύο ομογενείς από την Τασκένδη, α  οποίοι είχαν ως ενδιάμεσο σταθμό της 

εισαγόμενης αηο την Τουρκία ηρωίνης, το χωριό Βροντού Πιερίας.

Για κακή τους τύχη όμως έπεσαν στα δίχτυα της αστυνομίας, η οποία ερευνά τις διασυνδέσεις τους για να 'ξηλώσει· όλο  το 

κύκλωμα. Από άνδρες τις Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής συνελήφθησαν α  Ιωάννης Καταχιώτης, 44 ετών, κάτοικος 

Αθηνών και ο  Αθανάσιος Χαλκιάς, επίσης 44 ετών, κάτοικος Βροντού Πιερίας.

Στην έρευνα που έγινε κατασχέθηκαν 950 γραμμάρια ηρωίνης, ένα κιλό ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 121.000 δρχ., 35 $ 

ΗΠΑ και ένα βιβλιάριο καταθέσεων.

• ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ...
Στο Τμήμα Ασφαλείας Χανίων είχαν φθάοει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο  ομογενής υπήκοος Καναδά Ανδρέας 

Ροκάκης, 61 χρόνων, είχε εισάγει παράνομα μεγάλη ποσότητα φυσιγγίων δια μέσου του Τελωνείου Πειραιά, χωρίς να τηρηθούν 

οι νόμιμες διαδικασίες και χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.

Κατόπιν τούτου, πραγματοποιήθηκε έρευνα των ανδρών της Ασφαλείας στο σπίτι του γαμπρού του Ροκάκη, Αριστείδη 

Λεβεντάκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39.690 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Επίσης στο παρκαριομένο έξω από το 

σπίτι του Λεβεντάκη, φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσακίρη, 27 χρόνων, βρέθηκαν άλλα 50 φυσίγγια.

Την ίδια μέρα και έπειτα από νεώτερες πληροφορίες στο σπίτι του Νίκου Μακρυμανωλάκη, 40 χρόνων, βρέθηκαν 32.000 

φυσίγγια και στο φορτηγό ιδιοκτησίας του άλλα  700 φυσίγγια. Το σύνολο των φυσιγγίων που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 

πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος μεγαλύτερης ποσότητας που εισήχθη παράνομα στη χώρα από τον Ανδρέα Ροκάκη, τα οποία 

έφερε σε δύο δόσεις τοποθετημένες μέσα οε κιβώτια στα οποία υπήρχε η ένδειξη "οικοσκευές·. Εκείνο που προκαλεί το ενδιαφέρον 

των διωκτικών αρχών και ερευνάται, είναι πώς ο  Ροκάκης πέρασε τα κιβώτια με τα φυσίγγια χωρίς να τα ελέγξουν οι τελωνειακοί. 

Οπως επισημαίνουν οε δηλώσεις τους ο  Αστυν Δ/ντής κ. Τεμπέλης και ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αστυν. Υποδ/ντής 

Καλοφωλιάς, η ποσότητα είναι πρωτοφανής για τα αστυνομικά χρονικά των Χανίων και ενδεχομένως της Κρήτης.

• 0 ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ...
Στη φυλακή οδηγήθηκε ύστερα από πολύωρη απολογία ο 28χρονος δικαστικός υπάλληλος Ζήσης Βασιλείου, ο  οποίος 

κατηγορείται ότι έναντι αμοιβής εξαφάνιζε δικογραφίες από το Πρωτοδικείο Αθήνας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ανακρίτρια του 

10ου Τακτικού Τμήματος κ. Ηλέκτρα Παλούκη, η οποία ερευνά προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο  κατηγορούμενος ενεργούσε 

μόνος του ή εάν έχουν ποινικές ευθύνες και ά λ λ α  συνάδελφα' του. 0  ίδιος ο κατηγορούμενος λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή 

του, είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως Τον τελευταίο τροχό της αμάξης*.

0  Βααλείου προφυλακίσθηκε κρινόμενος ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κα για την πρόληψη τέλεσης νέων αδικημάτων στο μέλλον. Αυτό 

που προσμέτρησε ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι ενώ εκκρεμούσε οε βάρος του και άλλη συναφής κατήγορο, εν τούτας εκείνος συνέχιζε 

να επαναλαμβάνει τα ίδια. Η ανάκριση βρσκεται ακόμη στην αρχή και κανένας δεν μπορεί να γνωρ·ζει αν θα προκύ ψουν κατά την πρόοδο 

της συγκεκρμένα αποδεικτικά στοιχεία κα γιά άλλα πρόσωπα που εργάζσντα κα κινούντα στο χώρο των Δικαστηρων. □
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΑΓΠΓΕΣ
Μετο Π.Δ. της 14-5-1994, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 81 Γ’/18-5-94:

α. προήχθησαν οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β’ Γενικών Καθηκόντων, στο 

βαθμό του Αστυνόμου Α’:

Ιωάννης Τάκος, Θεόδωρος Τρυφέρης, Δημήτριος Σφυρής, Κωνσταντί

νος Σακκάς, Αθανάσιος Μπουντούρης, Δημήτριος Φιλιππάκος, Τριαντά- 

ψυλλος Γεωργαλόπουλος, ΠερικλήςΤσιάκος, Γ εώργιοςΤσεκούρας, Ζα

χαρίας Κορνηλάκης, Γεώργιος Καρέλλος, Γεώργιος Καρβέλας, Γεώρ

γιος Βάνδουλας, Γεώργιος Κάρλος, Κωνσταντίνος Καλοδήμος, Γεώρ

γιος Κσνταξής, Ιωάννης Πασσαλής, Νικόλαος Γεωργιόπουλος, Αθανά

σιος Ρέμπελος, Γεώργιος Σακονίδης, Παναγιώτης Δευτεραίος, Νικό

λαος Λαζαρίδης, Γεώργιος Κουράκος, Αριστείδης Καρτάνος, Αθανά

σιος Τουπλικιώτης, Ανάργυρος Γεωργίου, Αναστάσιος Ναστούλης, Πέ

τρος Κουάκης, Γεώργιος Κουσκούλης, Δημήτριος Χριστοφοράτος, Πα

ναγιώτης Κέοαρης, Χρήστος Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος Κο

ντοδήμος, Αθανάσιος Παλαιοπάνος, Αριστοτέλης Καρατζάς, Ελευθέ

ριος Οικονόμου, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Δημήτριος Γιαννελάκης, Αν- 

δρέας Κουτρουμάνης, Δημήτριος Γιαταγάνης, Αλέξιος Αδαμόπουλος, 

Βασίλειος Μωϋσής, Βασίλειος Κυσανδράκης, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, 

Νικόλαος Κάλλιας, Ιωάννης Σταμάτης, Ευάγγελος Δημητρουλάκος, 

Γεώργιος Τσιάκλας, Φώτιος Πουλής, Ιωάννης Μαγκαφάς, Βασίλειος 

Γεωργόπουλος, Αναστάσιος Δήμος, Ιωάννης Ζερβουδάκης, Αθανάσιος 

Χαραμόγλου, Κωνσταντίνος Νταρζάνος, Μιχαήλ Νικήτας, Χρήστος Κο- 

ντολάτης, Βασίλειος Γκαλογιάννης, Ιωάννης Χριστόπουλος, Αναστά

σιος Παπαρ γύρης, Αθανάσιος Κλωνάρης, Αριστείδης θεοδωρόπουλος, 

Χαράλαμπος Κάλλιας, Γεώργιος Τόγιας, Γεώργιος Μακρής, Γρηγόριος 

Βώβος, Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Νικόλαος Γουρνιάς, Νικόλαος Αρ

ματός, Ιωάννης Κορδονούρης, Κωνσταντίνος Ναστούλης, Αναστάσιος 

Πλατάκος, Γεώργιος Μαυρομμάτης, Δημήτριος Σχοινάς, Σπυρίδων Κου- 

νάβης, Παναγιώτης Μαμούτος, Παναγιώτης Χριστοφιλάκης, Ευστάθιος 

Μπαμπουκλής, Λάμπρος Πατήλας, Ιιοάννης Κουτοαντώνης, Ιωάννης Α- 

ποστολόπουλος, Αθανάσιος Τσιούμας, Γεώργιος Ραγιάς, Αντώνιος 

Χρυσικός, Δημήτριος Τζιόλας, Παναγιώτης Καραβιώτης, Χρήστος Κω- 

τσιαρίνης, Γ εώργιος Αρβανίτης, Χαράλαμπος Κουτουλογένης, Αναστά

σιος Καλδέρης, Κωνσταντίνος Τσιλιβής, Δημήτριος Μαυρούλης, 

Χρήστος Ντάκουλας, Χρήστος Σαπουνάς, Ανδρέας Χρυσικός, Θεόδω

ρος Μπίζπος, Κωνσταντίνος Κοροβέσης, Κωνσταντίνος Λιάκος, Μιχαήλ 

Λεουνάκης, Ιωάννης Κοσμάς, Θεμιστοκλής Συρμαλής, Αναστάσιος Νέ- 

ζης, Λεωνίδας Τσετσέκος, Μιχαήλ Χλουβεράκης, Παύλος Βοτζάκης, Νι

κόλαος Κούγιας, Χαράλαμπος Ζαβερδινός, Δημήτριος Δρίβας, 

Σωτήριος Κόκκαλης, Ευάγγελος Νάκος, Σωτήριος Σμπήλιας, Κωνστα

ντίνος Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Αθανάσιος Ντάου- 

λας, Στυλιανός Κοντέλης, Ευάγγελος Σίμος, Αρης Μποτζατζής, Σταύρος 

Μηλάκης, Δημήτριος Πατσούρης, Ηλίας Χριστόπουλος και Χρήστος 

Λουκέρης.

β. αποστρατεύθηκαν με το βαθμό που κατέχουν οι Αστυνόμοι Β’ Γενι

κών Καθηκόντων Κωνσταντίνος Κούκος και Παναγιώτης Τσάκαλος.

γ. προήχθησαν οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α’ Γενικών Καθηκόντων, 

στο βαθμό του Αστυνόμου Β’:

Παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών

Δήμος Κοκμστός, Αικατερίνη Παναγιωταράκου, Αννα Χαϊδεμένου, Στυλια

νός Ζουριδάκης, Παναγιώτης Σφυρής, Διονύσιος Διονυσόπουλος, Παναγιώ

της Χατζέλλης, Στυλιανή Κουρούτου, Ευστράτιος Μαρδαβάνης, Ιωάννης Πε- 

στριβάς, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, Γρηγόριος Πατσιαρίκος, Βασιλική θεο- 

δωρακοπούλου, Καλλιόπη Κσιαράκου, Ηλίας Μάρκου, Εμμανουήλ Παραβολι- 

δάκης, Ανδρέας Κατσρτέρης, Ευσταθία Μπούζα, Σπυρίδων Γεωργίου, Ευγε

νία Παπακωνσταντίνου, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Αγγελική Λιάτσου, Αθα

νάσιος Φλέγγας, Αυγερινός Γούοης, Ιωάννα Μπεκιάρη, Αθανάσιος Γκύρτης, 

Βασίλειος Στεφανουδάκης, Παναγιώτης Νάνης, Βασίλειος Χαλάτσης, Ρεγγί- 

ναΔεσφινιώτου, Γεώργιος Σαξιώνης, Νικόλαος Κελίδης, Σταύρος Καλσγερο- 

γιάννης, Παναγιώτης ΚωτσΙίρης, Αριστείδης Καζάλης, Νικόλαος Βρούσιας, 

Γεώργιος Νίκας, Στέφανος Καψωμενάκης, Λεωνίδας Ζαφειράκης, Βασίλειος 

Πατσούρης, Φώτιος Ζουμπούλης, Ηρακλής Δαλάπας, Αλέξιος Ξανθάκος, 

Γ εώργιος Κουτσουκάλης, Δημήτριος Διαμαντής, Εμμανουήλ Κατριαδάκης, 

Χαρίκλεια Κάίταζόγλου, Βασίλειος Παπαπαύλου, Ευσταθία Γιαννιά, Θεόδω

ρος Μπίντζας, Γεώργιος Καλλίγερος, Ιωάννης Ξυναριανός, Ιωάννης Καλαμά- 

ρας, Νικόλαος Βάντζος, Νικόλαος Καλιάκος, Ηλίας Κυράννας, Κωνσταντίνος 

Κρόκος,Χρήστος Πετρόπουλος,ΓεώργιοςΣιώμης,ΒασίλειοςΤαρνάρης,Βα

σίλειος Καραγιάννης, Γεώργιος Γιαννικάκης και Κωνσταντίνος Μαντάς.

Ν Α  649/70

Γεώργιος Βοσκάκης, Ιωάννης Πέγκας, Αλέξανδρος Σπυριδάκης, Νικό

λαος Καμπαναράκης, Δημήτριος Ματωνάκης, Στέφανος Τσαουσίδης, 

Δημήτριος Γκότσης, Θεόδωρος Καράμπελας, Βλάσιος Λαγογιάννης, 

Χαρίτος Λαχανιώτης, Παύλος Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Λεβέντης, Α

θανάσιος Μαντζώρος, Παναγιώτης Σερπάνος, Αχιλλέας θειακός, 

Παύλος θάνος και Απόστολος Μπε'ίντάρης.

δ. προήχθη στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, ο Υπαστυνόμος Β’ Γενικών 

Καθηκόντων Νικόλαος Καρκαβέλιας.

ε. προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, οι Αστυνόμοι Β’ Ειδικών 

Καθηκόντων (Υγειονομικοί) Ιωάννης Κεφαλάς, Σταύρος Ταγκλής, Αντώ

νιος Κσντοχρήστος και Γ εώργιος Βυνάκος.

στ. προήχθη στο βαθμό του Αστυνόμου Β', ο Υπαστυνόμος Α’ Ειδικών 

Καθηκόντων (Αστυκτηνίατρος) Χρήστος Ιωαννίδης.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Γ η  λόγους υπηρεσιακούς και για την πλήρωση των υφισταμένων κενών 

θέσεων στις θέσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών, μετατέθησαν και 

τοποθετήθησανοιπαρακάτω ΑστυνομικοίΥποδιευθυντές, ως ακολούθως:

Ιωάννης Αλεξίου στην Α.Δ. Ευβοίας ως Υποδ/ντής, Γ εώργιος Αλεξό- 

πουλος στην Α.Δ. Θεσπρωτίας ως Υποδ/ντής, Ιωάννης Αναγνωστόπου- 

λος στην Α.Δ. Αρτας ως Υποδ/ντής, Αγγελος Αραβαντινός στη Δ’ Υπο

διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, Γ εώργιος Αρμου- 

τίδης στην Α.Δ Γρεβενών ως Υποδ/ντής, Μιχάηλ Ασλάνογλου στην Α.Δ. 

Σερρών ως Υποδ/ντής, Αθανάσιος Βάρσος στην Υποδιεύθυνση Αλλοδα

πών Αττικής, Γ εώργιος Βονικάκης στην Α.Δ. Ξάνθης ως Υποδ/ντής, θω

μάς Γ κατζής στην Α.Δ. Ημαθίας ως Υποδ/ντής, Αθανάσιος Γ κάσας στην Υ

ποδιεύθυνση Ασφάλειας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 

Δελφάκης στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος

400\αςτυνομικη επιθεορηιη
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Δημητρίου στην Αστυν. Υποδ/νση Γιαννιτσών ως Διευθυντής, Βασίλειος 

Ελευθεριάδης στη Β’ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ως Διευθυ

ντής, Ιωάννης Ζαφειράκης στην Αστυν. Υποδ/νση Ελασσόνας ως Διευ

θυντής, Νικόλαος Ζιάκας στην Α Λ  Ευρυτανίας ως Υποδ/ντής, Κωνστα

ντίνος Καλαμπαλίκης στην Α.Δ. Λάρισας ως Υποδ/ντής, Παναγιώτης 

Καλδέρης στην Αστυν. Υποδ/νση Κω ως Διευθυντής, Στέφανος Κα- 

νιούρας στην Α.Δ. Λάρισας ως Υποδ/ντής, Γεώργιος Καπετάνος στην 

Α Λ  Βοιωτίας ως Υποδ/ντής, Ηλίας Καρακώστας στην Α Λ  Κυκλάδων ως 

Υποδ/ντής, Βασίλειος Καραπαναγιώτης στην Α.Δ. Σάμου ως Υποδ/ντής, 

Γεώργιος Κάτσος στην Υποδ/νση Ασφάλειας Ανατ. Αττικής, Δημήτριος 

Κόκκαλης στην Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, 

Ιωάννης Κομμάτος στην Υποδ/νση Ασφάλειας Λάρισας ως Διευθυντής, 

Ανδρέας Κόντος στην Α Λ  Αχάίας ως Υποδ/ντής, Γεώργιος Κουκούλάς 

στο Ζ' Α.Τ. Αθηνών ως Διοικητής, Σπυρίδων Κουτρουμάνης στην Α' Υ

ποδ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, Απόστολος Κουτσο- 

σπύρος στο Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών ως Λοικητής, Νικό

λαος Κραββαρίτης στην ΑΛ. Ακαρνανίας ως Υποδ/ντής, Ιωάννης Κτενί- 

δης στην Υπηρεσία Π.Σ.ΕΑ/Υ.Δ.Τ., Γεώργιος Λιακέας στην Υποδ/νση Α

στυνομίας Αμπελοκήπων ως Διευθυντής, Αθανάσιος Λιακόγκωνας στην 

Υποδ/νση Αστυνομίας Κρωπίας ως Διευθυντής, Κωνσταντίνος Μανιό- 

πουλος στην Υποδ/νση Αστυνομίας Παγκρατίου ως Διευθυντής, Αθανά

σιος Μάστορας στην Α’ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ως ΔιειΛυ- 

ντής, Γεώργιος Μερετάκης στην ΑΛ. Φωκίδας ως Υποδ/ντής, Χρήστος 

Μίχος στο ΣΤ’ Α.Τ. Αθηνών, Γεώργιος Μούζουλας στην Α Λ  Πέλλας ως 

Υποδ/ντής, Γεώργιος Μπαμπάτσικος στη Γ  Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσ

σαλονίκης ως Διευθυντής, Κωνσταντίνος Μπουλαμάντης στην Υποδ/ν- 

οη Αστυνομίας Νέας Ιωνίας, Ιωάννης Μπουσούνης στην ΑΛ. Μεσσηνίας 

ως Υποδ/ντής, Παύλος Μυρογιάννης στην Α.Δ. Ηρακλείου ως Υ

ποδ/ντής, Αριστοκλής Νικόπουλος στη Δ/νση Ασφάλειας θεσσαλονί- 

κης/ΥΛΑ., Χρήστος Ντάκουλας στο Α’ Α.Τ. Λάρισας ως Λοικητής, Αν

δρέας Οργαντζής στην Α Λ  Αλεξανδρούπολης ως Υποδ/ντής, Γεώργιος 

Παλαιολόγος στην Υποδ/νση Αστυνομίας Κυψέλης, Αλέξιος Παναγιωτό- 

πουλος στην Α.Δ. Αχάίας ως ΥποΛντής, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 

στην ΑΛ. Λακωνίας ως Υποδ/ντής, Αγγελος Παπαγεωργίου στο Α.Τ. Λι

βαδειάς ως Διοικητής, Ιωάννης Παπαδόπουλος στην Αστυν. Υποδ/νση 

θηβών ως Διευθυντής, Βασίλειος Παπανίκος στο Γ' Τμήμα Τροχαίας 

Θεσσαλονίκης ως Διοικητής, Γεώργιος Παττακός στη Διεύθυνση Τεχνι- 

κών/ΥΛΤ., Βασίλειος Πατσής στην Α.Δ. Καστοριάς ως Υποδ/ντής, Αγ

γελος Περιλής στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Πάνος Πλιώτας 

στην Α.Δ. Ακαρνανίας ως Υποδ/ντής, Δημήτριος Πολυζωγόπουλος στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης/Υ.Δ.Τ., Ιωάννης Ριζάς στη 

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ., Κωνσταντίνος 

Σαρρής στην Α.Δ. Μαγνησίας ως Υποδ/ντής, Ιωάννης Σαραφίγκας στο 

Α.Τ. Αμαρουσίου ως Διοικητής, Αναστάσιος Σκαρμούτσος στην Α Λ  Θε

σπρωτίας ως Υποδ/ντής, Ανδρέας Στεφάνου στη Διεύθυνση Ασφαλείας 

Αττικής, Ιωάννης Στράντζος στη Β' Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονί

κης, Ανδρέας Συνοδινός στην Α.Δ. Ζακύνθου ως Υποδ/ντής, Κωνσταντί

νος Τζαλακώστας στην Α.Δ. Πρέβεζας ως Υποδ/ντής, Νικήτας Τζιουβέ- 

λης στην Α’ Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τζώνης

στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, Ιωάννης Τομαράς στο ΙΣΓ Α.Τ. Α

θηνών ως Διοικητής, Σπυρίδων Τουντόπουλος στη Διεύθυνση Αμεσης 

Δράσης Αττικής, Κωνσταντίνος Τριβιζάς στο Α.Τ. Ανω Λιοσίων ως Διοι

κητής, Σπυρίδων Τσάκος στην Υποδ/νση Αστυνομίας Γλυφάδας, Γεώρ

γιος Τσόγκας στην Α.Δ. Κοζάνης ως Υποδ/ντής, Βασίλειος Φουσέκης 

στην Υποδ/νση Κρατικής Ασφάλειας/Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 

Δημήτριος Μπασιούκας στην Υποδ/νση Εσωτ. Λεπουργιών/Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Παπαβασιλείου στο Ε’ Α.Τ. ’Αθη

νών ως Λοικητής και Αναστάσιος Γαστεράτος στην Α Λ  Κέρκυρας ως 

Υποδ/ντής.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με το από 11 -5-94 Π Λ , ανακλήθηκαν μερικώς παλαιότερα Προεδρι

κά Διατάγματα και θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθέντα μόνο κατάτο μέ

ρος αυτών με το οποίο οι Αστυνομικοί Διευθυντές Γεώργιος Σταυρακά- 

κης και Σπυρίδων Λάζαρης προήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρχου ε.ο.θ. 

και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Οι αξιωματικοί αυτοίπροάγονται στους βαθμούς τουΤαξιάρχου και του Υ

ποστρατήγου αναδρομικά από την ίδια χρονολογία που προήχθησαν νεώτε- 

ροι συνάδελφοί τους και επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία της Ελλη

νικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Υποστρατήγου, ως υπεράριθμοι

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, προκειμένου να 

αποστρατευθεί για λόγους υγείας, ο Αστυνόμος Α’ Αριστείδης Μπάσιας.

Προήχθη στο βαθμό του Αστυνόμου Α, προκειμένου να αποστρατευθεί 

ύστερααπόαίτησήτου, ο Αστυνόμος Β’ Ν Λ. 649/70 Σπυρίδων Παίπέτης.

Προήχθη στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α, προκειμένου να οτοστρατευθεί 

ύστερααπόαίτησήτου, ο Υπαστυνόμος Β’ ΝΛ. 649/70 Ευάγγελος Ντούσκος. 

Τέθηκαν σε αποστρατεία από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με το 

βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ , ύστερα από αίτησή τους, οι παρακάτω Αν- 

θυπαστυνόμοι: Σπήλιος Ανδριόπουλος, Μιλτιάδης Βογιατζής, 

Δημήτριος Βρώτσος, Περικλής Γκούβερος, Χριστόφορος Ζαφείρης, 

Ευάγγελος Παπαθεοχάρης, Ευριπίδης Παράσχης, Κωνσταντίνος 

Σκούρας και Δημοσθένης Σπυρόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
0 Υπαστυνόμος Β’ Δημήτριος Φώτου, που υπηρετεί στο ΙΠ Α.Τ. 

Θεσσαλονίκης (τηλ. γραφείου 721.400 & σπιτιού 733.773), επιθυμεί να με- 

τατεθείαμοιβαία μεσυνάδελφότουαπόοποιαδήποτε υπηρεσία τηςΓ Α Λ Α .

ΠΕΝΟΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
*  Συνταγματάρχης ε.α. (τέως Χωρ/κής) Γεώργιος Θεοδωράκης. Γεν

νήθηκε το 1911 στη Τζερνιάδα Κρήτης. Απεβίωσε στις 27-5-94.

*  Αστυν. Υποδ/ντής Μόνιμης Διαθεσιμότητας Ιωάννης Σινάνης. Γεν

νήθηκε το 1917 στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 27-4-94.

* Αστυνόμος Β’ Κωνσταντίνος Νικολάίδης. Απεβίωσε στις 18-5-94.

*  Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Μητρόπουλος. Γ εννήθηκε το 1964 στο 

Πελόπιο Ηλείας. Απεβίωσε στις 7-5-94.
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*  Ανθυπαστυνόμος Ευστάθιος Τρίγκας. Γεννήθηκε το 1959 στις 

Γ ούβες Ευβοίας. Απεβίωσε στις 28-5-94.

*  Αρχιφύλακας Αναστάσιος Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1963 στη Νέα 

Κούταλη Λήμνου. Απεβίωσε στις 16-4-94.

*  Αρχιφύλακας Χαράλαμπος Παπουτσής. Γεννήθηκε το 1962 στη Μυ

τιλήνη Απεβίωσε στις 21 -4-94.

*  Αρχιφύλακας Γεώργιος Ρέντας. Γεννήθηκε το 1948 στο Αγναντερό 

Καρδίτσης. Απεβίωσε στις 24-4-94.

*  Αστυφύλακας Ευάγγελος Βαϊόπουλος. Γ εννήθηκε το 1957 στο Καλ- 

λιφώνιο Καρδίτσας. Απεβίωσε στις 3-5-94.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στα πλαίσια της απλούστευσης των υπηρεσιακών διαδικασιών και της 

περιστολής της γραφειοκρατίας, αποφασίσθηκε από τον κ. Αρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας με την 7011/7/20ρντ από 19-5-94 Διαταγή του, η 

λήψη κατωτέρω μέτρων:

Λ. Η κατάργηση Βιβλίων Πρωτοκόλλου (Υποδ. Β-44-1), Συμβάντων 

(Υποδ. Β-7-1), Αδικημάτων (Υποδ. Β-7-2) και Ημερησίων Διαταγών (Υ

ποδ. Β-7-3).

Β. Η καθιέρωση:

1. Ενιαίου Βιβλίου Αδικημάτων - Συμβάντων - Συλλήψεων - Συστά

σεων και Παραπόνων (Υποδ. Β-7), που σύμφωνα με το άρθρο 3 Π.Δ. 

75/1987, θα καταχωρίζεται κάθε αδίκημα ή συμβάν του 24ώρου, για το 

οποίο η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επεμβαίνει από τον προορ ισμό 

και την αποστολή της. Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται Στατιστικός 

Πίνακας με αδικήματα - συμβάντα που έλαβαν χώρα ολόκληρο το μήνα. 

Τοανωτέρω βιβλίο θα τηρείται από υπηρεσίες που τηρούσαν μέχρισή μέ

ρα καταργηθέντα Βιβλία Αδικημάτων και Συμβάντων.

2. Αλφαβητικού Ευρετηρίου για την ταχεία ανεύρεση υποθέσεων που 

καταχωρίζονται στο Βιβλίο Αδικημάτων - Συμβάντων κ,λπ.

Στο ανωτέρω Ευρετήριο καταχωρίζονται: 

αα. το ονοματεπώνυμο του δράστη, προκειμένου για αδίκημα με γνω

στό δράστη, ή το ονοματεπώνυμο του μηνυτή, προκειμένου για αδίκημα 

με άγνωστο δράστη, ή το ονοματεπώνυμο του ιδιώτη ή αστυνομικού που 

εμπλέκεται στο συμβάν, προκειμένου για συμβάν. Η καταχώριση γίνεται 

κατ' αλφαβητική σειρά, με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου.

ββ. δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε μηνυτή ή δράστη κ,λπ., ο αριθμός 

σελίδας ή σελίδων του Βιβλίου Αδικημάτων - Συμβάντων που έχει κατα- 

χωρισθεί κάθε συμβάν ή αδίκημα, στο οποίο εμπλέκεται αυτός.

Γ. Η διατήρηση του Βιβλίου Σημειώσεων (Υποδ. Β-7-4), στο οποίο και 

οι διοικητές Υπηρεσιών θα καταχωρίζουν κατά την κρίση τους, με γραφί

δα ερυθράς μελάνης, προσωπικές διαταγές με εξαίρεση διαταγές που 

αφορούν εκτέλεση υπηρεσίας, που υποχρεωτικά θα αναγράφονται στον 

Πίνακα Διάταξης Υπηρεσίας και στη συνέχεια, στο Βιβλίο Υπηρεσίας στη 

στήλη‘ Ειδικές Εντολές". Κατά τα λοιπά, ισχύειη 7011/7/20ιβ από 31-5- 

93 Διαταγή, όσον αφορά το Βιβλίο Σημειώσεων.

Δ. Η τήρηση Βιβλίου Αιτημάτων Πολιτών (Υποδ. Β-8-1), σύμφωνα με 

την 7001/10/20μαπό 20-12-92 Διαταγή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 40/7-3-94, άρθρο 1, δημοσιεύονται διορθώ

σεις σφαλμάτων του Π.Δ. 12/94. Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 του Ν. 

671/1977 (Α’236) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

‘Λογίζεται επίσης ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, οχρόνος κατά τον 

οποίον Αστυν. Υποδ/ντες και Αστυν. ΔΥτές διετέλεσαν στο βαθμό τους: 

α. Σε αναρρωτική άδεια λόγω νόσου ή τραυματισμού μέχρι δύο μηνών, 

β. Σε νοσηλεία μέχρι δύο μηνών.

Εάν συντρέχουν καιοι δύο περιπτώσεις ανεξαρτήτως διάρκειας, δε δύνα- 

ται να λογισθεί χρόνος μεγαλύτερος του ενός έκτου του κατά το άρθρο 10 

του παρόντος απαιτουμένου ελαχίστου χρόνου παραμονής στο βαθμό".

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Στο Νόμο 2214 ‘Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και 

άλλες διατάξεις", κεφ. Β', άρθρο 13 περ(*εκπτώσεως δαπανών από το 

συνολικό εισόδημα', παρ. 7, αναφέρεταιότι:

Στην περίπτωση ε ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, του ν.δ. 

3323/1955 προστίθεται υποπερίπτωση ιγ’ ως εξής:

"Το στεγαστικό επίδομα που καταβάλλεται στους δικαιούχους με βάση 

τις διατάξεις της περιπτώσεως στ’ του άρθρου 10 του ν. 1284/1982 και 

των παραγράφων 19 και 44 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 *

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ

Στο Π.Δ. 78/1994, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’56 της 14-4-1994 

και αφορά τη συγκρότηση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 

και την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, αναφέρεται ότι:

*Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων συγκροτείται από: 

α. το Επιτελείο., β. την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης., γ. την Υπο

διεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης., δ. την Υποδιεύθυνση Μηχανο

κινήτων Μονάδων., ε. την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μο

νάδα, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

... Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης διαρθρώνεται σε έξι Τμήματα Μέ

τρων Τάξης, τα οποία διαρθρώνονται σε Διμοιρίες.

Η Υποδ/νση Μέτρων Τάξης έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, 

για μεν την περιφέρεια της Γ.Α.Δ.Α. κατόπιν διαταγής του Γεν. Αστυν. 

Δ/ντή Αττικής, για δε την υπόλοιπη χώρα, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων 

Δ/νσεων Αστυνομίας ή Αστυν. Διευθύνσεων για: 

α. Τηλήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις, στις δημόσιες 

συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους, καθώς και κατά τις συ

νεδριάσεις των δικαστηρίων.

β. Τη λήψη μέτρων τάξης σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιό

τητας.

γ. Τη διενέργεια περιπολιών και εκτέλεση άλλων αστυνομικών απο

στολών στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α., εφ’ όσον 

οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.
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ΠορΐρέχΌ συναδέλφου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ:

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ

Ο Κ ω ν /ν ο ς  T z itz iA ^ s  γ ε ν 

νήθ ηκε  στη Ρητίνη Π ιερ ίας  κα ι υ

π η ρ ε τ ε ί  με  το β α θ μ ό  το υ  Α

σ τ υ φ ύ λ α κ α  στο  Τ μ ή μ α  Α σ φ α 

λ ε ί α  Κατερίνης.

Α σ χο λε ίτα ι ερ α σ ιτεχν ικά  με 

τη ζ ω γ ρ α φ ικ ή  και έχε ι λά β ε ι μέ

ρος σε δύο ομαδικές εκθέσεις  ε

ρ α σ ιτεχνώ ν κα ι πρ όσ φ ατα  στην 

έκθ εσ η  έ ρ γ ω ν  t^x v rjs  Ε λλήνω ν 

Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν , π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο 

π ο ιή θ η κε  στο πολιτ ιστικό κέντρο  

του ιε ρ ο ύ  Ν αού Π α μ μ ε γ ίσ τ ω ν  

Τ α ξ ια ρ χ ώ ν  π ο υ  β ρ ίσ κ ε τ α ι στο 

χ ώ ρ ο  της Σχολής Α ξ ιω ματικώ ν.

Στην π ρ όσ φ α τη  αυτή έκθεσ η  

π ο υ  έ λ α β α ν  μέρος καλλιτέχνες  

Α σ τυνομικο ί α π ' όλη  την Ελλάδα, 

ο Κ ω ν /vo s  Τζιεζιλή5 α π έσ π α σ ε  

άριστες κριτικές, συμμετέχοντας  

μ ε  δ ύ ο  π ίν α κ ε ς  ζ ω γ ρ α φ ικ ή ς  

(λάδ ι) κα ι μ ιά  ε ικόνα  βυζαντινής  

τεχνοτροπίας.

Ekt<5s τω ν ά λ λω ν  παρακολου

θ ε ί τον τελευταίο  χρόνο μαθήμα

τα αγιογραφίας στην "Κ αραπιπέ- 

ρ ειο  Σχολή Βυζαντινής Αγιογρα- 

φ ία ς " του α γ ιο γρ ά φ ο υ  Κ. Ξενό- 

πουλου στην Κατερίνης.

Τα σ υνήθη  θέματα π ο υ  τον 

γοητεύουν κα ι τα α π ο τυ π ώ νε ι 

στον μουσαμά, ε ίν α ι ε ικόνες α

π ό  τη φ ύ σ η ,  την  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  

ζ ω ή  κα ι π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ίε ς  α

γ ίω ν .

Η τεχνοτροπία  π ο υ  ακολου

θ ε ί ε ίν α ι κλα σ ική  χ ω ρ ίς  ιδ ια ί

τερες εξάρσεις και τα έργα του 

δ εν  έχουν τ ίποτα να  ζη λέψ ο υ ν  

απ ό τα έργα  π ο λ λ ώ ν  επαγγελ- 

μα τιώ ν  ζ ω γ ρ ά φ ω ν .

Ι δ ι α ί τ ε ρ η  ε ν τ ύ π ω σ η  μας  

πρ οξένη σ α ν  οι θα υμ άσ ιεs αγιο

γ ρ α φ ία  του, οι ο π ο ίες  ε ντυ π ω 

σ ιά ζ ο υ ν , α ν  σ κ ε φ θ ε ί μάλιστα  

κανε ίς  ότι πο λύ  πρ όσ φ α τα  άρ

χισε να π α ίρ ν ε ι μαθήματα αγιο

γ ρ α φ ία ς  εύκο λα  θα καταλάβει 

το ταλέντο  του δημιουργού.

Εμείς πο υ  θαυμάσαμε τα δη- 

μ ιουργήματά του απ ό κοντά, ε ί 

μαστε β έβ α ιο ι π ω ς  π ο λύ  σύντο

μα ο αξιέπα ινος συνά δελφ ος θα  

π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή σ ε ι α το μ ική  έ κ 

θεση, αυτή μας δε  τη βεβαιότη

τα τ η ν  ε κ φ ρ ά ζ ο υ μ ε  κ α ι σ α ν  

ευχή.

Α ρ χιφ ύ λακα ς  Κ ω ν. Κούρος
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S h  κ  Ουρανία Κλιαγκώνη ευχαριστεί θερμά τον Υπαστυνόμο Β' 

Κων/νο Α  θεοχάρα που Υπηρετεί στο Τ.Α Γρεβενών και τη 
σύζυγό του 1λιάδα, για την επ ί 6ίμηνο αμέρκπο συμπαράστασή 
tous, στο σοβαρό πρόβλημα υγείαί που αντιμετώπιζε.

S o  Πειραϊκός Σύνδεσμοί ευχαριστεί θερμά την Αστυνομική 

Δ/νση Πειραιώς, για την συνδρομή π μ  oris εκδηλώσεις του 

Συνδέσμου ε π ί τη ευκαιρία  rrjs εκατονταετίας από της Η 
δρύσεώς του.

S o Νομόρχηί Πιερίας κ. Χρήστοϊ Γκοσλιόπουλος, συγχαίρει 

τους άνδρες των Αστυνομικών Δ/νσεων Πιερίας, Ημαθίας, 

Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής Δράμας και Καβάλας, 

για την άφαγη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά το κρί

σιμο εξαήμερο κινητοποιήσεων των καπνοπαραγωγών του 
Νομού Πιερίας.

Ε 3 θ  Πρέσβης της Αργεντινής στην Ελλάδα κ  JORGE Η DE BELAUS- 

TEGUI, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους Αξιωματι
κούς τη$ Ελληνικής Αστυνομίας κ,κ. Μανόλη Συντιχάκη, Νίκο 

Μαυροφοράκη και Μάκη Νόστο, για τα εξαίρετα μέτρα ασφα
λείας που έλαβαν, κάτω από την επίβλεψη του Αστυν. Δ/ντού 

κ. Νίκου Σταυράκη κατά τη διαμονή του στην Κρήτη

S o κ. Παναγιώτης Παλφίτζόγλου από τη Θεσσαλονίκη ευχαρι

στεί θερμό tous Αστ/κες Ελευθέριο Τοπολίδη και Ηλία Λυτζε- 
ρινό του AT. Επανωμής Θεσσαλονίκης, για τη σύλληψη τριών 

Αλβανών, που του είχαν δ ιαρρέει αγροτική αποθήκη.

S o κ. Στυλιανός Χωρινόποσλος αντιπρόεδροί του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Κα

βάλας, συγχαίρει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας και ιδιαίτερα 

τον Διοικητή αυτού κ. Καλλίνικο Μωϋσιόδη, για τα μαθήματα 
κυκλοφοριακής αγωγής που παραδίδει στους μικρούί μα

θητές των Δημοτικών Σχολείων rrjs πόληί και τη διανομή 
σχετικού πληροφοριακού υλικού.

ISh εταιρεία Levi Strauss Hellas ΑΕΒΕ, ευχαριστεί θερμά το 
Τμήμα Ο ικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφα

λείας Αττικής για τη συμβολή του στην καταπολέμηση της 
πρω τόγνωρηί μάστιγας της παραχάραξης και διακίνησης 

πλαστών προϊόντων της

S h  κ. Ελένη Παπαδόγγονα, συγχαίρει τον Apx/κα  κ. Κων/νο  

Ευθυμίου, που υπηρετεί στο ΚΔ' Αστυνομικό Τμήμα Αθη
νών, για τον τρόπο με τον οποίο ανιμετώπησε μοτοσυκλε- 

τιστή, ο onofos ujs δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στην 
Πλατεία Αναγεννήσεις Καισαριανής.

S o Αθλητικόί Οργανισμόί του Δήμου Δραπετσώνας ευχαρι

στεί την Τροχαία Πειραιά, για την πρόθυμη άμεση και απο

τελεσματική βοήθεια που προσέφερε, όσον αφορά τη δ ια  
σφάλιση της διαδρομήί κατά την διάρκεια του ετήσιου ανω
μάλου αγώνα δρόμου, αφιερωμένου στη μνήμη του π. Γε
νικού Γραμματέα Αθλητισμού Γ. Κασιμάτη.

Ε 3 θ  Ach/ kos Παναγιώορ Φόκος που υπηρετεί στο ΤΑ Αγίας Παρα 
σκευής, ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που με έρανο 
τον βοήθησαν στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Νομάρχηί Σερρών κ ,θα νόσ η ί Σεϊτανίδης ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει όλη την Δύναμη τη$ Αστυνομικήί 

Διεύθυνσης Σερρών, για την αυτοθυσία που επέδειξαν, την 

ταλαιπωρία που υπέστησαν, καθώς και για τον τρόπο που 

αντιμετώπησαν όλα τα ε π ί μέρους περιστατικό, κατά τη 

διάρκεια των κινητοποιήσεων που πραγματοποίησαν οι κα
πνοπαραγωγοί του Ν. Σερρών.

S o Σύνδεσμοί Καταστημάτων Πειραιώς εκφράζει τις ευχα

ριστίες του στο Διοικητή τη5 Τροχαίας Πειραιά Αστυνόμο Α' 
κ. Αποστολόκη για τον ζήλο, την προθυμία και ετοιμότητα 
που επέδειξε στην επίλυση  καυτών κυκλοφοριακών προ
βλημάτων του Πειραιά

^ 0  κ  ΓεώργιοίΤελησελής κάτοικος Βούλας, εκφράζει τα θερμά 

του συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας 
Γλυφάδας, για το ενδιαφέρον και την προθυμία που επέδειξαν 
σχετικά με τον εντοπισμό κατόχου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος 

προξένησε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του.

S r o  Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμε
λ ιω τώ ν της Αθήνας, συγχαίρει θερμό τη Διεύθυνση Τρο
χαίας Αττικής για την υποδειγματική τήρηση τη$ τά£η$ και 

της εύρυθμης κυκλοφορίας στην περιοχή του ιδρύματος, 
κατά την εκδήλωση της 20ης Μαρτίου.

Μ η  πρόεδρος και οι Διαμερισματικοί Σύμβουλοι του Γ  Δημοτικού 

Διαμερίσματος Πειραιά, ευχαριστούν τη Διεύθυνση τροχαίας 

Αττικής και το ΐ  Αστυνομικό τμήμα Πειραιά, για τη συμμετοχή 
tous otis αποκριάτικες εκδηλώ σει του Διαμερίσματοί, η οποία 

συνέβαλε ουσιαστικά στην καλύτερη διοργάνωσή τους

Ε 3 η  παε Εθνικός Πειραιώς, εκφράζει τα θερμό της συγχα

ρητήρια στο Διοικητή και τους Αστυνομικούς του ΙΑ' Αστυνο
μικού Τμήματο$ Αθηνών, για την τήρηση trjs τόξηί εντός και 

εκτόί του Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας, κατά τον εκεί διε- 
ξαχθέντα ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδος της, για το πρω 

τάθλημα της Β' εθνική ί κατηγορίας.

^^Ε υχαρ ιστούμε θερμά τους Δόκιμους Υπαστ/μους Δημήτριο 
Μπράνη, Κων/νο Βλάακο και Πασχόλη Συριτούδη, Ανθ/μο 

Ιωάννη Αλέστα και Αστ/κα Ιωάννα Σαραφούδη, που είχαν την 

ευγενή καλωσύνη να συνεργαστούν μαζί μας Επίσης ευχαρι

στούμε για τις ευχές του, το Μορφωτικό Σύλλογο Αγροτικής 
Νεολαίας Καστανέων Εβρου, "Ο Ayios Κοσμάς ο Αιτωλό?.

Μ η  σύνταξη του περιοδικού, ευχαριστεί θερμά τον οδηγό του 

περιπολικού του Τ.Τ. Καστοριόί, για την πέρα από τα όρια 
του καλώς εννοουμένου καθήκοντος συμβολή του, στην ε
πιτυχία τη5 αποστολήί pas για την παρουσίαση τη$ Α Α  Κα
στοριάς
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ενα από τα συστατικό crjs έννοια ί τηί 

υπαιτιότηταί - Αδίκημα κατό τηί προσω

π ικ ή  ελευθερία !

2. Υπάρχει και τέτοια κάθειρξη - Εναγώ

νια ψυχσπαθαλσγική προσδοκία του κα

κού.
3. Κρατώ με τη βία, κατό κάποια έννοια 

- Βυζαντινή νότα
4. Παραπόταμοί του Τίβερι, όπου το 390 

π.Χ  οι Ρωμαίοι νικήθηκαν από roos Γα- 
λάτεί - Λίγη...παγίδα

5. Αγγλικόί τίτλοί ευγένεια$ - Κοντινό 
σύμφωνα - Είναι και ιππήλατο.

6. Είναι και εμπόδια - Τοποθέτησα

7. Κέληί ή παλεμικόί innos (a v t)  - 
Iππέα$ άτακτου τουρκικού στρατιωτικού 

σώματοί.
8. Βρίσκονται στο Ελληνικό - Αρθρο - 

Αρθρο και με πρόθεση μαζί.
9. Ηρωίδα ομώνυμου αρχαιοελληνικού 

δρόματοί (με άρθρο) - Απορρυπαντικό.

10-Ποταμόί τηί Μακεδονίαν
11. Γελωτοποιόϊ - Μεταφορικόί οργανι- 

σμό ί (πρώην).
12. Ατακτα, βίαια, χυδαία (αντ) - Μεγάλη 

ελληνίδα υ ψ ίφ ω νο ί, που δεν ζεί.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Υπάρχει και τέτοια φωτογραφία - 

Διστάζει.
2. Αντωνυμία - Συνδικαλιστική οργάνω

ση με άρθρο (αντ.) - Αρθρο ξενικά.

3. Τυχερό παιχνίδι με λαχνούί - Πρω

τεύουσα του Θιβέτ
4. Στρογγυλό σχήμα - Εχει και την έν

νοια του σκοπού (φιλοσ.).
5. Κυκλαδίτικο νησ ί (αιτ) - Ποδοσφαι

ρική ομάδα νέων (αντ)
6. Εναί από τουί τρείί σωματοφύλακα

- Αρθρο.
7. Προτρέπει - Πνεύμοναί ζ ω ή ί σε μια 

μεγαλούπολη.

8. Σκακιστικόί όροί - Νησί του Αιγαίου

- Μάχαιρα(αντ).
9. Ο κατεχόμενοί από φιλαυτία - Ο,τι 

και 2α οριζόντια
10. Υπάρχουν επιβατηγό και φορτηγά - 

Αρέσει (αιτ).
11.0 συγγραφέαί του έργου "Ποιμενικά 

τα κατά Δάφνιν και Χλόην* - Ηρεμα, 

κανονικά.
12.θεραπεία (αντ) - Ελληνική αποικία 

στίί εκβολέί του Εβρου.

©  ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ... 
Το έγγραφο του δασάρχη ήταν σαφέν 
■Π ροί Δασοφύλακα., 
παρακαλούμε άμα λήψει παρούσηί ε- 

κτελέσητε άπαντα τα έγγραφα που εκ- 
κρεμούν εΐί χε ίρ α ί σαί*.

Και ο Δασοφύλακαί που ήταν τηί παλιάί 
φρουράί και σχεδόν αγράμματοί, μάζεψε 

άλα τα έγγραφα (αιτήσεΐί για υλοτομίεϊ 

χλπ.) τα έβαλε σε ένα τσουβάλι, τα κρέμα
σε σε ένα έλατο, τα πυροβόλησε με ένα 

"γκρά* και έκανε την αναφορά του;

•κ ίρ ιε  δασάρχα,

τα έγκραφα που κρατούσα η ί χήραί μου 
τα εκραίμασα απώ αίνα αίλατο και τα 
εκτέλαισα με πιρω βω λισμό γκρά, στα 

δύο μέτρα, σ ίμφ ω να με διαταγί σαί.

Δεν έμιναι τίπωτα, τα ξιτίναξα ούλα 
στουν αέρα 

Ούλα τα εκτέλαισα 

Ο δασω φ ίλακα !*

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 11 ΔΟΛΟΣ - ΑΠΕΙΛΗ. 2) ΙΣΟΒΙΑ - 

ΑΓΧΟΣ. 3) ΚΑΤΑΚΡΑΤΏ - ΓΑ. 4ΙΑΛΙΑΣ - ΠΑΠ, 5) ΣΕΡ - 
ΝΜ - ΚΑΡΟ. 6) 101X01 - ΕΘΕΣΑ 7) ΓΓΑ - ΣΠΑΗΣ. 81 
ΚΟ - ΤΟ - ΣΤΟΝ. 91 Η ΗΛΕΚΤΡΑ - ΟΜΟ. 101 ΑΛΙΑΚ
ΜΟΝΑΣ. 11) ΜΙΜΟΣ - ΟΑΣ. 12) ΛΛΑΣΤΛ - ΚΑΛΑΣ 

ΚΑΜ ΤΛ: 1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - Μ Α  2) ΟΣΑ - ΕΟΤΟ Η
- ΙΛ. 31 ΛΟΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ 4) ΟΒΑΛ - ΤΕΛΟΣ. 51 ΣΙΚΙΝΟ
- ΟΚΙΣΤ. 6) ΑΡΑΜΙΣ - ΤΑ. 7) ΑΣ - ΠΑΡΚΟ. 81ΠΑΤ - ΚΕΑ
- ΑΜΑΚ. 9) ΕΓΩΠΑΘΗΣ - ΟΣΑ. 101IX - ΑΡΕΣΤΟΝ. 11) 
ΛΟΠΟΣ - ΟΜΑΛΑ. 12) ΗΣΑΙ - ΑΙΝΟΣ

Ο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ©
2 ©
3 ©
4 © ©
5 © © ©
6 ©
7 © © ©
8 © © ©
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11 © © ©
12 ©
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες  και επ ιση

μάνσ εις  που ε ίνα ι πρω τότυπες, προέρχοντα ι από μετάφ ραση ή αποτελούν δια

σκευή πάνω  σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την 

Κοινωνία μας γενικότερα.

Οι υποβαλλόμενες εργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ  δακτυλο

γραφ ημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φω τογραφ ικό  υλικό και υπογρά

φονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχε ι και την ευθύνη για το περιεχόμενο.

Για τη δημοσ ίευση της ύλης, αποφ ασ ίζε ι η Διοικούσα επιτροπή του Περιοδικού, 

ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΛΑΣ
Για την καταχώριση διαφημ'σεων διατίθενται τα δύο 12) εσώφυλλα του εξωφύλλου, τρεις (3) 

τετράχρωμες σελίδες και τρεις (3) ασπρόμαυρες. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 24 X 

17.2 cm. Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημ'σεων έχουν καθορισθα ως εξής:

1 ο εσώφυλλο εξωφύλλου 200.000,2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 180.000.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000, ασπρόμαυρη: 100.000,
1/2 σελίδας τετράχρωμης: 80.000, ασπρόμαυρης: 50.000,
1 /4 σελίδας τετράχρωμης: 50.000, ασπρόμαυρης: 30.000.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρήσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτω

ση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τι

μές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με αγγελιό- 

σημο 20% και ΦΠΑ18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσο

στό του αγγελιοσήμου

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες 

των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές 

βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημ'σεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδι

κού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με 

το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των κατα

χωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε 115) ημερών από 

την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που πιστοποιείται με την έκδοση τουσχετικού τιμο

λογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης διακόπτεται η συ

νεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημ'σεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληρο

φορία δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 8676.401 ).-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να μ ε  ε γ γ ρ ά ψ ε τ ε  συνδρομητή  σ το  μηνια ίο Π ερ ιοδ ικό  'Α σ τυνομ ική  

Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175,112 51. Αθήνα), για ένα χρόνο (12 τεύχη).

Εστειλα ή  ε σ ω κ λ ε ίω  την υ π ' α ρ ιθ μ ό ν ........................ταχυδρομ ική  επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 Δραχμές.
Η α π οσ τολή  του Π ερ ιο δ ικο ύ  ε π ιθ υ μ ώ  να α ρ χ ίσ ε ι από το  τ ε ύ χ ο ς .

(Υπογραφή)..

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Αριστοτέλους 175,112 51, Αθήνα

Διευθυντής: Αστυνόμος Α' Χρήστος 

Μακρής. Αρχισυντάκτης: Αστυνόμος Β' 

Γεώργιος Μπούρχας, Ηλεκτρονική σε
λιδοποίηση: Δνθ/μος Κων. Καραγιάννης, 

Σύνταξη: Π.Υ. Γ εώργιος Χονδροματίδης, 

Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας, Αρχ/κας Κων. 

Κούρος, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Π.Υ. Φώ

τιος Μακροζαχόποιιλος, Γραμματεία: Υ- 

παστ/μος Α' Κων. Δανούσης, Π.Υ. Μαρία 

Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Κων. Πλευριτά- 

κης. Αρχείο: Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχα- 

ντάρης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Κα- 

ραμεσίνη. Διεκπεραίωση: Α ρ χ/κα ς  Ε

λευθέριος Μουτσώκος, Π.Υ. Γ εώργιος Βο

λής, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ρα- 

φτόπουλος, Α σ τ/κας Ευάγγ. Παπατσί- 

μπας.

Τηλέφωνα
Διευθυντής: 8672.573, Αρχισυντάκτης: 

8654.654, Συντάκτες: 8674230, Γραμμα

τεία: 8676.401, Δ ιαχείριση: 8655.505, 

Διεκπεραίωση: 8677.074, Φωτογραφικό 

Συνεργείο: 5247.616, Fax: 8676.633.

Φιλμς -  Μοντάζ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΕ.Β.Ε.

Αυλώνος 152 - Αθήνα

Εκτύπωση -  Βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Ηρακλείου 145, Π ερισσός

406\αςτυνομικη επιθεορηιη






