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Σε γνώριμο περιβάλλον βρέθηκε, από την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ο κ. Σήφης Βαλυράκης, ο οποίος είχε δ ιατελέσει και 

πάλι Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης το 1988. Στην τελετή παράδοσης και παραλαβής συνάντησε αρκετά πρόσω πα που του 

ήταν γνωστά και ανάμεσά τους το συμπατριώτη του Μανόλη Χουρδάκη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Σήφης Βαλυράκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1943. Σπούδασε ηλεκτρονικός και μιλάει αγγλικά, γερμανικά και σουη

δικά.

Γιος του Γιάννη Βαλυράκη, Βουλευτή Χανίων της Ενωσης Κέντρου, σαν μέλος της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας 

ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση μέσα στο Π.Α.Κ., στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας.

Στις αρχές του 1971 επέσ τρ εψ ε στην Ελλάδα, συνελήφθη στα Χανιά και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 7 χρόνων. Το 

1972 δραπετεύει από τις Φυλακές της Κέρκυρας και κολυμπώντας φθάνει στην Αλβανία, όπου συλλαμβάνεται και καταδι

κάζεται σε φυλάκιση τριών χρόνων. Μ ετά από διεθνείς παρεμβάσεις Κυβερνήσεων και προσω πικοτήτων απελευθερώ νε

ται και πάει στη Ρώμη, όπου αναλαμβάνει ως οργανωτικός υπεύθυνος του Π.ΑΚ. Ελλήνων Φοιτητών Ιταλίας.

Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής από το 1974.

Δ ιετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, της Επιτροπής Δ ιεθνών Σ χέσεω ν και της Επιτροπής Οργανωτικού του 

Κινήματος.

Υποψήφιος Βουλευτής στο Νομό Χανίων το 1974, όπου από το 1977 εκλέγεται συνεχώς, σε όλες τις εκλογικές ανα

μετρήσεις.

Το 1981 δ ιετέλεσε Υφυπουργός Συγκοινωνιών, το 1985 Υφυπουργός Πολιτισμού και το 1988 Υφυπουργός Δημόσιας 

Τάξης.

Είναι παντρεμένος με την κ. Ασημίνα Παπαθεοδώρου και πατέρας δύο αγοριών.
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ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
(Ν ομολογ ία  A p c io u  Πάγου - αριθμ. 2 6 0 /1 9 9 2 )

Α ιτιολογημένη καταδίκη για υπεξα ίρεση 
του οδηγού  ταξί, ο  οποίος α μ έσ ω ς  μετά 

την αποβίβαση της επιβάτιδος απομακρύνθηκε, 
πρ ιν προλά βε ι η πα θούσα  να  ανοίξει 

το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου και να  πάρει 
το σακ-βουαγιάζ της, στο οπο ίο  υπήρχαν 

κοσμήματα μεγά λης  αξίας.
Νομική Επιθεώρηση

Επειδή κατά το άρθρο 375 παρ.1 του ΠΚ όποιος ιδιοποιείται 

παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε 

στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση 

μέχρι δύο ετών και, ον το αντικείμενο της υπεξαιρέσεως είναι ι

διαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Ε

ξάλλου η επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος 

και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απο- 

φάσεως υπάρχει όταν σ' αυτήν εκτίθενται με σαφήνεια και πλη

ρότητα τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση 

του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδρομή των στοιχείων της 

αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του αδικήματος γιο 

το οποίο καταδικάζεται ο κατηγορούμενος.

Εν προκειμένω όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυα

σμό προς το διατακτικό η προσβαλλόμενη του Τριμελούς Εφε- 

τείου Πειραιώς απόφαση, ύστερα από εκτίμηση των αναφερομέ- 

νων αποδεικτικών μέσων, δέχτηκε τα εξής: Στον Πειραιά στις 20 

Ιουλίου 1987 ο αναιρεσείων, ιδιοκτήτης και οδηγός αυτοκινήτου 

ταξί ηαρέλαβε την παθούσα επιβάτιδα και την μετέφερε από τη 

συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Πειραιώς στην οδό Γρηγο- 

ρίου Λαμπράκη στο σπίτι της. Η παθούσα, παρουσία του κατηγο

ρουμένου, ήδη αναιρεσείοντος, που ήταν όρθιος έξω από το αυ

τοκίνητό του τοποθέτησε στο πορτ-μπαγκάζ ένα μεγάλο σακ- 

βουαγιάζ. Μετά τη σύντομη διαδρομή αποβιβάστηκε η παθούσα 

και πριν προλάβει ν' ανοίξει το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου ο 

κατηγορούμενος ξεκίνησε και απομακρύνθηκε χωρίς η μηνύτρια 

να σημειώσει τον αριθμό του αυτοκινήτου του. Δμέσως προσέφυ- 

γε στο Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς, κατήγγειλε το γεγονός και 

έδοσε την περιγραφή του οδηγού θορυβημένη διότι μέσα στο 

σακ-βουαγιάζ είχε πολλά προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα 

μεγάλης αξίας, όπως τα περιέγραψε στη σχετική από 9-10-1987 

κατάσταση που κατέθεσε στην Αστυνομία.

Στις 26-2-1988 ενώ η παθούσα ευρίσκετο μέσα σε άλλο αυ

τοκίνητο ταξί μαζί με την κόρη της, αντελήφθη άλλο αυτοκίνητο 

ταξί, στο πρόσωπο του κατηγορουμένου. Αμέσως τον ακολούθη

σαν και τον πλησίασαν. Του ανέφερε το περιστατικό του σακ- 

βουαγιάζ και αυτός αρνήθηκε ισχυριζόμενος ότι είναι άσχετος με 

τέτοιο περιστατικό. Αμέσως η παθούσα σημείωσε τον αριθμό του 

ταξί' και προσέφυγε στην αστυνομία, όπου μετά την αρχική καταγ

γελία κατ' αγνώστου, κατήγγειλε ρητώς τον κατηγορούμενο και 

κατονόμασε ανεπιφύλακτα ουτόν ως οδηγό του αυτοκινήτου μέ

σα στο πορτ-μπαγκάζ του οποίου είχε αποθέσει στις 20-7-1987 

το σακ-βουαγιάζ με τα κοσμήματά της. Η περιγραφή των χαρα

κτηριστικών του κατηγορουμένου που έκανε η μηνύτρια οπό την 

αρχή συμπίπτει με αρκετή πιστότητα. Με αυτά που δέχτηκε το 

εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση Τριμελές Εφετείο Πει

ραιώς καταδίκασαν τον ανεραισείοντα 6Γ υπεξαίρεση των ως ά

νω κινητών πραγμάτων, περιέλαβε την απαιτούμενην από τα άρ

θρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπε- 

ριστατωμένην αιτιολογίαν και ο περί" του αντιθέτου μοναδικός λό

γος του κυρίου δικογράφου και ο συναφής του δικογράφου των 

προσθέτων πρέπει ν' αηορριφθούν ως αβάσιμοι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I. Το ενδιαφέρον της σχολιαζόμενης απόφασης επικεντρώνε

ται στον εννοιολογικό καθορισμό της "κατοχής", η οποία αποτελεί 

κεντρικής σημασίας έννοια στα πλαίσια των εγκλημάτων κατά της 

ιδιοκτησίας, αφού με βάση αυτήν χαράσσεται η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ της κλοπής και της υπεξαίρεσης. Η αρεοπαγητική 

απόφαση επικύρωσε την απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, 

με την οποία καταδικάστηκε γιο υπεξαίρεση ο αναιρεσείων οδη

γός ταξί, ο οποίος απομακρύνθηκε με το όχημά του αμέσως μετά 

την αποβίβαση της επιβάτιδος, πριν προλάβει η τελευταία να ανα- 

λάβει από το πορτ-μπαγκάζ του ταξί το σακ-βουαγιάζ της. Ο νο

μικός χαρακτηρισμός που δόθηκε στην παραπάνω συμπερκρορά 

του αναιρεσείοντος ευσταθεί μόνο εφρόσον γίνει δεκτό ότι ο ο

δηγός του ταξί αποκτά κατοχή με την έννοια του άρθρου 375 Π.Κ. 

στις μεταςρερόμενες αποσκευές του επιβάτη.

Διαφορετικά, αν δηλαδή θεωρηθεί ότι ο επιβάτης διατηρεί την 

κατοχή στα πράγματά του, που έχουν εναποτεθεί στο χώρο απο

σκευών του ταξί, η απομάκρυνση του οδηγού αμέσως μετά την 

αποβίβαση του επιβάτη και πριν από την ανάληψη των μεταφρερο- 

μένων αποσκευών, συνιστά κατ’ άρθρο 372 Π.Κ. αφαίρεση ξένου 

κινητού πράγματος (δηλαδή των αποσκευών) και κατά συνέπεια θα 

πρέπει να γίνει δεκτό ότι πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος της κλοπής και όχι της υπεξαίρεσης. Είναι, λοιπόν, 

προφανές ότι ο νομικός χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς του 

αναιρεσείοντος συναρτάται άμεσα με το εννοιολογικό περιεχόμε

νο, που προσδίδει κανείς στην κοτ' άρθρα 372 και 375 Π.Κ. "κα

τοχή".

II. Σύμφχωνα με την κρατούσα στη θεωρία άποψη, η αναφορό- 

μενη στα άρθρα 372 και 375 Π.Κ. "κατοχή" αποσυνδέεται από την 

αντίστοιχη έννοια του αστικού δικοίου και ορίζεται ως σχέση φυ

σικής εξουσίασης του πράγματος, η οποία διαρρέεται από 

σύστοιχη εξουσιαστική βούληση (Σπινέλλης, Ειδικό Μέρος, Τεύχος
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Α', σελ. 19 επ„ Μανωλεδάκης, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, 

οελ. 28). Αντίθετη γνώμη (Φασούλας, Ειδικό μέρος I, σελ. 1091 πρε

σβεύει ωστόσο ότι η κατ' άρθρα 372 και 375 Π.Κ. "κατοχή" είναι 

έννοια ταυτόσημη με την κατοχή του αστικού δικαίου. Ορθότερο 

είναι, πάντως, να εκληφθεί η κατοχή στο Ποινικό Δίκαιο ως factum, 

δηλαδή ως σχέση πραγματικής εξουσίοσης του πράγματος, η ο

ποία κρίνεται με βάση τις αντιλήψεις της καθημερινής κοινωνικής 

ζωής.

Υπέρ της άποψης συνηγορεί όχι μόνο η σαφής βούληση του 

ιστορικού νομοθέτη, ο οποίος χαρακτηρίζει ρητό την κατοχή ως 

πραγματική κατάσταση (Αιτιολογική Εκθεση Σχεδίου Π.Κ. 1933, 

σελ. 554), αλλά και η ίδια η γραμματική διατύπωση του άρθρου 372 

ΠΧ. Συγκεκριμένα, το γλωσσικό - εννοιολογικό νόημα του όρου 

"αφαίρεση" παραπέμπει σαφώς στη διάρρηξη μιας πραγματικής 

σχέσης κυριαρχίας προς ορισμένο πράγμα. Αν, όμως, η κατοχή 

του ποινικού δικαίου προσδεθεί στην αντίστοιχη έννοια του αστι

κού δικαίου, θα πρέπει να καταφάσκεται και σε περιπτώσεις, στις 

οποίες η φυσική εξουσίαση του πράγματος δεν είναι πραγματική 

αλλά πλασματική, όπως η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της νομής και 

κατοχής των κληρονομιαίων στους κληρονόμους (άρθρο 983 ΑΧ.) 

ή η προστατευόμενη κατ' άρθρο 997 ΑΧ. κατοχής, η οποία απο

κτάται μεν δυνάμει έννομης σχέσης, πλην όμως δεν εκδηλώνεται 

κατ' ανάγκην με πραγματικό εζουσιασμό του πράγματος (βλ. 

Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, Αστικός Χώδιζ Τόμος V, άρθρο 997, 

αριθμ. 6). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η επέκταση της έννοιας της 

κατοχής σε πλασματικές καταστάσεις και η συνακόλουθη παρα

δοχή της δυνατότητας αφαίρεσης του πράγματος από ιδεατούς 

"κατόχους" υπερακοντίζει το γλωσσικό νόημα του όρου "αφαίρε

ση". Ενόψει τούτου η μη κρατούσα άποψη, η οποία ταυτίζει την 

κατοχή των άρθρων 372 και 375 ΠΧ. με την κατοχή του αστικού 

δικαίου, εκτρέπεται σε μία απαγορευμένη αναλογία In malam par

tem, αφού δέχεται ότι η αφαίρεση πράγματος από πλασματικό 

κάτοχο συ/ιοτό κλοπή (έτσι ειδικό για τη διακοπή της κατ' άρθρο 

983 ΑΧ. πλασματικής κατοχής του κληρονόμου, Φασούλας, ο.π., 

σελ. 285, 286), ενώ αντιθέτως κατά την κρατούσα και ορθότερη 

άποψη στην περίπτωση αυτή στοιχειοθετείται το με ελαφρύτερη 

ποινή τιμωρούμενο έγκλημα της υπεξαίρεσης, διότι ο δράστης 

δεν διοσπό κάποια υφιοτάμεη σχέση εξουσίασης προς το πράγ

μα, αλλά εγκαθιδρύει ο ίδιος το πρώτον αυτοτελή δική του κυ

ριαρχική σχέση. Εξάλλου με βάση την κρατούσα άποψη (βλ. ενδει

κτικό Σπινέλλης, ο.π., σελ. 9, contra Μανωλεδάκης, ο.π., σελ. 30), 

σύμφωνο με την οποία η διάταξη του άρθρου 372 ΠΧ. 

προστατεύει αυτοτελώς και την κατοχή, η εξομοίωση της κα

τοχής του ποινικού δικαίου με την αντίστοιχη έννοια του αστικού 

δικαίου οδηγεί στο ανορθόδοξο συμπέρασμα ότι παθών από το 

έγκλημα και δικαιούμενος σε έγκληση -όταν βεβαίως πρόκειται 

για υφαίρεση- θα πρέπει να θεωρείται και ο μη κύριος πλασματι

κός κάτοχος, ο οποίος ενδέχεται να αγνοεί και αυτήν ακόμα την 

ύπαρξη του πράγματος!

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, συνάγεται ότι η κατοχή στα 

εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας δεν συμπίπτει εννοιολογικό με 

την κατοχή του αστικού δικαίου και αποτελεί πραγματική κατάστα

ση, αυνιστάμενη στην άσκηση φυσικής εξουσίασης επί του πράγ

ματος.

lit. Επανερχόμενοι στα πραγματικό περιστατικά της σχολιαζό- 

μενης απόφασης παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της καθημερινής ζωής ο επιβάτης 

του ταξί όσο διαρκεί η μίσθωση του οχήματος διατηρεί τη φυσική 

εξουσίαση των αποσκευών, που έχουν εναποτεθεί στο πορτ-μπα- 

γκάζ. Και τούτο διότι οι αποσκευές συμμεταφέρονται με τον επι

βάτη, ο οποίος διατηρεί τη δυνατότητα ακώλυτης πρόσβασης σε 

αυτές κατά τη διάρκεια της διαδρομής και μέχρι την οριστική α

πομάκρυνσή του από το ταξί. Ομως στην προκειμένη περίπτωση, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση πραγματικό περι

στατικό, ο οδηγός του ταξί απομακρύνθηκε αμέσως μετά την α

ποβίβαση της επιβότιδος. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, λοιπόν, 

μήπως με την αποβίβαση η φυσική εξουσία, που ασκεί ο επιβάτης 

στις μεταφερόμενες αποσκευές ενόσω βρίσκεται μέσα στο ταξί, 

διακόπηκε και περιήλθε -έστω και κατά μία ιδεατή στιγμή- στον 

οδηγό. Η απάντηση που αρμόζει στο ερώτημα αυτό είναι -πάντα 

με γνώμονα τις αντιλήψεις της καθημερινής ζωής- αρνητική.

Ο επιβάτης και μετά την αποβίβασή του διατηρεί τη φυσική ε- 

ξουσίαση των αποσκευών μέχρι να τις αναλάβει από το πορτ-μπα- 

γκάζ και να αποχωρήσει οριστικό, δεδομένου ότι μέχρι αυτό το 

χρονικό σημείο εξικνούται τόσο μία πραγματική τοπική συνάφεια 

και σχέση κυριαρχίας προς τις αποσκευές όσο και η αντίστοιχη 

πεποίθηση του επιβάτη ότι "ελέγχει" τα πράγματά του. Αλλωστε, 

σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η ανάληψη των αποσκευών από 

τους επιβαίνοντες σε ταξί συντελείται ταυτόχρονα με την κατα

βολή του αντιτίμου της διαδρομής, γεγονός που ενισχύει την πε

ποίθηση του δράστη ότι μέχρι την οριστική εκκαθάριση της συμ

βατικής σχέσης οι μεταφερόμενες αποσκευές τελούν υπό τον 

πλήρη έλεγχό του (πάντως στην απόφαση δεν διευκρινίζεται αν 

κατά την αποβίβασή της η παθούσα είχε ήδη καταβάλει το κόμι

στρο). Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι ο επιβάτης του 

ταξί διατηρεί την κατοχή με την έννοια των άρθρων 372 και 375 

ΠΚ. στις αποσκευές του μέχρι τη λήξη της διαδρομής, η οποία 

επέρχεται με την εκπλήρωση των αμοιβαίων ενοχικών υποχρεώ

σεων και την οριστική αποχώρηση του επιβάτη. Κατά συνέπεια, ο 

οδηγός του ταξί που απομακρύνεται με το όχημα αμέσως μετά 

την αποβίβαση του επιβάτη συναποκομζοντας τις μεταφερόμε

νες αποσκευές, διαπρόττει κλοπή και όχι υπεξαίρεση (έτσι Μανω- 

λεδόκης, ό.π„ σελ. 33, υποσημ. 25, Α.Π. 1205/1986, Ποιν,Χρ. ΛΣΤ, 1026).

Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν στη βάση μίας de facto έν

νοιας της κατοχής. Αντιθέτως, με αφετηρία την ενιαία σύλληψη 

της κατοχής σε αστικό και ποινικό δίκαιο, προκύπτει διαφορετική 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς του αναιρεσείοντος. Διότι μεταξύ 

του οδηγού του ταξί και της παθούσας συνάφθηκε μία παρεπό

μενη σε σχέση προς τη μίσθωση του οχήματος σύμβαση παρα

καταθήκης του σακ-βουαγιόζ, με βάση την οποία εγκαθιδρύθηκε 

κατ' άρθρο 997 ΑΧ. προστατευόμενη κατοχή του αναιρεσείοντος. 

Επομένως, με σημείο αναφοράς τον αοτικολογικό ορισμό της κα

τοχής θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι ο αναιρεσείων ιδιοποιήθηκε 

το ξένο κινητό πράγμα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του δυ

νάμει έννομης σχέσης και όρα ορθώς εχώρησε καταδίκη για υπε

ξαίρεση.

Από το μη ν ια ίο  Π ερ ιοδ ικό  ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Μ άιος  

1992, σολ. 508-510 . Παρατηρήσεις: Α. ΤΖΑΝΝίΤΗΣ.
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Η Θυματολογία
και η πρόληψη του εγκλήματος 

με τη μη ΘυματοποΓηση
του Εμμανουήλ Ανδριανάκη,

Δικηγόρου, Δ /ρ α  Νομικής, Π ροέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Θ υματολογίας

Me την εξέλιξη των ποινικών επιστημών στον 20ό αιώνα ειδικά 

στην έρευνα της εγκληματικότητας, έγινε φανερή η ανάγκη της 

ιδιαίτερης μελέτης και του θύματος ως παράγοντας του εγκλήμα

τος, απαραίτητης για την ολοκλήρωση της εξερεύνησής του, ως 

νομικού, πραγματικού και κοινωνικού φαινομένου.

Ιδιαίτερα κατανοήθηκε ο ρόλος, που διαδραματίζει το θύμα, ό

χι μόνο κατά τη δίωξη του εγκλήμότος, αλλά και για τη γένεση και 

την τελεαή του, καθώς επίσης και στην επιμέτρηση της ποινής.

Πραγματικό για ορισμένα εγκλήματα η δίωξη δεν είναι υποχρεω

τική, αν δεν υπάρχει έγκληση του θύματος και έτσι αφήνεται η άσκη

ση της ποινικής δίωξης στη θέλησή του ιδίου του ηαθόντος. Πολλά 

άτομα στηγ επιθυμία τους ν' αποκτήσου/ ορισμένα πλεονεκτήματα, 

χάνουν κάθε κριτκό πνεύμα, και γίνονται θύματα ως τυφ\οί. Το θύμα

πολλές φορές προκαλεί το δράστη, όπως αχ. συμβαίνει στα ε

γκλήματα κατά των ηθών και στα εγκλήματα βίας.

Αλλα πάλι εγκλήματα, προϋποθέτουν ως στοιχείο της υποκει

μενικής υπόστασής τους την ύπαρξη ορισμένης ιδιότητας του 

θύματος όπως συμβαίνει π.χ. με την ιδιότητα του ανηλίκου ή και 

των γυναικών στα εγκλήματα βιασμού, εγκατάλειψης κλ.π. Σε πολ

λά εγκλήματα είναι δύσκολο να διαχωριστεί ο δράστης από το 

θύμα. Πολλές φορές το έγκλημα ολοκληρώνεται μόνο με τις συ- 

γκλίνουσες δραστηριότητες και του θύματος και του δράστη, ό

πως συμβαίνει στη διγαμία, στη συμπλοκή, την παρά φύση ασέλ

γεια. Στη διγαμία κανείς δεν μπορεί να διακρίνει ποιος είναι ο δρά

στης και ποιο το θύμα. Οταν κανείς διαπράξει φόνο, σε κατάστα

ση άμυνας μένει ατιμώρητος.
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Στη συμπλοκή, ο βαθμός της βαρύτητας της υποκειμενικής υ

παιτιότητας του δράστη, εξαρτάται από τη σοβαρότητα του 

τραύματος του θύματος που μπορεί και να είναι τυχαία. Συνήθως 

το θύμα προέρχεται από το οικογενειακό, το επαγγελματικό ή το 

κοινωνικό περιβάλλον του δράστη.

Πολλές φορές, βρίσκονται θύμα και δράστης σε ιδιότυπη σχέ

ση μεταξύ τους, και σπάνια συμβαίνει να είναι μεταξύ τους άγνω

στοι. Το θύμα δεν είναι μόνο το παθητικό αντικείμενο του ε

γκλήματος, αλλά και το ενεργητικό υποκείμενο. Αλλες πάλι φορές 

το θύμα επιδιώκει το σε βάρος του έγκλημα, από μια μαζοχιστική 

διάθεση και τότε μιλάμε για το ηθελημένο θύμα. Συνήθως υπάρχει 

ιδιαίτερα στενή σχέση, μεταξύ των μελών του ζεύγους δράστης- 

θύμα.

Το τυχαίο θύμα, χωρίς μια προηγούμενη επενέργεια α

πό μέρους του θύματος αποτελεί ένα σπάνιο, ή αδικαιο

λόγητο φαινόμενο, που μπορεί να βρει την δικαιολογία  

του μόνο, σε μια ταραγμένη και παθολογική προσωπικό

τητα.

Πολλές φορές το ίδιο το θύμα είναι το αποτέλεσμα των κοι

νωνικών και των ανθρωπίνων σχέσεων. Το άτομο γίνεται πολλές 

φορές θύμα του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή του σε μια κοινωνική ομάδα, εθνική, πολιτική, α

θλητική, θρησκευτική, συγγενική ή φιλική, το κάνει να γίνεται ανα

γκαστικά θύμα.

Με τα δεδομένα αυτά, είναι αναμφίβολα ότι το θύμα αποτελεί 

ένα παράγοντα του εγκλήματος, ιδιαίτερα σοβαρό η προσωπικό

τητα του οποίου, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ετσι δίκαια, μελετάται 

σήμερα η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο κυριοτέρων πρωταγω

νιστών του εγκλήματος, του δράστη και του θύματός του. Η έ

ρευνα και η μελέτη και των δύο μερών-παραγόντων του εγκλήμα

τος, θύματος και δράστη, είναι εξίσου απαραίτητη για τη μελέτη 

του εγκλήματος ως ανθρωπολογικού και κοινωνικού φαινομένου.

Η παράλειψη επομένως της δυαδικής αυτής μελέτης, μπορεί 

να οδηγήσει την επιστήμη και την δικαιοσύνη σε σφάλματα.

Πέρασε πια η περίοδος, κατά την οποία η υπερβολική 

προσήλωση στην προσωπικότητα του δράστη, κάτω από 

την υψηλή διδασκαλία της θετικής Σχολής, εμπόδιζε τη 

βαθύτερη μελέτη άλλων παραγόντων. Σήμερα φθάσαμε  

σε μια τριλογία θεωρήσεως του εγκλήματος. Τη δογμα

τική, την εγκληματολογική και την θυματολογική.

Χωρίς τη μελέτη της δυάδας θύματος - δράστη, χωρίς τη 

σπουδή της προσωπικότητας του θύματος και του κοινωνικού πε

ριβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και δρα το θύμα, δεν 

είναι δυνατή η κατανόηση των βαθυτέρων αιτίων του εγκλήματος.

Ετσι η προστασία της κοινωνίας μας θα είναι ατελής και η δι

καιοσύνη, μπορεί να πλανηθεί χωρίς αυτή τη μελέτη. Για το λόγο 

αυτό στις μέρες μας αναπτύχθηκε ο επιστημονικός κλάδος 

της θυματολογίας που μελετά το θύμα ως παράγοντα του 

εγκλήματος.

Πρωτεργάτες του νέου αυτού επιστημονικού κλάδου, είναι ο 

Γερμανός Hentlg και ο Ισραηλινός Men delshon, που τα έτη 1946 

και 1948,1962 έγραψαν πρώτα σχετικές διατριβές. Σήμερα η θυ- 

ματολογία έχει επεκταθεί τόσο πολύ, ώστε σε κάθε χώρα νάχει 

ιδρυθεί και μια επιστημονική εταιρία θυματολογίας και να λει

τουργούν δύο Παγκόσμιες Εταιρίες θυματολογίας μια με έδρα 

την Ευρώπη και μια με έδρα την Αμερική, και διοργάνωσαν και οι 

δύο Παγκόσμια θυματολογικά Συνέδρια. Η παγκόσμια Εταιρία, που 

εδρεύει στην Ευρώπη, στην οποία και εμείς ανήκουμε, έχει μέχρι 

τώρα πραγματοποιήσει οκτώ Διεθνή Συνέδρια. Εχει επίσης ιδιαί

τερα ασχοληθεί και ο ΟΗΕ.
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Θυματολογία λοιπόν ονομάζεται ο νέος επιστημονικός 

κλάδος, που εζετάζε ι το ρόλο του θύματος στηγένεση και 

την τέλεση του εγκλήματος σε σ χέσ η  με την πρ οσ ω πικό

τητα του δράστη, κα ι έχε ι ω ς  σκοπό την μ ε ίω σ η  της ε 

γκληματικότητας, με την ανεύρεση και χρήση ιδ ια ίτερω ν 

τρόπω ν και μεθόδων μη θυματοποίησης ή αποθυματοποίη- 

σης του ατόμου από το έγκλημα.

Μελετά την προσωπικότητα του θύματος οτο περιβάλλον του, 

και επιδιώκει να την αναλύσει από βιολογικής, φυσιολογικής και 

κοινωνιολογικής πλευράς, με σκοπό αφενός την προφύλαξη των 

ατόμων από τη δυνατότητα να θυματοποιηθούν και αφετέρου να 

αποφύγουν την περίπτωση να ζαναγίνουν θύματα.

Γενικά θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει μια θεώρηση της ε

γκληματικότητας βάσει των παρατηρήσεων και της μελέτης των 

ιδιαζόντων χαρακτηριστικών των θυμάτων. Να ερευνηθεί η εγκλη

ματική επίδραση του θύματος, να μελετηθεί η ψυχολογία του, η 

επίδραση που ασκεί σ' αυτό το περιβάλλον, οικογενειακό και κοι

νωνικό και να διαπιστωθεί η ιδιαίτερη σχέση αυτού με το δράστη 

από διάφορες μορφές, οικογενειακού, κοινωνικού, επαγγελματι

κού, ψυχολογικού, νευρολογικού ή ψυχοηοθολογικού συνδέσμου. 

Να γίνει διαίρεση των θυμάτων κατά κατηγορίες, να διερευνηθεί 

η ευθύνη του δράστη, σε οχέοη με το θύμα και τη θέση του 

θύματος στο έγκλημα, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία στην 

επιμέτρηση της ποινής και στην καταδίκη του δράστη

Σήμερα εμπλέκονται στους σκοπούς αυτούς, και οι κο ι

ν ω ν ικ ο ί φ ο ρ ε ίς , μεταζύ τω ν  ο π ο ίω ν  κατατάσσοντα ι οι 

δήμοι, οι κοινότητες, τα σ χολε ία  οι οργανώ σεις  τω ν πο

λ ιτ ώ ν , τω ν επ ισ τημόνω ν , οι επ ιτροπές βοηθείας θυμά

τω ν κλπ. Μόνη η από μέρους του δημοσίου ανάληψη του 

έργου της πρόληψης και καταστολής, δεν αρκεί. Το κράτος 

μόνο του δεν μπορεί να προλάβει και καταστείλει τις ληστείες, 

τις πυρκαγιές και τα πλείστα των εγκλημάτων. Χρειάζεται συντο

νισμός της δημοσίας, της ιδιωτικής και της κοινοτικής πρωτοβου

λίας. επιβάλλεται η ενδυνάμωση των παραδοσιακών δομών αλλη

λεγγύης (οικογένεια, συντροφιά, γειτονιά), η άμεση περέμβαση και 

συνδρομή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το τοπικό δε συμφέρον των ΟΤΑ, δεν συγκρούεται με το γε

νικό συμφέρον, αλλ' απλώς οι οργανισμοί αυτοί εφαρμόζουν μια 

εξειδικευμένη πρόληψη. Οι τοπικές και ιδιαίτερες αυτές οργανώ

σεις, δεν αποβλέπουν μόνο στο να περιορίσουν τις αιτίες, που πα

ράγουν το έγκλημο, ολλά να προλάβουν και να περιορίσουν αυτό. 

Ετσι άρχισαν να λειτουργούν στις πολιτισμένες χώρες, δημοτικά 

συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας, και ενώσεις των 

συμβουλίων αυτών, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης 

της εγκληματικότητας στη Σουηδία, και παρόμοιες οργανώσεις 

στην Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ που ενεργούν παράλληλα με τις Επιτρο

πές και τους Οργανισμούς Προστασίας των θυμάτων. Τα συμ

βούλια αυτά αποδίδουν σπουδαίο ρόλο στην διδασκαλία της μη 

θυματοποίησης. Μάλιστα στην Ολλανδία εισήχθη ως μάθημα στα 

σχολεία η προφύλαξη από τους βανδαλισμούς, όπως μας πληρο

φορεί ο κΓιάννης Πανούσης στο βιβλίο του με τίτλο "Εγκλημα και 

τοπική κοινωνία".

Πολλά είναι τα εγκλήματα τα οποία οφείλονται οτη διαγωγή 

του ίδιου του θύματος, και ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του απέ

ναντι στο δράστη, η οποία συμπεριφορά πρέπει να τεθεί υπό έ

λεγχο.

Τα άτομα πολλές φορές προκαλούν, προπαρασκευάζουν ή α

νέχονται το εις βάρος τους έγκλημα, όπως είπαμε.

Κι ας αρχίσουμε από τα βαρύτερα, σύμφωνα με έρευνες που 

έγιναν, το 49% των φόνων, οφείλονται στην προκλητικότητα του 

ίδιου θύματος, όπως παρατήρησε ο Holyst. Στην Αμερική ειδική 

έρευνα έδειξε, ότι στους 26% των φόνων, το θύμα επιτέθηκε 

προηγουμένως κατά του δράστη με πέτρες, ρόπαλα ή όπλο, το 

ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα από τα εγκλήματα βίας. Το θύμα 

προκαλεί, υβρίζει, επιτίθεται, ενοχλεί κατά τρόπο ανυπόφορο το 

δράστη, ο οποίος αντεπιτίθεται και μπορεί να προκαλέσει βαρύτε

ρη ζημιά στον επιτιθέμενο, οπότε αυτός χαρακτηρίζεται θύμα.

Στα εγκλήματα κατά των ηθών, όπως π.χ. στους βιασμούς, το 

θύμα ερεθίζει με τη στάση του πολλές φορές το δράστη, με μια 

απαράδεκτη προκλητικότητα. Οταν το 1964 καθιερώθηκε η μ'νι 

φούστα, τριπλασιάστηκαν οι βιασμοί'. Πολλές φορές διαβάζομε 

στις εφημερίδες "τουρίστρια οδηγήθηκε στο δωμάτιο εργένη και 

εκεί τη βίασε" και ερωτάται ποιος είναι το θύμα και ποιος ο δρά

στης στην περίπτωση αυτή. Τι ήθελε η τουρίστρια στο δωμάτιο 

του εργένη.

Σ' όλες τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να δ ιδ α χ θ ε ί και να 

δ ιαπα ιδαγω γηθεί το άτομο, να αυτοσυγκρατείται, να φ έ 

ρεται ήρεμα να σέβεται την προσω πικότητα του διπλανού 

του, να μην προκα λε ί, να σ κέφ τετα ι κάθε φ ο ρ ό  που ε 

νερ γε ί, τις συνέπειες τω ν πραζεώ ν του, τι μπ ορ ε ί να του 

σ υμ βε ί, τι μπορεί να επακολουθήσει.

Η ευθύνη κατά ένα μεγάλο μέρος τον βαρύνει πολύ περισσό

τερο, γιατί συνήθως ο δράστης δεν είναι άγνωστος και γνωρίζει 

το χαρακτήρα του, και τον τρόπο που μπορεί ν' αντιδράσει.

Στα εγκλήματα κατά της περιουσίας, πολλές φορές θα μπο

ρούσε να τα αποφύγει το άτομο αν κατέβαλε κάποια προσπάθεια 

αυτοπροστασίας. Οι κλοπές θα π ε ρ ιο ρ ίζ ο ν τ ο  α ισ θ η τό , αν 

φ υλάγαμε τα πράγματά μας καλύτερα. Πολλοί αφήνουν τα 

σπίτια τους ξεκλείδωτα, ή τα παράθυρα ανοικτά και πράγματα ι

διαίτερης αξίας απροφύλακτα. Αλλοι καυχώνται, ότι έχουν στο
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σπίτι τους χρήματα ή τιμαφλή, με αποτελέσματα, να πληροφο

ρούν σχετικά ή να κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των διαρ

ρηκτών.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων αφήνουν τα αυτοκίνητα τους ξεκλείδω

τα και καμμιά φορά και τα κλειδιά πάνω στη μηχανή. Διευκολύνουν 

έτσι τους δράστες και γίνονται εύκολα θύματα. Εμποροι αφήνουν 

εμπορεύματα σε τόπους έξω από το κατάστημα, ή σε πεζοδρό

μια αφύλακτα, με αποτέλεσμα να πληροφορούν σχετικά τους 

δράστες, ή να κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των κλεφτών. 

Καλό ε ίνα ι να καταβάλλουν όλοι αυτοί κάποια προσπάθεια 

προνοίας και προφύλαξης τω ν περ ιουσ ιακώ ν τους στο ι

χε ίω ν . Υπάρχουν σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολο

γίας, πλείστα όσα μέτρα τεχνικής προστασίας: μηχανισμοί 

προειδοποιήσεως, κλειδαριές ασφαλείας κλη.

Για τις Τράπεζες υπάρχουν τρόποι και μέθοδοι που εμποδίζουν 

τις καταχρήσεις, ακόμη και τις ληστείες, που τόσο έχουν πληθύνει 

σήμερα, και όμως δεν διδάσκονται οι προϊστάμενοι των Τραπε

ζών, πώς θα τους χρησιμοποιούν, και αδιαφορούν για την λήψη 

των αναγκαίων τεχνολογικών μέσων προφύλαξης.

Στις υπεξαιρέσεις ακόμη και τις απάτες παίζει το θύμα το ρό

λο του Πολλές φ ο ρές  εμπιστευόμεθα τα περιουσιακά μας 

δ ικα ιώ μ α τα  σ ε  άτομα, χ ω ρ ίς  να εξετά ζου με  τον χαρα

κτήρα τους και το παρελθόν τους, και γινόμαστε ιδια ίτερα 

πε ισ τ ικο ί σε άτομα, που μας παριστάνουν πράγματα αλη

θινά, ε νώ  ε ίνα ι ψ εύτικα . Οτι π.χ. έχουν ιδιόκτητα κτήματα ή 

αλλα αντικείμενα, που όμως δεν είναι δικά τους, και που όμως τα 

αγοράζουμε. Κατά τον Αριστοτέλη τα θύματα είναι "ου φυλακτικοί 

αλλά ηιστευτικοΓ.

Η Θυματολογία, δίδει ιδιαίτερη σημασία στην μη θυματοποίηοη 

των παιδιών και των εφήβων από την κακοποίηση που υφίστανται 

από τους γονείς, κηδεμόνες παιδαγωγούς και άλλους δήθεν προ

στάτες τους για την μείωση της εγκληματικότητας, όπως θα 

πούμε πιο κάτω. Αποτελεί στίγμα για την εποχή μας, ότι παρά το 

ότι η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία του παιδιού και η εγκληματολογία, 

διδάσκουν, ότι οι σωματικές ποινές στην παιδική ηλικία φέρουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα, και καθιστούν το άτομο, βίαιο, επιθετικό 

και αντικοινωνικό, η κακοποίηση των παιδιών σ ’ όλο τον κόσμο έ

χει φθάσει στα ανώτατα όρια".

Είκοσι χιλιάδες μηνύσεις υποβλήθηκαν γιο κακοποίηση παιδιών 

στην Ιταλία το 1987. Επτά χιλιάδες υποβλήθηκαν στη χώρα μας για 

τον ίδιο λόγο το 1988. Τρεις χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν το χρόνο 

στην Αμερική από κακοποίηση, που αντιστοιχούν σε εκατομμύρια 

βιαιοπραγίες κατά παιδιών. Εξι χιλιάδες παιδιά μπαίνουν το χρόνο 

ατο θεραπευτήριο Παίδων "Αγία Σοφία" από κακοποίηση. Το ίδιο 

γίνεται και στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις άλλες χώρες. Και παρα

λείπουμε τις κακοποιήσεις στις χώρες του Τρίτου κόσμου από έλ

λειψη τροφίμων, και αυτές που γίνονται από πολεμικά γεγονότα 

καθώς επίσης και από ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση.

Εχει δ ια γνω σ θ ε ί και καταδειχθεί απά έρευνες, που έ 

χουν γΓνει απά εγκληματολάγους και κοινωνιολόγους και 

κοινω νιολόγους, άτι παιδιά που κακοποιήθηκαν στην παι

δική ή την εφ η β ική  τους ηλικ ία , γίνονται παραβατικά και 

αντικο ινω νικά  άτομα. Οι περισσότεροι από τους εγκληματίες 

βασανίστηκαν και κακοποιήθηκαν στην νεαρή τους ηλικία. Πολλοί

προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες από οικογένειες τοξι

κομανών, οινοφλύγων και οικογένειες, στις οποίες έγιναν μάρτυ

ρες επεισοδίων ξυλοδαρμών και ερίδων μεταξύ των γονέων 

τους.

Οταν καταπολεμηθεί η κακοποίηση των παιδιών και περιορισθεί 

η θυματοποίησή τους, θα περιορισθεί η εγκληματικότητα, γιατί ό

πως είπαμε εγκληματίες κατά κανόνα γίνονται άτομα που βασανί

στηκαν και κακοποιήθηκαν στην παιδική τους ηλικία.

Το 1975 έγινε ένα επιστημονικό συνέδριο στην Κλερμόν Φεράν 

της Γαλλίας στο οποίο μετείχαν ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνιο

λόγοι, εγκληματολόγοι, όπου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

τάση τω ν νέω ν στα ναρκω τικά , ο φ ε ίλετα ι κατά πολύ στο 

άγχος που δημιουργείται στους νέους απά κα κομετα χείρ ι

ση και την σύγχυση ιδεώ ν που υπάρχει. Ερευνα που έγινε 

στο Μιλάνο σε παιδιά που έκαναν χρήση, ναρκωτικών, έδειξε ότι 

το 61% απάντησαν ότι το έκαναν γιατί δεν τους έδειχναν αγάπη 

οι γονείς τους και τα άλλα μέλη της οικογενειάς τους.

Με την κακοποίηση θίγεται η προσωπικότητά του παιδιού, το 

οποίο δεν είναι ο HO MOGUL US, ο ανθρωπάκος, όπως επίστευαν 

παλιότερα, αλλά άτομο με προσωπικότητα, που την αποκτά από 

το πρώτο κιόλας έτος της ηλικίας του. Το πα ιδ ί αποζητά αγάπη 

και μόλις γεννηθεί καταλαβαίνει, αν γ ίνεται αποδεκτά απά 

την ο ικογενειά του και το περιβάλλον του.

Ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού, είναι να κά

νουμε διάλογο μαζί του, για να καταλάβει το παιδί τη σημασία του 

κανόνα που θέλουμε να του διδάξουμε. Οταν τον παραβαίνει, να το 

κάνουμε να αντιληφθεί πια ζημά προκάλεσε στο θύμα και ποτέ να 

μην μας συλλαμβάνει παραβάτες του κανόνα που του διδάξαμε.

Η μάθηση του κανόνα δηλαδή της καλής συμπερ ιφ οράς 

έναντι τω ν τρ ίτω ν , γ ίνετα ι κυ ρ ίω ς  με το ίδ ιο  το παρά

δειγμα του γονέα που τον δ ιδάσκει.

Καμιά διδασκαλία δεν ευδοκιμεί, αν αυτός που διδάσκει τον 

κανόνα ο ίδιος τον παραβαίνει. Η μίμηση και η ταύτιση αποτελούν 

τον καλύτερο τρόπο διαπαιδαγώγησης. Η διαπαιδαγώγηση επομέ

νως των νέων και του κοινού προς αποφυγή της θυματοποίησης 

παίζει σπουδαίο ρόλο. □
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Κούρος

Αν θέλαμε να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό του “τουρισμού", 

θα λέγαμε ότι είναι: "η μετακίνηση ατόμων από το μόνιμο τόπο 

διαμονής τους σε άλλο, με συνηθέστερους σκοπούς την ψυχα

γωγία και την επιμόρφωση".

Είναι πολύ σημαντικό δε το γεγονός ότι η επαφή του τουρίστα 

με τον κάτοικο της χώρας υποδοχής έχει επιπτώσεις σε κοινω

νικές και οικονομικές συνισταμένες.

Η δεδομένη προτίμηση εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο, 

ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού στη χώρα μας συνεπάγε

ται όπως είναι φυσικό τη δραστηριοποίηση πλήθους ιδιωτικών και 

δημοσίων φορέων και υπηρεσιών για να ανταπεζέλθει αποτελε

σματικά στις απαιτήσεις του ρεύματος τουριστών που εισρέουν 

αθρόα στην πατρίδα μας.

Η τεράστια σημασία του τουρισμού και οι πολλαπλές του ω

φέλειες ήταν η αιτία που ώθησε τα κράτη στη δημιουργία έργων 

υποδομής για μια αρτιώτερη αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτός 

ο προβληματισμός και η αντιμετώπιση υπήρξε συνέπεια της ανά

γκης να αντιμετωπισθούν κατά τρόπο μεθοδικό και συστηματικό 

τα διάφορα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν από την αιφνίδια 

ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Βεβαίως ήταν αδύνατον να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπι

ση, γιατί όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο τουρισμός έχει δημιουρ

γήσει μια ολόκληρη αλυσίδα οικονομικών δραστηριοτήτων και α

ποτελεί ξεχωριστό κλάδο της οικονομάς των διαφόρων χωρών. 

Ος τέτοιος παράγοντας έχει την ανάλογη αντιμετώπιση απο το 

κράτος. Στα πλαίσια της κρατικής υποστήριξης της τουριστικής 

πολιτικής εντάσσεται και ο ρόλος της Αστυνομ'ας, η οποία μερι

μνά για την εφαρμογή των νόμων, των διαταγμάτων και αποφά

σεων του κράτους αλλά κυρίως για την εξασφάλιση της δημο

σίας τάξεως της γαλήνης και της ηρεμ'ας ως απαραίτητων προϋ

ποθέσεων για την καλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού.

Πρωταρχική λοιπόν ευθύνη σπ> ανάπτυξη του τουρισμού έχει η 

πρόσφατα επανασυσταθείσα Τουριστική Αστυνομία, που είναι αρμό

δια για τις περιοχές της χώρας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση,

Η Αστυνομα στον τομέα της και σε συνεργασία με τις άλλες 

αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό 

και ειδικώτερα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και 

τον Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), καταβάλλει κάθε δυ

νατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεζέλθει στις συνεχώς αυ

ξανόμενες απαιτήσεις του πολύπλοκου τουριστικού παράγοντα.

Η πρόσφατη επανασύσταση της Τουριστικής Αστυνομ'ας νομ·ζου- 

με ότι στέκεται μα πολύ καλή αφορμή για την παρουσίασή του θέ

ματος "τουρισμός" μέσα από τις στήλες της Αστυν. Επιθεώρησης. Για 

το σκοπό αυτό ήρθαμε σε επαφή με τον Αστυν. ΔιειΛυντή της 

Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομ'ας/ΎΔΤ. Παναγιώτη Χουντάλα ο ο

ποίος με μεγάλη πρόθυμα απάντησε στα ερωτήματά μας

Αριστερά: Χορευτό Πηλίου, δεξιά: Κοκκάρι Σάμου.
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Kupic AituBuyTd. ηοιό cfvqi το ιστορικό της Toupi- 
gUKifo Αοτυνομίας στη χώρα μας;

Από πολύ νωρίς έγινε κατανοητή από την Πολιτεία, η ανάγκη της 

τουριστική ανάπτυξης της χώρας και ως εκ τούτου η ανάγκη δη

μιουργίας ειδικών φορέων αρμόδιων επ' τουριστικών θεμάτων. Ηδη 

από το 1935 αυνεστήθη 6ια νόμου και λειτούργησε στον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού, Διεύθυνση Τουριστικής Αστυνομας, η οποία υ

παγόταν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και απαρτί

σθηκε από άνδρες της Αστυνομας Πόλεων και της Χωροφυλακής.

Το 1968 με νέο νόμο ουνεστήθησαν Διευθύνσεις Τουριστικής 

Αστυνομίας στα Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, 

όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της καταργημένης πιά, 

Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομίας, περιήλθον στους Αρχηγούς 

των Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

Το 1984 με το νόμο 1481 “περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίας 

Τάξεως", καταργήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας, Χωροφυλακής και Α

στυνομίας Πόλεων και μαζί με αυτά και οι Υπηρεσίες Τουριστικής Α

στυνομίας. Με Προεδρικά Δατάγματα του 1984, 1987 και 1988, οι 

αρμοδιότητες της Τουριστικής Αστυνομίας είχαν ανατεθεί στα κατά 

τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς. Τέλος με νεώτερο νόμο 

του 1993 η Τουριστική Αστυνόμο επανασυστάθηκε.

Σήμερα υπάρχει η Δεύθυ/ση Τουριστικής Αστυνομας του ΥΔΤ, που 

υπάγεται στον κλάδο Αστυνομας Ασφαλείας - Τάξης και υπάρχουν και 

οι περιφερειακές υπηρεσίες εκ των οποίων η μ'α σε επίπεδο Δ/νσης, 

στη Θεσσαλονίκη, που υπάγεται στη ΓΑΔΘ και 22 Τμίματα Τουριστικής 

Αστυνομας σε διάφορες πόλεις της χώρας 25 Σταθμούς μόνιμους 

και 13 Σταθμούς θερινής Υπηρεσίας. Συνολικά 62 Υπηρεσίες. Οι Υπη

ρεσίες αυτές δεν καλύπτουν όλες τις Αστυνομικές Δευθύνσεις.

Κάτω : Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Δ. Λίβανός pc το Tcv. 

Γραμματέα Κ Λ Τ. κ. Ευάγγ. Ρογκάκο και το Β ' Υπαρχηγό Ελ- 

λην. Αστυνομίας Α ντ/γο Αθ. Βασιλόπουλο κατά την τολοτή 

παράδοσης των αυτοκινήτων της Τουριστικής Αστυνομίας.

ΟΔ/ντής της Δ/νσης Τουρ Αστυνομίας ΥΛΤ. κ,Παν. Χουντάλος.

ΠοιοΓ λόγοι επέβαλαν την επανίδρυση της Τουρι-
gT iK .fe  Α ?Τ 9ν ο μ ία ς ;

Μετά την κατάργηση του 1984, υπήρξαν βεβαίως κατά καιρούς 

απόψεις που απέβλεπαν στη σύσταση και λειτουργία Υπηρεσιών 

Τουριστικής Αστυνομίας.

Οπως είναι φυσικό, για την κατάρτιση του σχεδίου του Προεδρι

κού Δατόγματος "περ σύστασης των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυ

νόμος", εκτιμήθηκε η ελληνική πραγματικότητα, ο βαθμός επιτυχίας 

του θεσμού πριν από την κατάργηση των Σωμάτων Χωροφυλακής και 

Αστυνομίας Πόλεων, οι αδύναμες που επισημάνθηκαν από το 1984 

μέχρι οήμερα στη γενικότερη αντίληψη της τουριστικής αστυνόμευ

σης, οι απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, τα προβλήματα που ε- 

ηηρρεόζουν την ποιότητα της τουριστικής αστυνόμευσης και η φυ

σιογνωμία της χώρας στον τομέα του τουρισμού.
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Υπήρξαν κάποια ιδιαίτερα κριτήρια σχετικά με την 
επάνδρωση των Υπηρεσιών της Τουριστικής Αστσ- 
νσμίας;

Το προσωπικό των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας, επιλέ- 

χθηκε μεταξύ των καλυτέρων Αστυνομικών, ανδρών και γυναικών 

που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία. Κύρια κριτήρια στην επι

λογή αυτή υπήρξαν το ήθος, η επιμόρφωση οτα ειδικό θέματα 

της Τουριστικής Αστυνομίας και η γνώση ξένων γλωσσών.

Το προσωπικό αυτό καθώς και άλλο που αοχολείται με θέματα 

τουριστικής αστυνόμευσης, σε περιοχές που δε λειτουργούν Υπηρε

σίες Τουριστικής Αστυνομίας, παρακολουθεί σεμινάρια σε θέματα 

τουρισμού που λειτουργούν κατά τηγ περίοδο Οκτωβρίου - Μαρτίου

Τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα εκτός των άλλων, την ά

ψογη από κάθε άποψη εμφάνιση και συμπεριφορά του προσωπι

κού προς τους τουρίστες, την παροχή υποδειγματικής και άμεσης 

εξυπηρέτησης καθώς και κάθε νόμιμης διευκόλυνσής τους.

Το προσωπικό αυτό φέρει ειδικά διακριτικά στη στολή, δηλαδή 

ειδικό σήμα με την ένδειξη “ TourUt Police*, λευκή ζώνη, λευκό 

επικάλυμα οτο πηλίκιο και τη θερινή περίοδο, κατά τις περιστά

σεις, αντί πηλικίου, λευκή υφασμάτινη κάσκα που συμπληρώνουν 

αρμονικά την όντως καλαίσθητη εμφάνισης των Αστυνομικών της 

Τουριστικής Αστυνομίας.

Ποιάς οι αρμοδιότητας της Τουριστικής Αστυνομίας;
Πρώτα απ' όλα η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που 

αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, όπως ξε

νοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κέντρα διακοπών και 

ηαραθερισμού, οργανωμένες κατασκηνώσεις, τουριστικά και ταξι

διωτικά γραφεία, γραφεία εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων, 

καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, εστιατόρια και άλλα κέντρα ε

ξυπηρέτησης του κοινού, που παρέχουν στους τουρίστες κάθε 

δυνατή εξυπηρέτηση κοι πληροφορία.

Επίσης να μη ξεχνάμε, ότι στα πλαίσια της αποστολής της Του

ριστικής Αατυνομας εντάσσεται και η υλοποίηση της εκάστοτε 

χαρασσόμενης τουριστικής πολιτικής της χώρας, όσον αφορά τις 

αρμοδιότητες του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και την εφαρ

μογή της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας.

Ποιά cfvai η σχάση της Τουριστικής Αστυνομίας με 
το Ynoupycio Τουρισμού και τον EOT και ποιό το ε
πίπεδο συνεργασίας;

Η Τουριστική Αστυνομία, οπωσδήποτε είναι βασικός παράγο

ντας της τουριστικής ανάπτυξης και της προβολής της χώρας 

μας, γ ί αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ. μπορούν να 

βασίζονται στις υπηρεσίες της, για την άσκηση της πολύπλευρης 

τουριστικής πολιτικής.

Πρέπει να τονίσω δε, ότι, οι σχέσεις με το υπουργείο Τουρι

σμού και τον Ε.Ο.Τ. είναι άριστες και συνεχώς βελτιώνονται, ενώ 

το ενδιαφέρον του υπουργείου για την Υπηρεσία μας είναι αμέρι- 

στο και έχει φυσικά το ενδιαφέρον αυτό εκδηλωθεί έμπρακτα, με 

την αναζήτηση οικημάτων γιο τη στέγαση των υπηρεσιών και την 

παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού με τα απαραίτητα μέσα που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομέ- 

νων υπηρεσιών.

Πρόσφατα, μάλιστα, δεχθήκαμε εκ μέρους του Υπουργείου 

δωρεά 30 καινούργιων αυτοκινήτων, των οποίων ο διακριτικός 

χρωματισμός αποτελεί επιλογή του ίδιου του υπουργού, ο οποίος 

έχει δείξει προσωπικό μεγάλο ενδιαφέρον για την Τουριστική Α

στυνομία και συμπαραστέκεται ψυχή τε και σώματι στις ηροσπά- 

θειές μας.

Σε ποιους τομείς μπορεί να επεκτοθεί π τουριστική 
πολιτικά της χώρας.μας;

Στο περιβάλλον, στήν πολιτιστική αρχαία κληρονομιά, παραδό

σεις, λαογραφία και εν γένει σε όλες τις επιμορφωτικές και πο

λιτιστικές αξίες της πατρίδας μας, αλλά περισσότερο αυτή η του

ριστική πολιτική αποτελεί αντικείμενο του κύριου φορέα, που είναι 

το Υπουργείο Τουρισμού.

Πώς μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν;
Q πολίτες είναι ο ουσιαστικότερος παράγοντας και βασικός συ

ντελεστής στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ο τουρίστας, είτε ξένος 

είτε Ελληνας, θα έρθει σε επαφή με την αοτινομα αλλά περισσότε

ρο θα έρθει οε επαφή με τους απλούς πολίτες και τους εηαγγελμα- 

τίες που ασχολούνται βιοποριστικά με τον τουρισμό. Οπωσδήποτε οι 

επαγγελματίες παίξουν σημαντικό ρόλο στην ποιοτικότερη αναβάθμ- 

ση του τουρισμού με το έργο που παράγουν.

Ο πολίτης γενικώτερα πρέπει να κυττάζει τον τουρίστα όχι μό

νο στην τσέπη, αλλά με ποιό τρόπο θα του συμπεριφερθεί 

καλύτερο και ειλικρινέστερα. Οι εντυπώσεις που θα αποκομσει ο 

τουρίστας κατά την περίοδο των διακοπών του, θα τις μεταφέρει 

στην πατρίδα του και όταν είναι άψογες, τότε θα υπάρχουν και 

θετικά αποτελέσματα οτο να βελτιωθεί η τουριστική εικόνα της 

πατριδος μας, να γίνει ποιό ελκυστική και αυτό θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη του ίδιου του τουρισμού.

Η αντίθετη αντιμετώπιση του τουρίστα είναι επόμενο να έχει 

άσχημες εντυπώσεις τις οποίες θα μεταφέρει και από πρε

σβευτής καλής θέλησης και διαφημιστής του τόπου μας, θα με

ταβληθεί σε δυσφημιστή, πράγμα το οποίο μακροπρόθεσμα του

λάχιστον θα έχει άσχημεξ επιπτώσεις στον τουρισμό μας.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
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Ενα από τα πιο όμορφα και μαγευτι
κό νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που 
απέμειναν δυστυχώς μόνο με την πα
λιά τους δόξα, είναι τα Ψ αρά, το θα
λασ σ οδα ρμένο  αυτό νησί του η ρ ω ι
σμού. Ο ρ ό λο ς  του στην ιστορία της 
νεώτερης Ελλάδας είναι γνωστός και 
η δόξα του έχει ξεπεράοει τα στενά ό 
ρια της πατρίδας μας και έχει φθάσει 
ως τα πέρατα της οικουμένης

Τα Ψ αρά βρίσκονται Β.Δ. της μυρο
βόλου Χίου, στην οπο ία  ανήκουν και 
διοικητικά, α π ο τελώ ντα ς  Δ ήμο 542 
κατο ίκω ν(α πογρα φ ή  1991). Στην έ 
κταση των Ψ αρών υπολογίζεται και η 
ακατοίκητη νησ ίδα  Αντίψαρα. Ο οικι
σμός είναι χτισμένος στα ερείπια της 
π α λ ιά ς  π ό λ η ς  και σ ε  α υ χ έ ν α  π ου  
προεκτείνετα ι στο ακρω τήρ ιο  όπου 
βρίσκεται το ύψωμα της Μ αύρης Ρά
χης (Παλαιόκαστρο). Το νησί απέχει α
πό το ακρωτήριο της Χίου Μ ελανιάς 9 
ναυτικά μιλιά, από το λιμάνι της Χίου 
45 μιλιά και από το λιμάνι της Κοινότη
τας Βολιοοού Χίου 18 μιλιά. Το ψηλό
τερ ο  βουνό  του νη σ ιο ύ  ε ίνα ι ο Αη- 
Λιάς (504 μ.), όπου υπάρχει και ομώ 
νυμος  ναός , ενώ  μ ικρ ότερο  ε ίνα ι ο 
Τηλέγρα φ ος. Στα Ψ αρά δ ε ν  υ π ά ρ 
χουν δάση ούτε άγρια ζώα ή φίδια. Το 
έδαφος είναι ηφαιστειογενές, με σχι- 
στολιθικά και ασβεστολιθικά πετρώ 
ματα  και π ρ ο σ β ά λλετα ι σ υχνά  από 
σεισμούς.

Δυτικά των Ψαρών, βρίσκονται τα Α
ντίψαρα, νησίδα ακατοίκητη, που έχει 
περ ίμετρο  τέσσερα μιλιά. Νότια των

ΨΑΡΑ
Α ν τ ίψ α ρ ω ν  βρ ίσ κοντα ι μ ικ ρ ό τ ε ρ α  
β ρ α χ ο ν ή σ ια , με σ π ο υ δ α ιό τ ε ρ ο  το 
"Κάτω νησί". Κατά τα πρό της επανα- 
σ τά σ εω ς  χ ρ ό ν ια  ε ίχ α ν  κατοικηθεί, 
γιατί πολλά ίχνη ερειπίων ανευρίσκο
νται. Ο ταν εμφ ανίζονταν επ ιδημίες  
στα Ψ αρά, οι κάτοικο ι κατέφ ευγα ν 
στα Αντίψαρα.

lOTopig
Τ α Ψαρά, ή Ψυρίη ή τ α Ψύρα της αρ- 

χαιότητας, κατά τους αρχαίους ιστο
ρ ικ ο ύ ς  και γ ε ω γ ρ ά φ ο υ ς  (Ο μ η ρ ο , 
Στράβωνα, κ.λπ.) και από μερικά ίχνη 
που σώζονται μέχρι σήμερα, φαίνεται 
ότι, κατά την αρχαιότητα, άλλες  φο
ρές κατοικούνταν και άλλες όχι. Μετά 
τηνάλω ση της Κωνσταντινούπολης οι 
κάτοικοί του εγκα τέλε ιψ α ν το νησί, 
αλλά  κατά τον 17ο με 18ο αιώνα κα- 
τοικήθηκε πάλι. Ελληνικές οικογένειες 
από την Εύβοια, την Θ ετταλομαγνη- 
σία, τη Χίο, τη Δ. Ηπειρο και από άλλα  
μέρη της Ελλάδας, επειδή δ εν  μπο
ρούσ αν να υποφέρουν την τυραννία 
των Τούρκων, έφυγαν σποραδικά για 
να εγκατασταθούν στα παράλια  της 
Μ. Ασίας, όπου η τυραννία των Τούρ
κων ήταν ελα φ ρ ότερ η . Λόγω όμω ς 
της κακοκαιρίας κατέφυγαν στα Ψαρά 
και προτίμησαν να  π α ρ α με ίνουν  και 
να ζήσουν ελεύθεροι στο ξερό και ά 
γ ονο  νησί. Στην αρχή ασχολήθηκαν 
με τη γεω ργ ία  και για να  εξασφ αλι- 
σθούν από τις επιδρομές των πειρα
τών, έχτισαν κάστρο στο λόφ ο  που 
μέχρ ι σ ή μ ε ρ α  υπάρχει ο ιστορικός

ναός του Αγίου Νικολάου.
Οι αετοί των βουνώ ν και οι Κένταυ

ρ ο ι τω ν κ ά μ π ω ν , δ ε ν  ά ρ γ η σ α ν  να  
σ τ ρ α φ ο ύ ν  στη θ ά λ α σ σ α  και π ο λ ύ  
σύντομα συγκρότησαν μιά ακαταμά
χητη ναυτική δύναμη που συντέλεσε 
α ρ γότερα  στην α πελευ θ έρ ω σ η  της 
πατρίδας μας.

Τα Ψαρά κατά τους πρό επαναστα
τικούς χρόνους είχαν θαυμάσ ια  ο ρ 
γάνωση. Τ ο άγονο και μικρό αυτό νησί 
κα τό ρ θ ω σ ε  να  έχε ι παρακαταθήκη 
τροφίμων και χρημάτων, ώστε να ανα- 
λάβει α ρ γότερα  την περίθαλψη των 
τραυματιώ ν και α σ θ ενώ ν  του π ο λ έ 
μου. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες α 
πό τα Μοσχονήσια, τις Κυδωνιές και τη 
Χίο βρήκαν καταφύγιο στα Ψαρά. Το 
νησί ήταν οχυρομένο με τρία μεγάλα 
κανονιοστάσια με μεγάλα χάλκινα κα
νόν ια  στο Π αλαιόκαστρο, το Φτελιό 
και το Δασκαλιό (μικρό νησάκι δυτικά 
των Ψ αρώ ν). Στα Ψ αρά ανήκει και η 
δ ό ξα  της πρώ της  κα τα σ κευής  ίω ν  
πυρπολικών από τον Πατούκον (Πάρ- 
γιο στην Καταγωγή).

Η δράση των Ψ αριανών εκδηλώθη
κε κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο  και 
την επανάσ τασ η  του Ο ρλόφ  (1770). 
Ενθουσιασμένοι από την καταστροφή 
του τουρκικού στόλου στο λιμάνι του 
Τ σ ε σ μ έ , έ κ α ν α ν  ε π ιδ ρ ο μ έ ς  με το 
στόλο τους και π ρ ο ξενο ύ σ α ν σημα
ντ ικές  κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  σ τους  Τ ο ύ ρ 
κους.

Μ ετά την αποτυχία  ό μ ω ς  των Ρώ
σ ω ν η τουρκική απειλή τους ανάγκα-
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oe να παροπλίσουν ία  πλοία τους και 
να  σ υ ν ε χ ίσ ο υ ν  μ ό ν ο  τις εμ π ο ρ ικές  
τους δραστηριότητες με μ ικρότερα 
οκάφη. Η ε ιρηνική  π ερ ίο δ ο ς  από  το 
1774 (συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή) 
μέχρ ι το 1821 και οι Ν α πολεόντε ιο ι 
πόλεμο ι, βοήθησαν στο να βρεθούν 
τα Ψαρό, λίγο πριν την έναρξη της ε 
πανάστασης. πάνοπλα: με μ ισθοφο
ρικό στρατό, με λιμενικά έργα, με λοι
μοκαθαρτήριο  (σώζεται μέχρι σ ήμε
ρα), με  πυρομαχικά  και με έ ν α  πανί
σχυρο στόλο.

Ετσι το Πάσχα του 1821 κήρυξαν την 
επανάσταση, χωρίς να υπολογίσουν 
τις θ υσ ίες . Λ ε η λ α τ ο ύ σ α ν  και κατέ
σ τρεφ αν τους παραλιακούς τόπους 
της Μ. Α σ ίας . Θ ράκης  και Μ α κεδ ο 
νίας, όπου  κατοικούσαν Τούρκοι και 
α ιχμαλώ τιζαν ή βύθιζαν τα τουρκικά 
πλοία. Ο ναύαρχος Αποστολής και οι 
πυρπολητές του, ο  τρομερός Κανά- 
ρης. ο  λεοντόκαρδος Παπανικολής, ο 
Καλαφάτης, ο εμπειροπόλεμος Νικό
δημος, ο  Αντώνιος Βρατσάνος, ο Πιπί- 
νο ς  και π ά ρ α  π ο λ λ ο ί ά λλο ι σ κορ π ί
ζουν παντού τον θάνατο.

Η αποτελεσματικότητα των Ψ αρια
νώ ν  στον αγώ να κατά των Τούρκων, 
προκάλεσ ε την οργή του Σουλτάνου 
Μαχμούτ Β.. που με ισχυρές δυνάμεις 
κυρίεψε τα Ψ αρά και τα κατέστρεψε 
στις 22 Ιουνίου του 1824.Μ ετάτοολο- 
καύτωμα το νησί δ εν  κατάφερε να α- 
νανήψει. Λίγοι από τους διαοωθέντες 
κ α τ ο ίκ ο υ ς  ε π έ σ τ ρ ε ψ α ν . Π α ρ ά  τις 
π ρ ο σ π ά θ ε ιες , οι συνθήκες που δ ια 
μορφ ώ θηκα ν στη Ν εώ τερη Ελλάδα, 
δ εν  χάρισαν στο νησί ένα  καλύτερο 
μέλλον.

Ψαρά 1994
Στην ολόμαυρη  ράχη του μαρτυρι

κού νησιού, που τόσα πρόσφ ερε οτον 
ξ ε σ η κ ω μ ό  του Γ έ ν ο υ ς , τ ώ ρ α , μ ια  
χούφτα ξω μάχω ν της θ ά λα σ σ α ς  με 
τις γρ ιές  τους και μερ ικές  δ εκά δ ες  
γυναίκες ναυτικών, μαζί με τον απόη
χο κάποιας ηρω ικής εποχής, που τον 
νο ιώ θεις  σε κάθε σου βήμα, είναι ότι 
α π έ μ ε ιν ε  π ά νω  σ το  μ α τ ο β α μ μ έ ν ο  
βραχονήσι του Αιγαίου. Οι λιγοστοί υ
πόλοιποι κάτοικοι, ασχολούνται ως ε 
πί το πλείστον με τη ναυτιλία,και ελά 
χιστοι, κυρίως γέροντες, με την γεω ρ
γία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Τα 
μόνα προϊόντα  τους είναι λίγο κρασί, 
μέλι και τυρί, όλα  εξαιρετικής ποιότη- 
τας.

Προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης 
του νησιού υπάρχουν, εφόσον βέβαια 
αναπτυχθεί ο τουρισμός, που η υπο
δομή του βρίσκεται ακόμα στο αρχικό 
στάδιο. Η τουριστική κίνηση κατά τους 
καλοκαιρ ινούς μήνες είνα ι πολύ χα
μηλή. Για τους επισκέπτες υπάρχει ένα 
ξενοδοχείο  τριάντα κλινών, ένας ξε
νώνας του Ε.Ο.Τ. πέντε δωματίων, και 
μερικά άλλα  ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Οι πανέμορφες παραλίες στις τοποθε
σίες, Λήμνος. Λάκκα. Λαζορέτα, Κα- 
τσούνα και Κάτω Γιαλός. σε συνδιασμό 
με τη σπάνια ηρεμία, που δύσκολα συ
ναντά κανείς σε άλλα νησιά, μεταφέ
ρουν τον επισκέπτη σε άλλες εποχές 
και τον κάνουν να νοιώθει περίεργα.

Από τις ιστορ ικές  τοπ ο θ εσ ίες  και 
οικήματα της εποχής του Αγώνα, γνω 
στά ε ίνα ι η Μ αύρη Ράχη (Π αλαιόκα- 
στρο). το Αρχοντίκι - Φτελιό, η εκκλη
σία του Αγίου Νικολάου και τα ερείπια 
τωνσπιτιών του πυρπολητή Κ. Κανάρη, 
του ναυάρχου Αποστόλη και του πυρ
πολητή Παπανικολή.

Η συγκοινωνία είναι προβληματική. Τ α 
Ψαρά συνδέονται ακτοπλοϊκώς μόνο 
με τη Χίο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββα
το και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 3.30 
ώρες. Επίσης υπάρχει σύνδεση και με 
την κοινότητα Βολισσού της Χίου, με μι
κρό καΐκι, κάθε Δευτέρα. Τετάρτη και 
Παρασκευή, με διάρκεια ταξιδιού δύο 
ώ ρ ες. Τ ο Χειμώ να, λόγω  δυ σ μ ενώ ν 
καιρικών συνθηκών, το πρόβλημα γίνε
ται πιο αισθητό. Πολλές φορές το νησί 
είναι αποκλεισμένο για πολλές μέρες. 
Γι. αυτό και το ταξίδι τοχειμώνα στα Ψα
ρά θεωρείται τόλμημα για όποιον το ε 
πιχειρήσει και μέγα γεγονός όταν το 
καραβάκι “πιάσει" λιμάνι.

Η υγειονομική περίθαλψη των κατοί
κων. στηρίζεται στον υπάρχοντα  α
γροτικό γιατρό, που με ένα  π ιεσόμε
τρο και ένα ακουστικό, προσπαθεί να 
ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ψ αρών, ο 
οπο ίος έχει χαρακτηρησθεί σαν δυ
σ μ ενο ύ ς  δ ια β ιώ σ εω ς, με οργανική 
δύναμη έναν Αρχ/κα (Π.Σ.) και δύο Α- 
στ/κες, υπάρχουσα δε ένα ν  Αστ/κα. 
α ντ ιμ ετω π ίζε ι κυρ ίω ς , μ ό ν ο ν  π ρ ο 
βλήματα διαβίωσης του προσωπικού. 
Οι ατέλειω τες ώ ρ ες  μοναξιάς και α 
πομόνω σ ης. ειδικά τους χειμωνιάτι
κους μήνες , είνα ι αβάσταχτες και η 
κ ά θ ε  ώ ρ α  π ο υ  π ε ρ ν ά ε ι φ α ίν ε τ α ι 
μήνας και ο μήνας χρόνος. Φυσικό, για 
διασκέδαση, ας μη λέμε αστεία...

Χώροι ψυχαγωγίας δ ε ν  υπάρχουν. 
Με μοναδική παρέα τους γερόντους 
του νη σ ιο ύ , αφ ού  ο ι ν έ ο ι ε ίν α ι δ υ 
σ εύρ ετο ι, και το χειμω νιάτικο  α έρ α  
που σφυρίζει δ α ιμον ισ μένα , λές  και 
θα “σηκώσει* το νησί, προσπαθούν οι 
σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ν α  δ ια σ κ ε δ ά σ ο υ ν  τις 
δ ύ σ κο λες  συνθήκες διαβίωσης. Πα
ρ όλες  όμως τις δυσκολίες  που αντι
μετωπίζουν, η παρουσία τους εκεί, α 
ποπνέει ένα  τόνο αισιοδοξίας στους 
κατοίκους του πολύπαθου νησιού.

Χρήσιμα τηλέφωνα
Αστυνομία: 0272-01222. Τελωνείο: 

01252. Αγροτικό Ιατρείο: 01277. Ξε- 
νοδοχ είο: 01233, Ξενώνας: ό 1298.

Επιμέλεια Α νθ/μος Κ. Κστσινούλας
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Η διενέργεια 
της γραφολογικής 

εξέτασης
Του Στέργιου Αλεξιάδη, 

Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η γραφολογική εξέταση κρίσιμων γραπτών στην ποινική διαδι

κασία πρέπει να γίνει όταν κριθεί απαραίτητη, από εμπειρογνώμο

να γραφολόγο. Η οωστή και επιτυχημένη γραφολογική εξέταση, 

όμως, είναι αναγκαίο να στηριχθεί πάνω σε ορισμένες προϋποθέ

σεις που θα εξασφαλιστούν και σε υλικό, που πρέπει να συλλεγεί 

-ήδη πριν φθάσει το θέμα στα χέρια του εμπειρογνώμονα- από 

τον ανακριτή της υπόθεσης. Ο τελευταίος αυτός πρέπει να φρο

ντίσει ώστε αφενός να υπάρχει αρκετό υλικό και οφετέρου το 

υλικό αυτό να συγκεντρωθεί κάτω από συνθήκες που θα εξασφα

λίζουν το αδιάβλητο της γραφολογικής εξέτασης. Για τη σωστή 

λοιπόν ενημέρωση πάνω στο θέμα τούτο, το Υπουργείο Δι

καιοσύνης έστειλε προς τους προέδρους και εισαγγελείς των δι

καστηρίων της χώρας μας, προς τους ανακριτές, ειρηνοδίκες και 

πταισματοδίκες και προς τους δημοσίους κατηγόρους την 

58/105486/ 23.10.1950 εγκύκλιο, όπου παρέχονται οδηγίες "δια 

την έγκαιρον εξασφόλισιν κρίσιμων εγγράφων και τον τρόπον 

λήψεως καταλλήλων δειγμάτων γραφής εις τα υποθέσεις, των ο

ποίων η εξιχνίασις ή η διαπίοτωσις του δράστου εξαρτάται εκ της 

διερευνήσεως παντός είδους εγγράφων", εκτιμώντας "δεόντως 

την αξίαν κοι σκοπιμότητα τούτων προς διευκόλυνσιν του έργου 

της δικαιοσύνης". Οι εν λόγω οδηγίες, που συντάχθηκαν από τον 

ιδιώτη εμπειρογνώμονα γραφολόγο Α.Πουλαντζά, έχοιν σε συ

ντομία ως έξης.1.

II  Η εξασφάλιση δειγμάτων γραφής του ύποπτου προσώπου 

είναι από τους αναγκαίους όρους για τη διενέργεια της γραφο- 

λογικής εξέτασης, Είναι σκόπιμο τα εν λόγω δείγματα γραφής να 

εξασφαλιστούν από έγγραφα ή οποιαδήποτε σημειώματά του , 

κατά το δυνατόν σύγχρονα του ύποπτου κειμένου και κατά προ

τίμηση από έγγραφα που γράφηκαν πριν το ύποπτο πρόσωπο κα

ταστεί κατηγορούμενος. Οπως εύκολα φαίνετοι, αυτό αποσκοπεί 

οτην αποφυγή χρησιμοποίησης "δειγμάτων", τα οποία ο ύποπτος 

έγραψε περιμένοντας ότι θα παραβληθούν με το ύποπτο κείμενο.

Για τον ίδιο λόγο ακριβώς πρέπει να εξακριβώνεται και η γνη

σιότητα ως προς τον χρόνο σύνταξής τους, γιο την περίπτωση
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που ο κατηγορούμενος θα προχονολογήσει δείγματα γραφής του, 

για να παραπλανήσει την ανάκριση. Ακόμη, θα πρέπει να είναι ε

ξακριβωμένη και η αυθεντικότητα των δειγμάτων, γιατί δεν απο

κλείεται το ενδεχόμενο τρίτα πρόσωπα, που έχουν συμφέρον, να 

φιλοτεχνήσουν δείγματα γραφής ή υπογραφών, που να θεωρηθεί 

ότι γράφηκαν οπό το ύποπτο πρόσωπο.2

21 Εκτός από τα παλαιό δείγματα γραφής πρέπει να εξασφα

λίζονται -αν βρεθούν τέτοια- όλα τα υλικά εκείνα που αποτελούν 

παράγοντες γραφής και που η εξέτασή τους θα μπορούσε ενδε

χόμενα να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του 

ύποπτου γραπτού (λ χ. φύλλα χαρτιού, μολύβια, γραφίδες, μελάνη, 

στυπόχαρτα κλπ.Ι. Η ανεύρεση της γραφομηχανής είναι, όπως και 

αλλού σημειώθηκε, κεφαλαιώδους σημασίας για την εξέταση δα

κτυλογραφημένων κειμένων.

3) Αν δεν βρεθεί τίποτε από τα παραπάνω, τότε αναγκαστικά 

η γραφολογική εξέταση θα στηριχτεί σε δείγμα γραφής του υπό

πτου, που θα ηαρθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε τέτοια περί

πτωση, όμως, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή για να α

ποφευχθεί η αλλοίωση του γραφικού χαρακτήρα, είτε σκόπιμο εί

τε αθέλητα, λόγω της ταραχής του φόβου κλπ. που είναι εύλογο 

να κατέχουν τον ύποπτο ή των τυχόν διαφορετικών συνθηκών 

γραφής του δείγματος. Για το σκοπό αυτό υποδεικνύεται:

αΙ Η γραφή ενός βιογραφικού σημειώματος κατά τρόπο ε

λεύθερο, ώστε το δείγμα που θα εξασφαλιστεί να είναι αβίαστο 

και αυθόρμητο.

β) Το παραπάνω δείγμα πρέπει να ακολουθήσουν δείγματα 

γραφής με υπαγόρευση κειμένων. Αυτά τα δείγματα πρέπει να εί

ναι περισσότερα από ένα, αλλεπάλληλα κατά το χρόνο γραφής 

τους, να γραφούν σε ξεχωριστά φύλλο χαρτιού και κάτω από 

συνθήκες γραφής που υποτίθεται ότι είναι ανάλογες προς εκεί

νες κάτω από τις οποίες γράφηκε το ύποπτο κείμενο. Ετσι:

Ο ύποπτος δεν πρέπει να βλέπει ούτε το ύποπτο κείμενο ούτε 

τα προηγούμενα δείγματα δικής του γραφής.
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Η προς αυτόν υπαγόρευση πρέπει να γίνεται σε αργό ρυθμό 

και με καθαρό φωνή. Αν όμως αντιληφθεί ο ανακριτής ότι ο εξε

ταζόμενος προσπαθεί να αλλάξει το γραφικό του χαρακτήρα, τό

τε πρέπει να του υπαγορεύσει σε γρήγορο ρυθμό κείμενο μεγά

λης έκτασης.

Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος υποβάλλει ερωτήσεις συ

ντακτικής ή γραμματικής φύσης ή ορθογραφίας, ο ανακριτής πρέ

πει να του δηλώσει ότι αυτό το θέμα δεν έχει σημασία και ας 

γράψει όπως θέλει ή όπως συνηθίζει.

Δν υποτίθεται ότι το ύποπτο κείμενο γράφηκε από άτομο κα

θιστά ή όρθιο ή στηριζόμενο σε τοίχο ή κινούμενο σε όχημα ή με 

γάντια κλη., με ανάλογες συνθήκες πρέπει να γραφεί και το δείγ

μα.

Αν πάλι το ύποπτο κείμενο είναι γραμμένο με φανερά γρήγορο 

ρυθμό ή σε πλάγια ή όρθια γραφή ή με γράμματα σκόπιμα μεγα- 

λωμένα, τότε εκτός από το δείγμα που αυθόρμητα θα δώσει ο 

εξεταζόμενος, θα πρέπει να του ζητηθεί νο γράψει κοι κατά τρό

πο ανάλογο προς το ύποπτο κείμενο

Οταν εξάλλου πρόκειται γιο κείμενο ανώνυμο ή γραμμένο με 

φανερή προσπάθεια ηαραποίησης του γραφικού χαρακτήρα, πρέ

πει να ζητείται από τον εξεταζόμενο να γράψει και με το αριστε

ρό χέρι, που όπως είναι γνωστό συχνά χρησιμοποιείται για τέτοιο 

σκοπό.

Τα δείγματα γραφής που θα πορθούν πρέπει να αποδίδουν ο

λόκληρο το κείμενο του κρίσιμου γραπτού. Δν αυτό είναι μεγάλο 

σε έκταση το δείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολλές πε

ριόδους από την αρχή και το τέλος του και τις προτάσεις εκείνες
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που περιέχουν λέξεις με ορθογραφικά λάθη.

Τέλος, αν διαπιστώνεται ότι στο χρόνο που γράφεται το δείγ

μα ο εξεταζόμενος είναι σε κατάσταση που δυσχεραίνει τη 

γραφή του (λ.χ. εξαιτίας αρρώστιας, ταραχής, μεγάλης νευρικότη

τας ή σκότους, πλημμελούς φωτισμού κλη), τούτο πρέπει να ση

μειώνεται πάνω στο γραπτό του δείγματος, ιδίως μάλιστα αν ο 

ίδιος ο εξεταζόμενος επέστησε την προσοχή πάνω στις συν

θήκες που την προκαλούν.

4) Οι παραπάνω κανόνες συνιστόται να τηρούνται και όταν το 

κρίσιμο γραπτό είναι δακτυλογραφημένο. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει επίσης να ελεχθεί τυχόν αλλοίωση, φθορά ή επιδιόρθωση 

της γραφομηχανής που ενδεχόμενα μεσολάβησαν, πράγμα που 

μπορεί νο γίνει με την σύγκριση γραπτών που δακτυλογραφήθη

καν κατά τον ίδιο περίπου χρόνο με το κρίσιμο κείμενο.

Σημειώσεις:

1. Ανάλογου περιεχομένου εγκύκλιο, της Εγκληματολογικής Υ

πηρεσίας του Hessen της Δ.Γερμανίας, παραθέτει ο Βαλληνδράς. 

Θέματα δικαστικής γραφολογίας, σ. 40 εη.

2, Ολα τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να υπερπηδηθούν. 

αν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της ιδέας του J.Horrls (How 

Much Do People Write, Alike, Journal C.L.C.Pol.Sc. 1957-58, vol. 48, 

o. 647), να καταρτιστεί αρχείο με δείγματα γραφής όλων των ε 

νηλίκων ατόμων, πάνω σε ορισμένο χαρτί, με τον ίδιο τύπο γρα

φίδας, και σε ίδιο κείμενο.
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Αστυνομικός Σταθμός Ανάφης
Στη μ έσ η  του Α ιγαίου, α ν ά μ ε σ α  στη θερ ινή  ένταση και τη χειμωνιάτικη α πομόνω σ η .

Δε θα ήταν και μικρή η έκπληξη των Αργοναυτών, στο γυρισμό 

τους από την Κολχίδα, σαν είδαν κάτω από το φως του κεραυνού 

να αναδύεται νυχτιάτικα μέσα από το φουρτουνιασμένο πέλαγος 

ένα ολόκληρο νησί, το νησί της σωτηρίας τους. Ο Απόλλωνος είχε 

εισακούσει τις προσευχές τους. Εσπευσαν λοιπόν να εκφράσουν 

την ευγνωμοσύνη τους στο θ εό  του φωτός, ιδρύοντες βωμόν 

προς τιμή του 'Απόλλωνος Αιγλήτου' (δηλαδή εκείνου που λάμπει 

από φως), ενώ το νησί ονόμασαν Ανάφη από το ρήμα 'αναφανώ'. 
Ετσι θέλει την προέλευση του ονόματος του νησιού η μυθολογία 

μας. Οποια όμως και να είναι η αλήθεια, το γεγονός είναι πως η 

φωτόλουστη Ανάφη διατήρησε το όνομά της στους αιώνες σχε

δόν αναλλοίωτο. Στα χρόνια μονάχα των φράγκων ηγεμόνων της 

χρησιμοποιήθηκε η παρεφθαρμένη ονομασία Namflo.

Η Ανάφη, το τελευταίο προς τα ΝΑ νησί του κυκλαδικού συ

μπλέγματος, αναδύεται Ν.ΝΑ της Αμοργού και Α της Σαντορίνης 

το πλησιέστερο σ' αυτήν νησί από το οποίο (τον κάβο Μέσα Βου

νό) απέχει 12,5 μίλια. Το σχήμα της είναι τριγωνικό με τη βάση 

προς το νοτιό. Το ανατολικό της άκρο επεκτείνεται σε μικρή χερ

σόνησο, τη χερσόνησο του Καλάμου όπου και το ομώνυμο βουνό 

Ιυψ. 459 μ.). Το εμβαδό του νησιού υπολογίζεται σε 47 τ.χ., ενώ 

η ψηλότερη κορφή του, η Βίγλα, ανέρχεται στα 584 μ. Η πρω

τεύουσα του, η Χώρα, είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε πρόβουνο 

του όρους Προφήτης Ηλίας, μισή ώρα περίπου με τα πόδια από 

το λιμάνι, τον Ορμο του Αγίου Νικολάου. Σήμερα ασφαλτοστρώ- 

μενος δρόμος 3 χιλ. και λεωφορείο των 20 θέσεων αντικατέστη

σαν τα γαϊδουράκια του παρελθόντος. Μιάμιση ώρα πεζοπορία 

προς τα ανατολικό μας οδηγεί στο λόφο Καστέλι, όπου σώζονται 

τα ερείπια της αρχαίας πόλης.

Στον αυχένα της ανατολικής χερσονοειδούς απόληξης της Α

νάφης πάνω στο άνδηρο του ναού του Απόλλωνα Αιγλήτη είναι 

κτισμένη σήμερα η Παναγία η Καλαμιώτισσα (Γενέσιο της Θεοτό

κου), το προσκύνημα του νησιού. Εκεί που κάποτε λατρεύονταν ο 

Απόλλωνος η Αρτεμη, η Αφροδίτη, ο Ασκληπιός και ο Κτήσιος 

Ζευς σήμερα οι κάτοικοι του νησιού καταθέτουν τις ελπίδες τους 

στην Πλατυτέρα των Ουρανών. Αρχαιότητες από την περιοχή φυ- 

γαδεύθηκαν στην Πετρούπολη στα χρόνια της ρωσικής κατοχής 

των Κυκλάδων (1770 - 1774), ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα φυλάσ

σονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την πρώτη άλωση της Πόλης η Α

νάφη γνώρισε πολλούς αφέντες και περιπέτειες πριν υποταγεί στο 

φοβερό Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσσα (1537). Σανούδοι, Φώσκαλοι, Γοζα- 

δίνοι και Κρίσποι έσυραν κατά καιρούς τα βήματά τους στο νησί. Κά

ποιοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τον τόπο από τις λογής - λογής 

επιδρομές όπως ο Γοϋλιέλμος Β' Κρίσπος που έκτισε στα ανατολικά 

του νησιού, κοντά στην Καλαμιώτισσα το οχυρό κάστρο Qbltroll. Τη 

μακρά σειρά των φράγκων ηγεμονίσκων διέκοψε ο Αναφαίος πει

ρατής Ιωάννης Δελοκάβος (de Ιο Cavol στα 1269, ο οποίος παρέδωσε 

το νησί στή διοίκηση των κατοίκων του, περίοδος που κράτησε ως 

τα 1307, ώσπου εμφανίσθηκαν οι Γοζαδίνοι. Στα χρόνια του αγώνα 

της Παλιγγενεσίας οι Αναφαίοι εξόπλισαν τα λιγοστά σκάφη τους και 

πολέμησαν με γενναιότητα κατά των Τούρκων. Μετά την απελευθέ

ρωση, στα πρώτα οθωνικά χρόνια Αναφαίοι εγκαταστάθηκαν στις ΒΑ 

πλαγιές της Ακρόπολης στα γνωστά Άναφιώτικα'.
Οι Σαντορινιοί σκώπτοντες τους γείτονές τους Αναφιώτες για 

τη σμικρότητα του τόπου τους και πιθανώς για το φίλαρχο των 

κατοίκων τραγουδούσαν:
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Εδε χώρα η Ανάφη, έδε απόγυρο που έχει,
δεκαχτύ nnρύπους έχει και κανένας νου δεν έχει.
Η συγκοινωνία με τον έξω κόσμο εξασφαλίζεται με 2 δρομολόγια 

ηλοίου τη βδομάδα από τον Πειραιά Π 3 ώρες) και με καΐκι από τη Σα

ντορίνη (Τρίτη και Πέμπτη, 3 ώρεςΐ Κι όλα αυτό εφόσον ο καιρός είναι 

καλός. Για παράδειγμα τον περασμένο Φεβρουάριο προσέγγισαν μόνο 

δυο πλοία στο νησί. Ο δύσκολες συνθήκες διφ'ωσης αναγκάζουν 

τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους; 532 το 1951,471 το 

1961, 353 το 1971, 292 το 1981 για να φτάσουν τους 262 σήμερα, 

που κι αυτούς τους κρατάει η αλιεία, η κτηνοτροφία, η οικοδομή και η 

αυξανόμενη τουριστική κίνηση Το νησί διαθέτει υπέροχες παραλίες 

στη νότια πνευρά του, όπως το Κλεισίδι, ο Μικρός και Μεγάλος 

Ρούκουνας και η παραλία του Μοναστηριού, ενώ 10 επιχειρήσεις ενοι- 

κιαζομένων δωματίων προσφέρουν κατάλυμα στους επισκέπτες.

Ο καλοκαιρινός επισκέπτης, λουσμένος από το φως και τα 

κύματα του Αιγαίου, εύκολα αποκτά την ψευδαίσθηση πως τα 

πράγματα είναι έτσι όμορφα ολοχρονίς. Του είναι αδύνατο να φα

νταστεί τις ατέλειωτες μέρες -και νύχτες- της χειμωνιάτικης μο

ναξιάς, όταν ο αγέρας απειλεί να σηκώσει το ίδιο το νησί. Του 

είναι αδύνατο να φανταστεί το καράβι να αγωνίζεται να δέσει στο 

μώλο και την απογοήτευση των νησιωτών σαν το βλέπουν να 

φεύγει χωρίς να έχει καν σταθεί αρόδο. Του είναι αδύνατο να φα- 

ντασθεί τον τρόμο των κατοίκων, αν κάποιος δικός τους έχει κάτι 

παραπάνω από κρυολόγημα. Του είναι αδύνατο να πιστέψει πως 

υπάρχουν μέρες του χειμώνα που η έλλειψη συγκοινωνίας δη

μιουργεί ακόμη και προβλήματα επιβίωσης στους κατοίκους.

Την κατάσταση αυτή συμμερίζεται και η δύναμη του Αστυνομι

κού Σταθμού της Ανάφης ένα αρχιφύλακας και δυο αστυφύλακες. 

Το χειμώνα ατέλειωτη μοναξιά, απόλυτη απομόνωση. Το καλοκαίρι 

η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση δεν τους αφήνει να 

βγάλουν τη στολή ούτε λεπτό. Δεν είναι εύκολο, αν κανείς δεν τις 

έχει ζήσει ο ίδιος, να καταλάβει πόσο επώδυνες είναι αυτές οι 

απότομες εναλλαγές από τη θερινή ένταση στη χειμωνιάτικη α

πομόνωση. Η βελτίωση του οικήματος του Σταθμού θα έδινε ένα 

τόνο ανακούφισης στους ερημίτες συναδέλφους της Ανάφης.

Σίγουρα το νησί κατά τη χειμερινή περίοδο δεν αντιμετωπίζει 

σοβαρά αστυνομικά προβλήματα. Το καλοκαίρι όμως τα προβλήμα

τα είναι πολλά και σοβαρά. Το πλοίο μαζί με τους τουρίστες φέρ

νει και δυσκολίες, ενώ ο φόρτος εργασίας των συναδέλφων επι

τείνεται από το γεγονός ότι τους έχει ανατεθεί και η άσκηση τε

λωνειακών και λιμενικών καθηκόντων. Παρόλες όμως τις δυσχέ

ρειες που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να ανταποκριθούν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στα αυξημένα καθήκοντά τους.

Για ό,τι λοιπόν χρειασθείτε ο "Αστυνόμος - Τελώνης - Λιμενάρ- 

χης" της Ανάφης θα είναι στη διάθεσή σας Ιτηλ. 0 2 8 *  -  *1 .21 *1. 

Αλλα χρήσιμα τηλέφωνα;

Κοινότητα Ανάφης 0 2 8 *  -  *1 .2 4 * ,

Αγροτικό Ιατρείο *1 .2 15

και Ταχυδρομικό Γραφείο *1 .203 .

Επιμέλεια: Υ /Α ' Κων. Δανούσης
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ο ρ θ ο λ ,ο Χ η

X Y T O r N C D C I X
του Μ. Μωϋσέως, Αρχιγραμματέα 

της Ιερός Κοινότητος του Αγίου Ορους

Αυτογνωσία ή αυτεπ ίγνω ση σημαίνει την ακρ ιβή γ νώ 

ση των δυνατοτήτων του εαυτού μας, των ορ ίω ν  του, της 

αντοχής του, τω ν παθώ ν, τω ν αδυναμιών, τω ν αρετώ ν, 

τω ν  κ λ ίσ ε ω ν  κα ι ε φ έ σ ε ώ ν  του. Η ενδο σ κόπη σ η  θ έλε ι 

γ νώ σ η , υπομονή , επ ιμ ονή , αυταπάρνηση, συμβουλή και 

φ ώ τ ισ η , για να μην καταντήσει αυταπάτη. Η αυτογνωοία 

δεν έχει σχέση με την αυταρέσκεια, την κατάσταση δηλαδή εκεί

νη που ο άνθρωπος είναι ψεύτικα ευχαριστημένος με τον εαυτό 

του, ως αυτοκολακευόμενος και αυτοθαυμαζόμενος, με αποτέλε

σμα να παχαίνει τον εγωισμό του. Η αυταρέσκεια πολλές φορές 

ταυτίζεται με το ναρκισσισμό, ο οποίος κάνει το θύμα του όχι α

πλώς να αυτοθαυμάζεται, αλλά να πάσχει από μία υπερβολική αυ

τοεκτίμηση και υπερτροφική ανάπτυξη των ιδίων ικανοτήτων του.

Χρήσιμη η ουτοβοήθεια και η αυτοβουλία, αλλά θέλει 

μεγάλη προσοχή μη μας οδηγήσει στην ισχυρογνωμοσύνη 

και τον ατομισμά. Καλή η αυτοδίΛ/αμ'α, αλλά καλύτερος ο αυτοέ

λεγχος. Η αυτοπροαίρετη αυτοπαρατήρηση να δώσει αυτοπεποίθηση 

και όχι αυτοπαρουσίαση. Η αυτοσινειδησία και ο αυτοσεβασμός είναι 

καλά αποτελέσματα της αυτογνωσίας. Η αυτοψία της κατοστάσεώς 

μας δεν επιδέχεται αυτοσχεδιασμούς. Στην εποχή μας ηλήθυναν οι 

αυτοχειροτόνητοι. οι αυτόκλητοι και όχι δημόκλητοι και θεόκλητοι δι

δάσκαλοι, που περιφέρονται ανέτως, μιλώντας εύκολα για μια πρό

χειρη αυτογνωσία, την οποία δεν έχουν. Ας ακολουθήσουμε εμείς πιο 

σίγουρους και πιο διαρκείς Πατέρες, που μίλησαν κι έγραψαν γι' αυτό 

που τους είπε ο θεός και το βίωσαν πρώτα καλά οι ίδιοι.

Για να δούμε με κάθε δυνατή ε ιλ ικρ ίνε ια  και διακριτική 

αυστηρότητα τον εαυτό μας, χρειάζετα ι αυταπάρνηση. Ο 

Χριστός θέτει ως βασική προϋπόθεση της ακολουθήσεώς Του 

την άρνηση του εαυτού μας ΙΛουκ. θ' 23), που σημαίνει την άρνηση 

του θελήματος μας. Αρνηση του εαυτού μας, κατά το Μέγα Βα

σίλειο, σημαίνει την ολοσχερή λησμοσύνη όλων των θελημάτων 

μας. Αυτή την άρνηση έδειξε ο ίδιος ο Κύριος στην κήπο της Γεθ- 

σημανή (Λουκ. κβ' 42). Τι σημαίνει, όμως, ακόμη βαθύτερα η άρνη

ση αυτή, Αμαρτάνοντας ο άνθρωπος αρνείται το θ ε ό  κατά 

κάποιο τρόπο και προσκυνά τον εγω ισμό  του. Με την άρνη

ση του θελήματος του επιστρέφει στην ίδια οδό που βάδισε α

ναχωρώντας. Ερχεται τώρα να αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού 

κι όχι το δικό του. Ετσι γεφυρώνεται η διαφορά. Η ε ιλ ικρ ινής 

γνω ρ ιμ ία  με τον εαυτό μας και η αναγνώριση των λαθών 

μας, φ έρ ε ι στον πιστό ανε ίπω τη χαρά.

Η κακή δικαιολόγηση όμω ς του εαυτού μας, το χάϊδεμα 

της ασθενείας του, η επώ ασ η τω ν παθώ ν, φ α νερώ νε ι λα

θεμένη αγάπη του εαυτού μας, για την οποία αργά, ίσ ω ς , 

μα σ ίγουρα θα μας εκδ ικηθεί. Είναι η αυταρέσκεια, που ανα

φέραμε παραπάνω, και έχει συνοδό της τη φιλαρέσκεια, που με

πάθος θέλει να παρουσιάζεται στους άλλους, για να εκτιμάται. 0  

Μέγας Βασίλειος την αυταρέσκεια την ταυτίζει με την αυθάδεια 

και ο Αγιος Ιγνάτιος ο θεοφόρος την θεωρεί πλάνη.

Η πραγματική γνώ ση του εαυτού μας, του τι μπορεί, τι 

έχει και τι δύναται να δ ώ σ ε ι, θα π ρ ο σ φ έρ ε ι άνεση στην 

ψυχή του πιστού. Δυστυχώς, πολλοί' πολύ ταλαιπωρούνται, μη 

γνωρίζοντας τις δυνατότητάς τους. Μιλάμε εδώ για μια ψυχολο

γική αυτάρκεια. Να αζιοποιήσουμε αυτά που έχουμε κι άχι 

σ υνεχώ ς να ψ άχνουμε γ ι' αυτά που δεν έχουμε και ίσ ω ς  

αργήσουμε ή ποτέ δεν θα μπορέσουμε να βρούμε. Είναι, 

ξέρετε, αυτό ένα δαιμονικό παιχνίδι, να μας ερεθίζει να απο

κτήσουμε ουτό που δεν έχουμε. Η πολυμάθεια δεν είναι αρετή. 

Το πολυμέριμνο, η μεγάλη κινητικότητα και κοινωνικότητα δυσχε

ραίνουν συχνό τον πνευματικό μας αγώνα. Η αυτάρκεια, όχι μόνο 

των υλικών αγαθών, αλλά και των ταλάντων που μας εμπιστεύθη- 

κε ο Θεός και τα οποία καλούμεθα να αξιοποιήοουμε κι αυξήσου

με, αφού πρώτα τα βρούμε και τα γνωρίσουμε, είναι αποτέλεσμα 

της ενεργείας της Θείας Χάριτος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν αυ

τάρκης, γιατί ήταν πλούσιος σε ευσέβεια (Φιλιπ, δ' 11).

Η καθαρή σ υ νε ίδ η σ η  α υ τοελέγχε ι το β ίο , το κο ινώ ς  

λεγόμενο φ ιλό τ ιμ ο , όπου κανε ίς  ό ,τ ι κάνει το κάνει όχι 

για ανθρώ πινο έπαινο και πρόσκαιρη ανταμοιβή, αλλά γ ια

τ ί δεν επ ιτρέπει στον εαυτό του να λέε ι ψ έμματα  και για

τ ί θέλει να δ ίνε ι όλη του τη δ ιάθεσ η, βούληση, επιθυμία. 

Αυτή είναι η μεγάλη ανδρεία των αγίων, οι οποίοι έσκαβαν απόμε

ρες τρύπες στη γη, για να κρύβονται από περίεργα βλέμματα θεα

τών επαινούντων και πάλευαν με τον άστατο εαυτό τους, τον νι

κούσαν, τον κέρδιζαν, τους υποτασσόταν και τους ακολουθούσε. 

Δεν υπάρχει άγιος που να μην είχε μια σαφή γνώση του εαυτού 

του, αλλιώς δεν θα μπορούσε να προσφέρει ολοκληρωτικά τον 

εαυτό του στους αδελφούς του και το Θεό. □
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΩΝ ..."ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ" 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
του Ιωάννη Κορναράκη, 

Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο τρόπος ζωής του ανθρώπου της εποχής μας που διαμορφώνεται 

κάτω από τις αναπόφευκτες επιδράσεις των "ειδώλω/1 της και των ποι

κίλων "μοντέλων υπαρξκχής εκφράσεως και συμπεριφοράς που είναι 

διαηοτισμένα από το πνεύμα της και τη νοοτροπία της γίνεται κάθε μέρα 

και πο δύσκολος πιο προβληματικός και πιο ,.επκίνδυνος!

Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ίσως μέρος των ανθρώπων της ε

ποχής μας ζει ψυχικές διαταραχές εσωτερικές διαστάσεις και δυ

σαρμονίες σε βαθμό ανησυχητικό για το μέλλον των "πολιτισμένων, 

ιδιαίτερα, κοινωνικών ομάδων. Τα πληθωρικά και επίμονα "ψυχολογικά 

προβλήματα" με τη σχετική κατά περίπτωση συμπτωματολογία τους 

δίνουν συχνά ψη\αφητές μάρτυρες του είδους της διαταραχής του 

ψυχικού κόσμου του ανθρώπου της εποχής μας.

Αλλά βέβαια το πιο κρίσιμο πρόβλημα, σε σχέση όχι μόνο με 

την πληθωρικότητα των ψυχολογικών προβλημάτων αλλά και τη 

δυνατότητα της θεραπείας του, είναι πάντοτε η αναζήτηση του 

κατάλληλου θεραπευτού ή "λυτρωτού"!

Ποιος μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τον ταλαιπωρούμενο 

και βασανιζόμενο από ψυχολογικά προβλήματα άνθρωπο της εποχής 

μας να ανέλθει στο ζέφωτο της ψυχικής υγείας και ειρήνης;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι συχνό ουτονόητη! Ο ψυχία

τρος ή ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχολογικός σύμβουλος γίνονται αυ

τονόητοι στόχοι της προσδοκίας του ανθρώπου αυτού για μα ουσια

στική και ενδεχομένως γρήγορη βοήθεια απαλλαγής τους από το ψυ

χικό τους μαρτύριο και την εζοεθενωτική τους ταλαίπωρα.

Η κίνηση αυτή προς τους "ειδικούς" και μάλιστα τον ψυχίατρο, 

πολλών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από ψυχικές δυσκολίες ε

παφής με τον εαυτό τους, είναι, εκ πρώτης όψεως όχι μόνο η μόνη 

δυνατή αλλά και η μόνη ενδεδειγμένη, ιδιαίτερα στην περ'πτωση που 

πρόκειται για ψυχωτικές καταστάσεις. Αλλά για το μεγαλύτερο μέ

ρος των "ψυχολογικών προβλημάτων”, που αφορούν σε νευρωτικές 

καταστάσεις, ή αναζήτηση κάποιου θεραπευτού ή συμβούλου δεν εί

ναι μια απλή κίνηση επισκέψεως σε κάποιο γραφείο "ειδικού". Κι αυτό 

φαίνεται οπό το εξαιρετικά κρ'σιμο ερώτημα.

Οταν ένας άνθρωπος ταλαιπωρούμενος οπό "ψυχολογικά προ

βλήματα" ζητάει τη βοήθεια κάποιου "ειδικού", τι περιμένει σαν πιο 

άμεσο και γρήγορο αποτέλεσμα;

Η πιο σίγουρη απάντηση σ' αυτό το ερώτημα είναι: απαλλαγή από 

τα συμπτώματα της ψυχικής διαταραχής. Τα συμπτώματα (ανυπόφο

ρο άγχος, φοβίες εξοιθενωτική κατάθλιψη, ψυχικό κενό, έμμονες 

ιδέες κ.α.) βιώνονται πάντα ως σημάδια Ιή καταστάσειςΙ μιας πολύ σο

βαρής απειλής της υπάρζεως. Γί αυτό και κερδίζει εύκολα έδαφος 

η αφέλεια, σύμφωνα με την οποία το σπουδαιότερο γεγονός της θε

ραπείας είναι η απαλλαγή από το σύμπτωμα ή τα συμπτώματα.

Αλλά το σύμπτωμα είναι απλώς το φανερό αποτέλεσμα μιας 

ψυχικής διαταραχής, που η εστία της είναι χωμένη στο βάθος του 

ανθρώπινου ψυχισμού. Το σύμπτωμα, δηλαδή, υποδηλώνει απλώς

το πρωτογενές πρόβλημα του ανθρώπου, που παραπονείται για 

ψυχολογικά προβλήματα.

Στην περίπτωση αυτή, το υποδηλούμενο είναι ασφαλώς η κρι

σιμότητα του συνολικού υπαρξιακού προβληματισμού του ανθρώ

που αυτού, το γεγονός ότι απειλείται και κινδυνεύει ολόκληρη η 

ύπαρξη οπό κάποια κρίσιμη υπαρξιακή αστοχία. Η απαίτηση επο

μένως του ταλαιπωρούμενου από ψυχολογικά προβλήματα αν

θρώπου για θεραπεία των συμπτωμάτων και μάλιστα άμεση, είναι 

μια πλάνη που επιδεινώνει το υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου 

της εποχής μας. Ο άνθρωπος αυτός μένει στη λεπτομέρεια (στο 

σύμπτωμα! και δε σκέπτεται να αντιμετωπίσει τον συνολικό εαυτό 

του σε σχέση με το είδος του υπαρξιακού του προβλήματος. Ε

ξάλλου χρειάζεται υποσυνείδητα το σύμπτωμα ως "άλλοθι" της 

προσωπικής του ευθύνης για την κατάστασή του,

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε είναι φανερή η εμπλοκή του 

σύγχρονου ανθρώπου σ' ένα φαύλο κύκλο υπαρξιακής λογικής. Σ' 

αυτή την περίπτωση η καταφυγή στον "ειδικό" είναι μα κίνηση 

εύλογη μεν, δεν παύει να συνεργεί όμως, υπό ορισμένους όρους, 

στην όξυνση του προβληματισμού του ανθρώπου αυτού.

Οπωσδήποτε, όμως, ουσιαστική βοήθεια μπορεί να βρει ο σύγ

χρονος άνθρωπος που ταλαιπωρείται από ψυχολογικό προβλήμα

τα, μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος 

που βιώνει την ευαγγελική αλήθεια με αγωνιστική συνέπεια, είναι 

"εγγύτερον" στη σωτηρία απ' οποιονδήποτε άνθρωπο, που γίνεται 

δέκτης ανθρώπινης μόνο βοήθειας. Μέοα στην Εκκλησία βιώνει με 

τρόπο χαρισματικό το μυστήριο της καλής αλλοιώσεως μέσα 

στην ίδια τη ζωή του Χριστού! Σ' αυτή την περίπτωση τα ψυχο

λογικά του προβλήματα τα βιώνει "εν Χριστώ Ιησού"! Γιατί Εκείνος 

παίρνει στους ώμους Του όλα τα προβλήματά μας και ιδιαίτερα 

τα ψυχολογικό. Σίγουρα! Γιατί Αυτός είναι ο αυθεντικός ιατρός 

των ψυχών και των σωμάτων! Γι' αυτόν που αμφιβάλλει, η προ

τροπή "έρχου και ίδε" ισχύει πάντοτε!... □
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ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

οι συνέπειες για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον του από την εφαρμογή τους

Του Αστυν. Υποδιευθυντή Χρήστου Βενιζέλου

Κανείς δ εν  μπορεί να  αμφιβάλει ότι 
η αλματώ δης τεχνολογική ανάπτυξη 
στη σύγχρονη εποχή, βελτίωσε σημα
ντικά τις συνθήκες διαβίωσης και α νέ 
βασε κατακόρυφα τον δείκτη ευημε
ρ ία ς  των α ν θ ρ ώ π ω ν  και ότι κυρίως 
αυτή ο φ ε ίλ ε τ α ι σ την επ ιτυ χ η μ ένη  
δ ιε ίσδυσ η  του ανθρ ώ που  ερευνητή 
στα άδυτα του μικρόκοσμου της ο ρ 
γανικής και ανόργανης ύλης και στην 
εκμετάλλευση των ιδιοτήτων και των 
δυνατοτήτων των δομικών στοιχείων 
(μορίων, ατόμων, πυρήνω ν ηλεκτρο- 
νίων κ.λπ.) αυτού του κόσμου.

Αναπόφευκτα την γενική πρόοδο της 
ανθρωπότητας θα σηματοδοτήσουν 
στ ο μέλλον η έρευνα τ ου διαστήματ ος 
και οι νέες εφαρμογές, σε κάθε τομέα 
ανθρώπινης δραστηριότητας, των πο
ρισμάτων της ηλεκτρονικής και πυρη
νικής επιστήμης και της μοριακής βιο
λ ο γ ία ς . δ η λ α δ ή  της έ ρ ε υ ν α ς  του 
D.N.A..tujv γονιδίων, των χρωματοσω
μάτων και γενικά του γενετικού υλικού, 
που περιέχεται στα κύτταρα του α ν 
θρώπινου οργανισμού.

Οι ευ ερ γ ετ ικές  επ ιπτώ σ ε ις  όμω ς 
των εφ α ρ μογ ώ ν της σύγχρονης τε
χνολογ ία ς  επ ισκιάζονται δυστυχώς 
σ ε  σημαντικό βαθμό από  τις δυ σ μ ε
νείς επιπτώσεις, που κατά παράδοξο 
τρόπο εκπορεύονται από τις εφ αρμο
γές αυτές παράλληλα με τις ευεργε
τ ικές . τω ν ο π ο ίω ν  έτσ ι ε λ α χ ισ τ ο 
ποιούν το όφελος.

Η α π ο θ έω σ η  της ανθ ρ ώ π ινη ς  λ ο 

γικής, ως απόρροια των επιτευγμάτων 
της σύγχρονης τεχνολογίας και ο  ορ
θολογισμός της σύγχρονης ζωής, ως 
απόρροια της αντίληψης ότι με την λο 
γική προσέγγιση και ανάλυση, ανεξάρ
τητα από την ηθική της αξιολόγιση, εί
ναι δυνατή η ρύθμιση όλω ν των κατα
στάσεω ν αυτού του κόσμου, οδήγη
σ αν τον ά νθ ρ ω π ο  σε κατάσταση έ 
παρσης και τον "μέθυσαν" με την αί
σθηση της παντοδυναμίας και με την 
σκέψη ότι δεν έχει πλέον ανάγκη την 
παρουσία και βοήθεια του Θεού, ούτε 
κάν του σ υνανθρώ που του, αφού πί
στευε ότι ο ίδιος ήταν αυτάρκης.

Η συντελεσθείσα απογύμνωση του 
ψ υ χ ισ μ ο ύ  του α ν θ ρ ώ π ο υ  α π ό  τον 
πλούτο των θρησκευτικών και κοινω
νικών ιδεώ ν και συναισθημάτων και η 
σ υνα κόλουθη  ψυχρότητα ό λω ν  των 
διανθρώπινων σχέσεων και καταστά
σεων, απόφερε την ψυχική απομόνω 
ση. την κάθετη ά νο δ ο  του σ υντελε
στή ανασφάλειας και την δημιουργία 
ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ αυ
τού και των συνανθρώ πω ν του.

Οι συνέπειες αυτές μαζί με την δια
μόρφωση της ατομικής επίδοσης - α 
π ό δ ο σ η ς  ως του ισ χ υ ρ ό τερ ο υ  κρι- 
τ ήριου επαγγελματ ικής και κοινωνικής 
ανόδου του, με πλήρη την παραγνώ 
ριση των βαθυτέρων ψυχικών του α 
να γ κώ ν  και της ψυχικής του*δ ιοσ υ - 
γκρασίας, "ενοχοποιούνται" για τη συ- 
σ ώ ρευσ η  άγχους και κεντρικής νευ- 
ροφυτικής έντασης στον εσωτερικό

του κόσμο, την αύξηση των ψυχονευ
ρ ώ σ ε ω ν  και την α πώ λε ια  γενικά της 
ψυχικής του ηρεμίας και ισορροπίας, 
την έλλειψ η ανθρώπινης ολοκλήρω 
σης και την α π ο υ σ ία  της α ίσθησ ης  
π λη ρ ό τη τα ς  και π ρ οσ ω π ικής  ευτυ
χίας. Οι ίδιες συνέπειες "ευθύνονται" 
για την δημιουργία προσωπειακών (υ
ποκριτικών) σχέσεω ν μεταξύ των α ν 
θρώπων, και επομένω ς για την έλλε ι
ψη γ νή σ ιω ν  π ρ ο σ ω π ικώ ν  σ χέσ εω ν , 
εμφορούμενω ν από ειλικρινές ενδ ια 
φ έρον  και αγάπη για τον σ υνάνθρω 
πο.

Εξ άλλου η "κατολίσθηση" όλω ν των 
παραδοσιακώ ν αξιών που συνεπέφε- 
ρ ε  η βιομηχανική επανάσταση και ά 
μ ε σ α  σ κο π ιμ ο θ η ρ ική  αντίληψ η της 
ζωής με γνώ μονα το ατομικό όφελος, 
προήγαγαν την απληστία και το ακό
ρεστο των υλικών αναγκών στον ά ν 
θρωπο, μέσα στο γενικό κλίμα της κα
ταναλωτικής κοινωνίας της αφθονίας.

Παραγνωρίζοντας ο άνθρωπος την 
σημασία του αρχαίου ελληνικού απο
φθέγματος ότι "πάσα επιστήμη χωρι- 
ζόμενη αρετής, πανουργία, ού σοφία 
φαίνεται", εκμεταλεύθηκε στο έπαρ- 
κο τα πορίσματα των θετικών επιστη
μών για να επικρατήσει με κάθε τρόπο 
(νόμ ιμο  ή π α ρ ά νο μ ο ) σε ατομικό, ε 
θνικό ή δ ιεθ νές  επ ίπεδο , να κερδο- 
σ κ ο π ίσ ε ι, να  π λ ο υ τ ίσ ε ι, να  "θ ε ρ α 
πεύσει" τις υλικές του ανάγκες.

Στα πλαίσια αυτά εντάσεται η χρήση 
από  τον ά ν θ ρ ω π ο  των πορ ισμάτω ν
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αυτώ ν για εγκληματικούς σκοπούς, 
για πολεμικούς σκοπούς (παραγωγής 
πυρηνικών, χημικών, μικροβιολογικών 
οπλικώ ν συστημάτων) καθώς και για 
λόγους αύξησης των ρυθμώ ν πα ρ α 
γωγής προ ϊόντω ν διατροφής του, με 
την ανακάλυψη και εισαγωγή οε αυτά 
χημικών ουσιών (αυξητικών ορμονών, 
διογκωτικών υλών, φαρμάκων, συντη
ρητικών κ.λπ.), που θέτουν μακροπρό
θ εσ μ α  σ ε  ά μ ε σ ο  κ ίνδυνο  την υγεία 
του, οε  σ υ νδ ια σ μό  με τον καθιστικό 
τρόπο ζωής που επέβαλαν οι ανέσεις 
του σύγχρονου πολιτισμού μας.

Η βαθμιαία αυξανόμενη χρήση κάθε 
είδους μηχανών (ηλεκτρονικών, ηλε
κτρικών, πυρηνοκινήτων κ.λπ.) σε κά
θε τομέα ανθρώ πινης δραστηριότη
τας συντελεί στην βαθμιαία εκτόπιοη 
του ανθρώπινου δυναμικού, που χρη- 
οιμοποιόταν για την πραγματοποίηση 
των δραστηριοτήτων αυτών και στην 
α ύ ξη σ η  του π ο σ ο σ τ ο ύ  του α ρ γ ο ύ  
πληθυσμού σε σχέση με αυτό του ε 
νεργού, επειδή έχει αποδειχθεί ότι οι 
μηχανές αυτές παράγουν έργο ποιο
τικά και ποσοτικά ανώ τερο από το χει- 
ρονακτικό ή διανοητικό έργο του αν
θρώ που  και αυξάνουν έτσι τη σ υνο
λική παραγωγή, με πλήρη ελαχιοτο-

ποίηοη του κόστους αυτής.
Π ροκε ιμένου  ο ά νθ ρ ω π ο ς  να συ

ντονίσει, όσο είναι δυνατό, τον ρυθμό 
της ανάπτυξής και απόδοσής του με 
τον ρυθμό απόδοσ ης των μηχανών, 
οδηγείται στην εργαλειακή αντιμετώ
πισή του. και στην πλήρη αυτοματο
ποίηση και μηχανοποίησή του, α νάλο 
γα με τις αναγκαιότητες του όλου λει
τουργικού συστήματος και παράλλη
λα  υποκαθ ίστατα ι η δ ια π ρ ο σ ω π ική  
οχέοη από την λειτουργία συμβίωσης 
ανθρώπου και μηχανής (αυτοκινήτου, 
αυτόματης ο ικιακής σ υσκευής, τη
λεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογιστή 
κ.λπ.), με σ υ νέπε ια  την επίταση του 
στοιχείου της απόστασης μεταξύ των 
α νθ ρ ώ π ω ν  και την πρόκλησ η  τερ α 
στίων, δυσ μενώ ν ψυχοκοινωνικών ε 
πιπτώσεων, ορισμένες από τις οποίες 
προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον η οφειλόμενη στην επίδει
ξη αλαζονικού πνεύματος, δραστική 
επέμβαση του ανθρ ώ που  στις φυσι
κές διεργασίες του πλανήτη μας, στη 
σύγχρονη εποχή, πέρα  από τα όρια  
που θέτουν οι αρχές και οι νόμοι της 
φύσης, θεωρείται "υπεύθυνη" για την 
δ ια σπορ ά  οτο περ ιβάλλον ρυπογό- 
νω ν παραγόντων (ραδιενεργώ ν ακτι

ν ο β ο λ ιώ ν  και κα τα λο ίπω ν, χημικώ ν 
ουσιών, θορύβω ν κ.λπ.), υπαίτιων για 
την πρόκληση καταστροφικών σ υνε
πε ιώ ν στο ό λο  ο ικοσύστημα, με δυ
σμενές αντίκτυπο στην ανθρώπινη υ
γ ε ία , α π ό  την α ύ ξ η σ η  κυ ρ ίω ς  των 
κρουσμάτων νεοπλασ ιώ ν, κληρ ονο 
μικών ανω μαλιώ ν και την εξασθένιση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Εί
να ι αξίω μα ότι άν  σ έβ εσ α ι τους ν ό 
μους της φύσης ουμβιώνεις μαζί της. 
α ν  ό μ ω ς  τους πα ρ α β ιά ζε ις  η ίδ ια  η 
φύση θα σε αποβάλει σαν ξένο σώμα.

Μήπως μετά από όλα  αυτά είναι και
ρός να  στραφεί η επιστημονική έρευ
να πιό πολύ στην μελέτη των ανω τέ
ρω επιπτώσεων από τις μέχρι σήμερα 
εφαρμογές της και στον τρόπο αντι
μετώπισής τους, γεγονός που προϋ
π ο θ έτε ι την π α ρ ά λ λ η λ η  ανάπτυξη 
των ανθρωπιστικών σ πουδώ ν και κυ
ρ ίω ς  των δ ιδ α γ μ ά τω ν  της Χ ριστια
νικής διδασκαλίας και της αρχαίας ελ 
ληνικής φιλοσοφίας, για να μπορέσει 
ο άνθρ ω πος  να  ανεύρ ει και να  υλο 
ποιήσει το βαθύτερο νόημα της ζωής 
του, δ η λ α δ ή  τη σ ύ νδ εσ ή  του με το 
Θεό, τον Θ εό της αγάπης και την α ρ 
μονική συμβίωση με τον συνάνθρωπό 
του; □
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Me πολλές εκδηλώσεις γιορτάσθηκε από τον ελληνικό λαό, 

στις 24 Ιουλίου 1975, η πρώτη επέτειος της αποκατοστάσεως της 

Δημοκρατίας. Για την επέτειο αυτή, ο τότε Πρόεδρος της Δη

μοκρατίας, αείμνηστος Κω νσταντίνος Τσάτσος, είχε απευ

θύνει στον ελληνικό λαό το ακόλουθο διάγγελμα, που ακόμα και 

σήμερα φαίνεται να διατηρεί το νόημα και την επικαιρότητά του: 

'Συμπληρώνεται χρόνος από το βράδυ, που πανηγύρισε την α

ποκατάσταση της Δημοκρατίας σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός.

Ανασκοπώντας την πυκνό σειρά των γεγονότων, που από τότε 

συνέβηααν, μπορεί, χωρίς έπαρση να αισθάνεται υπερήφανος 

Αηέτρεφε την έσχατη ώρα τρομερούς για το Εθνος κινδύνους 

Με αποφασιστικότητα επέβαλε, αλλά και με σύνεση και μετριοπάθεια 

αναθεμελίωσε το ελεύθερο καθεστώς αποδεικνύοντας με τη στάση 

του, από την πρώτη μέρα ως σήμερα, ότι ξέρει να υπερασπίζεται με 

δημοκρατικά μέσα το δημοκρατικό του πολίτευμα

Σε λιγότερο από ένα χρόνο αποκρυσταλλώθηκαν οι βασικοί 

θεσμοί και λειτούργησαν τα κύρια όργανα της Πολιτείας

Μέσα σε δυσχερέστατες συνθιίκες άρχισε η ανασυγκρότηση της 

οικονομίας και της διοικήσεως Η προγραμματισμένιι σκέψη αντικα

τέστησε τις ταχυδακτυλουργίες και τους τυχαίους πειραματισμούς.

Αφού εμπιοτεύθηκε στο Νόμο και στα χέρια της αδέκαστης 

Δικαιοσύνης τον κολασμό των ανομημάτων που διεπρόχθηοαν στο 

παρελθόν, έστρεψε, σαν ζωντανός και ελεύθερος λαός, όλες τις 

σκέψεις και τις φροντίδες του προς το μέλλον

Η εμπιστοσύνη στο μέλλον αυτό και το αίσθημα της προσω

πικής και εθνικής ασφαλείας, στηριγμένα και τα δύο σε γεγο

νότα και επιτεύγματα, εδραιώθηκαν και η ανησυχία και η κατά

θλιψη τόσων ετώ ν παρήλθε

Ολα αυτά κατορθώθηκαν χάρις στην ωριμότητα του Ελληνικού 

Λαού, στην ορθότητα της πολιτικής του κρίσεως, στο ήπιο πολι

τικό κλίμα που επεκράτηαε μεταξύ των κυριοτέρων υπευθύνων, 

και χάρις στην έμπνευση και τη σωφροσύνη της πολιτιιαίς ηγε

σίας Κατορθώθηκαν επίσης χάρις στην εμπιστοσύνη και τη στορ

γή ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού προς τις ένοπλες δυνάμεις, την 

ασπίδα αυτή της ελευθερίας του, καθώς και της ανεξαρτησίας και 

της ακεραιότητας της ελληνικής πατρίδας

Κοινή ευχή όλων αυτή η υψηλή στάθμη της πολιτικής μας ζωής 

να διατηρηθεί ε π ί μακράν Και τούτο θα συμβαίνει ασφαλώς, όσο, 

αξιολογώντας τα προβλήματα που προκαλεί η ανέλιξη των γεγο

νότων, αποδίδεται η οφειλόμενη σημασία στα ουσιαστικά και στα 

μεγάλα και δεν υπερτιμώνται τα πρόσκαιρα και τα δευτερεύοντα

ΐοκ|ΐ 

Ψ/Λ
Η Ελλάδα που βρίσκονταν απομονωμένη και αβοήθητη, χωρισμένη 

από τους φίλους τιχ και τους γειτονές της, όχι μόνο ανακατέλαβε 

τη θέση, που πριν από την κατάλυση της Δημοκρατίας είχε στη διε

θνή κοινωνία αλλά κατάκτησε μ ά  θέση ακόμα ψηλότερη και ισχυρό

τερη. για την οποία όλοι οι Ελληνες μπορεί να είμαστε υπερήφανοι 

Ολοι οι δημοκρατικοί λαοί εξετίμησαν τη σοβαρότητα και υπευθυνό

τητα του λαού μας, που μπόρεσε, χωρίς κλυδωνισμοός και αναίμακτα 

να μεταβεί από τη δικτατορία στη δημοκρατική ομαλότητα.

Γι' αυτό και με την καθολική επιδοκιμασία της δυτικοευρω

παϊκής κοινής γνώμης, εγκοινιάσθηκε η διαδικασία της εντάξεώς 

μας στην Κοινή Αγορά πρώτο βήμα προς τη μονιμώτερη στερέω

ση της οικονομίας μας και προς τη στενότερη πολιτική μας σύν

δεση με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τη λαμπρή αυτή ανοδική πορεία την σκιάζει σε κάθε ελληνική 

καρδιά η τραγική μοίρα των Κυπρίων αδελφών μας, αθώων θυμά

των της βίας. Την κάθε ελληνική ψυχή απασχολείκαι την κάθε ελ

ληνική σκέψη ταράσσει το μέγα τούτο θέμα. Αλλά κοντά σε αυτό 

και η γενίκευση των διαφορών μας, χωρίς καμιά δική μας πρόκλη

ση με γείτονες, με τους οποίους θα έπρεπε να μας συνδέουν 

ολοένα ατενώτερα τα μεγάλα κοινά μας συμφέροντα, γίνεται 

πρόσκομμα στην ειρηνική διαβίωση και την προκοπή του Ελληνικού 

Λαού. Πιστεύω πως αυτές οι αναταραχές, που ο Ελληνικός Λαός 

αντιμετωπίζει αδιάσπαστα ενωμένος, θα κοπάσουν Τελικώς 6εν 

θα κατισχύσουν τα τετελεσμένα γεγονότα που επέτυχε η β ία  άλ

λο' το δίκαιο και η λογική Αυτό απαιτεί η παγκόσμια κοινή γνώμη 

και το καλώς εννοούμενο συμφέρον όλων των λαών.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, παρά τη σοβαρότητα 

των εξωτερικών μας προβλημάτων, με γαλήνη και αυτοπεποίθηση 

πρέπει να αντιμετωπίζουμε το μέλλον. Οταν οι ξένοι, φίλοι αλλά 

και αντίπαλοι, γείτονες λαο ί και λαο ί πέραν των θαλασσών, ανα

γνωρίζουν σήμερα το βάρος της παρουσίας του Ελληνικού Εθνους 

στη διεθνή κοινωνία, πώς να μην τρέφουμε εμείς οι ίδιο ι μια 

αύξουσα εμπιστοσύνη προς τις ανανεωμένες δυνάμεις μας.

Υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να ελπίζουμε ότι θα ξεπεραοθούν 

οι σημερινές δυσκολίες και θα επουλωθούν οι πληγές. λΛε ταχύτερο 

ολοένα ρυθμό θα αρχίσα η επίλυση όλων των κοινωνικών, οικονομι

κών, διοικητικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων της χώρας και προ 

παντός θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να δοθεί σε όλα τα 

εθνικά μας θέματα η λύση που υπαγορεύει ο διεθνής νόμος, η λύση 

που και την ασφάλειά μας θα ενισχύσει και που πλήρως θα ταιριάζει 

στην αξιοπρέπεια και στην υπερηφάνεια του Ελληνικού λαού' □
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ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟ ΝΗίΙ TOY (IONOV

"Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, 
κάνω τον πόνο σου να πω και προσκυνώ και μένω".

Γιάννης Ρίτσος

"...Trrv περίοδο εκείνη σονέβηκε να υπηρετώ την στρατιωτική μου 

θητεία. Τύχη ή ατυχία; Ισως και το δυό μαζί.

Η η'κρα και η απογοήτευση είχε ξεχειλίσει οτις καρδιές όλων μας. 

Με ποιο κουράγιο ν' αντισταθείς στον εισβολέα; Για ποια ιδανικό και 

για ποια ηθική τάξη να θυσιάσεις τη ζωή οου μιας και είχαν όλα χάσει 

ξαφνικό το νόημά τους, την αξία τους 

Με αυτές τις σκέψεις και αισθήματα 

βρισκόμασταν όμως εκεί, με τ' όπλο σφι

χτό στο χέρι, χωμένοι στο χώμα, στην 

πρώτη γραμμή, να περισώσουμε ότι μπο

ρούσε να ηερισωθεί πιό. Οι βαρβαρότη

τες των Τούρκων στρατιωτών, η αδίστα

χτη βιαιότητα τους ενάντια στον άμαχο 

πληθυσμό και τα μνημεία και σύμβολα 

του πολιτισμού μας ίσως ήταν αυτό που 

έμενε πιό γιά να μας ενώνει.

Ακόμη, όμως και την τελευταία εκεί

νη ώρα, μας (ραινόντουσαν, όλα σαν ε

φιάλτης που θα τέλειωνε σύντομα και η 

αλήθεια, το δίκιο, η ηθική τάξη σαν ένα 

πελώριο ουράνιο τόξο θα πρόβαλλε πάλι, 

εκεί' ψηλά, για ν' αναγγείλει το τέλος του 

καταστροφικού κατακλυσμού

Η φλόγα των ακατάλυτων αυτών α

ξιών τρεμόσβηνε ακόμη μέσα μας, όπως 

επίσης ακόμη τρεμόσβηνε μέσα μας η 

φλόγα που λέγεται πατρίδα, που λέγεται Ελλάδα

Περιμιέναμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, λεφτό με το λε

φτό ότι η ελληνική αεροπορία, ξαφνικά θα γέμιζε τους ουρανούς και 

μαζί και μας από ελπίδα, ότι ο εφιάλτης δε θα διαρκούσε γιά πολύ 

και η φλόγα αυτή που αργόσβηνε σιγά - σιγά, πιστεύαμε βοθειό μέσα 

μας ότι τελικό θα δυνάμωνε και πάλι.

Αρχισαν τότε να κυκλοφορούν φήμες ότι ελληνικά μαχητικά αε

ροπλάνα, βρισκόντουσαν στο δρόμο γιά την Κύπρο, γιά να προσφέ

ρουν αεροπορική κάλυψη στις μαχόμενές μας δυνάμεις. Η είδηση α

κούστηκε σα βάλσαμο στις καρδιές μας, ατσάλωσε το νεύρο μας 

σπινθηροβόλησε τη ματιά μας.

Και πραγματικά μακρυά, βαθειά στον ορίζοντα, διαγράφονταν έ

να...αεροπλάνο και...δεύτερο και...τρίτο, που όλο και μας σίμωναν.

Χωμένοι όπως είμααταν μέσα στο χαράτωμα ως το λαιμό, λου

σμένοι στον ιδρώτα και με το χώμα να περιλούει το κορμ' μας και 

να τρυπώνει στα ρουθούνια, τα ματόκλαδα και τα μαλλιά μας, πατά

ξαμε όλοι διά μιάς τα στρατιωτικά μας κράνη από τα κεφάλια και σαν

μιά μαγική δύναμη που υπήρχε γύρω και μας τράβαγε, βρεθήκαμε 

έξω απ' τα χαρακώματα με τα μπράτσα ολόρθια, σηκωμένα προς 

τον ουρανό, λές και θέλαμε να τον εκλείσουμε μέσα μας.

Η Ελλάδα δε μας ξέχασε, σκεφτόμασταν. Δεν μπορούσε να μας 

είχε ξεχάσει. Αλλά, ούτε και μείς αυτή, ούτε για ένα λεπτό.

Η φλόγα μέσα μας είχε γίνει πιό, 

πυρκαγιά αρκετή για να κάψει από μό

νη της τους βαρβάρους που είχαμε 

στα χίλια μέτρα μπροστά μας, Τα γιου- 

χαϊσματά μας νομζαμε ότι έφταναν 

στ' αυτιά των πιλότων που πετούσαν 

πιά πάνω από τα κεφάλια μας και μι

λούσαν στις καρδιές τους. Αγαλλίαση 

περηφάνεια και ελπίδα, διαπλέκονταν 

μέσα μας στήριζαν το κορμ και συνά

μα την ύπαρξή μας.

Τ' αεροπλάνα έκαναν δυό τρεις 

γύρους πάνω απ' τα κεφάλια μας και με

τά βουτώντας το ένα μετά το άλλο άρ

χισαν να ξερνάνε... τη φωτιά τους. Οι 

πρώτοι τους πολυβολισμοί εναντίον μας 

έπεσαν...

Παγωνιά Οι καρδιές σταμάτησαν. Οι 

φωνές μος ξαφνικά χάθηκαν. Βου- 

βαθήκαμε. Αλοίμονο. Τ' αεροπλάνα 

ήταν .τουρκικά. Και μείς τα είχαμε "βα

φτίσει" ελληνικά προτού καν τα δούμε από κοντά.

Σαστισμένα πέσαμε κάτω. Ολα γύρω φαινόντουσαν αλλιώτικα. Λες 

και ο κόσμος διό μιας έχασε το χρώμα του. Αλλαξε όψη. Τα μάτια 

γιόμισαν παράπονο, θλίψη. Τα μυαλά, μπερδεμένα δεν μπορούσαν να 

σκεφτούν τίποτε. Δεν μπορούσαν να βάλουν μπρος και να δουλέψουν. 

Ωστόσο ένα ερώτημα κρεμάστηκε μετέωρο μέσα μας "Και τι γυρεύα

με εμείς εκεί πιά, φυτεμένοι μέσα στο χώμα;" Ενα απλό ερώτημα που 

ούτε αυτό, τα θολωμένα μας μυαλά μπορούσαν ν' απαντήσουν.

Τηγ απάντηση την πήραμε τελικά μετά από κάμποοες μέρες από 

την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση που μας ζητούσε "ν' αναδιπλω

θούμε ομαλά". Η οπισθοχώρηση ήταν πιά το μόνο που μας εζητείτο.

Εγκαταλείποντας πίσω μας καθώς φεύγαμε, το χωριό Γερόλακκος 

και το χαράτωμά μας ένοιωθα να με διαπερνά μιά μεγάλη ντροπή και 

συνάμα μιά η'κρα..."

Από το βιβλίο του Βασίλη ΧοτζηβαοΛη 'Σχέσεις ίλλαδπών και Κυ

πρίων - Μύθοι και πραγματικότητα" Εκδόσεις ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ Αθήνα 1986.

ΙΟΥΛΙΟΣ1994/433



ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ

ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Τι είναι και, 
ncoc ρυθμίζεται 

η ανθρώπινη 
θερμοκρασία

0  ονθρώπινος οργανισμός κατατάσσεται στην κατηγορία των 

θερμόαιμων. Εχει δηλαδή σταθερή θερμοκρασία ανεξάρτητα από 

την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό το επιτυγχάνει με κε

ντρικό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας (θερμοστάτη) με υπο

δοχείς και εκτελεστικά όργανα.

Παράγει την θερμότητα στα κύτταρα από χημική ενέργεια και 

την κυκλοφορεί σε όλο το σώμα με την κυκλοφορία του αίματος. 

Το δέρμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην αποβολή της θερμότητας 

με αγγειοδιαστολή και αγγειοσύσπαση. Αποβάλλει την θερμότητα 

με ακτινοβολία, με αγωγή στον αέρα που είναι χαμηλότερης θερ

μοκρασίας και με την εξάτμιση του ιδρώτα που περιέχει κυρίως 

νερό και αλάτι (χλωριούχο νάτριο).

Τι μηοΜΐ να ngoougiggOcf στον άνθρωπο ac υψη
λές θερμοκρασίες περιβάλλοντος;

Οταν το άτομο εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλο

ντος μπορεί να παρουσιασθούν τρία κλινικά σύνδρομα τα οποία 

διαχωρίζονται μεν κλινικά μπορεί όμως να υπάρχει και επαλληλία 

των κλινικών εκδηλώσεων.

Αυτά ε ίνα ι οι θερ μ ικο ί σ πασμοί, η θερμική εξάντληση 

και το σοβαρότερο η θερμοπληξία - ηλίαση.

Τι μ π ο ρ ε ί να ε π ιτ ε ίν ε ι την ε μ φ ά ν ισ ή  τους:

Παίζει ρόλο για την εμφάνισή τους η υγρασία του περιβάλλοντος 

που επηρεάζει την εξάτμιση του ιδρώτα, η διάρκεια της εκθέσεως 

στο θερμό περιβάλλον, η αναπλήρωση των υγρών του σώματος (νερό 

- χλωριούχο νάτριο), η ύπαρξη χρόνιας πάθησης του οργανισμού, ο 

εγκλιματισμός (προσαρμογή στις υπερβολικές θερμοκρασίες), αν το 

άτομο α'ναι γυμ/ααμένο ή όχι και λήψη φαρμάκων. Η άμεση έκθεση 

στον ήλιο δεν α'ναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Πότε εμ φ α ν ίζ ο ν τ α ι σ υνήθ ο ς:

Οι κλινικές εκδηλώσεις που προκαλούνται από την υψηλή θερ

μοκρασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα έκδηλες κατά τις 

πρώτες ημέρες του θερμικού κύματος δηλαδή πριν από τον απο

τελεσματικό εγκλιματισμό του ατόμου.

... ΑΠΑΝΤΟΥΝ
Η έντονη σωματική δραστηριότητα μπορεί να επιταχύνει την 

εμφάνιση ενός από τα θερμικά σύνδρομα.

Τα παιδιά και τα μεγάλης ηλικίας άτομα είναι ιδιαίτερα ευπαθή.

Η προφύλαξη με αύξηση της προσλήψεως χλωριούχου να

τρίου πριν από την έκθεση ή με αποκατάσταση φυσιολογικού ισο

ζυγίου υγρών μπορούν να σταματήσουν ή και να προλάβουν την 

εγκατάσταση - εξέλιξη των συνδρόμων.

Τι cniTaxiivci την €μ<ράνιαη συμπτωμάτων:
Τα βαριά ενδύματα, η συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια (οίδη- 

μαΙ καθώς και φάρμακα που εμποδζουν τον ιδρώτα επιταχύνουν 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Η εμφάνιση σπασμών είναι 

συνήθης σε θερμοκρασία σώματος μεγαλύτερη από 41,l C, η δε 

επέλευση μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης που οφείλεται 

προφανώς σε μετουσίωση πρωτεϊνών (κατάργηση των φυσιολο

γικών ενζυμικών λειτουργιών) είναι συνήθης όταν η θερμοκρασία 

φτάνει τους 42,2 C.

Τι ε ίνα ι οι θ ε ρ μ ικ ο ί σ π α σ μ ο ί;

Το πιο καλοήθες θερμικό σύνδρομο. Χαρακτηρζονται από επώ- 

δυ/ους σπασμούς των μυών (κράμπες) και συνήθως ακολουθούν την 

έντονη εργασία. Κατά γενικό κανόνα μόνο άτομα σε καλή σωματική 

κατάσταση εμφανίζουν αυτό το σύνδρομο. Η θερμοκρασία του σώ

ματος συνήθως δεν ανυψώνεται. Δεν α'ναι απαραίτητο οι εξωτερικές 

θερμοκρασίες να α'ναι ανώτερες από την σωματική θερμοκρασία 

ούτε απαιτείται άμεση έκθεση στον ήλιο. Εμφανίζονται συνήθως 

ύστερα από υπερβολική εφίδρωση από έντονη μυϊκή εργασία. Στα 

μεσοδιαστήματα των προσβολών δεν προκύπτουν ευρήματα από φυ

σική εξέταση. Η θεραπα'α συνίσταται στη χορήγηση χλωριούχου να

τρίου (κοινό αλάτι). Η κατάπαυση των σπασμών με την αναπλήρωση 

του χλωρίου του νατρίου και του νερού α'ναι εκπληκτική.

Ι ι  c fyqi α θ ερ μ ικά  ^ζάντλη<7π;
Είναι το συνηθέστερο θερμικό σύνδρομο. Προσβάλλει τόσο τα 

σωματικά εργαζόμενα όσο και τα διάγοντα καθιστική ζωή άτομα 

Μπορεί να ηροηγηθούν αδυναμία, κεφαλαλγία, ίλιγγος, ναυτία κοι
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λιηοθυμική κατάσταση. Η εισβολή συνήθως είναι απότομη και η 

διάρκεια βραχεία. Το δέρμα ψυχρό και κολώδες.

Η θεραπεία  συνίσταται στη μετακίνηση του ασθενούς σε 

δροσερό χώρο μετά την οποία συνήθως επέρχεται αυτόματη α

ποκατάσταση. Η διατήρηση ισοζυγίου ύδατος και χλωριούχου να

τρίου αποτρέπει την θερμική εξάντληση σε άτομα που εκτίθενται 

σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τι είναι η θερμοπληξία;
Ιυνηθέστερη σε άτομα με προϋπάρχουσα χρόνια πάθηση (αρ

τηριοσκλήρωση, σαγχαρώδης διαβήτης, αλκοολισμός, συγγενής 

έλλειψη ιδρωτοποιών κΑπ.Ι. Η άμεση έκθεση στον ήλιο δεν είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση. Η θερμοπληξία μπορεί να εμφανισθεί σε 

οποιαδήποτε περίοδο θερμού καιρού, αλλά η συχνότητά της στα 

εύκρατα κλίματα αυξάνεται κατά τα παρατεταμένα κύματα 

καύσωνα. Προϋπόθεση για την εμφ άνισ η  της θερμοπληξίας 

ε ίνα ι ο υψ ηλός βαθμός υγρασίας.

Ποια τα συμπτώματά της:
Οι ασθενείς συνήθως παύουν να ιδρώνουν πριν από την ει

σβολή των οξέων συμπτωμάτων. Η κατάσταση της εφίδρωσης ο

φείλεται σε ενδογενή αποσύνθεση του θερμορυθμιστικού μηχα

νισμού (στην περίπτωση αυτή οι κεντρικοί μηχανισμοί ψύξεως 

φαίνονται να σταματούν απότομα και ο ασθενής παύει να ιδρώνει 

παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του ανέρχεται).

Οι ασθενείς παραπονούνται για κεφαλαλγία, ίλιγγο, λιποθυμική 

τάση, κοιλιακή δυσφορία ή σύγχυση. Στις βαρύτερες περιπτώσεις 

μπορεί να εμφανιστεί παραλήρημα. Ενδέχεται επίσης το πρώτο 

σημείο να είναι απώλεια της συνειδήσεως.

Από φυσική εξέταση τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ο υψηλός 

πυρετός και η εξάντληση. Το δέρμα είναι θερμό και ξηρό και δεν υ

πάρχει εφίδρωση. Η συχνότητα του σφυγμού είναι αυξημένη και οι 

αναπνοές συχνές και αδύνατες. Υπάρχουν διαταραχές πήξεως του 

αίματος (που οδηγούν σε αιμορραγίες από διάφορα όργανα - εγκέ

φαλος - καρδιά - νεφρά - ήπαρ) βλάβη από το συκώτι εμφανίζεται 

24-36 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και χαρακτηρίζεται 

από εμφανή ίκτερο. Η νεφρική ανεπάρκεια είναι συνήθης επιπλοκή 

Οι προσβαλλόμενοι από τηγ θερμοπληξία (εγκατάσταση του συνδρό

μου) μπορεί να πεθάνουν μέσα σε λίγες ώρες μετά την ανακάλυψή 

τους. Μερικοί όμως ασθενείς πεθαίνουν αρκετές εβδομάδες μετά 

το οξύ επεισόδιο συνήθως από έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή α

νεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, βρογχοπνευμονία.

Η θερμοπληξία απαιτεί ηρωικά επείγοντα μέτρα. Ο χρόνος είναι 

πολύτιμος μπορεί να χαθεί χρήσιμος χρόνος για την ακριβή διάγνωση 

και να αντιμετωπισθεί το περιστατικό σαν εγκεφαλικό, ουρολοίμωξη ή 

αηορύθμιση προϋπάρχουσας νόσου με ολέθρια αποτελέσματα.

Τι cfvqi η ηλίαση και gc τι διαφέρ€ΐ από την θ ε ρ 

μ ο π λ η ξ ία :

Κατάσταση προερχόμενη από την άμεση επίδραση έντονης η

λιακής ακτινοβολίας (ερυθρές και υπέρυθρες ακτίνες) στην κε

φαλή. Η συμπτωματολογία της μοιάζει πολύ με τη συμπτωματολογία 

της θερμοπληξας από την οποία διαφέρει τόσο στις συνθήκες πρό

κλησης (θερμοπληξία προκαλείται και σε κλειστούς χώρους και σε 

ανήλιες ημέρες) όσο και στον μηχανισμό πρόκλησης (στην ηλίαση 

συμμετέχει και η άμεση επίδραση της ακτινοβολίας δια μέσου της 

κρανιακής κάψας στις μήνιγγες και στον εγκέφαλο, ενώ η θερμοπλη

ξία προκαλείται από ανεπαρκή αποβολή θερμαντικού).

Ποιες οι πρώ τες  βοήθειες  σ ε  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  θ ε ρ μο

πληξίας ή ηλίασης;

- Ο ασθενής πρέπει να τοποθετείται σε δροσερό χώρο (υπό 

σκιά) με επαρκή κυκλοφορία φρέσκου αέρα.

- Να του αφαιρεθούν τα επί πλέον ενδύματα.

- Χρήση κρύου νερού (λουτρό).

- Περιτυλίξεις με βρεγμένα κρύα σεντόνια.

- Ελαφρές εντριβές (μάλαξη) του δέρματος στα κάτω άκρα με 

κινήσεις προς την καρδιά (επιτάχυνση αποβολής της θερμότητας 

και επάνοδος του δροσερού περιφεριακού αίματος στον υπερ- 

θερμασμένο εγκέφαλο και τα σπλάχνα).

- Χορήγηση ψυχρών ποτών (όχι οινοπνευματώδη)

- Χορήγηση ορών σε βαρύτερες περιπτώσεις. □
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ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
(2 ο  μ έ ρ ο ς )

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Νικόλαος Μπλάνης

V. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατά τηνηροσένγιοη τουοχήματος, τ ο ε 
λέγχουμε γενικά, περιφερειακό και α 
πό κάτω, προσπαθώντας να επισημά- 
ν ο υ μ ε  ο ,τ ιδ ή π ο τε  θα  π ρ ό δ ιδ ε  την 
ύπαρξη κάποιου εκρηκτικού μηχανι
σμού ή τη δ ιενέργεια δολιοφθοράς.

Με τηνείοοδοστο όχημα, το ελέγχου
με από μηχα νολογικής  και λε ιτουρ 
γικής γενικά καταοτά οεω ς και π ρ ο 
σαρμοζόμαστε στη θέση και τα χειρι
στήριά του, με στόχο μια ασφαλή, α 
κίνδυνη και άνετη οδήγηση.

Αυτή η γρήγορη οπτική και φυσική ε 
π ιθ ε ώ ρ η σ η , μ π ο ρ ε ί να  π ρ α γ μ α τ ο 
ποιηθεί οε  λιγότερο από τρία λεπτά 
και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που 
ενέχονται οε μία τέτοιου είδους επ ι
χείρηση. Σε τελική ανάλυση οτο χειρι
στή εναπόκειται η ευθύνη για τη μηχα
νική α σ φ ά λε ια  του αυτοκινήτου και 
την π ρ ο σ τ α σ ία  του εα υτού  του και 
τωνεπιβατων.

VI. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ

Οι επικεφαλής των πληρωμάτων και 
οι υπεύθυνο ι των σ υ νο δ ε ιώ ν  α σ φ α
λείας, θα πρέπει να προγραμματίζουν 
τις καθημερ ινές  επ ιχειρήσεις, δ ίνο 
ντας οδηγίες πριν από την κίνηση του 
προσώπου. Γ ια τις τυχόναλλαγές στο 
πρόγραμμα, την πορεία και το δρομο
λόγιο, ενημερώ νονται όλοι οι οδηγοί 
και τα μέλη των προστατευτικών πλη
ρωμάτων. Ολοι πρέπει να γνωρίζουν 
καλά την όλη διαδικασία.

Συχνά παρατηρούνται αλλαγές των 
οδηγώ ν ή των πληρωμάτων, με α π ο 
τέλεσμα τησύγχυσηκαι την αναποτε
λεσματικότητα. Ακόμη επιβάλλεται να 
γίνεται ανάλυση προηγουμένω ν επι
τυχών επιθέσεων, ώστε να  αποκτάται 
εμπειρία και γνώση.

Τέλος η επικοινωνία είναι κλειδί για 
τον προοχεδιαομό της εκτέλεσης και 
τω ν κ α θ η μ ε ρ ιν ώ ν  ο δ η γ ιώ ν . Π ρός 
τούτο η συχνή επαφή με τους α ρ μ ο 
δ ίους (π ρ ω τό κο λλο ) ή τους σ υ νδ έ 
σμους αξιωματικούς είναι απαραίτητη 
και μας κρατάει ενήμερους πάνω οε 
κάθε αιφνίδια αλλαγή του δ ρ ο μ ο λ ο 
γίου κ.λπ.

Οι ε π ίσ η μ ε ς  σ υ ν ο δ ε υ τ ικ έ ς  ε ίνα ι 
πολύ εμφανείς και χρησιμοποιούνται 
για δημόσιες σχεδιασμένες κινήσεις. 
Κατά τη διάρκεια αυτών αστυνομικές 
μοτοουκλέττες ή συνοδευτικά αυτο
κίνητα παρέχουν τον απαιτούμενο έ 
λεγχο της κυκλοφορίας. Ανεπίσημες 
σ υ ν ο δ ε υ τ ικ έ ς  σ υ χ ν ά  χ ρ η σ ιμ ο 
ποιούνται για κινήσεις ρουτίνας ή όχι 
δ η μ ό σ ιε ς  εμ φ α ν ίσ ε ις  και π ρ ο σ φ έ 
ρουν χαμηλότερο προφίλ.

Οι σ υ νο δ ευ τ ικές  θα πρ έπ ε ι να  κι
νούνται γρήγορα, αλλά ομαλά και ε 
παγγελματικά, ώ στε να  επ ιτρέπουν 
και στα άλλα  οχήματα να κινούνται με 
ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται στις δ ιασταυρώ σεις . Στα 
πολυσύχναστα σημεία και τις επικίν
δυνες  περ ιοχές  πρέπε ι να υπάρχει 
αυξημένη ετοιμότητα. Πρέπει να δ ίνε
ται μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε γε
γονός  που α ρ γοπορεί η σταματά τη 
συνοδευτική.

Εάν επίκειται ένα ατύχημα το σ υνο
δευτικό όχημα θα πρέπει να είναι σε 
θέση να καλύψη ή να μπλοκάρει το ό 
χημα του προσώπου, ώστε να το προ 
στατέψει ή στη χειρότερη περίπτωση 
να  επαναστρέψει τη σύγκρουση. Εάν 
όμως εμπλακείσεατύχημα,θαπρέπει 
ομέσως τοπροστατευόμενο πρόσ ω 
πό να  σ υνεχίσει το ταξίδι. Το όχημα 
που ενεπλακη και ο  οδηγος παρ αμέ
νουν στον τόπο του ατυχήματος. Ω 
σ τόσο  υποστηρίζεται, ότι ο  οδηγός 
δεν  πρέπει να δείξει, ότι ήταν αναμε- 
μιγμένος στη συνοδευτική. Η ο μ ο λο 
γία του θα μ π ο ρ ο ύ σ ε  να  ενο χ λήσ ε ι 
εμμεσω ς το πρόσ ω πο και να προκα- 
λέσει πιθανή ευθύνη.

Μια συνοδευτική πομπή οχημάτων 
δ εν  είνα ι δύο ανεξάρτητα οχήματα. 
Είναι δύο ή και περισσότερα οχήματα 
που κινούντα ι σ αν ένα. Η α π ο τ ε λ ε 
σματική κίνηση απαιτεί μεγάλη π ρ ο 
σοχή και συνεργασία όλω ν των ο δ η 
γών. Στην τυπική συνοδευτική τριών ο 
χημάτων, το όχημα που οδηγεί χειρί
ζεται απο ασ τυνομ ικούς ή π ρ ο σ τα 
τευτικό πλήρωμα. Σε περίπτωση επι- 
θέσεω ς το όχημα αυτό απαντά στην 
επίθεση και συμπλέκεται με τους επι- 
τεθέμενους. Το ίδιο όχημα μπορεί να 
προηγείται της συνοδευτικής, ώστε

να πληροφ ορεί για τις λεπτομέρειες 
της κυκλοφοριακής κατάστασης, τις 
επικίνδυνες περιοχές και στον προο- 
ρ ιμό καθαρίζει και ασφαλίζει την π ε 
ριοχή πριν την άφιξη τουπροστατευό- 
μενου προσώπου. Τ ο επόμενο όχημα 
ε ίν α ι αυτό  του π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ο υ  
πρ ο σ ώ π ο υ  και είναι το πρώτο όχημα 
στο σχηματισμό δύο αυτοκινήτων. Ο 
επ ικεφ αλής  του πληρώ ματος  κατα
λαμβάνει το δεξιό μπροστινό κάθισμα 
και ε ίν α ι ο σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  μεταξύ του 
προσώ που και του πληρώματος, Το ό 
χημα  αυτό π ρ έπ ε ι να  κινείται με μια 
π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έ ν η  κατά τη δ ιά ρ κε ια  
της ανασκόπησης πορείας, ταχύτητα.

Η οδήγηση πρέπει να είναι ομαλή και 
αναμενόμενη . Πρέπει να αποφεύγε
ται η υπερβολική επιτάχυνση, ε ιδ ικό
τερα υστέρα από το σταμάτημα και η 
οδήγηση μακριά από το όχημα που α 
κολουθε ί. Ο ο δ η γ ό ς  του οχήματος 
του π ρ ο σ ώ π ο υ  πρ έπ ε ι εγκαίρως να 
κάνε ι πρ ο ε ιδ ο π ο ιη τ ικό  σ ήμα  για τις 
στροφές και τις αλλαγές λωρίδας, ώ 
στε να επιτρέπει στο όχημα που ακο
λουθεί να μπλοκάρει. Οι στροφές ε- 
κτελουνται πιο κλειστές από τις φυ
σιολογικές, ώστε το όχημα που ακο
λουθεί να μπορεί να μπλοκάρει και να 
δ ια τηρε ί την κάλυψη. Το όχημα  του 
π ρ ο σ τα τευ ό μ ενο υ  π ρ ο σ ώ π ο υ  π ρ έ 
πει να αποφεύγει να διασχίζει τις δ ια
σταυρώσεις με κίτρινο φως, γιατί αυτό 
εξαναγκάζει το όχημα που ακολουθεί 
να  περάσει με κόκκινο.

Ο λα τα οχήματα λειτουργούνται και 
οδηγούνται σαν μια μονάδα. Το όχη- 
μ α π ο υ  α κο λο υ θ ε ί π ερ ιέχ ε ι το π ρ ο 
στατευτικό πλήρω μα. Ο επικεφαλής 
της βαρδυας καταλαμβάνει το δεξιό 
μπροστινό κάθισμα και ελέγχει τη συ
νοδευτική. Το όχημα που ακολουθεί 
είναι τοποθετημένο περίπου στα 3/4 
του μήκους αυτοκινήτου πίσω από το 
ό χημα  του π ρ ο σ τα τευ ό μ ενο υ  π ρ ο 
σώπου και διατηρείται ως παρακλάδι 
1/2 του πλάτους  αυτοκινήτου κατά 
προσέγγιση. Σ. αυτή τη θέση, το όχημα 
που α κολουθεί, παρέχει συνεχή κά
λυψη μπλοκάροντα ς  ό λες  τις α λ λ α 
γ ές  λ ω ρ ίδ ω ν . Οι σ τ ρ ο φ έ ς  εκτε- 
λούνται ανοικτές, ώστε να διατηρεί
ται το παρακλάδι και η απόσταση.
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Το ό χ η μ α  π ου  α κ ο λ ο υ θ ε ί οδ η γε ί 
σ την ο υ σ ία  το ό χ η μ α  του π ρ ο σ τα - 
τευόμενου προσ ώ που  μέσω  της κυ
κλοφορίας.

Οι οδηγο ί πρέπει να γνω ρίζουν τη 
θ έσ η  τους  οτη σ υ νο δ ευ τ ική . Σε ο 
δούς με πολλές λωρίδες πρέπει να α 
ποφεύγεται η μεσ α ία  λω ρ ίδα κυκλο
φορίας. Ελέγχεται η ταχύτητα, ώστε 
να εμποδίζονται τα άλλα  οχήματα να 
μ π α ίν ο υ ν  μεταξύ αυτώ ν της σ υ ν ο 
δευτικής. Κάθε άτομο, στα προανα - 
Φ ερθέντα οχήματα, έχει μια οπτική 
περιοχή ευθύνης και υπευθυνότητας. 
Ο λα τα μέλη είναι υπεύθυνα για την α 
σφαλή διεξαγωγή της συνοδευτικής 
και έγκαιρη αναγνώριση κάθε πιθανού 
κινδύνου ή επιθέοεως.

Σε κ ά π ο ιε ς  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  οι σ υ ν 
θήκες μπορεί να απαιτήσουν μεγάλη 
ταχύτητα η επιχείρηση έκτακτης ανά 
γκης. Για την τελευταία υπάρχουν α ρ 
κετές σ οβαρές  απόψεις, Ας υ π ο θ έ
σουμε ότι βρισκόμαστε οε μια επίση
μη συνοδευτική και είνα ι πλήρω ς δι
καιολογημένη μια πορεία  με “Σήμα Γ"..

Π ολλοί παράγοντες επηρρεάζουν 
την επ ιτυχ ία  μας, Κ α νένα ς  δε γεν- 
νήθηκεοδηγός για έκτακτες ανάγκες. 
Οσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο, συχνά δη
μιουργούν ατυχήματα. Υπαρχουν δύο 
τρόποι να μάθει κανείς  οδήγηση ε 
κτάκτων αναγκών. Ο πρώτος είναι αυ
τός μέσω  της εμπειρίας, της δοκιμα
σίας και τ ου λάθους. Είναι όμως επικίν
δυνος  γιατί μπορεί να δ ιαρκέσει α ρ 
κετά διάστημα και να στοιχίσει ακριβό. 
Ο άλλος τρόπος που είναι ο  περ ισσό
τερο επιθυμητός είναι αυτός κατά τον 
ο π ο ίο  μ α θ α ίν ο υ μ ε  τη θ ε ω ρ ία  στην 
πράξη και έπειτα κ ινούμεθα οτο επ ί
π εδ ο  της πρακτικής εκπα ίδευσης ο 
δηγώντας το αυτοκίνητο στα πλαίσια 
πραγματικών καταστάσεων και στα ά 
ρια της υποστήριξης.

Οπως με ά λλες  δεξιοτεχνίες. έτσι 
και στην οδήγηση σε έκτακτες α ν ά 
γκες, υπάρχει μια ιδιαίτερη ικανότητα. 
Μερικοί ενεργούν καλύτερα απ.τους 
άλλους, Ενα μέρος αυτής της ιδιαίτε
ρης ικανότητας είναι και το να μπορεί 
κανείς να δ ια ισθάνετα ι εγκαίρως το 
χάσιμο του ελέγχου του οχήματος, ώ 
στε να  λαμβάνει επα νορθω τικά  μ έ 
τρα. Αυτή η διαίσθηση έχει να κάνει με 
την εσωτερική ικανότητα ισορροπίας 
του ατόμου. Επίσης να μπορεί να  α 
κούει τους ήχους που κάνει το όχημα, 
τους κραδασμούς μέσω του καθίσμα

τος. του τιμονιού και του πατώματος 
και φυσικά να βλέπει μέσω  του παρ- 

μπρίζ. Η δεξιοτεχνία του καθορίζεται 
περ ισσότερο από τ ο πόσ ο  γρήγορα 
αξιολογεί όλα  αυτά. Το όχημα ομιλεί 
στον οδηγό οε μιά νέα γλώσσα. Οσο 
πιο εύκολα μαθαίνει να  διερμηνεύει 
αυτή τη γλώ σσα και όσο πιό γρήγορα 
και καλά αντιδρα. τόσο καλύτερα λει
τουργεί σε καταστάσεις οδήγησης έ 
κτακτης ανάγκης.

Ο οδηγός πρέπει να είναι ικανός να 
αντιλαμβάνεται τόσο τα όρια τα δικά 
του, όοο  και του οχήματος του και το 
κυριότερο να γνωρίζει να παραχωρεί 
προτεραιότητα στα ά λλα  οιχήματα. 
αλλά και στους πεζούς. Το γεγονός ό 
τι ο ο δ η γό ς  χρ ησ ιμοπο ιε ί κόκκινο ή 
μπλε  φώς έκτακτης ανάγκης (φάρο) 
και έχει ενεργοποιήσει τη σειρήνα, α 
ποτελεί μόνο μια απαίτηση για προτε- 
ρ α ιό τη τα , η ο π ο ία  μ π ο ρ ε ί, ε ίτε  να  
θ ε ω ρ η θ ε ί δ ε δ ο μ έ ν η , ε ίτε όχι, από 
τους ά λλο υ ς  οδηγούς. Γι. αυτό δεν  
πρέπει ποτέ να οδηγούμε με τέτοιο 
τρόπο, που εάν δεν  μας παραχω ρη- 
θ ε ί π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α  θα  σ υ γ κ ρ ο υ - 
σθούμε. Στις μεγάλες διαβάσεις είναι 
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  ν α  μ η ν  α κ ο υ σ θ ε ί η 
σ ειρήνα  αρκετά νωρίς από τους ά λ 
λους οδηγούς, ώστε να κινηθούν έ 
γκαιρα έξω από την πορεία μας. Πραγ- 
ματι η σειρήνα θα εκπλήξει τους π ε 
ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς  ο δ η γ ο ύ ς ,κ ά ν ο ν τ ά ς  
τους να παρεμποδίσουν τηυν πορεία 
μας ή να κινηθούν κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προκαλέσουν ατύχημα. Στις 
ανοικτές λεωφόρους ο φάρος μπορεί 
να οδηγήσει την κυκλοφορία έξω απά 
την πορεία μας. Και τούτο γιατί αυτός 
Φαίνεται αρκετά νωρίς, ώστε να επι
τρέπει στους οδηγούς να κινηθούν α 
σφαλώς σε άλλη λωρίδα.

Η υπέρβαση των οχημάτων σε δ ρ ό 
μους με π ο λλές  λω ρ ίδ ες  κυκλοφ ο
ρίας, πρέπει να γίνεται πάντοτε από 
τα αρ ιστερά. Τ ο πρ ο σ π έρ α σ μ α  από 
τ α δεξιά, εγκυμονεί κινδύνους εμπλο
κής ο ε  ατύχημα. Ο δηγούμε στο αρ ι
στερά των λεωφόρων και δρόμω ν με 
π ο λ λ έ ς  λ ω ρ ίδ ε ς  κυ κλο φ ο ρ ία ς  και 
αφήνουμε την κυκλοφορία μπροστά 
μας να κινηθεί στα δεξιά μας. Στην α ρ 
γή κυκλοφορία η σ ειρήνα  μπορεί να 
είναι χρήσιμη, αλλά ποτέ χωρίς το φά
ρο. Οι ά λλο ι οδηγο ί ακούγοντας τη 
σειρήνα, πρέπει να  είναι σε θέση να 
εντοπίσουν το όχημα έκτακτης ανάγ
κης που χρειάζεται προτεραιότητα.

Τα φώτα πορείας (μεγάλα) πρέπει ε 
πίσης να χρησιμοποιούνται κάθε φο
ρά που πηγαίνουμε με “Σήμα Γ". Σε ο 
δούς μεγάλης ταχύτητας και με πολ
λές λω ρ ίδ ες  κυκλοφορίας, όταν δε 
χρησιμοποιούμε σειρήνα, μπορεί να 
χρησιμοποιήσουμε την κανονική κόρ
να, ώστε να κάνουμε τους οδηγούς 
να  ρ ίξουν μια ματιά στον καθρέπτη, 
εφ όσον δε μας έχουν αντιληφθεί κα
τά τη διάρκεια που πλησιάζουμε. Μ ό
λις δυό μικρά κορναρίσματα είναι α ρ 
κετά. Δεν πρέπει να  γινόμαστε ε ν ο 
χλητ ικο ί και ε κ ν ε υ ρ ισ τ ικ ο ί κατά τη 
διάρκεια της πορείας με "Σήμα Γ".

Ενας άλλος  παράγοντας στην επ ι
χείρηση μεγάλης ταχύτητας είναι το 
να κρίνουμε πόσο μέρος τ ου δρόμου 
μ π ο ρ ε ί να  χρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί. Σε στε
ν ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  δ ιπ λ ή ς  κ α τ ε υ θ ύ ν - 
σεω ς, μπορούμε να  κινηθούμε ε λ α 
φρά μέσα οτο αντίθετο ρεύμα κυκλο
φορίας ώστε να τοποθετηθούμε σε 
καλύτερη θέση για μιά στροφή δεξιά. 
Μ όλις φ θ ά ο ο υ μ ε  στην κορυφ ή της 
στροφής, επανερχόμεθα στη λωρίδα 
μας και σ. αυτό το σημείο  μπορεί να 
π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ ο υ μ ε , εά ν  μπορούμε να 
κινηθούμε πάλι αριστερά ώστε να ε- 
ξέλθουμεαπά τη στροφή.

Εαν ο δ ρ ο μ ο ς  ε ίνα ι ά δ ε ιο ς , μ π ο 
ρ ούμε  να επ α νέλθ ο υ μ ε  στην προη
γ ο ύ μ ε ν η  ε ν έ ρ γ ε ια , α λ λ ά  π ά ντο τε  
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι 
να παραμείνουμε στη δική μας λω ρ ί
δα. Στην αριστερή στροφή όπου η ο 
ρα τότητα  π α ρ α κ ω λ ύ ε τ α ι δ ε ν  μ π ο 
ρ ούμε να  οδηγούμε με τον ίδιο τρό
πο. Θα ε ίμαστε ήδη στην εξωτερική 
πλευρά  και έτσι τεχνικά στην κατάλ
λ η λ η  θ έ σ η  γ ια  ε ίσ ο δ ο  μ ε  μ ε γ ά λ η  
ταχύτητα, αλλά  δεν μπορούμε να κι
νηθούμε στο αντίθετο ρεύμα  για μια 
στροφή. Αυτό μπορεί να μας φέρει σε 
λάθος λωρίδα χωρίς ορατότητα. Μ ό
λις φθάοουμε στο σημείο όπου μπο
ρούμε να δούμε ότι η αριστερή λω ρ ί
δα είναι άδεια, είναι πλέον αργά ώστε 
να δ ιαμορφώ σουμε μια τεχνικά ορθή 
γραμμή. Θα πρέπει να  περ ιμένουμε 
στη λωρίδα μας και να οδηγούμε α ρ
γά.

Με λίγα λόγια, περιγράφοντας την 
όλη κατ ασταση λέμε ότι μπορούμε να 
"κλέψουμε" στη δεξιά στροφή, αλλά 
όχι στην αριστερή. Τέλος, μέσ α  στη 
δική μας λω ρ ίδα, μπορούμε ελαφρά 
να  π ρ ο σ α ρ μ ό σ ο υ μ ε  τη γραμμή μας 
για ένα τεχνικό πλεονέκτημα. □
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ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Επιμέλεια: Π.Υ. Φώτης Μακροζαχόπουλος

Η λαϊκή σοφία αναφέρει καθαρά ότι ο καθένας είναι τόσο 

νέος όοο αισθάνεται. Σ'αυτό τα λόγια υπάρχει βέβαια αρκετή δό

ση αλήθειας καθώς η επιστήμη παραδέχεται την ύπαρξη μιας "λει

τουργικής" ηλικίας, που δεν συμβαδίζει με αυτή της ημερολο

γιακής.

Σίγουρα "δέκα χρόνια μεγαλύτερος" δεν σημαίνει "δέκα χρόνια 

χειρότερος" ή "δέκα χρόνια λιγότερο αξιόλογος". Η κοινωνία ε

φαρμόζει μια μέθοδο ταξινόμησης των ανθρώπων, για λόγους 

που ενδιαφέρουν εκείνη, τη διαβάθμισή τους σε ηλικίες, χωρίζο

ντας τους σε νέους, ενήλικες και γέρους. Η ανάγκη αυτή της κοι

νωνίας μπορεί να γίνει σεβαστή στο βαθμό που δεν τους αναγκά

ζει είτε ν'αναλάβοιιν πρόωρες ευθύνες ή ν'αηοσυρθούν χωρίς τη 

θέλησή τους, ή να στερηθούν χαρές και ευκαιρίες, που είναι σε 

θέση να εκμεταλλευτούν.

Στο θέμα της οδήγησης στην τρίτη ηλικία, που εξετάζουμε, θα 

βοηθούσε αν παίρναμε υπόψη μας τη διαφορά ανάμεσα στο "γέ- 

ρασμα" και τα γηρατιά. Το "γέρασμα" μπορεί να θεωρηθεί μια δια

δικασία ή ένα σύνολο από διαδικασίες, που διαρκεί χρόνια και τα 

"γηρατειά" σαν μια κατάσταση που τοποθετείται πολύ αργά στη 

ζωή. Πάντως οι επιπτώσεις στην οδήγηση λόγω προχωρημένης 

ηλικίας είναι σημαντικές λόγω αδύναμος του σώματος και του 

πνεύματος να προσαρμοσθούν στις συνθήκες τις σύγχρονης 

οδήγησης. Οι ενδείξεις ενδεχομένων κινδύνων πολλές φορές δεν 

γίνονται αντιληπτές ή και παρερμηνεύονται.

Στατιστικά όμως οι οδηγοί κάποιας ηλικίας δεν αποτελούν για το 

νομοθέτη μια ειδική κοινωνική ομάδα συνυφασμένη με κινδύνους απο 

κυκλοφοριακής αηόψεως. Γίαυτό ο νόμος ορίζει ότι "το ερασιτεχνι

κό δίπλωμα οδήγησης χορηγείται (στους υγιείς) με ισχύ μέχρι το 65ο 

έτος της ηλικίας τους", ενώ μετά την υπέρβαση αυτού του ορ'ου ο 

ηλικιωμένος πλέον οδηγός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται κάθε 

τρία χρόνια στις τυπικές ιατρικές εξετάσεις.

Σε κάθε ηλικία, όμως, καλοί είναι αυτοί οι οδηγοί που έχουν 

συναίσθηση των δυνατοτήτων τους. Ετσι, σ'ατυχήματα, που ανα- 

ςρέρεται σαν αιτία ή "υπερβολική ταχύτητα" στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι οδηγοί αυτοί είναι νέοι άνθρωποι. Ακόμη, στις νεα

ρές ηλικίες αποδίδεται στο αλκοόλ, ο πενταπλάσιος πεμ'που α

ριθμός ατυχημάτων, απ'ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το πόσο α

σφαλείς θα είναι οι μετακινήσεις στην τρίτη ηλικία εξαρτάται από 

το πόσο καλά και σωστά είχαν αφομοιωθεί οι πληροφορίες και οι 

γνώσεις γύρω από το αυτοκίνητο σε νεαρότερη ηλικία. Ο ηλικιω

μένος πρέπει να γνωρίζει ότι διαθέτει περιορισμένη δινατότητα 

να ανακαλέσει στη μνήμη του ήδη γνωστές πληροφορ'ες.

Οι οδηγοί που έχουν ξεπεράσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να αντιληφθούν και να αξιο

λογήσουν γρήγορα μια κατάσταση. Για το λόγο αυτό, η πιθανότερη 

αιτία των ατυχημάτων τους είναι η παραβίαση της προτεραιότη

τας. Μετά το 70ο έτος της ηλικίας εξασθενεί η μνήμη ενώ δεν 

μπορούν να εκτελεστούν άμεσα οι διάφορες διεργασίες που λαμ

βάνουν χώρα στον εγκέφαλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γι'αυτό 

ο πεζός τον οποίο είδε ο οδηγός αλλά που τελικά τον παρέσυρε.

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ίδιος ο ηλικιωμένος οδη

γός -ή κάποιο άτομο του άμεσου περιβάλλοντος του- μπορεί 

εύκολα να διαπιστώσει, με τη βοήθεια μερικών παρατηρήσεων, αν 

εξακολουθεί να οδηγεί με ασφάλεια. Τα συνήθη "συμπτώματα" 

σ'αυτή την περίπτωση είναι: "Μεγάλος αριθμός καταστάσεων, που 

ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα, κατά 

τη διάρκεια μερικών ημερών - ή μια σειρά τέτοιων καταστάσεων 

σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

* Συνεχής ενόχληση και παρεμπόδιση των άλλων οδηγών.

* Συχνή παραβίαση των σημάτων και καθυστερημένη διαπίστω

ση των παραβάσεων.

•Αλλα οχήματα να γίνονται αντιληπτά με καθυστέρηση.
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* Αυξημένη νευρικότητα, που εκδηλώνεται κυρίως με χαρακτη

ριστικές κινήσεις των χεριών.

* Δυσκολία τόσο στην κατανόηση των οργάνων και των χειρι

στηρίων όσο και στον εντοπισμό των τελευταίων.

* Μικροχτυπήματα του αυτοκινήτου, συχνό σβήσιμο του κι

νητήρα και γενικά λανθασμένοι χειρισμοί.

* Εξασθένηση μνήμης.

* Ορια ταχύτητας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου 

που δεν γίνονται αντιληπτά.

Πάντως επβάλλεται οι ηλικιωμένοι οδηγοί να προστατεύοιν τον εαυ

τό τους από τις άσκοπες επιβαρύνσεις. Ετσι πρέπει να αποφεύγουν τις 

μετακινήσεις στα κέντρα των πόλεων και τις ώρες αιχμής, να μ -jv οδη

γούν με βροχή και ομ'χλη και να μην ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Δραστηριότητες και δοκιμασίες που στηρίζονται στο άγχος της 

κίνησης και στην ταχύτητα αφήνουν σε μειονεκτική θέση τους γέρους 

Δεν τα καταφέρνουν εξσου καλά με τους νεότερους

Το ηλικιωμένο άτομο αποκαλύπτει την ικανότητα του να μαθαίνει, 

ν.α σκέφτεται, να θυμάται, να επιλύει προβλήματα και να κινείται όταν 

δεν πιέζεται να κάνει γρήγορα και όταν του επιτρέπεται να προχω- 

ράει με το δικό του ρυθμό. Δεν είναι παράλογο να σεβόμαστε τη 

γενική διαφορά στην ψυχοκινητική ταχύτητα ανάμεσα στους γέρους 

και τους νέους. Μια τέτοια αντιμετώπιση προτείνει, άλλωστε, τρό

πους λειτουργίας και απόλαυσης της ζωής που δεν εξαρτώνται τό

σο από την ταχύτητα, όσο από την ίδια την προσωπικότητα του ατό

μου και τη νοημοσύνη του. Η ελάττωση της ψυχοκινητικής ταχύτητας 

δεν θα ήταν τόσο φανερή ή σημαντική σε μια κοινωνία απαλλαγμένη 

από την τάση και τη δυναμκή της βιασύνης.

Ισως αξζει να σημειώσουμε ότι η επιβράδυνση του ρυθμού αρ

χίζει να υιοθετείται από πολλούς ανθρώπους σαν ένας πιο χαλαρός 

πιθανά mo ανθρώπινος τρόπος ζωής. Η τάση μας για επιβράδυνση 

στα τελευταία χρόνια της ζωής μας μπορεί να είναι ο τρόπος που 

διαλέγει η φύση να μας δείξει, ότι αντί να βιαζόμαστε να φτάσουμε 

στον προορισμό μας καλύτερη είναι ν'απολαύσουμε το τοπίο, που 

διασχίζουμε ταξιδεύοντας μέσα στη ζωή. □
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Ερωτικό δράμα 
στη Νάξο 
του 1825

Στα χρ ό ν ια  της Επανάστασης του 
1821 πλήθος καταδ ιω γμένω ν, αλλά  
και τυχοδιωκτών, συγκεντρώθηκε στα 
νησιά των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο 
μ έ ρ ο ς  των “προσ φ ύγω ν" π ρ ο ε ρ χ ό 
ταν από τις ακτές της Μικρός Ασίας, 
την Κρήτη, την Κάσο και τα Ψαρά. Δεν 
έλε ιπα ν  όμω ς και εκείνοι, που έφτα
ναν στις Κυκλάδες από τη χέρσο Ελ
λάδα, για ποικίλους λόγους, κυρίως ό 
μως για να αποφύγουν τις πολεμικές 
συγκρούσεις. Οι πρόσφυγες αυτοί κα
τά ένα  σημαντικό μέρος τους υπήρ
ξαν πηγή δεινώ ν για τ α Κυκλαδονήοια, 
αφού -μη έχοντας  τίποτα π λέο ν  να 
χ ά σ ο υ ν- δ η μ ιουρ γούσ α ν συχνά τα
ραχές και ά λλα  προβλήματα. Για π α 
ρ ά δ ε ιγ μ α  οι Κρήτες και Κάσιοι π ρ ό 
σφυγες στη Νάξο την άνοιξη του 1826 
εξόπλισαν πειρατικό πλοιάρια, με τα 
οποία λήστεψαν κάποια αυστριακά ε 
μπορικά σκάφη. Οι πράξεις αυτές ε π έ 
σ υ ρ α ν  την ο ρ γ ή  του α υ σ τ ρ ια κ ο ύ  
ναυάρχου μαρκηοίου Παουλούτζι, ο 
ο πο ίος  απεβ ίβαοε αποβατικό σώ μα 
700 ανδρώ  ν στ ο νησί που αποχώρησε 
μετά τρεις  η μ έ ρ ε ς  έχο ντα ς  στο ε 
νεργητικό του πλείστες όσες βιοπρα- 
γίες και έγγραφο υποταγής των Κρη- 
τών παροίκων.

Στα Κυκλαδονήοια την Προσωρινή 
Διοίκηση της Ελλάδας εκπροσωπούν 
οι Επαρχοι, οι οποίοι ασκούν την εξου
σία τους επικουρούμενοι. άλλοτε πε
ρ ισσότερο και άλλοτε λιγότερο, από 
τους τοπικούς προκρίτους. Συνήθως 
έχουν υπό τις διαταγές τους το Γενικό 
Α στυνόμο, το Λ ιμενάρχη (τον καπε- 
ταν ντεπόρτο) και μικρή εκτελεστική 
δύναμη. Οι κυβερνητικές οδηγίες δεν 
είνα ι πάντα επαρκείς για την αντιμε
τώ π ισ η  τω ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  π ο υ  
προκύπτουν ή και αν  είνα ι επαρκείς  
δ ε ν  είνα ι πάντα εφικτή η εφ αρμογή 
τους. Ετοι οι Επαρχοι, ή άλλο ι κυβερ
νητικοί υπάλληλοι, είναι αναγκασμέ
νοι να αυτοσχεδιάζουν ως ένα  βαθμό 
ή να απευθύνονται οτο διοικητικό κέ
ντρο για παραπέρα οδηγίες.

Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει και στη 
Νάξο τον Ιούλιο του 1825.0  Αργείτης 
Κωνσταντής Μερτοάνης για τα μάτια 
της (π ιθα νότα τα ) ω ρ α ία ς  Ποθητής 
σκότωσε νεαρό Κυδωνιέα πρόσφυγα 
οτο χωριό Ακάδημοι. Ειδοποιήθηκε ο 
Επαρχος, ο ο π ο ίο ς  δ ιό ρ ισ ε  π εντα 
μελή επιτροπή εκ “σημαντικώ ν υ π ο 
κε ιμ ένω ν” για τη δ ιενέργεια  ανακρ ί
σ εω ν  και την έκδοση απόφασης. Τα 
μέλη  της επιτροπής, αφού ορκίσθη- 
καν, προχώ ρησαν στο έργο τους και 
τ ελικά έκριναν τ ον κατηγορούμενο έ 
νοχο, προκρίνοντες για τηνπράξη του 
την ποινή του θανάτου. Μάλιστα οι κά
τοικοι πιέζουν τον Επαρχο να εκτελε- 
σθεί η ποινή οτο νησί ‘προς παραδειγ
ματισμόν και των λοιπόν, διότι αν τούτος 
δεν παιδευθή ενταύθα, τότε η ζωή έκα
στου δεν είναι εις ασφάλειαν'. Ο Επαρ
χος έχοντας προφανώς επιφυλάξεις 
για το νομοτυπο της δ ιαδ ικασ ίας α 
πευθύνεται οτο Υπουργείο της Αστυ
νομίας για ‘να επίταξη το ποιητέον". Α- 
τ υχώς η αρχειακή έρευνα δεν ευοδό- 
θηκε ως προς  την απάντηση του Υ
πουργείου. Συνήθως όμως οε τέτοιες 
περ ιπτώ σεις  δ ιέτα ο ο ε  την ενώ π ιον 
του  π α ρ α π ο μ π ή  του δ ρ ά σ τ η . Ας 
δο ύ μ ε  λο ιπόν  πως περιγράφεται το 
περιστατικό μερικά από τα έγγραφα 
που εντο π ίσ α μ ε  οτα Γ ενικά  Α ρχεία  
του Κράτους (Μινιστέριο της Αστυνο
μίας, φάκ. 28 και 29). Επί πλέον αξίζει να 
π ρ ο σ έ ξε ι κανε ίς  τη γ λ ώ ο ο α  της ε 
ποχής στην προσπάθεια της να περι- 
βληθεί νομικούς τύπους.

-  1 -

Οι υπογεγραμμένοι διοριαθέν τες κατ. 
επιταγήν του Επαρχείου υπ. αριθ.226πε- 
νταμελής Επιτροπή δια τηνεξέτασιν του 
προκειμένου φόνου, ως ευπειθείς, εδέ- 
χθημεν το αυτό βάρος και ορκωθέντες 
εις το ιερόν ευαγγέλιον θέλει κάμωμεν 
τας εξετάσεις και θέλει ενεργήαωμεν  
κάθε τιαποβλέπονεις τηνπερί τούτουε- 
ξακρίβωσιν απαθώς καίμε φόβον θεού.

Τη 18 Ιουλίου εν Ναξω

Η πενταμελής Επιτροπή
Κώνο τον τίνος Κόκκος Δου Καγκελλάριος
Ιερώνυμος Βαρότσης
Δημήτριος Παζαίος
Αλεβίζος Σέρβος
Γεώργιος Μελιοσηνός
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Προς το έξοχον Επαρχείον Νάξου 
Ημείς οι υπογεγραμμένοι, διορισθέ- 

ντες πενταμελής Επιτροπή, κατ. επιταγήν 
την όπισθεν του Επαρχείου Νάξου υπ. α- 
ριθ. 226, εις το ναεξατάσωμενκαιαποφα- 
σίσωμεν εν φοβω θεού, περί του κατά το 
χωρίον Ακαδήμους γενομένου φόνου 
του Κυδωνιό ως παρά του κατακρατηθέ- 
ντος τότε αμέσως Κωνσταντή Μερταά- 
νη. Αργείου, υπόπτου αναφανέντος.

Ελάβομεν εγγράφους τας ανηκούσας 
μαρτυρίας και αποτεινομένας εις την ε- 
ξακρίβωσιν του προκειμένου των εγχω
ρίων Ακαδήμων. Παρρουσιααθέντος δε 
του υπόπτου προς ημάς <5ις και τρις και 
πολλάκις και ποικιλοτρόπως εξετααθέ- 
ντος παρ. ημών, ωμολόγησε σαφέστα
τα ιδίοις αυτού χείλεσι το μεν αυτού α 
νοσιούργημα. άνευ παραμικρός βίας ή 
παιδείας, ότι αυτός τον εφόνευσεν ε 
ντός ελαιογυρίου του Κουβά λεγομέ
νου. παραατήσαςλεπτομερώς τον τρό
πον και την ώραν, με την πιστόλαν όπου 
είχε κρυμμένην εις την ζώνην του ως at 
έγγραφοι εξετάσεις του σαφέστατα α- 
ποδεικνύουοι. τας οποίας, καθώς και 
τας των εγχωρίων, σας διευθύναμεν με 
την απόφασίν μας. Ωμολόγησε δε εισέτι 
ο αυτός φονεύς τα χρήμα τα του φονευ- 
μένου. όπου ήρπασεν (άπερ πρότερον 
διόλου ηρνείτο. ότι τα είχε κρυμμένα εις 
το απέναντι περιβόλι του πύργου του κυ
ρίου Μιχαήλ Μαρκοπολίτου, τα οποία  
ε υ ρ ε θ έ ν τ α  ή σ α ν  μ ό ν α  γ ρ ό σ ια  26, 
παρ(άδες) 12 και ένα παλαιομαχαιράκι. 
εκτός των ευρεθέντων επάνω του φο- 
νέως εις ένα μουσαμάν γρόσια δέκα έξ 
και εν εκα τοσ τάρι κάλπικον και τα εις τον 
κοπρόλακκον ευρεθέντα ρούχα τουφο- 
νευ θ έντο ς . παρ. αυτού του φονέως  
κρυμμένα, τα οποία αυνίσταντο εις μίαν
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οερβέταν, ένα φέσι, ένα κιουλάφι και ένα 
μανύήλι. Καθ. όλους ουν τους πολιτικούς 
και χριστιανικούς νόμους, ως φόνον απο- 
δεδειγμένως προμελε τημενον, καθώς ο 
ίδιος ωμολόγησεν, τον οποίον από φυ
σικήν αυτού κακίανκαιδι. αισχροκέρδειαν 
έπραξε. και όχι από άλλην τινά αιτίαν κι
νούμενος, αποφαοίζομεν συμφώνως ότι 
ο ρηθείς ο Κώνο ταν τής Μερτσάνης εξ 
Αργους, φονεύς προφανέστατος, είναι 
ένοχος θανάτου, Καθυποβάλλομεν την 
α π ό φ α ο ίν  μα ς  εις την επ ίκρ ισ ιν  της 
Διοικήσεως και υποσημειούμεθα.

Τη24 Ιουλίου 1826 ενΝάξω. 
Ιερώνυμος Βαρά τοης 
Κωνσταντίνος Κόκκος ΔουΚαγκελλάρος 
Δημήτριος Παζαίος 
Αλεβίζος Σέρβος 
Γεώργιος Μελισοηνός

- 3 -
Εξέτασις Βα του Κωνσταντίνου Μερ- 

τζάνη Αργείου παρά της ιδίας Επιτροπής 
παρόντος τουευγ(ενεστάτου)Επάρχου 
και των κυρίων Επισ τατών της Χωράς και 
των χωρίων.

ΕΡ: Ηλθες εις τον εαυτόν σου; μετε- 
νόησες να ειπής την αλήθειαν:

ΑΠ: Μάλισ τααυτόςοσκο τωμένος αγα
πούσε την Ποθητήν από το χωρίον Α- 
καδήμους και επήγεν εις το σπίτι της να 
αυνομιλήσημ. αυτήν πλην έλειπε. Βλέπο- 
ντάς τον εγώ εθύμωσα και επήγα και τον 
ηρώτησα 'τι θέλεις αυτού και χτυπάς την 
πόρτα" και αυτός με θυμώδη τρόπον μου 
είπε 'τι σε μέλλει' και με εξύβρισε. Από ε - 
κεί έφυγε και επήγε μέσα εις το έλαιο γύρι 
του κουβά και εκάθισεν. Βλέπον τάς τον ε - 
γώ εμβήκα μέσα εις το ελαιογύρι και τον 
ηρώτησα τι θέλει και αυτός μου απεκρίθη 
πάλιν 'τισεμέλλει, εσύ τιθέλεις εδώ;', ε 
γώ δε θυμωμένος του είπα να φύγει από 
το ελαιογύρι και αυ τός πάλιν έλεγεν εις 
εμέ να φύγω και συγχρόνως έπιασε μια 
πέτρα και μου την έσυρε. Τότε και εγώ 
εύγαλα την πιστόλα όπου εκρατούσα  
κρυμμένην εμπρός μου. εις το ζωνάρι 
ιίου και οκεπαομένην με το γελέκι μου και 
του την ε τράβηξα,

ΕΡ.Ητο κοντά όταν του την έσυρες:
ΑΠ: Κοντά δυο βήματα.
ΕΡ: Ευθύς έπεσε κάτω;
ΑΠ: Οχι. έκαμεν έν κίνημα και εκάθισεν 

εις την ελιάν και πάλιν εσηκώθη από την 
ελιάν και επήγεν εις την συκιάν. 

ΕΡΟμληοενότεν τουετραβηξες Try ποτό λα: 
ΑΠ: Οχι.
ΕΡ: Οταν τον είδες και επήγεν εις το ε 

λαιογύρι επήρες την πιστόλα:

ΑΠ: Τότε την επήρα δια να σκοτώσω ή 
αυτόν ή την Ποθητήν, αν επήγαινε να 
τον ευρή.

ΕΡ: Μόνος του επήγεν εις τον λάκκον 
και έπεσεν ή τον ε τράβηξες;

ΑΠ: Μόνος του.

ΕΡ: Οταν έπεσε πλέον κάτω συ τι έκα
μες τότε:

ΑΠ: Επήγα και επήρα νερόν και τον έ 
χυσα απάνω του στοχαζόμενος μήπως 
δεν είναι τελειωμένος, πληνήτο ξεψυχι- 
σμένος.

ΕΡ: Του επήρες τίποτα από τα ρούχα του;
ΑΠ: Μόνον την σερβέτα του. το κιου- 

λάφι. το μανδήλι και το φέσι. Τα έφερνα 
εις τον πύργον να ταρίψω, πλην βλέπο
ντας να είναι άνθρωποι εις το φουρνα- 
ριόν τα έρριψα εις τον λάκκον.

ΕΡ.Πόοα γράσα τονευρήκες απάνω του:
ΑΠ: Δεν ευρήκα.
ΕΡ: Είχες αρχήτερα παράδες:
ΑΠ: Μάλιστα εκρατούσα.
ΕΡ.Καισυδενείχεςναπάρης παπού τζια 

πριν τον σκοτώσης και την ιδίαν ημέραν 
εκα τεβης και επήρες παπού τζια;

ΑΠ: Εγώ είχα δικούς μου παράδες.
ΕΡ: Ποιος σε επαρακίνησε να το ειπής, ό τι 

είναι σκο τωμένος εις το ελαιογύρι ευθύς;
ΑΠ: Μόνος μου φιλανθρωπία κινούμε

νος, να τον θάψουν ως χριστιανόν.
ΕΡ: Διατί είπες των γυναικών πως είναι 

από την ελιάν εν φάντασμα και καπνίζει;
ΑΠ: Δια να μην υπάγουν και τον ιδούν 

και έξαφνα πάρουν λόγον από το ο τάμα 
του και μαρ τυρηθώ.

ΕΡ:Γρόσαευρήκες εις το κιουλάφι του;
ΑΠ: Οχι, δεν ευρήκα.
ΕΡ: Πώς μόνον επήρες το κιουλάφι του 

και σερβέ τα και όχι άλλα ρούχα;
ΑΠ: Δεν επρόφθασα να πάρω άλλα.
ΕΡ: Πώς ήτον χτυπημένος;
ΑΠ: Από τον αριτερόν ώμον επέρασεν 

εις το δεξιόν μέρος του στήθους η μπάλα.
ΕΡ: Τι την έκαμες την πιστόλαν εκείνην

με την οποίαν τον εσκότωσες;
ΑΠ: Εις τον πύργον την άφησαν, την ε 

ξαναγέμισα και την έβαλα εις το ίδιον 
μέρος, όπου ήτον δια να μη ευρεθή ά 
δεια και δώση υποψίαν.

ΕΡ: Τον καιρόν όπου τον είδες εις την 
πόρταν της Ποθητής και τηνεκτυπούσεν 
ο φονευθείς, πόθεν ήρχουαουν;

ΑΠ: Ηρχουμουν από την εκκλησίαν του 
Ταξιάρχου δια τον πύργον μας και τον 
ευρήκα εις την πόρταν της και του ωμί- 
λησα το τιθέλειωςάνωείπακαιεκείεξυ- 
βρισθήκαμεν ολίγον, φεύγοντας δε εγώ 
επήγα κατ. ευθείαν εις τον πύργον μας, 
επήρα την πιστόλα μου γεμάτην, κατέ
βηκα εις το ελαιογύρι του Κουβά, όπου 
τον ευρήκα και εκεί τον εσκότωσα.

ΕΡ: Εχεις καμμίαν απόδειξιν αν ο φο
νευθείς είχεν αν ταπόκρισιν ερω τικήνμε 
την Ποθητήν;

ΑΠ: Απόδειξιν δεν έχω. Εγώ εφανταζό- 
μην ότι συνσγρυπνουν ται μαζυ οι δύω των.

ΕΡ: Τα γαρόφαλα οπού επήρες από 
τον φονευθέντα. όπου λέγεις ότι τα εί
χες δια την Ποθητήν, τι τα έκαμες:

ΑΠ: Τα έκρυψα εις μίαν τρύπα μέσα α 
φού τον εσκότωσα.

Κωνσταντής Μελτζάνος Αργείος βε
βαιώνει το παρόν δια χειρών εμού πρω- 
τόπαπα και πνευματικού Τζιώτη. παρευ- 
ρεθέντοςεις τηνεξέτασιν.

Ιάκωβος Κόκκος παρευρεθείς εις την 
εξ έ τασιν μαρ τυρώ.

Γερμανός Σιμαρί(..)ας παρευρεθείς  
μαρτυρώ.

Αναστάσιος Ναυπλιώτης επιστάτης όλων 
των χωρίων συμπαρευρεθείς μαρ τυρώ.

Κατά περίστασιν ευρέθην ο υπογε
γραμμένος παρών εις την παρούσαν ε- 
ξέτασιν και εξομολόγησιν του φονέως 
Κωνσταντή ΑργείουΚ. Μεταξάς.

Δημήτριος Γκιουστινιάνος παρευρε
θείς εις την εξέτασιν μαρτυρώ.

Επιμέλεια Υηαστ. Α. Κων/νοςΔανούσης
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ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ 
α  ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜα

Σε ειδική τελετή που έγινε στις 
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ορκίστηκαν 185 νέο ι Υπαστυνόμοι 
Β.. Τα ξίφη στους νέους  Αξιωματι
κούς απένε ιμε  ο Υπουργός Δημό
σ ια ς  Τάξης κ. Σ τ έ λ ιο ς  Π α π α θ ε - 
μελής.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας 
Γείτονας, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, 
ο Α. Α ντ ιπρόεδρ ος  της Βουλής κ. 
Κρητικός. Βουλευτές, εκπρόσ ω πο ι 
των κομμάτων και διαφόρων κοινωνι
κών φορέων, ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Μ ανόλης Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί

Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βαοι- 
λόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, 
ο  Γ.Α.Δ.Α. Υ ποστρ άτηγος κ. Νικό
λαος Ρελάκης, ο  Δ/ντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. 
Κ ω ν/νος Λάκκας, πολλο ί ανώτατοι 
και ανώτεροι Αξιωματικοί της Αστυ
νομίας και των Ενόπλων δυνάμεων, 
καθώς και συγγενείς και φίλοι των 
νέων Υπαστυνόμων.

Στην η μ ε ρ ή σ ια  Δ ιαταγή του ο 
Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών. 
Αστυν Δ /ντής κ. Κω ν/νος Ζιανίκας 
απηύθυνε συμβουλές και παρα ινέ
σεις προς τους νέους  Υπαοτυνό- 
μους τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

"...Να έχετε α ληθ ινή  πίστη στο 
Θεό, με τη βοήθειά του δε θα μπο
ρέσετε να ξεπεράσετε τις δυσκο
λίες της ζωής σας.

Να μείνετε πιστοί στα ιδεώδη της 
φυλής μας και τις Εθνικές μας πα
ραδόσεις και έχετε απεριόριστη α
γάπη προς την πατρίδα.

Διαχειριστείτε την δοτή εξουσία 
που σας εμπιστεύεται η Πολιτεία, ό 
πως μας λέει το γνωμικό του Αγά- 
θωνα, που είναι χαραγμένο στην εί
σ οδο  της Σχολής, σύμφωνα με το 
οποίο. "Τον άρχοντα τριών δει με-

μνήσθαι: πρώτον μεν ότι ανθρώπων 
άρχει, δ εύ τερ ο ν  ότι κατά νόμους 
άρχει, τρίτον ότι ουκ αεί άρχει."

Σ υ μ π ερ ιφ ερ θ ε ίτε  με α νθ ρ ω π ιά  
και κα τα νό η σ η  στο σ υ ν ά ν θ ρ ω π ό  
σας. Δείξτε του αγάπη, σ υμπαρά
σ τασ η  στη στη δυστυχία  του και 
προστατέψτε τον από την αδικία και 
την αυθαιρεσία.

Εχετε υπόψη σας, ότι η Ελληνική 
Αστυνομία, πρέπει να  επιδιώκει τη 
βελτίωση των σ χέσ εω ν, με όλους 
τους πολίτες, γιατί τότε μόνο, μπο
ρεί να πετύχει στην αποστολή της.
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Να αγαπάτε τους υφισταμένους 
σας  και να  ε ν δ ια φ έ ρ ε σ τ ε  για τα 
προβλήματα τους. Εμφυσείοτε το αί
σθημα της ενσυνείδητης πειθαρχίας 
και της πρόθυμης συμμόρφωσης στις 
νόμιμες διαταγές των προϊσταμένων 
τους, όταν όμως επιβάλλεται να ε
φαρμόζετε λελογισμένα το πειθαρχι
κό δίκαιο για παραλείψεις τους, που 
θίγουν το κύρος της Αστυνομίας.

...Κύριε Υπουργέ,
Σας αναφέρω ότι οι 185 νέοι Υ- 

παστυνόμοι. αφού απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής τους στη

Σχολή, πλήρη επαγγελματική και ε 
πιστημονική κατάρτιση, είναι έτοιμοι 
να  προσφέρουν τις καλές τους υ
πηρεσίες στην Πατρίδα και τον Ελ
ληνικό Λαό.

...Νεόι Υπαοτυνόμοι,
Σας ευχαριστώ για το ενδ ιαφ έ

ρ ο ν  το ο π ο ίο  επ ιδ ε ίξα τ ε  και τις 
προσπάθειες που καταβάλατε κατά 
τη φοίτησή σας στη Σχολή και σας 
προτρ έπω  να  π ρ οχω ρ ήσ ετε  στην 
εκπλήρωση της ωραίας αποστολής 
σαας, με αισιοδοξία, υπερηφάνεια, 
θάρρος και αποφασιστικότητα.

Με την πεποίθηση ότι θα αντα- 
ποκριθείτε απόλυτα στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής, στις προσ
δοκίες του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και τις Πατρίδας μας, 
σας συγχαίρω θερμά για την προα
γωγή σας και σας εύχομα ι υγεία, 
καλή σταδιοδρομία και "τύχης δεί- 
σθαι λαμπρός."
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Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτ. Υποθέσεων 
και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ουσιαστική και σημαντική βελτίω
ση της θέσης της Κύπρου στην πο 
ρεία  ένταξής της στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, πραγματοποιήθηκε στο Συμ
βούλιο Υπουργών Εσωτ, Υποθέσεων 
και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο.

Με πρω τοβουλία  της Ελληνικής 
αντιπροσω πείας και με την ουσ ια
στική βοήθεια των Βέλγων και των Ι
σ πανώ ν, επετεύχθη η αναβάθμιση 
της σχέσης της Κύπρου με τον Τρί
το Π υλώ να της Ευρω παϊκής Ενω
σης, δηλαδή τις Εσωτερικές Υποθέ

σεις, Μ ετανάστευση, Εργασία και 
Δικαιοσύνη, κάτι που θα έχει θετικές 
επιπτώσεις στην ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση,

Του Συμβουλίου πρ ο ή δ ρ ευ σ ε ο 
Ελληνας Υπουργός Δ ημοσίας Τά- 
ξεως κ. Στέλιος Παπαθεμελής. Επι
κεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσω
πείας, ήταν ο Υφυπουργός κ. Κώ
στας Γείτονας.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβου
λίου επελέγη ομόφωνα ο αρχηγός 
της Γ ε ρ μ α ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Mr,

S io rb e c h  ως επ ικεφ αλής  της EDU 
EUROPOL και εγκρίθηκε ο προϋπο
λογισμός της για το έτος 1995.

Επίσης συζητήθηκε το σχέδιο ψη
φ ίσματος του Συμβουλίου, στο ο 
πο ίο  περιέχονται οι αρχές που θα 
πρέπει να διέπουν την εισδοχή των 
υπηκόων τρίτων χωρών, στα κράτη 
μέλη, προς ανάληψη εργασίας.

Τέλος στο Συμβούλιο συζητήθηκε 
το σ χ έ δ ιο  σ ύ μ β α σ η ς  γ ια  τη δ η 
μ ιουργία ευρ ω πα ϊκού  συστήματος 
πληροφοριών.

Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Ισραήλ
Συνομιλίες με μέλη της Κυβέρνη

σης του Ισραήλ και αρμόδιους πα
ράγοντες, για συνεργασία των δύο 
χ ω ρ ώ ν  σ τους  τομε ίς  της α σ φ ά 
λειας. της προστασίας των σ υνό 
ρων, αλλά  και για την αντιμετώπιση 
του οργανωμένου εγκλήματος, της 
διακίνησης ναρκωτικών και της δ ιε

θνούς τρομοκρατίας, είχε ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Πα
π α θ εμ ελή ς , κατά τη δ ιάρκεια  της 
δ ιήμερης επίσημης επίσκεψής του 
στο Ισραήλ, που πραγματοπο ίησε 
ύ σ τερ α  από  επ ίσ ημη  π ρ ό σ κλη σ η  
του Ιοραηλινού ομολόγου του.

Κατά τη δ ιάρκεια των επίσημων

επαφών, έγινε εκτεταμένη αναφ ο
ρά. στα θέματα διεθνούς πολιτικής 
και κυρίως στην πορε ία  της ε ιρ ή 
νευσης στη Μέση Ανατολή,

Η ε π ιτ υ χ η μ έ ν η  α υ τ ή  ε π ίσ κ ε ψ η ,  σ ύ μ 

φ ω ν α  μ ε  δ ιπ λ ω μ α τ ικ έ ς  ε κ τ ιμ ή σ ε ις ,  α 

ν ο ίγ ε ι  μ ια  κ α ιν ο ύ ρ γ ια  π ε ρ ίο δ ο  σ υ ν ε ρ 

γ α σ ία ς  γ ια  τις δ ύ ο  χ ώ ρ ε ς .

Δώρα της Ελληνικής Αστυνομίας για τα παιδιά της Ουκρανίας
Η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελ

ληνικής Α στυνομ ίας , στα πλα ίσ ια  
τ ω ν  φ ιλ α ν θ ρ ω π ικ ώ ν  δ ρ α σ τ η 
ριοτήτων της, προσέφερε είδη ρου 
χισμού και άλλα  δώ ρα στα 2ΔΔ παι
διά από την Ουκρανία, που φιλοξε
νούνται στις κατασκηνώσεις της Ιε- 
ράς Μ ητροπόλεως Πειραιά.

Τα δώ ρα παρέδω οαν στα παιδιά 
ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας Πανοσιολογιότατος Α ρ 
χιμανδρίτης Ευσέβιος Πιοτολής και 
ο Δ /ντης της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Υποστράτηγος κ. Κων/νος Λάκ
κος, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, 
στις οποίες συμμετείχε για την ψυ
χ α γ ω γ ία  τω ν π α ιδ ιώ ν  και η ο ρ 
χήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματο
ποιήθηκαν πρόσφατα στις κατασκη

ν ώ σ ε ις  της Ιερ ό ς  Μ η τρ ο π ό λεω ς  
Π ε ιρ α ιώ ς  "Π ε ιρ α ϊκό  Χ ω ριό" στην 
Παιανία και στις παιδικές κατασκη
νώσεις της Ιεράς Μονής “Παναγίας 
Χρυσοπηγής” Καπανδριτίου Αττικής.

Εκ μέρους  της I. Μ ητροπόλεω ς 
Π ειρα ιώ ς π α ρ α β ρ έθ η κε  ο πρω το- 
σ ύγγελός  της πανοσ ιολογ ιότατος  
Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Γεωργακό- 
πουλος.
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Στη Βουλγαρία ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
Η κοινή δράση μεταξύ της Ελλά

δας και της Βουλγαρίας, σε θέματα 
αντιμετώπισης του οργανωμένου ε 
γκλήματος. της διακίνησης ναρκωτι
κών και της λαθρομετανάστευσης, 
α ποφ α ο ίο θ η κε  κατά την επίσκεψη 
του Υ πουργού Δ ημόσιας Τάξης κ. 
Στέλιου Παπαθεμελή στην Σόφια.

Ο κ. Υπουργός, που πραγματο
ποίησε διήμερη επίσκεψη στην πρω 
τεύουσα της Βουλγαρίας, υπό την ι
διότητα του προέδρου του συμβου
λ ίου  Υ πουργώ ν Δ ημοσίας Τάξεως 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συζήτησε 
με το Βούλγαρο ομόλογό του κ. Βί

κτωρ Μιχαήλωφ θέματα που όπτο- 
νται των αρμοδιοτήτων τους, ενώ 
το κύριο  βάρος των ουζητήσεώ ν 
τους, εστιάστηκε στους τρόπους με 
τους οποίους είναι δυνατό ν, αντι
μετωπιστεί η διακίνηση ναρκωτικών 
και η λαθρομετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με 
το Β ο ύ λ γ α ρ ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό  κ. 
Λ ιο ύ μ π εν  Μ πέρω φ, δ ιαπ ισ τώ θηκε 
ταύτιση απόψ εω ν για την ειρήνη, 
την ασφ άλεια  και τη σταθερότητα 
στα Βαλκάνια.

Αξίζει να σημειωθεί άτι η Βουλγα
ρία προσδίδει μεγάλη σημασία στο

ρ ό λ ο  της Ελλάδας προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενώ υπάρχει σύγκλιση 
μεταξύ των Ελληνικών και των Βουλ
γαρικών θέσεων. Η κυβέρνηση της 
Βουλγαρίας δε, υποστηρίζει την Ελ
λάδα στο Κυπριακό.

Και οι δύο  π λευ ρ ές  εξέφρασαν 
την α ν η σ υ χ ία  τους για  την α ν α 
ζωπύρωση του ιολαμικού φονταμε- 
νταλιομού και για την ύπαρξη της 
Τ ο υ ρ κ ικ ή ς  α π ε ιλ ή ς ,  τη ν  ο π ο ία  
διατύπωσε ο Ελληνας Υπουργός. Α 
κόμα, ο κ. Μπέρωφ. τόνισε στον κ. 
Παπαθεμελή, πως υπάρχει κοινότη
τα συμφερόντων.

Παγκόσμια ήμερα κατά των ναρκωτικών
Με την ευκαιρία του εορτασμού 

της  26ης Παγκόσμιας ημέρας κατά 
των ναρκωτικών, ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ, Στέλιος Παπαθεμελής, 
εκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η σημερινή ημέρα, πρέπει να εί
ναι ημέρα  πραγματικής αφύπνισης 
κρατώ ν, κο ινω ν ιώ ν  και ατόμων. Η 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δη
μοσ ίας  Τάξεως και οι επ ικεφαλής 
της Ε λληνικής Α σ τυ νο μ ία ς , θ ε ω 
ρούν ύψιοτο καθήκον, την προστα
σία της νεολαίας μας από την μά
στιγα των ναρκωτικών, Καθήκον, που 
δ ε ν  περ ιορ ίζετα ι μ ό νο  στη σ η μ ε
ρινή ημέρα.

Καθημερινά, οι άνδρες της Δίω
ξης Ν α ρ κω τ ικώ ν , δ ίν ο υ ν  τη δική 
τους μάχη με εμπόρους  ναρκωτι
κών, "βαποράκια", σκοτεινά κυκλώ
ματα και γενικά “ανθρώ πους" που 
για το εύκολο  κέρδος, δεν διστά
ζουν να εμπο ρ ευ το ύ ν  τον "αργό" 
θάνατο και ν. αφαιρέσουν ανθρώπι
νες ζωές.

Ο ρ ό λ ο ς  της Α στυνομίας είναι 
κατασταλτικός και πολύ συχνά προ
ληπτικός. Η μάοτιγα των ναρκω τι
κ ώ ν . κ α θ ώ ς  π ίσ ω  απ. α υ τ ή ν  κι
νούνται τεράστια οικονομικά συμφέ
ρ ο ντα  Κ υβερνήσ εω ν και ομά δω ν.

δεν διώκεται με ευχολόγια και ημί
μετρα, τα οποία στην καλύτερη πε
ρ ίπτω ση μ π ο ρ ο ύ ν  να οδ η γή σ ο υ ν  
οτην σύλληψη των μεγάλων και μι
κρών εμπόρω ν του θανάτου, αλλά 
δεν κτυπούν τη ρίζα του κακού.

Η ρίζα, είνα ι προφ ανές άτι βρί
σκεται στις χώρες εκείνες οι οποίες 
είναι επίσημοι παραγωγοί και διακι- 
νητές ναρκω τικώ ν. Και οι Κυβερ
νήσεις τους στηρίζουν ένα μεγάλο 
μέρος των δημοσίων εσόδω ν τους 
ο. αυτά."

Εξ ά λ λ ο υ , με την ευκα ιρ ία  της 
Π αγκόσμιας Η μέρας Κ αταπολέμη
σης των ναρκωτικών, στις 23-6-94,

οτο Αστυνομικό Μέγαρο της Γ.Α.Δ Α, 
και με πρωτοβουλία t o u  Πανελλήνιου 
Αντιναρκωτικού Αγώνα, προσ φ έρθη- 
καν τέσσερα κινητά τηλέφωνα οτην 
Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμέ
να στη Δίωξη Ναρκωτικών, την Αντι- 
τρομοκρατική Υπηρεσία, το Διοικητή 
Ασφάλειας Αττικής και το Γενικό Α
στυνομικό Δ/ντή Αθηνών.

"Π ισ τεύ ο υ μ ε", τό ν ισ ε  ο Π ρ ό ε 
δρος του Π ΑΝΤ Α, κ. Ιωάννης Δαρα- 
βίγκας, “ότι με τον τρόπο αυτό συμ
βάλλουμε οτο ελάχιστο στις τερά
στιες ανάγκες που υπάρχουν για τη 
σωστή λειτουργία αυτών των Υπη
ρεσιών".
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Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης της Κύπρου

I
\

V  I? 5

Η υλοποίηση της συμφωνίας με
ταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης της Κυπρου και του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελ
λάδας σε θέματα Ασφαλείας, η κα
θ ιέρω ση της στενής συνεργασίας 
των δυο Αστυνομιών και η σύσφιγξη 
των αδελφικών δεσμών των δύο χω
ρών, συζητήθηκαν κατά τη συνάντη
ση του Υπουργού Δ ικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης της Κύπρου κ. Αλέ- 
κο Ευαγγέλου με τον Ελληνα ομόλο
γό του κ. Στέλιο Παπαθεμελή, τον Υ
φυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα 
Γείτονα, τον Γενικό Γραμματέα  κ. 
Ευάγγελο Ρογκάκο και την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Ευαγγέλου, πραγματοποίησε

π ρ όσ φ α τα  επ ίσ ημη επ ίσκεψη στη 
χώρα μας, ουνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου κ. 
Α νδρέα Ποταμάρη.

Μεταξύ των δύο χωρών, έχει υ
πογρ άφ ε ι σ υμφ ω νία  Α στυνομικής 
Συνεργασίας, από τους δύο αρμό
διους Υπουργούς, στις 11 Δ εκεμ
βρίου 1993 στη Λ ευκω σ ία , ενώ  η 
κα θ ιέρ ω σ η  της σ τενής  σ υ ν ε ρ γ α 
σίας, καθορίζεται οτα πρακτικά της 
σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε 
κατά την επίσκεψη στην Κύπρο του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Μ ανόλη Χουρδά- 
κη, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, οε 
κοινή συνέντευξη τύπου, τονίσθηκε

ότι α π ο τελε ί επιτακτική ανάγκη, η 
διεύρυνση της Αστυνομικής Συνερ
γασίας και η ανταλλαγή γνώ σεω ν 
και εμπειριών.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της 
σχετικής συμφωνίας, όπως ανακοι
νώθηκε, θα εγκατασταθεί τηλεφω
νική τριψήφια γραμμή για άμεση επι
κοινωνία των δύο ομολόγω ν Αρχη
γώ ν των δύο Αστυνομιών, ενώ  θα 
ενταθεί η σ υνεργα σ ία  για τη δ ια
σφάλιση της δημόσιας τάξης και α 
σ φ άλειας  και για την πρόληψ η και 
καταστολή της τρομοκρατίας, του 
οργ α νω μ ένο υ  εγκλήματος και της 
διακίνησης ναρκωτικών, με την απο
στολή εξε ιδ ικευμένω ν σ υνδέσμω ν 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο
μίας στην Κύπρο.

Ιδ ια ίτερ ο  βάρος θα δ ο θ ε ί στα 
θέματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευ
σης, ανταλλαγής πείρας, γνώσεων, 
επιστημονικών, τεχνολογικών και νο
μικών πληροφοριών και στοιχείων.

Στη συνέχεια, οι Κύπριοι επίσημοι, 
ο υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ι από  τον Πρέσβυ 
της Κύπρου στην Αθήνα κ. Χαράλα
μπο Χριστοφόρου, επισκέφθηκαν τη 
Θ εσ α λο ν ίκη , φ ιλο ξενο ύ μ ενο ι από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, και 
είχαν την ευκαιρία να  ξεναγηθούν 
στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Μ ακεδονίας και στο Αγιο Ορος,
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"Συμφωνία Επανεισδοχής" Ελλάδας - Ρουμανίας
Υ πογρόφ ηκε  π ρ όσ φ α τα  στο Υ

πουργείο Δημόσιας Τάξης η Συμφω
νία Επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας 
και Ρουμανίας. Η συμφωνία αυτή α
φορά στον επαναπατρ ισμό, με α 
πλές διαδικασίες και χωρίς ιδιαίτε
ρες διατυπώσεις, των υπηκόων και 
των δύο χω ρώ ν που δεν  πληρούν 
πλέον τους όρους εισόδου ή δια
μονής. που εφαρμόζονται, στο έδα 
φος έκαστου μέρους.

Α πό τη Ρ ουμανική  π λ ε υ ρ ό , τη 
συμφωνία υπέγραψε ο Υπουργός Ε
σ ω τερ ικώ ν  κ. ΤαταείΙα Doru loan, 
τον οπο ίο  σ υνόδευαν ο υφυπουρ
γός Εσωτερικών κ. Ghioiu Pasou με 
άλλους αρμόδιους παράγοντες και

από την Ελληνική, ο Υπουργός Δη- πουργός κ. Κώστας Γείτονας και ο 
μόσ ιας  Τάξης κ. Στέλιος Π απαθε- Γενικός Γ ρ α μ μ α τέα ς  του Υ πουρ- 
μ ελή ς , ενώ  σ υ μ μ ετε ίχ α ν  ο Υφυ- γείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος.

Τιμή στον Αστυνομικό εθελοντή αιμοδότη
Συγκινητική υπήρξε η εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε για πρώτη 
φορά παρουσία όλης της Πολιτικής 
και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας την 6-6-94 σε γνωστό 
ξενοδοχείο των Αθηνών, προς τιμή 
των εθελοντών αιμοδοτών Αστυνο
μικών και Πολιτικών Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και α- 
πονεμήθηκαν “ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ".

Στην εκδ ή λω σ η  αυτή, τιμήθηκε 
στο πρόσω πο των εκατόν πενήντα 
(150) πολυαιμοδοτώ ν Αστυνομικών 
μία από τις υψηλότερες αρετές του 
ανθρώπου, το να βοηθάει με αφιλο
κέρδεια. ανιδ ιοτέλεια και αλτρουϊ- 
ομό το συνάνθρωπό του, να του δί
νει ζωή από τη ζωή του.

Σαν μικρό δείγμα αναγνώρισης της 
όμορφης αυτής προσφοράς της Ελλη
νικής Αστυνομίας και σαν λαμπρό πα
ράδειγμα προς μίμηση από το κοινωνι
κό σύνολο, ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής με αμέρι- 
στη συμπάθεια και αγάπη καθιέρωσε 
οαν θεσμό πλέον, την πρωτοβουλία 
που είχε ο Δ/ντής του Υγειονομικού Υ
ποστράτηγος κ. Αθανάσιος Χατζής, να

βραβεύονται οι εθελοντές α ιμοδό
τες Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλ
ληλοι, μη ξεχνώντας, αλλά τιμώντας 
την πολυετή προσφορά τους στην 
Ελληνική Κοινωνία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος 
Παπαθεμελής, ο Υφυπουργός κ. Κώ
στας Γείτονας, ο Γενικός Γραμμα
τέας κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Μ ανόλης Χουρδά- 
κης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Α
ντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλό-

πουλος και Χαράλαμπος Σκίτοας, ο 
Γ.Α.Δ.Α. Υποστράτηγος κ. Νικόλαος 
Ρελάκης, ο Δ /ντής της Δ /νσης Α- 
στυν. Προσωπικού Υποστράτηγος κ. 
Νικόλαος Χατζάκης, ο Δ/ντής και ο 
Υποδ/ντής της Δ /νοης Υγειονομικού 
Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Χατζής 
και Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Αναγνω- 
οτόπουλος, καθώς και αντιπροσω
πεία Υγειον. Αξιωματικών.

Ευχόμαστε, η βράβευση αυτή να 
γίνει κάλεσμα ανθρωπιάς και αλλη- 
λεγύης για να πυκνώσουν τις τάξεις 
μας και νέοι εθελοντές αιμοδότες.
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Μια πρωτοποριακή εκδήλωση της ΠΑΕ Α.Ε.Κ.
Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κε  πρ όσ φ α τα , 

στην αίθουσα MEMBERS του Σταδίου 
Νικόλαος Γκούμας, εκδήλωση, όπου 
το Δ.Σ. της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. τίμησε την Ελ
ληνική Αστυνομία για την καλή συ
ν ε ρ γ α σ ία  της σ την π ρ ο σ π ά θ ε ια  
πρόληψης και καταστολής της βίας 
οτα γήπεδα κατά την παρελθούοα 
ποδοσφαιρική περίοδο.

Στην εκδήλω σ η , η οπο ία  όπω ς 
τόνισε μεταξύ άλλω ν στη σχετική ο 
μιλία του ο Δ/ντής της Δ /νοης Α
στυνομίας Ανατ. Αττικής Ταξιαρχος 
κ. Δημ. Μητρόπουλος. "είναι πρωτο
πορ ιακή  και δ ίνε ι ένα  κα ινούργ ιο  
μήνυμα  για τις σχέσ εις  σ υ ν ε ρ γ α 
σίας μεταξύ Αστυνομίας και των πο
δοσφαιρικών Α.Ε.", απενεμήθηοαν ε 
κατέρωθεν αναμνηστικές πλακέτες 
Π ρ οηγήθηκα ν  ο μ ιλ ίες  εκ μ έρ ο υ ς  
του Π ρ ο έδ ρ ο υ  και του Δ ιευθύνο- 
ντος Συμβούλου της ΠΑΕ Α.Ε.Κ.

Παρέοτηοαν εκ μέρους της ΠΑΕ 
Α.Ε.Κ. ο  Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Καρράς, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μελιοοανί-

δης, ο προπονητής της ομάδας κ. 
Μπάγεβιτς, μέλη του Δ.Σ. και εκπρό
σωποι των Συνδέσμων Φιλάθλων.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυ
νομίας παρέοτηοαν ακόμη ο Δ/ντής 
της Δ /ν ο η ς  Αστυν. Ε π ιχειρήσεω ν 
Αττικής Ταξιαρχος κ. Σ ερ έτη ς , ο 
Δ/ντης της Δ/νοης Αμεσης Δράσης

Αττικής Αοτυν. Δ/ντής κ, Χουλάκης, 
οι Αστυνομικοί Δ /ντές κ.κ. Βούλγα- 
ρης, Δουλάμης και Γαλάνης του Ε
π ιτ ε λ ε ίο υ  της Δ ,Α.Α. Α ττικής , ο 
Δ/ντης καθώς και οι Διοικητές των 
Τμημάτων της Υ ποδ/νσης Αστυνο
μίας Ν. Ιωνίας με αντιπροσωπεία α 
στυνομικών.

Βράβευση συναδέλφου από το Δήμο Κηφισιάς
Ο Δήμος Κηφισιάς, στα πλαίσια 

της τελετής λήξης της Ανθοκομικής 
Εκθεσης, βράβευσε τον Αρχ/κα του 
Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς Αχιλ- 
λέα Κοντογιώργο, Η βράβευση μετ. 
επάθλου, έγινε σαν ελάχιστο δείγ
μα εκτίμησης της κοινωνίας της Κη
φισιάς για την προσφορά του στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας. η οποία είχε οαν αποτέλεσμα 
το σ ο β α ρ ό  τρα υμα τισ μό  του την 
25-11-1982 οε σύγκρουση με έν ο 
πλους κακοποιούς.

Στη σεμνή τελετή, έκτος του Δη
μάρχου Κηφισιάς κ. Μιχαήλ Κανακά- 
κη, ο οποίος έκανε και την απονομή 
του επάθλου, παραβρέθηκαν οι Α- 
ντ ιδήμα ρχο ι κ. Μ ανώ λης Κουρμα- 
διάς και Κων/νος Πάντος, ο Π ρόε
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Κων/νος Δενδρινός, Δημοτικοί Σύμ

βουλοι, ο  Δ/ντής της Δ/νσης Αοτυν. 
Ανατ. Αττικής Ταξιαρχος κ, Δημ. Μη
τρ ό π ο υ λο ς . ο Δ /ντής της της Υ
ποδ/νσης  Ασφάλειας Ανατ. Αττικής 
Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάννης Παπαδά- 
κης, ο Δ /ντης  της Υ π ο δ /νσ η ς  Α

στυν. Κηφισιάς Αστυν. Υποδ/ντής κ, 
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, οι Διοικη
τές των τοπικών Αστυνομικών Υπη
ρεσιών, συνάδελφοι του βραβευθέ- 
ντα και πλήθος κόσμου, που με έκ- 
δηλη συγκίνηση τον χειροκρότησαν.
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Εκθεση Τροχαίας Κοζάνης1 π

Την 1η της Εκθεση δ ιοργάνω σε 
από 1 έως 10 Ιουνίου η Τροχαία Κο
ζάνης, στοχεύοντας στην καλύτερη 
ενημέρω σ η  των οδηγώ ν που μπο
ρεί να οδηγήσει στην πρόληψη των 
ατυχημάτων. Η Εκθεση λειτούργησε 
υπό την αιγίδα του Δήμου, που αν- 
ταποκρίθηκε αμέσω ς, πρ οοφ έρον- 
τας την α π α ρ α ίτ η τ η  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  
στήριξη και υλικοτεχνική υποδομή.

Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια της 
Τροχαίας δεν  σταματάει με την α
ξιόλογη αυτή έκθεση, αλλά θα συ
νεχιστεί και με τα μαθήματα κυκλο- 
ψ ορ ιακής  αγω γής που θα γ ίνουν  
στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων 
και των Γυμνασίων από τον ερχόμε
νο Σεπτέμβριο.

Ο Αστυν. Δ/ντής κ. Γεώργιος Φρι- 
ντζάλας, που μαζί με το Δ/τή Τρο
χαίας Κοζάνης Αοτυν. Α. κ. Κων/νο 
Τζέκη πρωτοστάτησαν στη δημιουρ
γία της έκθεσης, τόνισε ότι: "στόχος 
μας είναι να  υπάρχει συνεχής και 
σωστή σ υνεργα σ ία  α νά μ εσ α  στην 
Ελληνική Αστυνομία και τους πολί
τες και γι. αυτό θα ξεκινήσουμε από 
τα μικρά παιδιά, τα οποία θα πλη
σιάσουμε με όλη μας την αγάπη και 
τη ν  φ ρ ο ν τ ίδ α ,  ε λ π ίζ ο ν τ α ς  ν α  
βρούμε ο. αυτά το κατάλληλο γόνι
μο  έδ α φ ο ς ", για να  π ρ ο σ θ έσ ε ι ο

Δ/τής της Τροχαίας ότι: "αν μέσα α
πό τις προοπάθειές μας αυτές κα
τορθώσουμε να σώσουμε έστω και 
έναν άνθρωπο από τροχαίο ατύχη
μα, θα έχ ο υμ ε  πετύχει το στόχο 
μας".

Η έκθεση ήταν εμπλουτισμένη με 
το απαραίτητο οπτικοακουοτικό υλι
κό και στους επισκέπτες, που ανήλ- 
θαν στους τρεις χιλιάδες περίπου, 
διανεμήθηκαν "ντοοιέ" με ανάλογο 
διαψωτιοτικό υλικό. Τα θέματα που 
παρουσιάστηκαν στην έκθεση ήταν: 
παιδί και δρόμοι, παιδί και ποδήλα
το, παιδί και παιχνίδι, προστατευτικό 
κρ ά νο ς , επ ικ ίνδ υ νες  π α ρ α β ά σ ε ις  
Κ.Ο.Κ., οινόπνευμα, ναρκωτικά, στατι

στικά τροχαίων ατυχημάτων, ρύπαν
ση π ερ ιβά λλοντος , ναρκωτικά και 
Μακεδονία.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Γενικός 
Γραμματέας Π ερ ιφ έρειας  Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Θανάσης Σιάτρας, ε 
νώ  πα ρ έσ τη ο α ν  ο Β. Γεν. Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. 
Α νδρέας Κρανίτης, ο Επιθεωρητής 
Αστυν. Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρ- 
χος Ε λευθέρ ιος  Πανταζής, ο Νο
μάρχης Κοζάνης κ. Στέργιος Ματί- 
κας, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Πάρις 
Κουκουλόπουλος, οι βουλευτές του 
Νομού κ.κ. Βλαχόπουλος. Κωνσταντι- 
νίδης και Παπαφιλίππου, και πλήθος 
κόσμου.

Αλλαγή φρουράς στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής
Μέσα ο ε  ιδιαίτερη συγκινητική α 

τμόσφαιρα και παρουσ ία  του π ρ ο 
σωπικού της Δ/νσης Αστυνομίας Α- 
νατ. Αττικής, έγινε η καθιερω μένη 
τελετή παράδοσης και παραλαβής.

Με την ευκα ιρ ία  αυτή ο νέος  
Δ/ντής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μη- 
τρόπουλος, επέδω οε στους απερ
χόμενους Υποστράτηγο ε.α. κ. Νικό
λα ο  Σουλιώτη και Ταξιάρχους ε.α. 
κ.κ. Ευθύμιου Κούκιο και Παναγιώτη 
Χ ονδρό, τιμητικές πλακέτες για τη 
μ α κρ όχ ρ ο νη  πρ ο σ φ ο ρ ά  τους στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1994/449



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Πραγματοποιήθηκαν στο Π αράρ

τημα Σχολής Αστυφυλάκων Κρήτης 
στο Ρέθυμνο, παρουσία του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου κ. Μανόλη Χουρδάκη, α  εκδη
λώσεις προς τιμή των πεοόντων αν- 
δρώ ν της Χωροφυλακής κατά τη Μά
χη της Κρήτης το Μ άιο του 1941.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επι
μνημόσυνη δέηση στο Μ αυσωλείο 
της Σχολής, χοροστατούντω ν των 
Σ ε β α σ μ ιω τ ά τ ω ν  Μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ώ ν  
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Θ εο
δώρου και Λάμπης και Σφακίων κ. Ει
ρηναίου. Στη συνέχεια αναγνώσθη- 
κε η Ημερήσια Διαταγή από το Διοι
κητή του Παραρτήματος Αστυνόμο 
Α. Αντώνιο Μπαγιαρτάκη. έγινε προ
σκλητήριο των νεκρώ ν και κατάθε

ση στεφάνων.
Στις παραπάνω  εκδηλώ σεις την 

Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γ.Γ. Πε
ρ ιφ έρεια ς  Κρήτης κ. Σταύρος Κα- 
μπέλης και τίμησαν με την παρου
σία τους ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ.

Ιω ά ν ν η ς  Φ ω τάκης, ο Β ουλευτής  
Ρεθύμνης κ. Μανόλης Λουκάκης ως 
εκπρόσωπος της Βουλής, εκπρόσω
ποι Ξένων Πρεσβειών, ο Αστυνομι
κός Επιθεωρητής Κρήτης Ταξίαρχος 
κ. Μ ανόλης Σπυριδάκης, ο Αοτυν. 
Δ/ντής Ρεθύμνης κ. Νικόλαος Σταυ- 
ράκης και εκπρόσωποι Στρατιωτικών

και Δημοτικών αρχών
Στην εκδήλωση, που τιμές απέ

δω σε η μουσική μπάντα του Σώμα
τος και Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνό- 
μων, συμμετείχε αντιπροσωπεία βε
τ ε ρ ά νω ν  Α υ σ τρ α λώ ν  πολεμ ισ τώ ν 
της Μάχης της Κρήτης και πλήθος 
κόσμου.

Προσκύνημα στο Αγιο Ορος
Οι μετεκπαιδευόμενοι στη Σχολή 

Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνόμοι Α. 
και Ανθυπαοτυνόμοι, σ υνοδευόμε- 
νοι από το Δ/τή της Σχολής Αοτυν. 
Δ /ντή Ιω άννη Κ ανελλόπουλο , επι- 
σκέφθηκαν το Αγιο Ο ρος, για να 
ζήσουν λίγο στον απαράμιλλο αυτό 
χώ ρο, που α ποτελε ί μαζί κατοικία 
ψυχής και τόπο προσευχής.

Κατά την επίσκεψή τους, εκτός 
από  τα πρ οσ κυνήματα  στις Ιερές 
Μ ονές Μεγίστης Λαύρας, Βατοπε
δίου. Ιβήρων, Διονυσίου, Παντοκρά- 
τορος, Δοχειαρίου, Καρακάλου, Φι- 
λο θ έ ο υ . Αγίου Π αύλου, Ξ ενοφ ώ - 
ντος, Γρηγορίου, Εσφιγμένου και Α
γίου Παντελεήμονος και την εγκάρ
δια φιλοξενία που τους παρασχέθη
κε, τους έγινε και μια σύντομη πα
ρουσ ίαση της ιστορίας της τέχνης

και της ζωής του Αγιορείτικου μονα
χισμού και τους τονίστηκε ότι το Α
γιο Ορος υπήρξε για τους Ελληνες 
η κοιτίδα των Εθνικών μας παραδό
σεω ν και το κομμάτι εκείνο της Ελ
λάδας, όπου διασώθηκαν για χίλια 
και περισσότερα χρόνια οι Ελληνο
χρ ιστιανικές  μας π α ρ α δ ό σ ε ις , τα

γ ρ ά μμα τα  και η γνήσ ια  Βυζαντινή 
λατρεία.

Κατά την παραμονή τους στη Βό
ρεια Ελλάδα τους δόθηκε επίσης η 
ευκαιρία να επιοκεφθούν αρχαιολο
γικούς χώρους και μουσεία, το Δίον 
και το μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου 
τους έγινε λεπτομερής ξενάγηση.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αγιασμός στις κατασκηνώσεις
Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κε  πρ όσ φ α τα , 

στους χώρους των Παιδικών Εξοχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγιο 
Ανδρέα Αττικής, αγιασμός και επίση
μη τελετή έναρξης λειτουργίας τους 
για την κατασκηνωτική περίοδο 1994.

Στην τελετή του αγιασμού χορο
στάτησε ο Προϊστάμενος της Θ ρη
σκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος 
Π ανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιοτολής και παρέοτησαν 
ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Κώστας Γείτονας, ο  Γενικός Γραμ
ματέας κ. Ευάγγελος Ρογκάκος. ο 
Ν ομά ρ χης  Α να το λ ική ς  Αττικής κ. 
Πέρκιξας, οι Υπαρχηγοί του Σώμα
τος Αντ/γοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, ο 
Γ.Α.Δ.Α. Υπ/γος κ. Ν ικόλαος Ρελά- 
κης. ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομι
κού προσωπικού Υπ/γος κ. Νικόλαος 
Χατξάκης, άλλοι ανώτατοι και ανώ 
τεροι Αξιωματικοί, π ολλο ί προσ κε
κλημένοι και οι κατασκηνωτές.

Κατά τη φετινή π ε ρ ίο δ ο  έχουν 
δηλωθεί για να φιλοξενηθούν συνο
λικά 1.400 παιδιά, σε τρεις περ ιό
δους και κατά το χρονικό διάστημα 
από 21 Ιουνίου έως 21 Αυγούοτου. 
Συγκεκριμένα, κατά την Α' Περίοδο 
φ ιλοξενήθηκαν 580 παιδιά, αγόρια 
και κορίτσια ηλικίας 7 έως 9 ετών. 
Τη Β' Περίοδο θα φιλοξενηθούν 430 
αγόρια ηλικίας 10 έως 1ό ετών και 
τη Γ  350 κορίτσια της ίδιας ηλικίας.

Εξ ά λλο υ , στον Ιερό  Ναό των 
Κ α τα σ κη νώ σ εω ν, τ ελέο θ η κε  από 
τον Π ροϊστάμενο της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας το Μυστήριο της Βαπτί- 
οεω ς του Βέλγου (ελληνικής κατα
γωγής) Αστυνομικού Pope Lieuven, 
ο  οπο ίος είχε ξητήσει από ομάδα 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, που πήρ ε  μ έρ ο ς  στην α π ο 
στολή στις Βρυξέλλες οτα πλαίσια 
της Ελληνικής Π ροεδρίας της Ε.Ε.. 
να ασπαοθεί την Ορθοδοξία.

Ανάδοχοι του νεοφώτιστου ήταν 
ομάδα  Αξιωματικών της Ελλ. Αστυ
νομίας και εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ.
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^  Αδλητική 5  £ π/θεώρηση ^
Η προσφορά της Αστυνομίας στον Αθλητισμό

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα οε 
ξενοδοχείο της Αθήνας, εκδήλωση 
με θέμα "Αστυνομία και Αθλητισμός 
- Δ ρα σ τη ρ ιό τη τες  και π ρ ο σ φ ο ρ ά  
στον Ελληνικό Αθλητισμό".

Την εκ δ ή λ ω σ η  τ ίμησ αν με την 
παρουσία  τους ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, 
ο Υφυπουργός κ. Κώστας Γείτονας, 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μ ία ς  Α ντ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Μ α νό λη ς  
Χ ουρδάκης, ο Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας πανοσ ιο 
λογιότατος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος 
Πιστολής, ο  Γ.Α.Δ.Α. Υποστράτηγος 
κ. Νικόλαος Ρελάκης, ο Δ/ντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτη
γος κ, Κων/νος Λάκκας, εκπρόσωποι 
της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, 
Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς Ο
μοσπονδιών καθώς και όλοι οι Ολυ- 
μπιονίκες, Μεοογειονίκες, Βαλκανιο- 
νίκες Αστυνομικοί - αθλητές.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ, 
Στέλιος Π α πα θεμελής  και ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας 
Γείτονας, προλόγισαν την εκδήλω 
ση και τόνισαν ότι ο Αστυνομικός Α
θλητισμός είναι η αθέατη πλευρά 
της Αστυνομίας και σημείο επαφής 
στην επικοινωνία με τον πολίτη, γι. 
αυτό και οι Αστυνομικοί - αθλητές

θα συμβάλλουν στην προβολή της 
κοινωνικής ταυτότητας του Σώ μα
τος, δίνοντας διαλέξεις για θέματα 
Τροχαίας και καταπολέμησ ης της 
μάστιγας των ναρκωτικών.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Μ ανόλης 
Χ ουρδάκης, απηύθυνε χαιρετισμό 
και α να φ έρ θηκε  στους λόγους  ί
δρυσης της Υπηρεσίας Φυσικής Α
γωγής και Α θλητισμού, καθώς και 
της Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος και επεσήμανε ότι ο Αθλη
τισμός -θεωρείται μία ακόμη μορφή 
διεθνούς Αστυνομικής συνεργασίας 
και η κοινή γλώ σσα των Αστυνομι
κών όλου του κόσμου.

Ακολούθως ο Διοικητής της Υπη

ρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού Αστυν. Υ ποδ/ντής κ. Α θανά
σιος Βασιλείου, προέβη στον απο
λο γ ισ μ ό  των α θ λη τ ικώ ν  δ ρ α σ τ η 
ριοτήτων του Σώματος στο Εσωτε
ρικό και Εξωτερικό,

Ος επιβράβευση των διακρίσεων 
των ομάδω ν και των αθλητών απε- 
νεμήθησαν αναμνηστικές πλακέτες. 
Ε π ίσης οι α θ λ η τ ικ ο ί φ ο ρ ε ίς  που 
δ ιοργάνω σαν την εκδήλωση, ήτοι η 
Υ.Φ.Α.Α. και η Αθλητική Ενωση Αστυ
νομικώ ν Ελλάδος, επ έδ ω σ α ν  α να 
μνηστικές πλακέτες στην Πολιτική 
Ηγεσία του Υ πουργείου Δημόσιας 
Τάξης και στον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας για την προσφορά 
τους στον Αστυνομικό Αθλητισμό.

Βράβευση Αθλητών Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος
Τους Αθλητές των ομάδω ν του 

Π αραρτήματος Αθλητικής Ενωσης 
Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Β ο ρ ε ίο υ  Ε λλά δ ο ς , 
βράβευσε πρόσ φ ατα  ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθε
μ ε λ ή ς , στη Λ έ σ χ η  Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  
Φρουράς Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής, 
ο Γενικός Αστυν, Δ/ντής Θεσ/νίκης, 
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακω- 
ντίνος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή 
του Π αραρ τήματος  σε αθλητικές 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο ε 
ξωτερικό, ευχαρίστησε δε τον κ. Υ

πουργό, για τη συμπαράστασή του στυνομίας, για την ανάπτυξη του Α- 
στην προσπάθεια της Ελληνικής Α- στυνομικού Αθλητισμού.
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"ρ- ΑΒληηκή 5  /Βεώρηση ^
Β' Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου Αστυνομικών 

και Β' ημερίδα στίβου για παιδιά Αστυνομικών

Π ρ α γμα τοπο ιήθηκε με επιτυχία 
πρόσφατα, στις εγκαταστάσεις του 
Ο λ υ μ π ια κ ο ύ  Σ τ α δ ίο υ  "Σ π ά ρ ο ς  
Λούης'', το 2ο Π ανελλήνιο  Πρωτά
θλημα Στίβου Αστυνομικών και η 2η 
ημερίδα Στίβου για παιδιά Αστυνομι
κών, οτα πλαίσια της καλλιέργειας 
και της ανάπτυξης του ερασιτεχνι
κού Αστυνομικού Αθλητισμού,

Τους αγώνες διοργάνωσε η Υπη
ρεσία Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού 
οε συνεργασία με την Αθλητική Ε

νω ση Αστυνομικών Ελλάδος και ο. 
αυτούς συμμετείχαν πενήντα τέσ
σ ερεις  αθλητές και αθλήτριες και 
είκοσι εννέα παιδια.

Στην τελετή ενάρξεω ς παρέατη 
ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Υποστράτηγος κ. Κων/νος Λάκ
κος. ο οποίος κήρυξε και την έναρ
ξη των αγώνων και απένειμε τα α 
ναμνηστικό έπαθλα, μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου της Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος, με

επ ικεφ α λή ς  τον Α ν τ ιπ ρ ό ε δ ρ ο  Α- 
οτυν. Υ ποδ /ντή  κ. Α θανάσ ιο  Βασι
λείου και πολλοί φίλοι του στίβου.

Ν ικητές  ο τα  α γ ω ν ίσ μ α τ α  του 
προγράμματος αναδείχθηκαν:

100 μέτρα: Αρχ. Μαλατίδης Mix., 
Αστ. Τοιάκαλος Στυλ, και Δόκ. Υπα- 
ατ. Συριτούδης Παοχ.

800 μέτρα: Αοτ. Χατζηγιάννης Φ.. 
Αοτ. Γαλίτης Ι„ και Αοτυν. Β. Μαλια- 
χώβας Γεώργιος.

3000 μέτρα: Αοτυν. Β. Μαλιαχώ- 
βας Γ„ Αστυφ. Χατζηγιαννίδης Φ.. και 
Αστ. Κρίκης Γ.

400 μέτρα (Γ): Αστ. Αρβανιτίδου 
Γ.. Αοτ. Κεχαγιόγλου Σταυρ. και Αστ. 
Ευσταθιάδη Σοφία.

Μήκος ανδρών: Αρχ. Μαλατίδης 
Mix.(5.93). Αστ. Παπατρέχας K.C5.40) 
και Αρχ. Καψάλης Αθαν.(5.35)

Μ ήκος Κ ορασ ίδω ν: Φ εγγάρα Γ. 
(2.83), Α ποσ τόλου  Σοφ. (2.34) και 
Μαυρομμάτη Κατ.(2.28)

Μήκος Παίδων: Ασημακοάλας Ν. 
(4.45). Μιχόπουλος Γ. (3.83) και Απο
στόλου Παν. (3.55)

400 μ. Κορασίδω ν: Φ εγγάρα Γ., 
Βασιλείου Γ. και Αποστόλου Σοφία.

400 μ. Παίδων : Ασημακούλας Ν., 
Μιχόπουλος Γ. και Αλέστας Δημ.

Στα π λ α ίσ ια  των ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν  
των "Ε λ ε υ θ ε ρ ίω ν  Θ ράκης 1994", 
πραγματοποιήθηκε φιλική ποδοσφαι
ρική συνάντηση μεταξύ των ομάδων 
της Αστυνομίας και επιλέκτων Κομο
τηνής., που έληξε με σκορ 5 - 1 .

Φιλικός π οδοσ φ α ιρ ικός  αγώνας 
διεξήχθη πρόσφατα στο Εθνικό Στά
διο της πόλης, μεταξύ των ομάδων 
της Αοτυν. Δ /νσ η ς  Ιω αννίνω ν και 
των παλαιμάχων του ΠΑΣ Γιάννινα.

Κομοτηνή
Τον αγώ να παρ ακολούθησαν οι 

τοπικές αρχές, καθώς και πλήθος 
κόσμου, είχε δε  ευμενή  απήχηση 
τοοο για την επιλογή του χρόνου 
που πραγματοποιήθηκε, όσ ο  και για 
το σκοπό στον οποίο απόβλεπε

Γ ιάννενα
Τον α γ ώ ν α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν  

αρκετοί φίλαθλοι και από τα διατε- 
θ έντα  ε ισ ιτήρ ια , ε ισ π ρ ά χθ η κε  το 
ποσό των επτακοσίων πενήντα χι
λ ιάδω ν δραχμών, το οποίο και δια-

Το π ο σ ό ν  των 1,681.000 δρα χ
μών που συγκεντρώθηκε, διατέθηκε 
στις οικογένειες των αποβιωσάντων 
εν  ενεργεία  Αστυνομικών της Α.Δ. 
Ρ ο δ ο π η ς , Ν ικ ο λ ά ο υ  Ζ α ϊφ ίδ η  και 
Κων/νου Κεσίδη.

τέ θ η κ ε  γ ια  την ε ν ίσ χ υ σ η  του Ι
δ ρ ύ μ α τ ο ς  Α π ό ρ ω ν  Π α ιδ ιώ ν  που  
στεγάζεται στο Μ οναστήρι "Ντου- 
ραχάνι" Ιωαννίνων.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΙ
Μεγαλύτερη προστασία 

για τους ταξιδιώτες

Η Ευρωπαϊκή Νομολογία για τα ταξίδια και τον τουρισμό άλλα

ξε ριζικά τα καθιερωμένα προς όφελος των ταξιδιωτών. Πριν υ

πογράψουν συμφωνητικό για οργανωμένο ταξίδι πρέπει να ενη

μερώνονται σωστά. Κάθε πληροφορία σε μορφή φυλλαδίου, έντυ

πης καταχώρησης ή πινακίδας μπορεί να θεωρηθεί μέρος της 

σύμβασης. Ετσι η τυχόν αθέτηση της συμφωνίας κοστίζει ακριβό 

πλέον στον διοργανωτή του ταξιδιού ή της εκδρομής και οι ταξι

διώτες προστατεύονται απολαμβάνοντας την πλήρη και σαφή ε

νημέρωση αλλά και τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση 

που οι όροι της συμφωνίας αθετούνται. Εάν ένα ξενοδοχείο π.χ. 

δεν διαθέτει αυτά που αναφέρονται στη σύμβαση, εάν το πεντά

λεπτο περπάτημα από το ξενοδοχείο στην παραλία αποδειχθεί 

πεζοπορία μιάς ώρας, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει από το 

ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωση ή επανόρθωση.

Η Κοινοτική οδηγία καθορίζει σαφώς ότι:

1. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους καταναλωτές:

* τους όρους της σύμβασης με τρόπο σαφή και κατανοητό

* τηλέφωνα ανάγκης για ενήλικους ταξιδιώτες

* πληροφορίες για κάθε υπάρχουσα δυνατότητα ασφαλιστικής 

κάλυψης

2. Αυξήσεις στις τιμές της σύμβασης:

* επιτρέπονται μόνο όταν προβλέπονται σαφώς από τη σύμ

βαση, η οποία πρέπει να προβλέπει τους λόγους της κάθε αύξη

σης

* πρέπει να οφείλονται μόνο σε εξωτερικά έξοδα, όπως με

ταφορικά, έξοδα καυσίμων κ.α.

* η ειδοποίηση για τυχόν αυξήσεις πρέπει να είναι έγκαιρη ώ

στε οι ταξιδιώτες να έχουν το χρόνο να ακυρώσουν το ταξίδι ή 

να αποδεχθούν τους νέους όρους.

Οι τιμές πάντως δεν μπορούν να αυξηθούν σε διάστημα μικρό

τερο των 20 ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

3. Εάν η τιμή αυξηθεί ή αναβληθεί το οργανωμένο ταξίδι, ο τα

ξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει:

* ένα οργανωμένο ταξίδι ίσης ή  ανώτερης ποιότητας

* ή ένα εναλλακτικό οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης ποιότη

τας με ταυτόχρονη καταβολή της διαφοράς τιμής ή

* επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί ή

* αποζημίωση, αν η αναβολή οφείλεται σε παράγοντες που δεν 

προβλέπονται από τη σύμβαση.

4. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν δεν πα

ρασχεθούν, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει:

* αποζημίωση ή

* εναλλακτική κατάλυση ή επαναφορά στο σημείο αναχώρησης

5. Τα ενημερωτικά φυλλάδια πρέπει να αναφέρουν με σαφή 

τρόπο:

* την τιμή

* τον προορισμό

* το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί

* τη διαδρομή του οργανωμένου ταξιδιού

’  τα παρεχόμενα γεύματα

* τους όρους που ισχύουν για διαβατήρια, άδειες εισόδου

* την απαιτούμενη προκαταβολή

* τον κατώτερο αριθμό συμμετεχόντων

* την προθεσμία για τυχόν ακύρωση.

Εάν κάποιος που έχει επιβεβαιωμένη πτήση αλλά δεν του επι

τρέπεται η επιβίβαση, μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επιστροφής 

της αξίας του εισητηρίου ή της μεταφοράς του με άλλη πτήση 

που εκείνος επιθυμεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που τους αρνείται η επιβίβαση 

μπορούν να απαιτήσουν άμεση αποζημ'ωση ύψους 150 ECU για 

πτήσεις μέχρι 3.500 χλμ. και 300 ECU για πτήσεις που υπερβαί

νουν τα 3.500 χλμ.

Εάν ο επιβάτης αποφασίσει να πετάξει με την επόμενη πτήση, 

ο αερομεταφορέας οφείλει να πληρώσει τα έξοδα που αςρορούν 

στις τηλεπικοινωνίες, γεύματα και τυχόν κατάλυμα κατά την ανα

μονή.

Το επίπεδο λοιπόν προστασίας του καταναλωτή στον τομέα 

του τουρισμού, ταξιδίων είναι υψηλό, αςρού η Ευρωπαϊκή Νομολο

γία προβλέπει τα πάντα. Για να απολαύσει όμως τα δικαιώματά 

του πρέπει να τα γνωρίζει καλά και να τα διεκδικεί σε κάθε πε

ρίπτωση που απαιτείται. □
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ...
- A u t0  6ev ξανάγινε. Η εφευρετικότητα ιο υ  "ελληνικού πνεύματο*" είναι κάτι το ασύλληπτο. Η υπόθεση αφ ορά  την έκδοση 

π λ ά ικ ώ ν  δ ιπ λω μ άτω ν οδήγησης  που έφταναν ταχυδρομικώς από τοΛ άγοs της Ν ιγηρία*. Κατά τα φαινόμενα, στηνυπόδεση 
εμπλέκονται σε πρώ τη φάση -γ ια τ ίο ι έρευνε ί συνεχίζονται- ο 42xpovos Nixos Μ ποζίνη* ιδιοκτήτη* rrjs σ χολη ϊ οδηγώ ν  

AS SOS, που  λειτουργείστη Θ εσσαλονίκη, ο onofos έπαιρνε υπέρογκα χρηματικά ποσό από άτομα  που δυσκολεύονταν να 

αποκτήσουν δ ίπλω μα  ο δ ή γ η σ ή  με τη νόμιμη  οδό και αναλάμβανε να tous προμηδεύσει με μαγικό δ ίπ λω μ α  το οποίο είχε 

εκδοδεί κανονικό από tis υπηρεσίες  συγκο ινωνιώ ν του Λ ά γ ο ί τη* Ν ιγηρία*, xu p is  φυσικά ποτέ ο ι κάτοχοι των διπλω μάτω ν  

αυτών να έχουν ταξιδέψει στη Νιγηρία. Από  την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης δεν έγιναν μέχρι στιγμή* σ υλλήψ εκ λόγω  

π α ρ έ λ ε υ σ ή  του αυτοφώρου, σχηματίστηκαν  ό μ ω ί δ ικογραφίε* είς βάρος του Νίκου Μ ποζίνη και των πρ ώ τω ν 12 

ανευρεδέντων κατόχων πλαστών διπλωμάτων.

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ
- Συνελήφδησαν ύστερα από καταδίωξη στο 6ο  χιλιόμετρο της εθνική οδού Αλεξανδρούπολης - γέφ υρα* Κήπων, δύο 

Ελληνεί δο υλέμ πο ρο ι ενώ μετέφεραν στην Αδήνα δεκαπέντε Πακιστανού* λαδρομετανάστεί. Πρόκειται για tous Τσουρέκη 
Φώτη 34 ετών,από τα Κουνινά Axaias και Κ ουσούρηΔημήτρη, 38 ετών, φρουρό τράπεζα* από την Ηλιούπολη. Ο ιΠ ακιστανοί 

αποκάλυψ ανότι πέρασαν στην Ελλάδα, διασχίζοντας με δύο βάρκες τον ποταμό Εβρο βοηθούμενοι από δύο  συμπατριώτες 

τους και δύο Τ ούρκου* οι οπο ίο ι δ ιέφυγαν τη σύλληψη επιστρέφοντα* στην Τουρκία αφού πρώ τα οι λαθρομετανάστες τους 

έδω σαν 30.000 δολάρια. Ο ιδ ύ ο Ε λ λ η ν ε ί δουλέμπορο ι κατά την ανάκρισή tous είπαν ότι δα έπα ιρναντο ποσόντου 1.500.000 

για τη μεταφορά των Πακιστανών.

ΣΤΗ ΔΑΓΚΑΝΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
- Από άνδρε* τη* Αμέσου Δ ράσεω * συνελήφδη ο σεσημασμένος κακοποιός Κωνσταντίνος Θ. Παναγιωτίδης, 41 ετών, 

στη διασταύρω ση των ο δ ώ ν  Ε λ  βενιζέλου και Ηπείρου στην Αγ. Βαρβάρα του Αιγάλεω. Ο Παναγιωτίδης κατηγορείται για 

την εμπλοκή του σε μιά από tis μεγαλύτερε* υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας και ως σύνεργό* του Γερμανού αρχα ιοκαπήλου 

Στέφαν Γκέριγκε. Τον Αύγουστο του 1993 ο Παναγιωτίδη* είχε πάρει πενδήμερη άδεια από tis φ υ λα κέ ί τηί Λάρισα* στίί 
οπο ίε* κρατείτο εκτίοντας ποινή κα δ ε ιρ ξεω ί, χωρίς να επιστρέφει όπως όφειλε. Από τότε μέχρι την πρόσφατη σύλληψή 

του, ασχολούταν με συστηματική διακίνηση ναρκωτικών.

ΤΟ ΜΕΓΑΑΟ ΚΟΛΠΟ...
- Πέντε άτομα  εμπλέκονται σύμφω να με τη Γενική Ασφάλεια Αττικής, στην υπόθεση απάτης σχετικά με τα ομόλογα της 

Εθνικής Τραπέζης. Πρόκειται για τους Παναγιω τόπουλο  Σταύρο, 43 ετών, ο onofos διώκεται ε π ί πλέον με εντάλματα 

συλλήφεως και καταδικαστικές αποφάσεις, για απάτες σε βάρος τραπεζών, πλαστογραφίες κ.α., Βο'ιδονικόλα Κωνσταντίνο, 

47 ετών, ιδιοκτήτη νυκτερινού κέντρου δ ιασκέδαση* και καφετέριας στη λεω φ όρ ο  Συγγρού, Σπανάκη Ελένη, δικηγόρο, 

Ζέρβα  Μ υρσίνη συνεργάτιδα τη* προηγουμένη* και ένα ακόμη άτομο του οποίου τα στοιχεία δεν είναι πλή ρ ω * εξακρ ιβω 

μένα. Για την υπόθεση  σχηματίστηκε αντίστοιχη δ ικογραφία η οποία  εστάλη στον εισαγγελέα, ενώ  παράλληλα  οι έρευνεί 
συνεχίζονται.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ
- Σπείρα α ρ χα ιοκα πήλω ν εξάρδρω σαν πρόσφατα άνδρε* του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Ασφάλειας  Αττική*, που  

δρούσε στην περ ιοχή τη* A p ta s . Η σπείρα αποτελούταν από τα δύο αδέλφια  Βασίλειο και Ευάγγελο Μ πριασούλη, 40 και 

37 ετών αντίστοιχα κατοίκων Αρτας και τον Αμπντουλά Ντέλι, 42 ετών, κάτοικο Αδηνώ ν οι οπο ίο ι συνελήφδησαν ενώ 
προσπαθούσαν  να πουλήσουν δύο μαρμάρινα κεφάλια και ένα αγαλματίδιο, σε δύο υποψήφιους αγοραστές που τελικά 

διέφυγαν τη* συλλήψ εω *. Οι άνδρε* τη ί Ασφάλειας, επενέβησαν την ώ ρα που  γίνονταν οι δ ιαπραγματεύσεις για την τιμή.

Μόλις ο Ευάγγελος Μ πριασούλης αντιλήφθηκε  tous Αστυνομικού* πρόλαβε και έριξε στον ποταμό  Λούρο (η διαπραγ
μάτευση  γινόταν στη γέφυρα του ποταμού Λούρου που βρίσκεται στο 11ο χιλιόμετρο τηδ εδνική ϊ οδού A p ta s -Ιωαννίνων) 

τα αρχαία αντικείμενα εκ των οπο ίω ν τα δύο ευρέδησαν και ανασύρθηκαν με τη βοήθεια δύτη. Πρόκειται για μιά μαρμάρινη 
κεφαλή Ηρακλέους και μια μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή των ελληνιστικών χρόνων. Σ ύμφω να με τη μαρτυρία του Ντέλι, τα 

δύο αδέλφ ια ζητούσαν 15.000.000 δραχμέ* ενώ ο ίδ ios ο Ντέλι δα έπαιρνε μόνο 300.000 δ ρ α χ μ έ ί για  τη διαμεσολάβησή 

του.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
1. - Οι αστυνομικοί του Τμήματο* Ασφαλείας Δράμας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος κά τω  Ν ευροκοπίου 

αξιοποιώντας o x c a r ts  πληροφορίες κ α ιμ ε ιά  από  συντονισμένες προσπάθειες και πολυήμερες παρακολουθήσεις, επέφε 
ραν ένα ακόμη  πλήγμα στη δραστηριότητα των κυκλω μάτων παράνομη* προώθησης α λλοδα πώ ν λαθρομεταναστών στι 

χώ ρα μας από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Συγκεκριμένα συνελήφθηκε ο Σαμαράς Ν ικόλαος, 48 ετών, κάτοικο* Ξ ηροποτάμου Δ ράμα* ο onofos σε συνεργασία μι 

Βούλγαρο υπήκοο αγνώστων λο ιπ ώ ν  στοιχείων, παρέλαβε και μετέφερε με Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο στη Δράμα  από cc 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα, επτά Ιρακινούς λαθρομετανάστες αντί του ποσού των 200 δολαρ ίω ν το άτομο, οι οπο ίο ι επίση} 

συνελήφθησαν.
2. - Αστυ νομικοί του Τ μ ή μ α ιο ί Tpoxafas Δράμα*, αξιοποιώντας ανάλογες πληροφορίες, εξιχνίασαν to  έγκλημα που έγινε σ υ  

Δράμα στις 23-4-1994 με την εγκατάλειψη τη* τραυματισμένη* από άγνωστο αυτοκίνητο τη* 29χρονηί Δεμιροπούλου 2ωής.
Ο πω ς προέκυψ ε από τις έρευνες, η Δ εμ ιροπούλου ενώ  βάδιζε παρασύρθηκε από το υπ ' αριθ. Α-4140 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητε 

που οδηγούσε ο Κελεσίδης  Π αναγιώ τη*, 19 ετών, με συνεπιβάτε* του* Κουρτσόπουλο Γεώργιο 18 ετών, και to v  Βαλινικίδι 
Σωκράτη, 18 ετών.

Οι προαναφ ερόμενο ι (οδηγό* και συνεπιβάτες), πρ ιν  εγκαταλείψουν τον τόπο του ατυχήματος, από κοινού, μετέφερα\ 
την τραυματισμένη και την έρ ιξαν  σε παρακείμενο χείμαρο, με αποτέλεσμα να την παρασύρουν τα ορμητικό νερό ro t 

χειμάρρου  και να πνιγεί, όπως προέκυψε  από τη διενεργηθείσα  νεκροψία και νεκροτομή.
Οι δράστες μετό την πράξη rous πήγαν στην Κομοτηνή, όπου και άφησαν το αυτοκίνητο για επισκευή, σε συγγενή tous 

αφού απέκρυψ αν α π ' όλους τους οικείους τους την πραγματική αιτία των ζημιών του αυτοκινήτου.
Ο ο δ η γ ό ϊ και οι συνεπ ιβάτεί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα π λ η μ /κ ω ν Δ ρ ά μ α ί ο onofos διέταξε την προφ υλάκιση tous

3. - Μετά από πολυήμερη παρακολούθηση οι άνδρεδ tou  Τμήματο* Ασφαλεία* Δ ρ όμ α* κατόφερανσημαντικό πλήγματε 

στον αγώ να κατό των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν σε διαφορετικά  χρονικά διαστήματα:

α. Οι Μ οτσκαλίδης Νικόλαος, 36 ετών και ΝτουλγκερόγκλιΡαφίκ, 34 ετών, παλλινοστήσαντε* από Ρωσία, γ ιατί βρέθηκαν 
στην κατοχή tous 7,190 κιλό ημικατεργασμένηί ινδική* κάνναβης, την οποία μετέφεραν από  το Καζακστάν μέσα σε ειδ ικ ί 

κρύπτη στο αυτοκίνητό tous, με σκοπό να την πουλήσουν.
β. Ο Καγκελίδης Ιωάννης, 20 ετών, να έχει στην κατοχή του 2,830 κιλό ημικατεργασμένης  ινδική* κάνναβης.

γ. και ο Ελευθεριάδης Πέτρος, 35 ετών, k0toikos Φτελιό* Δράμας, γεωργός, γ ιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 2,5 
γραμμάρ ια  ηρωίνης, τα οποία είχε προμηθευθείστη Λόρισα από ότομο που δεν κατονόμασε.

ΞΗΛΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
- Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε πρόσφατα το Τμήμα Ασφαλεία* Λ ιβαδειό* στα πλαίσια τη* καταπολέμησης  των ναρκω τικών 

με τη σύλληψη δύο εμπ όρ ω ν ναρκω τικών που αποτελούσαν το βασικό κύκλω μα διακίνησης τηδ ηρω ίνη* στην ευρύτερι 

περ ιοχή τη ί Βοιωτία*.

Μετό από πολυήμερη και επίπονη παρακολούθηση, συνελήφθη στη Λιβαδειό πρώτα ο ΣελεμετζΙδηί Κωνσταντίνο* ο οποίο* 

έφερε επόνω  του πέντε δόσεΐ5 ηρωίνης, τέσσερα βαμβάκια εμποτισμένα σε διάλυμα ηρωίνης και μιά ζυγαριά ακριβείας.

Την επομένη τη* σύλληψη* του Σελεμετζίδη, συνελήφθη στη Θήβα ο Π απαγεω ργίου Ζήσ ιμο*, ο onofos προμήθευε το* 

πρώ το και επι πλέον διακινούσε και ο ίδιος ηρωίνη. Επόνω του βρέθηκαν  δύο γραμμάρ ια  ηρω ίνη*.

- Επίσης, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς κατόπιν σωστή* αξιολόγηση* π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν  και μεθοδική* 

πα ρα κολούθησ η*, διενέργησαν έρευνα στο σπίτι του Χαρίση Βασιλείου του Παναγιώτη και τη* Βασ ιλική*, 35 ετών, στο* 

Ο ρχομενό, όπου διαπιστώθηκε ότι σε 25 πλαστικό κυπελάκια είχε φυτέψει σπόρου* ινδική* κάνναβης τους οποίους  προόριζ* 
για μεταφύτευση σε αγροτική περιοχή του Ορχομενού. Ο Χαρίση* συνελήφθη κα ιπ αρ απ έμφ θηκε  στον αρμόδιο εισαγγελέα

ΣΠΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΑΩΝ
-Σπείρα αρ χα ιοκα πήλω ν εξάρθρω σε η Ασφάλεια Θ εσσαλονίκης, που  αποτελείτο από rous Τσίλη Θ ωμό, 59 ετών κα 

Λιμνιώτη Ιωόννη, 51 ετών. Οι αρχα ιοκόπηλο ι συνελήφθησαν στη Νέα Χαλκηδόνα τη* Θ εσσαλονίκη* και σκόπευαν vc 

δ ιαθέσουν αρχαία  αντικείμενα τη ί υστερορωμαϊκή* εποχή* που βρέθηκαν στην κατοχή rous αντί του ποσού των 800.00C 
δραχμώ ν. Τα αρχαία αντικείμενα προήλθαν από παρόνομη ανασκαφή που έγινε σε περ ιοχή των Σεβαστιανών Π έλλα*.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν ασημένια  νομίσματα τη* αρχαϊκή* εποχή* με απεικόνηση του Μ. Αλεξάνδρου και ro t 

Φ ιλίππου, μιά μαρμάρ ινη επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση, σκουλαρίκια, πήλινα αγγεία και μια πήλινη δακρυδόχος  

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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του πνεύματος και της τέχνης

Μ ΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ,

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ
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"Δεν είμαι φιλόσοφος,
είμαι απλώς ένας ζωντανά σκεπτόμενος άνθρωπος.

Επειδή, όμως, η σκέψη έχει γίνει είδος πολυτελείας, στον καιρό μας, 
φαντάζω σαν φιλοσοφος, ενώ έχω, απλούστατα, κοινό νου.

Εφυγε για το στερνό ταξίδι ένας ακόμα μεγάλος Ελληνας καλλιτέ

χνης. Δεν του ταιριάζουν πένθιμοι λόγοι και επικήδειοι θρήνοι του Μό

νου Χατζιδάκι. Ο βιος εξεδήλωσε, μάλιστα, την επιθυμία, να μμν υπάρ

ξουν παράτες στην κηδεία του, μο να ταφεί ήσυχα και απλά, σε μιά 

ήρεμη γωνιά της Αττικής γης στην Παιανία, που ο ίδιος είχε διαλέξει.

Δεν του άρεσαν οι κηδείες και τα μνημόσυνα. "Πρέπει να πω ότι δεν 

μ' αρέσει η αναμνησιαλογία" έγραφε, "την απεχθάνομαι, Είναι χειρότερη 

κοι από μνημόσυνο. Τι πάει να πει μνημόσυνο; Κάποιον που δε &μόμοι 

και μιά δεδομένη στιγμή καθορσμένη, οφείλω να τον θυμηθώ Τους αν

θρώπους που έχουν φύγει, αλλά παραμένουν ζωντανό, τους έχουμε κα

θημερινά τοποθετημένους μέσα μας και τους κουβαλάμε σ' ολόκληρη 

τη ζωή μας_" Εναν τέτοιον άνθρωπο όμως έναν τέτοιο καλλιτέχνη, ο- 

ξζει να τον κουβαλάμε μέσα μας σ' ολόκληρη τη ζωή μας!

Πολλοί είπαν πως ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αδύναμες γε

μάτος ιδιορριθμίες. Ποιος άνθρωπος όμως, δεν έχει τις δικές του, 

τις προσωπικές αδύναμες Και τέλος πάντων δεν είναι οι αδύναμες 

που αφήνει κανείς πίσω, αλλά το έργο και οι δημιουργίες του. Και ο 

Μάνος Χατζιδάκις ήταν ένας άνθρωπος που άφησε τεράστιο έργο 

πίσω του, αφού μέχρι την τελευταία του στιγμή δημιουργούσε.

Μαζί με άλλους δύο μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, το 

Μ. Θεοδωράκη και τον Δργύρη Κουνάδη, αναζήτησαν στοιχεία α

νανέωσης της έντεχνης ελληνικής μουσικής στο ρεμπέτικο, αξιο- 

ποιώντας για πρώτη φορά το μπουζούκι. Είχαν προηγηθεί, βε

βαίως,οι "έξι λαϊκές ζωγραφιές", που ήταν έργο για δύο πιάνα, βα

σισμένο στους ρεμπέτικους μουσικούς δρόμους, τους οποίους υ

ποστήριξε με πάθος ο Μάνος, επιβάλλοντας τους μεταπολεμι

κούς προσανατολισμούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Πριν τρεις δεκαετίες τ' όνομά του έγινε γνωστό στα πέρατα της 

οικουμένης. Μαζί με την αξέχαστη Μελίνα και τον Ντασσέν συντά

ραξαν συθέμελα την Αμερική με την επιτυχία του "Ιλια Ντάρλινγκ" στο 

Μπρόντγουέϊ. "Τα παιδιά του Πειραιά", τραγουδήθηκαν και χορεύθη- 

καν απ' όλες της φυλές του κόσμου. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας 

ήταν τεράστια αλλά και η κοθιέρωση του Χατζιδάκι παγκόσμια με το 

Οσκαρ που κερδίζουν το 1960 'Τα παιδιά του Πειραιά" από το κινη

ματογραφικό "Ποτέ την Κυριακή".

Την ίδια εποχή κιχλοφχόρησε ο δίσκος, 'Πασχαλιές μέσα από τη 

νεκρή γη" με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τσιτσάνη, Χιώτη, Καλδό- 

ρα, Παπαϊωάννου Βαμβακάρη και Μητσάκη.

Ο δημιουργίες του την χρυσή αυτή εποχή δε σταματούν στη δι- 

σκογραφική του δουλειά, η μουσική του έχει τεράστια ζήτηση, ιδιαί

τερα στο εξωτερικό. Μεγάλοι σκηνοθέτες του ζητούν και γράφει 

μουσική για διάφορες ταινίες όπως: "Αμέρικα, Δμέρικα" του Ελία Κα- 

ζάν, "Ο λέων της Σπάρτης" του Ρούντολφ Ματέ, "Ton ΚαπΓ του Ζυλ 

Ντασσέν, "Μεμέτ" του Πι'τερ Ουστίνοφ,

Παρ' όλη τη διεθνή επιτυχία που σημειώνει, παραμένει σεμνός 

σα μορφή και αυστηρός με τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις, 

αυτοχαρακτηριζόταν με σεμνότητα και μεγάλη δόση αυτοσαρκα

σμού ως "τραγουδοποιός",

Εκτός όλων των άλλων είχε ταλέντο στην ενορχήστρωση. Είναι 

γνωστό δε, πως ήταν ο καλύτερος Ελληνας ενορχηστρωτής, αρκεί 

να θυμηθούμε ότι την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Μίκη 

Θεοδωράκη, την ενορχήστρωσε ο Μάνος.

Το μεγάλο του ενδιαφέρον για το θέατρο ήταν η αιτία να συ

νεργαστεί με το Δημήτρη Μυράτ στο "Απόψε αυτοσχεδιάζουμε" 

του Λουίτζι Πιραντέλο. Επειτα έρχεται η "Οδός Ονείρων" που γνώ

ρισε τεράστια επιτυχία και το 1965, οι Όρνιθες" σε σκηνοθεσία 

Μορίς Μπεζάρ και φυσικά το "Ιλια Ντάρλινγκ", που είναι η θεα

τρική εκδοχή του "Ποτέ την Κυριακή", σε συνεργασία με το Μόνο 

Ελευθερίου, το οποίο σημάδεψε μιά ολόκληρη εποχή.

Κατά την πεντάχρονη παραμονή του στην Αμερική 11967-1972) σι> 

νεργάσθηκε με πολλά ξένα συγκροτήματα. Το 1973 διήυθυνε στην 

Οπερα των Βρυξελλών "Τραβιάτα", σε σκηνοθεσία Μορίς Μπεζάρ.

Και πάλι όμως η μουσική δημιουργία του Μάνου δε σταματά 

εδώ, επεκτάθηκε και στην έντεχνη μουσική. Το μπαλέτο "Το κατα

ραμένο φίδι", η σουίτα για πιάνο " Για μιά μικρή λευκή αχιβάδα" και 

τα τραγούδια του για βαρύτονο και πιάνο "Ο κύκλος του CNS", 

μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στις καλύτερες στιγμές της ελ

ληνικής έντεχνης μουσικής.

Με τη μεταπολίτευση επέστρεψε οριστικά στη Ελλάδα και ανέ

λαβε το Γ Πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπου η παραμονή του άφησε εποχή

Τα τελευταία χρόνια ο Μάνος Χατζιδάκις είχε δημιουργήσει δί

κιά του δισκογραφική εταιρεία με το όνομα "Σείριος" μέσω της 

οποίας προσπαθούσε να προωθήσει νέες ελληνικές ποιοτικές δη

μιουργίες. Ο κύκλος της ζωής, του σχεδόν αυτοδίδακτου αυτού 

μεγάλου και καταξιωμένου Ελληνα μουσικού, κόπηκε τη στιγμή α

κριβώς που είχε αρχίσει να σχεδιάζει τον τέταρτο κύκλο συναυ

λιών με την "Ορχήστρα των Χρωμάτων".

Ο Μάνος Χατζιδάκις, ένας σύγχρονος νεοέλληνας που δη

μιούργησε με το ταλέντο του τεράστιες επιτυχίες στο χώρο της 

μουσικής, κοι τιμήθηκε εν ζωή όσο λίγοι για το έργο του.

Μέσα στις λίγες γραμμές αυτού του δισέλιδου δεν είναι δυ

νατόν να απαριθμήσουμε όλο το έργο του, το οποίο σημάδεψε 

ανεξίτηλα τα πολιτιστικά δρώμενα της πατρίδας μας, ούτε να α

ναφερθούμε σε όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του.

Ο Τζον Τάβενερ σε άρθρο του στην αγγλική εφημερίδα Guar

dian γράφει'Ήταν ένα είδος ανθρώπου που δεν υπάρχει στην Αγ

γλία. Ως συνθέτης ήταν δημοφιλής από κάθε άποψη. Εμπνεόταν 

από τη βυζαντινή μουσική, από τη δημοτική και γενικά από τη 

λαϊκή. Είχε το ταλέντο ενός Μηερνστάιν, αλλά ήταν και κάτι πε

ρισσότερο, γιατί το όραμά του πήγαινε μακρύτερα ενώ η μουσική 

του κατευθείαν στις καρδιές των Ελλήνων".

Ο Μορίς Μπεζάρ, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατό του, εξέ- 

φρασε την αφάνταστη θλίψη για την απώλειά tou "Το Μπαλέτο 

θρηνεί γ ί αυτή την απώλεια, όμως θα συνεχίσουμε να ερμηνεύου

με το έργο του και να μεταδίδουμε σ' ολόκληρο τον κόομο την 

ιδιοφυία και το δυναμισμό του. Μάνο σ 'αγαποΰμ€Τ
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Me το Π.Δ. της 30-5-94, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 91 

Γ /2-6-94:
α. ανεκλήθη το Π Δ, της 28-12-93. μόνο κατά το μέρος με 

το οπο ίο  οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Ευτύχιος Πεντά- 
ρης. Αντώνιος Κουκάκης και Σταύρος Χουλάκης προήχθη- 
σαν οτο βαθμό τους αναδρομικά από 23-6-93, και προάγο- 
νται αναδρομικά στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού 
από 16-3-93 και οτο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας από 
4-1-94 ο πρώτος και 21-3-94 οι άλλοι δύο.

β, ανεκλήθη το Π.Δ. της 23-6-93. μόνο κατά το μέρος με το 
οπο ίο  ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Λεπίδας 
προήχθη οτο βαθμό του από 23-6-93. και προάγεται ανα 
δρομικά στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού από 16-3- 
93 και οτο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας από 21-3-94.

γ. ανεκλήθη το Π.Δ. της 31-3-92. μόνο κατά το μέρος με το 
οποίο ο Αστυνόμος Α' Νικόλαος Γ ατοιός προήχθη στο βαθ
μό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού κατ. αρχαιότητα από 
31-3-92, και προάγεται κατ εκλογή στον ίδιο βαθμό και από 
την ίδια χρονολογία.

δ. ανεκλήθη τοΠ.Δ της 28-1-94, μόνο κατ α το μέρος με το 
οποίο  ο Αστυνόμος Α Παναγιώτης Βγενής προήχθη οτο 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού κατ' αρχαιότητα α 
πό 30-3-93. και προάγεται κατ. εκλογή στον ίδιο βαθμό και 
από την ίδια χρονολογία

ε. προόγονται οι κατωτέρω αξιωματικοί ως ακολούθως:
Αστυνόμος Β Γ εώργιος Μηλιαράς στο βαθμό του Αστυνό

μου Α κατ αρχαιότητα, αναδρομικά από 2-4-91.
Υπαοτυνόμος Β Αναστάσιος Ρήγας οτο βαθμό του Υπα- 

οτυνόμου Α κατ. αρχαιότητα, αναδρομικό απο 19-7-93.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήοτος Σοφιανός προό- 

γεται οτο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού ε.ο.θ., προ- 
κειμένου να αποοτρατευθεί λόγω ουμπληρώ οεω ς 35ε- 
τούς πραγματικής υπηρεσίας.

Οι Υπαοτυνόμοι A (Ν Δ 649/70) Μιχαήλ Καλογερόκης, Νι
κόλαος Καραποτόοογλου. Ιωάννης Κίτοος, Φώτιος Μαυρί- 
κης και Π αύλος Π απαδόπουλος  προόγονται στους βαθ
μούς του Αστυνόμου Β και Αστυνόμου Α και αποστρατεύο
νται ύστερα απο αίτησή τους.

Οι Υπαοτυνόμοι Β Αντώνιος Ζαφειρόπουλος και Νικόλαος 
Κύρογλου αποστρατεύονται, υστέρα από αίτηοή τους, με 
το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ε.α.

Οι Ανθυπαοτυνόμοι Μάρκος Γκολφομήτσος. Κωνσταντί
νος Ζαφείρης, Γεώργιος Ζαρκόδας, Ιορδάνης Ιορδανίδης. 
Χρήοτος Καρανόσ ιος. Εμμανουήλ Κυριακακης. Α λέξαν
δρος Μπόγιας, Ιωάννης Μπιχακης. Ιωάννης Μποξίκας, Βασί
λειος Νικολακέας, Βασίλειος Ντάφος, Κωνσταντίνος Σκα- 
μαρδώνης, Ιωάννης Σκούρας. Γεώργιος Σπυρόπουλος, Α 
θανάσιος Τοιροδήμος, Κυριάκος Φραντζεσκάκης και Νικό
λαος Χαρκιολάκης αποοτρατεύονται ύστερα από αίτηοή 
τους, γιατί συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο γιαουνταξιοδό- 
τηοη χρόνο, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ε.α.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
• Ταγματάρχης ε.α. (τέως Χωρ/κής) Κωνσταντίνος Πατρί- 

καλος. Γεννήθηκε το 1900 οτα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων. 
Απεβίωσε οτις 27-6-94.

• Αστυνόμος Α ε.α (τέως Α. Π.) Ανδρέας Μπράμης. Γεννηθη- 
κε το 1912 οτη Μεοοίνω Κορινθίας. Απεβίωσε οτις 30-5-94.

• Αρχιφύλακας Α νδρ έα ς  Καξιάνης. Γεννήθηκε το 1950 
στους Παξούς. Απεβίωσε στις 23-6-94.

• Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Καλόφωνος. Γεννήθηκε το 
1948 οτη Σκαφιδιά Ηλείας. Απεβίωσε οτις 13-6-94.

• Αρχιφύλακας Αθανάσιος Μπρούζας. Γεννήθηκε το 1943 
οτη Μαγούλα Ελασσόνας. Απεβίωσε οτις 29-6-94.

• Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου. Γεννήθη
κε το 1952 οτοΡοβολιάρι Φθιώτιδας. Απεβίωσε στις 23-5-94.

• Αρχιφύλακας ε.α. (τέως Α.Π.) Κωνσταντίνος Σακαρέλλος. 
Γ εννήθηκε το 1921 οτη Ναύπακτο. Απεβίωσε οτις 15-2-94.

• Αστυφύλακας Σπυρίδων Κριάρης. Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλουτ ή Ρουφά - Καινούργιου - Ηρακλείου, Τραυματίοθηκε θανά
σιμα από κακοποιό κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, οτις 20-6-94.

• Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Κουρτξαρίδης. Γεννήθηκε 
το 1960 οτο Νέο Ολβιο Ξάνθης. Απεβίωσε στις 27-5-94,

• Αστυφύλακας Κω νσταντίνος Κουφός. Γ εννήθηκε το 
1962 στο Τετράκωμο Αρτας. Απεβίωσε οτις 15-6-94.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αστυφύλακας Παραοκευάς Γιαπάντ ζάλης που υπηρετεί 

οτο Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας (τηλ. 9626.035 και 9629.655), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφο του από ο 
ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ Καβάλας. Ροδόπης ή Ξάνθης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με το Ν. 2168/93. άρθρο 31, ουνεοτήθη στο Ιδρυμα "Εξο

χές Ελληνικής Αστυνομίας". Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής 
Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής Α
στυνομίας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Λογα
ριασμού καθορίσθηκε η 1-7-94.

Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι ε ν ε - 
νεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι και μετά την έ 
ξοδο τους από την υπηρεσία εφόσον το επιθυμούν.

Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενιοχύοεως -που το ύψος 
της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια δραχμές 
για περίπτ ωοηθανάτου και τα δύο εκατ ομμύρια για κάθε άλλη 
περίπτωση- από το Λογαριασμό αυτό είναι κατά σειρά προ- 
τ εραιό τ η τ ας: ο ίδιος ο μέτ οχ ος, ο σύζυγος και τ α άγαμα και ά - 
νεργα τέκνα του. οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται προς αντιμετώπιση ιδιαιτέ
ρων οικονομικών δυσχερείων, που οφείλονται: α. οε θάνατο 
του μετόχου, β. σε ανικανότητά του λόγω τραυματισμού ή πά
θησης. γ. σε βαρεία νόσο του ίδιου ή μέλους της οικογένειας 
του. για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά οτο εξω
τερικό η η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέ
ραν εκεί νων που καλύπτ οντ αι από τ ους ασφαλιστ ικοός φορείς, 
δ. οε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο οοβαρό ατύχημα.
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στις 16 Ιουνίου 1994 πραγματοποιήθηκαν οε αίθουσα της 
Σχολής Αξιωματικών του Σώματος η τακτική Γενική Συνέ
λευση και οι αρχαιρεσίες της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου
λίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη Συνέλευση μεταφέρθηκε χαιρετισμός του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, ενώ  απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσω 
ποι του πολιτικού κόσμου της χώρας. Χαιρετισμούς επίσης 
απηύθυναν οι Πρόεδροι της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγε
λέων, της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών, της Ενωσης Κατω
τέρων Αστυνομικών και της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλω ν Αττικής.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προήλ
θε από τις αρχαιρεσίες, είναι η εξής: Πρόεδρος: Α/Υ ΒΛΑ- 
ΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας, Α Αντιπρόεδρος: Α /Α  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε
λευθέριος, Β Αντιπρόεδρος: Α /Α  ΖΩΓΡΑΦΟΣ Νικόλαος, 
Γενικός Γραμματέας: Α/Β' ΒΕΤΟΥΛΗΣ Μιχαήλ, Ταμίας: Υ/Α' 
ΓΟΥΛΑΣ Χρηστός και λοιπό μέλη: Α /Α  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ 
Ιωάννης, Α/Α ' ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Νικόλαος, Α/Β ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, Α/Β' ΡΑΧΟΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης, Α/Β 8ΑΛΛΙΔΗΣ 
Σταύρος και Α/Β ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαμπος.

Η Γ ενική Συνέλευση της Ενωσης Αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας ενέκρινε ψήφισμα. με το οποίο:

- Εχψρόζει τη βαθειό ανησυχία της για την αύξηση της ε 
γκληματικότητας και προσκαλεί τους πολίτες οε συνεργα
σία με την Αστυνομία.

- Διαδηλώνει την απόλυτη αντίθεσή της ο ε  ο π ο ιο δ ή π ο - 
τε ενδ ε χ ό μ ε ν ο  παρ αχώ ρησ ης  των κτιριακών και γηπε- 
δ ικώ ν εγκαταστάσεω ν της Σχολής Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και διεκδικεί την επ ιστροφή του κτι
ρ ίου , στο ο π ο ίο  π ρ ο σ ω ρ ιν ό  στεγάζετα ι το Υ πουργείο  
Δικαιοσύνης.

- θεωρεί θετικές τις θεομικές αλλαγές που εξήγγειλε το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης σχετικά με την πρόσληψη, την 
εκπαίδευση, τις μεταθέσεις και την άσκηση του συνδικαλι
στικού δικαιώματος του αστυνομικού προσωπικού.

- Επανέρχεται στο θέμα της επανίδρυσης του ανεξάρτητου 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Υπενθυμίζει την προσδοκία των μελών της Ενωσης για την 
κατάρτιση ενιαίου μισθολογίου για το προσωπικό των Σω
μάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και για επέ
κταση και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των 
διατάξεων του ΝΔ 142/1974, όπως αυτές ισχύουν για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, και διατάξεων για τα κίνη
τρα των προβληματικών περιοχών, όπως αυτές ισχύουν για 
τους δημοσίους υπαλλήλους.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 nc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1223
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθε- 
μελής, έστειλε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας το ακόλουθο συγχαρητήριο έγγραφο:

"Επιθυμώ να σφίξω θερμά το χέρι όλων των επικε
φαλής, αξιωματικών και αστυφυλάκων, που με α 
κρίβεια. υπευθυνότητα και απόλυτη αποτελεσμα- 
τικότητα, σχέδιασαν, προγραμμάτισαν και εξετέ- 
λεααν τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας των 
τελευταίων χρόνων, την κάλυψη του Συμβουλίου 
Κορυφής στην Κέρκυρα.

Οι ξένοι ηγέτες και αξιωματούχοι εκφράστηκαν 
ενθουσιωδώς για την άψογη παρουσία της Αστυ
νομίας μας.

Ταυτόχρονα, παρακαλώ διαβιβάστε τα συγχα
ρητήριά μουσε όλους όσους συνέβαλαν, την ίδια 
αυτή βδομάδα, στην άριστη εικόνα της Ελληνικής 
Αστυνομίας εκτός Κέρκυρας και

- ε ξ ίχ ν ια σ α ν  την επ ίθεση  σ ε  β άρ ος  του Α 
στυφύλακα - σκοπού των γραφείων του Κ.Κ.Ε. στον 
Περισσό και συνέλαβαν τον ένα δράστη.

- εξίχνιασαν και συνέλαβαν τον ένα  δράστη της 
δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Αντισμηνάρ
χου της Πολεμικής Αεροπορίας.

- εξίχνιασαν και συνέλαβαν τους δράστες των έ 
νοπλων ληστειών σε Υποκαταστήματα Τραπεζών 
στη Δυτική Μακεδονία".

Επίσης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης σε κατεπεί- 
γον σήμα του αναφέρει τα εξής:

“Σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το οποίο συμμετέσχε κατά οποιοδήποτε τρόπο 
στην προετοιμασία και την ακριβή εκτέλεση των 
μέτρων, τα οποία ελήφθησαν στην Κέρκυρα και το 
Ακτιο, κατά τη διάρκεια της σημαντικότατης για τη 
χώρα μας εκδήλωσης, της Συνόδου Κορυφής των 
ηγετών των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενω
σης, εκφράζω την ευαρέσκεια και τα θερμά συγ
χαρητήριά μου.
Στο προαναφερόμενο προσωπικό, το οποίο ερ- 

γάσθηκε μ ε  ζήλο και προθυμία πολύ πέραν του 
προβλεπόμενου ωραρίου, να χορηγηθούν τρεις 
συνεχόμενες ημερήσιες αναπαύσεις, πέραν των 
δικαιουμένων, ευθύς μετά την επάνοδο στις υπη
ρεσίες του".
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ... ΓΝΩΣΗ
Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια 

από πνιγμούς στη θάλασσα. Ο  χαρές της κρύβουν αμέτρητους 

κινδύνους, που για πολλούς από μας, αν και θεωρούμαστε θαλασ

σινός λαός, είναι άγνωστοι, με αποτέλεσμα - σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Εμπο

ρικής Ναυτιλίας από το 1984 μέ

χρι και το 1993, να έχουμε 

θρηνήσει 2.368 συνανθρώπους 

μας.

Το θλιβερό αυτό φαινόμενο ί

σως πάρει μεγαλύτερες διαστά

σεις αφού υπάρχει μεγάλη ά

γνοια για τους κινδύνους που 

κρύβει η θάλασσα από το κοινό.

Τα στοιχεία του Υ.Ε.Ν. για την 

τελευταία δεκαετία καταγρά

φουν μια συνεχή αύξηση του α

ριθμού των πνιγμών, αφού το 

1984 έχασαν τη ζωή τους 179 

κολυμβητές και το 1993 έφτα

σαν τους 255.

Ενόψ α του καλοκαιριού, υ

πενθυμίζουμε στους κολυμβητές

* Να μην απομακρύνονται ποτέ 

από τις ακτές όταν μάλιστα δεν 

ξέρουν καλό καλύμβι και πάντοτε 

να υπολογίζουν την επιστροφή.

• Να μην μπαίνουν ποτέ στη 

θάλασσα μετά το φαγητό και να 

αποφεύγουν τη χρήση οινοπνευ

ματωδών ποτών πριν το κολύμπι.

* Να μην κολυμπούν σε περιοχές που υπάρχουν προειδοποιη

τικές πινακίδες ότι η θάλασσα είνα'ι μολυσμένη και να απο

φεύγουν τις καταδύσεις σε περιοχές που δεν γνωρίζουν το βά

θος και τη διαμόρφωση του βυθού.

• Να μην αφήνουν χωρίς ε

πιτήρηση μικρά παιδιά στη θά

λασσα, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρί

ζουν κολύμπι.

• Αν αισθανθούν ρίγος ή ζάλη 

να βγουν αμέσως από τη θάλασ

σα και αν κατά τη κολύμβηση 

κουραστούν, να μην πανικοβλη- 

θούν, να παραμείνουν στην επι

φάνεια σε οριζόντια θέση και α

φού ξεκουραστούν, να κολυ

μπήσουν ήρεμα προς την ακτή.

• Αν πάθουν κράμπα να μην 

φοβηθούν αλλά να χαλαρώσουν 

και με αργές κινήσεις να προ

σπαθήσουν να βγουν στην ακτή. 

Ακόμη, να μην κολυμπούν πέρα α

πό τις σημαδούρες που δείχνουν 

τα όρια έξω  από τα οποία κι

νούνται ταχύπλοα σκάφη.

• Οι κολυμβητές τέλος δεν 

θα πρέπει να παραβλέπουν ότι η 

θάλασσα προσφέρει μεν πολλές 

ευχάριστες στιγμές αλλΰ σε κα

μία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

αλόγιστη και απερίσκεπτη αντι

μετώπισή της.
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ΑΤΓΟ TON ΕΤΤΑΡΧΙΑΚΟ
Ωρίμασαν (ραίνεται οι συνθήκες για την αναβάθμιση της Παι

δείας στο νομό Κιλκίς. Αυτό το νόημα είχε και το αποτέλεσμα 

δύο απανωτών συσκέψεων στη νομαρχία Κιλκίς, που συνέτει- 

ναν στην ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το 

Ινστιτούτο θα λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά στις εγκα

ταστάσεις του TEA Οι τελικές προτάσεις που θα διαμορφω

θούν, εηαφίενται στην κρίση κυρίως των παραγωγικών φο

ρέων του νομού, προκειμένου να δοθεί βαρύτητα στις παρα

γωγικές ανάγκες, τις δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης των 

μαθητών και τις προοπτικές απορρόφησης των qnoqpoij. 

στην αγορά εργασίας. (Μαχητές του ΚιλκΓ$

Με τη συμμετοχή 300 και Γ^έ^έ^^π^^πραγματοΠοιάθη- 
κε στο Βόλο το ετή#κΗίπίστημονικά συνέδριο της Εταιρςίαε

μ ρ · rv i
.........r -----------  το ρποίσ δισργανώθπκεβε συνετ ~

■ς. Κατς

διάρκεια του ο^εδρ ίου  παρουσιάστηκαν 200 πρα 

πιστημονικ^ανακοινώορις, ρι-οοοιές κολικ^αν όλο§ 

τ / ιΓ ^ λ ο γ /π ς  έρευνας όπως μοριακή βιολογι^βιοχημεία, βιο- 

ρο0κρλογι'α, βιθ.τεχνόλογ(σ, οικολογίά-χλωρίδα-βλά- 

οτησή^ΟΥρική βΐόλογϊδ, γεννετιιςά. εξέλιξη, φ υ λ^^ςη σ η , ζωο- 

λογία-πα^ο^^τ^^ικΑαναπτυξιακρί-βι^λργίε 
θρωπολογία.

Με μεγάλη ε£ 

του Αγίου Γ«

αγώνες anweiiMbv Ι||>ιΐΐ|Ι|^ιί)ΠΓΡφ)ι> ιιμμι ι '

ιππέων ό ι^ο ^Λ ^έα τώ ν^ο τϋω ν και e r iib m iry ^ 0 b u  κατέκλ 

σαν την περιογ 

I Το νέο Διοικητ

Βιολογικών Επιοτημο

με το Τμήμα Γεω^Μίας του Πανεπιστημίου

[αναβίωσαν και φέτο^στηΓΚΤ^ρ^ανηρ 

ρι λαϊκοί ιπηικρί α γώΤέςΤΤι ϊ  7or®fccoi

και Αποκατάστασής Δπι 

Ελλήνων (ΕΙΥΔΠΟΕ) στην π 

ταξύ άλλων και την αγορά 

κίες στο νομό Ξάνθης, 18 σ

οπίων και επισκ«πι 

Γ εωργίου: 1 Η $ ε σ σ  

ιο Tcju ΕθνικούξδρΰμαΤΟ 

ιν Ka^naMivooTf&Hfciv Oj
ΜΟχ

ενών

σ υνεδρίάσή - .τσυ, με-

κατ2ΐ£ΐώγ στη Θαρκη 123 κατοι- 

καπεί στο νομό

Εβρου) στα πλαίσια του π ρ ο γ ρ ^ ^ α τ ο ^ Λ κ Μ ώ χ π σ η ς  παλλι- 

νοστούντων ομογενών Ποντίων. Εηίση»ρίσκς®Ρ^3Τ0 τελικό 

στάδιο των διαδικασιών, η παράδοση άλλων Α ^α το ικ ιώ ν  (29 

στο νομό Ροδόπης, 4 στο νομό Εβρου και 5 στο νομό^άνθης) 

που θα παραδοθούν σε παλλινοστήσαντες Ποντίοι 

ρη Αποψη του Ν. Ροδόπης)

I Είναι γενικώς αποδεκτό διεθνώς, ότι η Μάνη είναι ένας 

μορφος τόπος αλλά άγονος. Πέτρα πάνω στην πέτρα, νερό με 

μέτρο και ο τόπος δεν προσφέρεται για καλλιέργειες που θα 

φέρουν χρήματα. Οι δρόμοι είναι δύο ή να φύγουν οι Μανιάτες 

από τον τόπο τους ή να πουλήσουν τόπο για να ζήσουν. Αλλοι 

διάλεξαν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο, ποιος είναι ο αποδοτι

κότερος δεν μπορούμε να το πούμε. Εκείνο όμως που μπο

ρούμε να πούμε είναι ότι η Μάνη αλλάζει σιγά-οιγά χέρια και 

περνάει σε Ευρωπαίους που μαγεύτηκαν από το τοπίο και θέ

λησαν να περάσουν μέρος της ζωής τους εκεί. Ο πρώτος Ευ

ρωπαίος πήγε στο Λεύκτρο στα μέσα της δεκαετίας του 70. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν πάρα πολλοί. Σήμερα περισσότερο 

από το 90% των σπιτιών έχουν πουληθεί σε ξένους. Γερμανοί, 

Αυστριακοί, Σουηδοί, Αγγλοι ήρθαν εδώ, δήλωσαν μαγεμένοι α

πό το τοπίο και φρόντισαν να μείνουν.. (Σπαρτιάτικα Νέα)

I Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για το Αγραφιώτικο τραγούδι 

οργάνωσαν οι Σύλλογοι Αργιθεατών Θεσσαλίας, Απεραντινών 

Ευρυτανίας, και η Ενωση Αγροφιώτικων χωριών του νομού Καρ

δίτσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο 

"Παλλάς” όπου χόρεψαν νέοι και γέροι, ενώ Αγραφιώτες καλ

λιτέχνες παρουσίασαν αυθεντικά δημοτικό τραγούδια. Στην 

πρόσκλησή τους οι διοργανωτές τόνιζαν ότι; "Ο Αγραφιώτες 

κρατάμε τις ρίζες μας^ίω ^ανεύουμε τις μνήμες μας και δε 

ξεχνάμε τον τόπο μ & ι α  θρι^ικό Αγραφα”. (Αγραφιώ τικη

Φ ω ν ή )

Μεγάλη επιτυχία σημείώσαν^α "ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΑ 94” τα οποία πραγ- 

ιατοηοιάθηκπνστηνίπόλη τφυ Μεσολογγίου. Μέσα στην κοτά- 

από κσ<π^Β1|θεατρική αίθουσα του ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΟΥ ΠΟ- 

ΙΚΟΥ KENL2DY ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ο Γιώργος Χατζηνόσιος και 

οι συνεργάτές^ου έδωσαν μια καταπληκτική συναυλία. Οι ε

βδομαδιαίας διάρκειας εκδηλώσεις ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΑ, που για δεύτε

ρη συνε*0Γ2Ε$ιά έγιναν στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, α- 

ποτέλεσανίτα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός επιπέδου, που ό

πως (ραίνεται κοθιερώνοντοπτλέον ως θεσμός... (Φ ιλελεύθε- 

ρος ΑγρινΓου)

Ενώ στον τρίτο και T i^ ^ & U ^ M jo v o  κόσμο ηαρατηρείτοι μια 

τική αύξηση του πληθυσμού, στην Ελλάδα η υπογεννητι- 

ιτα έχει γίνει πια καθεστώς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευ

να ο δείκτης γεννητικότητας στη χώρα μας είναι 1,4 παιδιά ανά 

οικογένεια, καθώς τ ο ^ Α %  των Ελληνίδων γεννάει ένα παιδί, 

tJ  38% δύο, το 12% τρία και μόνο το 4,8% τέσσερα παιδιά. Για 

ηνΰΚασ^ιοφή αυτού του κλίμα Ιβ ξ Γ η ^ ηιτροπή που πραγμα- 

'Π ο ίη& Ώ ^έρευνα  π ρ ^ ^ ? ι  κΡέξ^ς μέτρο: Ιδρυση Εθνικού

ivTpou
Ή *

Wr) μείωση j  
& ε (φ ν η π1,

#Γπλήρη 
χρόνο, με ηαρι

ια τη μελέτη των τροχαίων δυστυχημάτων με σκοπό 

ιμότητας, δ η ^μ ρ γ ία  πολλών σύγχρονων 

μώγ^ιαροχή ισ| 

ν εβ(ρ6μάτων για 

της μ η $ * ίς  απ

ινήτρων για το γό
ο και τέιαρτο παιδί 

'ασία ’ης για ένα 
ων,τ vovjkών α-

;ων ^ρ ίσ σ οτερω ν 

(η μεγάλη έκλειψη 

ουν και να (Λ?ει-

την

η ^ ιο ιβ ή  ίση με το 7; 

ποδοχών της. (Εθνος Φ λώρινας)

Το πρώτο βασικό και οξύτατο πρόβλημα, 

ωριών του τουριστικού νησιού μας, ε| 

καταλληλβετκαι υ^ιειγβύ νερού, για 

uouv οι (ΧκσΤε^εια Ι που κατοικόϊΓν σ' αυτά. Η λειψυδρία 

μεα, στα περισσότερα χωριά της κερκυ- 

ραϊκής υπαίθρου είναι μεγίστη αλλά και επικίνδυνη συγχρό

νως για την υγεία των κατοίκων τους, οι οποίοι καθημερινά 

αναγκάζονται να διανύουν μακρυνές αποστάσεις για να προ- 

μηθευθούν λίγο κατάλληλο και υγιεινό νερό. Μέχρι τα πρώ

τα μεταπολεμικά χρόνια στα περισσότερα χωριά του νησιού 

μας υπήρχαν κοινοτικά πηγάδια τα οποία σε τούτον τον το

μέα βόλευαν κάπως την κατάσταση. Εδώ και αρκετά χρόνια 

όμως με τις πλησίον αυτών κοτασκευασθείσες γεωτρήσεις, 

τα περισσότερα εξ' αυτών έχουν εντελώς στύψει και άλλα 

με τους πλησίον κατασκευασθέντες βόθρους έχουν μολυν- 

θεί. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν του νησιού μας είναι σοβαρό

τατο και θα πρέπει επειγόντως να βρεθεί λύση. (Φ ω ς της 

Κέρκυρας)
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ΑΤΓΟ TOM ΕΤΤΑΡΧΙΑΚΟ TjfVO
I Πλήθος κόσμου εηισκέφθηκε τις αίθουσες της νέας πτέ

ρυγας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος 

Γουλανδρή όπου φ ιλοξενήθηκαν ευρήματα της ανα- 

σκαφής του καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη στο χω ριό Ε- 

λεύθερνα της Κρήτης. Η ανασκαφή έφ ερε στο φώς μία 

πυρά του 700 η.Χρ. όπου είχε γίνει εκτέλεση ενός πολε

μιστή και του ή της συντρόφου του. Πάνω από την πυρά 

βρέθηκε αυτούσιος και ο σκελετός μιας δούλας, αγγεία, 

κοσμήματα και αποξηραμένα σταφύλια που ουνόδευαν το 

νεκρό. Τα ευρήματα αυτό έρχονται να δικαιώσουν tot,  

μηρό που αναφέρει ΙΙλιάδα) α νθ ρ ω π ο θ υ σ ^ -ά τη ν  Κρήτη. 

(Μ υλοποταμΓτικα  Νέα)

I Τη δημιουργία Δημοιίκηζ ιραπε£ας οίμότος ηραγματοπαώ 

οε ο Δήμος Χαλκίδας δείχνονταςτην ε υ α ιί '  

να μεγάλο θέμα άίτως .είναι η κάλυψη των»*&$ργκων σε αα 

θέματα α ίμ α το ^Η  όκέψη που υπήρχε απρ καιρό 

κε σε συνεργασία με το τμήμαεμμρδοσ ία^ου vojjj 

Χ α ξ Κ ^ ο  Ιφνάκειται γιρ μια πρωτοβουλία ηόυ θα πρέπει να 

ευαισθητοποιήσει τους ώττοικούς ,της Χαλκίβος^αφού αυτοί 

είναι βοηθηδούν αε κό,πόια δύσκο^

ζωής TOUJ. {Ιυβ οηκά ς  Χρόνος)

I Μέσα σε μια aigoWpaipa εθνικής όυγκίν____

νειας, που δημιουργούν οι κρίσιμες εθνικές 

δ ιερχόμαστε^ρΙσ ιΛ ^ιγΜ  Αρκάδων Κορινίθίας^ψε · 

ρία της ο ι ^ λ ^ ω σ ρ ζ ,^ 0 # β # 6 π Μ Κ ^ ^ | |ό ν α τ ο  του ye 

ναίου ο τ ρ α ΐ ^ ^ δ  τουυρϊοριά κοι ελεί3θε<ρω^»>ου_^νους \ 

μας Θ. Κ ολοκοΛ κ^η^αγματαηοίπσ€ ..εντυ ίχ  

μό και σ υ μ μ ε ι% ^ κ δ ^ ω σ η  ηρος τιμήν, του Γερ^

ξίγμη της J.

ίαης\Π  σ.ύζυγο^

^  απήγγειλε δύοΝκίΙ 

μ ε ω ν  άπαγγελι

£δρου 

τρά

του Εθνικού

κού Γύρου 

υνεργασία 

μο Γλυφό- 

Ιαλαιά

ριά. Στο τέλος της εκ 

της Ακαδημίας κα Κυδώνι 

γούδια και η εκδήλωση έλι 

Υμνου. (Αρκάς)

I Απόλυτα επιτυχής ήταν η 6ιορ^5νωοη||οι/Π '

Γλυφάδας από τον τοπικό σύλλογο Σπάρτακο, 

με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και 

6ας. Ο αγώνας διεξήχθη στη διαδρομή Δημαρχείο,^

Δειλινό - Δημαρχείο και συμμετείχαν 84 αθλητές 

ματεία στην κατηγορία των εφήβων και 60 αθλ<&*εαπό 2 

σωματεία σε αυτή των ανδρών, αριθμοί' που ξεπέρασαν 

πολύ τους αναμενόμενους. Και οι δύο κούρσες ήταν συναρπα

στικές και κρότησαν το ενδιαφέρον αμείωτο σε όλη τη διάρ

κεια τους. (Η Φ ω νή του Σαρωνικού)

Ι η  γέννηση της Ευρώπης από την ελληνική μυθολογία, 

φθάνει ως τις μέρες μας αδιάσπαστα μορφοποιημένη 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτή είναι η χαρακτική εκδοχή 

του Μ εσολογγίτη χαράκτη Αποστόλη Κούστα την οποία 

και κατόπιν παραγγελίας του 1ου γραμματέα της Γαλλικής 

πρεσβείας στη χώρα αποτύπωσε σε ένα σημαντικό έργο 

του. Ο κύριος Κούστας είναι ένας καταξιωμένος καλλιτέ

χνης από τους πιό σημαντικούς στην Ελλάδα και με δ ιε

θνή αναγνώριση. Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποίησε α

τομική έκθεσ η  στην Αθήνα, στη γκαλερ ί "Κρεονίδης". 

(Π α να ιτω λ ική )

Μεγάλη επιτυχία για τον ελληνισμό της Μελβούρνης αλλά 

και ιδιαίτερη τιμή για μας τους Καστοριανούς, αποτελεί η 

εκλογή στη θέση του υπαρχηγού του Εργατικού Κόμματος 

της Βικτώρια Αυστραλίας, του βουλευτή Δημήτρη Δόλλη, α

φού από τη νέα του ηγετική θέση ο γνωστός για τη μαχη

τικότητα του βουλευτής, θα μπορέσει να υπερασπίσει απο

τελεσματικό τα συμφέροντα των Ελλήνων της Αυστραλίας 

και να προασπίσει τα εθνική μας θέμοτα. Η εκλογή στο η

γετικό κομματικό π ό ί ^  του X. Δόλλη ήρθε μετά το πέρας 

:α ω κ ο μ μ α ω ίή ς ^ ίσ η ς  ΰου συγκλόνισε το Εργατικό 

Κόμμα' τηζβικτώρια και παϋ' είχε ως αφορμή τη μαζική εγ- 

φαφή^ ω γ  μελών (Τουρκίας και σκοπιανής καταγωγής από 

ηρτττπτ«0ί » ^ 9. ίο υ  κόμματος στην οποία ανήκει και 

;ηγός του (Φ ω νή της Καστοριάς)

Την ύψιστη δΐχρίση είχε ο Νίκος Καλοφύρης μετέχοντας στην 

17η Χειμερινή Ολυμπιάδα του Λιλεχόμερ στη Νορβηγία. Ο πρωτα- 

θλητής ϋΛ α Κ κ στους δρόμους αντοχής σκι", μετείχε της ελλη

νικής αηοί^Κης μαζί με άλλους τέσσερις αθλητές. Ανεξάρτητα 

από τα αποτελέσματα, κοι υόνο η συμμετοχή του Νίκου σε μια 

Ολυμπιάδα είναι μεγά^-ττρη γιάνταν ίδιο, τους γονείς του και το 

χωριό μας γενικώτερο (Παρατηρητής ΑνηλΓου) 

Λΰμιαογκρεμιομένα σπίτια στη βόρειο πλευρό του κάστρου της 

Μυτιλήνης έχουν τη δικΛ-τρυς ιστορία. Κατοικίες Τούρκων πριν τη 

Μικρασιατική καταστροφή, άκοι ανοχής μετά. Το χώρο σήμερα το 

σκεπάζουν οι αναμνήσφ^εοηλίκων που "ανδρώθηκαν" εκεί, το 

ΐρύ,κΜμα ενός φονικού και η μελαγχολία για τη μ ] εκμετάλλευ- 

)η Ο^ΙτΦμς αρμόδιους φορείς evercn^pou με αρκετή φυσική 

Χ ^ορφ ια^χ& ϋΐα  περιοχή^^^οληςττου έχει δίκιο να παραπονα- 

Λ β ι  για ιΓην πλήρη έλλειψη προσπαθειών αναμόρφωσης και ανά

β α σ η ς  της περιοχής Κατά κοιρούς&ουν γίνει διάφορες προτά-

1ροιάσ$ις για τη δημιουργία

Κατά κοιρούς 

η τομ,χώρου.

■ερνι#; μουσείου λφΛξ'τέχνης ^ακοθήκης

μ. Οι σκέψβκ? αυτεξ όμωε-δεν έφεραν καμιά 

Μ  αυτό γιατί κανείς δέν ενδιρ φέρΟικ ε σ σ

βαρά. (Δημοκράτης Μυτιλήνης)

I Πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο Καραϊσκάχή οι |<5Λΐκοϊ αγώνες 

του Πανελλήνιου Σχολικού πρωταθλήμ<®οις Στίβου, στους ο- 

ηοίοϋς'ΟΟμμεΤΙ ίχ εκ£»Υ) σχολική ομάδςργρίβου του νομοί^τας 

'"οποία ηπσ(<ήπίη<ιΔΰΑ μετάλια. Νικητές αναδείχθηκαν ο Κώ- 

5τακος και ο Πονογιώτης Σταματέλης. Συγκεκριμένα 

στα 200μ. ο Κ. Σταματόκος ήρθε 2ος και ταυτόχρονα προκρί- 

θηκε στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες που θα γίνουν στη 

Λευκωσία. (Η Φ ω νή της Λακωνίας)

I Προχωρούν ικονοιητικό οι εργασίες κατασκευής των τριών κτι- 

ριακών εγκαταστάσεων του οικολογικού αγροκτήματος του 

προγράμματος Leader στην περιοχή του Δήμου Κρύας Βρύσης 

Πέλλας. Ηδη έχει κατασκευασθεί ο σκελετός των κτιρίων . Ε

πίσης προετοιμάζεται η έκταση του χώρου των δέκα στρεμ

μάτων, όπου θα γίνει η καλλιέργεια διαφόρων γεωργικών 

προϊόντων με οικολογικό τρόπο. Για την ιστορία αναφέρεται 

ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του οικολογικού αγροκτήμα

τος είναι 300 εκατομμύρια και το όλο πρόγραμμα χρηματοδο

τείται από την Ε.Ο.Κ. (Κρύα Βρύση)
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ΤΟ Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  ΑΙΑΣ
ΓΑΥΔΟΣ: Η νότια εσχατιά της Ευρώπης

Είκοσι μιλιά νότια από το ακρωτήρι 
Βάταλος των Σφακιών και τριάντα π ε 
ρίπου από την Παλιόχωρα, βαθιά οτο 

Λιβυκό πέλαγος, παιχνιδίζει ανάμεσα 
στην αντάρα του ήλιου και του αγέρα 
η Γαύδος, η νοτιότερη εσχατιά της Ευ
ρώπης. Δίπλα της, 5 μιλιά ΒΔ, η νησίδα 
Γ α υ δ ο π ο ύ λα  (υψ. 134 μ.), έρημη και 
δύσβατη, που μερικοί την ταυτίζουν 
με την Ophiussa τουΠλίνιου.

Το νησί έχει σχήμα τριγωνικό με μ έ 
γιστο μήκος 10 Km, πλάτος 3 Km και 
ψηλότερη κορφή με ύψος που μόλις 
ξεπερ νά ε ι τα 300 μ. Η νότια πλευρά  
του, λες  κομμένη από κάποιο  τερά
στιο, μυθικό πελέκ ι, είνα ι ένα ς  ατέ
λειωτος γκρεμός. Οι άλλες ακτές του 
κατηφορίζουν ο μ α 
λά προς το βοριά για 
να καταλήξουν ο ε  υ 
πέροχες αμμουδιές.
Το δ υ τ ικό  της α 
κρω τήρι το Π αδου- 
ράκι, ο Αγιάννης το 
βόρειο και η Τρυπητή 
ή Καμαρέλα (από τις 
τρεις υπέροχες  κα
μάρες που δημιούρ
γησε στο διάβα του 
χρόνου η θεά φύση) 
το νοτ ιοα νατολ ικό .
Στη Γ α ύ δ ο  υ π ά ρ 
χουν σ ήμερα  πέντε 
οικισμοί, δυο ορεινοί 
(το Καστρί, όπου και 
η έδρ α  της Κοινότη
τας, και ταΒατοιανά) 
και οι ά λ λ ο ι (Α μ π ε 
λος, Σαρακήνικο και 
Κ α ρ α β έ ) π α ρ α θ α 
λάσσιοι. Ο οικισμός Καραβέ είναι το λι
μάνι του νησιού, ενώ το Σαρακήνικο ο 
μοναδικός αξιοποιήσιμος τουριστικά 
όρμος. Οι κάτοικοι του νησιού μειώνο- 
νται σ υ ν ε χ ώ ς :417 το 1890 ,342  το 
1928, 2ό3 το 1940, 142 το 197 1,64 το 
1981 και35το 1991. Αυτοί οι 35 είναι οι 
σύγχρονοι ευρωπαίοι ακρίτες,

Η ν τ ό π ια  π α ρ ά δ ο σ η  ε π ιμ έ ν ε ι να 
ταυτίζει το νησί με την Ομηρική Ωγυ- 
γία, το νησί της Καλυψώς, όπου η θεά 
θ έλη σ ε  να κρατήσει για πάντα μαζί 
της τον π ο λ ύ π α θ ο  Ο δ υ σ σ έ α . Δ ε ί

χνουν μάλιστα στην τοποθεσία "Ερρι- 
κιάς". στη βόρεια πλευρά του νησιού 
και οε  αρκετή απόσταση από τη θ ά 

λασσα τη θέση ου ανακτόρου - σπη
λιάς της θεάς. Σήμερα το στόμιο της 
σπηλιάς έχει καλυφθεί από άμμο και 
θάμνους. Οι παλιότεροι όμως ισχυρί
ζονται πω ς οι πρ ό γ ο νο ί τους θυμ ό 
ντουσαν τις μαρμάρινες κολώνες α 
πό το παλάτ ι της Καλυψώς. Α πό τη 
Γ α ύ δ ο  της αρχαιότητας σ χεδ ό ν  δε 
γνω ρ ίζουμε τίποτα, Τα εμφανή ίχνη 
αρχαιοτήτων στον όρμο Λαυρακός, ο 
ο π ο ίο ς  και έχε ι χ α ρ α κτη ρ ισ θ ε ί α ρ 
χαιολογικός χώρος, αλλά  και τα δ ιά 
σπαρτα σ. ολόκληρο το νησί όστρακα 
μ α ρ τυ ρ ο ύ ν  μια έντο νη  α νθρ ώ π ινη

παρουσ ία  στα χρόνια της αρχαιότη
τας. παρουσία που περιμένει τη σκα
πάνη του αρχαιολόγου για να την α- 
ναδείξει. Στα πρώτα χριστιανικά χρό
νια το νησί απαντά με την ονομασ ία  
Κλαύδη, ίσως από τον ομώνυμο διο ι
κητή της οτα χρόνια της ρωμαϊκής κυ
ριαρχίας (Κλαύδος νήσος εν η πόλις  
Κλαύδη). Σ. αυτό συμφωνούν ο Πτολε
μαίος (Γ, ιζ. 11), οι Πράξεις των Α πο
σ τ ό λ ω ν ^ .  17)κα ιο ΙεροκλήςστηΓυ- 
νέκδημό του. Μονάχα ο Πλίνιος την α 
να φ έρ ε ι με το σ ημερ ινό  της όνομα

(G audos), ενώ  ο Στράβων αναφ έρο- 
ντας τη νήσο Γ αύδο δεν  εννοεί μάλ
λον  το δικό μας νησί α λλά  τη νησίδα 
Γκότζο της Μάλτας, την οποία οι α ρ 
χαίοι ονό μ α ζα ν  Καύδο ή Γαύλο. Στα 
χρόνια της Ενετοκρατίας το νησί ο νο 
μάζετα ι Γότζο και με την ο νο μ α σ ία  
αυτή απαντά σε πολλούς  ναυτικούς 
χάρτες.

Οι Πράξεις των Αποστόλω ν αναφέ- 
ρονται στο νησί, στο σημείο που ο Α
πόστολος Παύλος οδηγείται στη Ρώ
μη για να  δ ικασθεί (27, 17). Το πλοίο  
π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ο  από ισχυρό νοτιοα
νατολικό ά νεμο  περνάει κάτω από τη 
Γ α ύδο . ‘ .,.νησίον δε τι υποδραμόντες  
καλούμενον Κλαύδη'. διηγείται ο συγ

γ ρ α φ έα ς  των Π ρά
ξεων, 'μόλις ισχύαα- 
μεν περικρατείς γε- 
νέοθαι της σκάφης..'. 
Στα χρόνια  των επ ι
δ ρ ο μ ώ ν  των Σαρα- 
κ η ν ώ ν  το νη σ ί θα 
πρέπει να υπέφ ερε 
τα π ά ν δ ε ιν α , όπως 
αποδεικνύουν οι το
π ικές  π α ρ α δ ό σ ε ις  
α λλά  και τα σχετικά 
τοπω νύμια  (π.χ. Σα
ρ α κ ή ν ικ ο , Σ α ρ α κ ι- 
νού, κ.ά). Σταχρόνια 
της Τουρκοκρατίας 
βρήκε κά π ο ια  η σ υ 
χία, α ν  και ο κ ίν δ υ 
ν ο ς  τω ν π ε ιρ α τ ώ ν  
ή τ α ν  π ά ν τ α  π ρ ο 
φανής, Λ έγεται μ ά 
λιστα πως ο Ο θω μα
νός αστυνόμος του 

νησιού δ ιατηρούσε στο Σταθμό (οτο 
Κ α ρ α κ ό λ ι)  μ ικ ρ ό  π υ ρ ο β ό λ ο  (Δ ρ ι- 
μπούνι) για την άμυνά του. Στα 1880 η 
Γαλλική  Ε τα ιρεία  των Ο θ ω μ α ν ικώ ν  
Φάρων εγκατ έστησε ισχυρό φάρο εμ 
βέλειας 42 μιλιών, τον οποίο όμως α 
νατίναξαν στα τέλη του 8. Παγκοσμίου 
Π ολέμου οι Γερμανο ί, όταν εγκατέ- 
λειψαν το νησί, Σήμερα τα ερείπια του 
φ άρου εκε ίνου  α ποτελο ύ ν  ένα  από 
τα αξ ιοθέατα  του τόπου. Στη Γ αύδο 
στις α ρ χ έ ς  του α ιώ ν α  μας έφ θ α ο ε 
βαθμοφόρος των Ιταλών Καραμπινιέ-
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σπορ. Δεν έχει όμως την αναγκαία υ
ποδομή για να δεχθεί μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών. Υ πάρχουν τριάντα (30) 
περίπου ενοικιαζόμενα δωμάτια στο 
Σαρακήνικο  και οτο λιμάνι (Καραβέ) 
και λίγες ταβέρνες.

Το νερ ό  είναι λιγοστό το καλοκαίρι 
(αν και υπάρχουν κάποιες ανεκμετάλ
λευτες πηγές) και τα τρόφιμα το χει
μώνα. Υπάρχει όμως καλή τηλεφωνική 
επικοινωνία και ηλεκτρικό ρεύμα που 
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ο ηλ ια κός  σ ταθμός της 
ΔΕΗ, ενώ οι κάτοικοι είναι στο έπακρο 
φιλόξενοι.

Με ά λ λ α  λόγια η Γαύδος προοφ έ- 
ρεται για μια καλοκαιρινή περιπέτεια, 
γ ια  έ ν α  δ ιά λ ε ιμ μ α  ξ ε ν ο ια σ ιά ς  και 
γαλήνης κάτω από τον ήλιο του Λιβυ- 
κο ύ  π ε λ ά γ ο υ ς . α ν ά μ ε σ α  σ το υ ς  
μύθους της Καλυψώς και του βασιλιά 
της Ιθάκης και τους θρύλους των Σα- 
ρακηνών.

Σημειώσεις
* Εννοεί ποινή φυλάκισης.
** Ευχαριστούμε τον Υπαστ. Α. κ. Ευ

σ τράτιο  Κ ελα ϊδ ή , Διοικητή του Α.Τ. 
Κανδάνου, για τις πολύτιμες πληρ ο
φορίες που μας έδωσε.

*** Ο π. Εμμανουήλ Μπακογιαννάκης 
ε ίν α ι ο  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς  του β ιβ λ ίο υ  
Γαύδος: Το νησί της Καλυψώς, που εκ- 
δόθηκε το 1981 με δ α π ά νες  των Α
δελφώ ν Βαρδινογιάννη (από το βιβλίο 
αυτό π ρ ο έρ χ ετα ι και ο  χάρτης που 
παρατίθεται).

Επιμέλεια: γ/Α Κώστας Δανούσης

ρω ν, ο οποίος οργάνω σ ε τον τοπικό 
Σταθμό της Κρητικής Χωροφυλακής.

Η άκρα απομόνω ση του νησιού έγι
νε αιτία να διηγούνται ακόμη και σήμε
ρα οι Κρητικοί περίεργες ιστορίες, ό 
πως για εξόδιες ακολουθίες που ψάλ
λονταν στα Σφακιά για θανάτους στη 
Γαύδο. όταν δεν  υπήρχε εκεί εφημέ
ριος.

Στα νεώ τερα χρόνια το νησί αποτέ- 
λεσ ε  τόπο εγκατάστασης πολιτικών 
εξόριστων, ενώ  πάντα θεωρείτο φό
βος και τρόμος για τους μετατιθέμε
νους  εκεί υ π α λλή λο υ ς , κυρίως Χω
ροφύλακες.

Είναι γνω στό το πεντάστιχο που α- 
ναφέρεται στον άτυχο Αστυνόμο της 
Τουρλωτής Σητείας:

Ο της Τουρλωτής Σταθμάρχης. 
Μαγριπλής ενωμο τάρχης. 
δεκαπέντε και τριάντα 
και μετάθεση α τη Γαύδο,

Σ ήμερα η συγκο ινω νία  του νησιού 
με την Κρήτη γίνεται από λιμάνια της 
Π αλιόχωρας και της Χώρας Σφακίων. 
Τη θερινή περ ίοδο 2 μέρες τη βδομά
δα από τα Σφακιά (2 ώρες) και τις υπό
λο ιπ ε ς  α π ό  την Π α λ ιό χ ω ρ α  (2,5 ώ 
ρες). Τ ο χειμώ να έχει πλο ίο  2 φορές 
τ η βδομάδα μόνο από την Παλιόχωρα. 
Τ α σκάφη επιστρέφουν αυθημερόν.

Το σχολε ίο  έκλεισε από χρόνια, το 
Αγροτικό Ιατρείο σ πάνια  είνα ι ανο ι
κτό , ε ν ώ  το Α σ τ υ ν ο μ ικ ό  Φ υ λά κ ιο  
Γαύδου (υπάγεται στο Α.Τ. Κανδάνου)

λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι και ο μο
ναδικός αστυφύλακας συμμερίζεται 
τις δυσ κολίες  των κατοίκων**. Ψυχή 
της νησιωτικής αυτής εσχατιάς της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ο παπά Μανόλης 
Μπακογιαννάκης***, που αναναλαμβά- 
νει τη διεκπεραίωση όλων σχεδόν των 
υποθέσ εω ν των κατοίκων που έχουν 
σχέση με κρατικές υπηρεσίες.

Το νησί έχει όμορφ ες παραλίες  με 
αμμουδιές και πεύκα, με ξεχωριστή ε 
κείνη του Σαρακήνικου. που προσφέ- 
ρονται για ψάρεμα και άλλα  θαλάσσια
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ Ν Κ ϋ Σ Μ
01 ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΣΤΟΙ 

ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

"Το κλειδί της μακροζωίας δεν είναι, ούτε το χιούμορ 

και η καλοσύνη ούτε η ξενοιασιά και ο  αυθορμητισμός. Αυ

τοί που ζούν περισσότερο είναι οι προσεκτικοί και συνετοί, 

οι αυστηροί και κάποτε στυφοί, οι στριμμένοι και τα στρα

βόξυλα".

Αυτό είναι τα πορ ίσμα τα  μεγάλης έρ ευ να ς  που έ 

κα νε  το Π ανεπιστήμιο  της Καλιφόρνιας (Ρ ιβερσαϊντ) 

π α ρ α κο λο υ θ ώ ντα ς  1000 άτομα  α π ό  την η μ έρ α  που 

γ ε ν ν ή θ η κ α ν  ώ σ π ο υ  έ φ τ α σ α ν  (ό σ ο ι έ φ τ α σ α ν ) στα 

εξήντα τους χρόνια.

’ Δ εν  ξ έ ρ ο υ μ ε  γιατί οι π ιο  α υ σ τη ρ ο ί χ α ρ α κτήρ ες  

σ υνδυά ζοντα ι με  μακρ οζω ία , δ ή λ ω σ ε  ο επ ικεφαλής 

της έ ρ ε υ ν α ς  καθηγητής Χ ά ο υ α ρ ντ  Φρίντμαν. Α λλά  

δ ιαπ ιστώ σαμε, π έ ρ α  α π ό  κάθε αμφισβήτηση , ότι η αι

σιοδοξία. αντίθετα απ. ότι πιστεύεται γενικά, δεν  έχει 

καμμία σχέσ η  με τη μακροβιότητα’ .

Κατά τους ερευνητές, η αισιοδοξία και το χιούμορ βοη

θούν αρκετά, αλλά μόνο βραχυχρόνια, για να ξεπεράσει 

κανείς κάποιες επείγουσες δύσκολες περιστάσεις, λόγου 

χάρη, για να συντομεύσει την ανάρρωσή του ύστερα από 
μία εγχείρηση

Ος γενικός κα νό να ς  ζωής όμως, δ ε ν  φαίνεται να 

ω φ ελο ύ ν  και πολύ, Ισα - ίσα. π ο λ λ ά  α ισ ιόδοξα  και "χα

ρο ύ μ ενα " άτομα  π έθ α να ν  νωρίς. Ίσ ω ς , εξηγεί ο  δό- 

κτωρ Φρίντμαν, επε ιδή  αψ ήφησαν ο ρ ισ μ ένες  δυσ κο 

λ ίες  ή α ρ ρ ώ σ τ ιες  και δ ε ν  έλα β α ν τις απα ιτούμενες  

προφυλάξεις".

Ο δόκτω ρ Φρίντμαν πιστεύει ότι οι "στριμμένοι" ξε

κινούν με  καλύτερες  π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  για τη ζωή: η ιδιο- 

σ υγρα σ ία  τους ή οι τρόποι τους, κάνουν συχνά  τους 

ά λλο υ ς  να  δέχοντα ι τις απόψ εις τους πιο εύ κολα  και 

έτσι οι αμφισβητήσεις τις οπο ίες  έχουν να αντιμετωπί

σ ουν  είναι λιγότερες, κάτι που τονώ νει το ηθικό τους.

Ενα γενικό συμπέρασμα πάντως, είναι ότι οι στυφοί και 

"αναποδιασμένοι" ρισκάρουν λιγότερο στη ζωή τους, και 
έτσι έχουν μικρότερες φθορές.

ΙΑ_ΠΑ1ΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Ενώπιοι των ε υ θ υ ν ώ ν  μας... Πριν α π ό  λίγο καιρό, 

στα πλα ίσ ια  ενός  σ υ νεδ ρ ίο υ  για το παιδί και τη χ α λ ά 

ρ ω σ η  των ο ικογενε ιακώ ν δεσ μ ώ ν, που  έγινε υπό την 

α ιγίδα του Βατικανού, ετέθει επί τάπητος το θέμα  του 

παιδ ιού σε σ χέσ η  με τη διαφήμιση.

Το Βατικανό πρότε ινε  να  προσ τεθεί σ ε  κάθε τη λεο 

πτικό σπότ η δ ιευκρ ίνηση ότι Ή  πραγματικότητα είναι 

τελείω ς διαφορετική". Η πρότασ η  π ρ ο κ ά λ ε σ ε  έντονες  

αντιδράσεις  στους διαφημηστικούς κύκλους.

Οι δ ια φ η μ ισ τ έ ς  υ π ο σ τ ή ρ ιξ α ν  ότι ο π ο ια δ ή π ο τ ε  

διαφήμηση είνα ι "αθώ α" ω ς  π ρ ο ς  τις επ ιδρ ά σ ε ις  που 

μπορεί να  έχει στα ν έ α  άτομα. Κατά τη γνώ μη τους 

φταίει η χ α λά ρ ω σ η  των δ ε σ μ ώ ν  της οικογένειας, της 

οπο ίας  ά μ εσ ο  α π ο τέλεσ μ α  είναι οι ατέλε ιω τες  ώ ρες 

που ένα  παιδί π α ρ α μ ένε ι κα θ η λω μ ένο  μπροσ τά  στην 

τλεόραση. Πού κρύβεται όμω ς  η α λήθε ια  και π ό σ ο  δ ί

κιο μπορεί να  έχουν οι δ ιαφημιστές ή το Βατικανό;

Ενα πάντως είναι βέβαισ Το μήνυμα της διαφήμισης συ

χνά προκαλεί σύγχυση στο νεα ρ ό  άτομο , το οποίο α 

γνοώντας τη διαδικασία της αποκωδικοποίησή της τη μετα

φέρει αυτούσια στην πραγματικότητα. Με λίγα λόγια το 

νεαρό άτομο εθίζεται σ. ένα είδος φανταστικής πραγματι

κότητας.

Ειδικότερα το παιδί που π α ρ α κο λο υ θ ε ί την ε ικόνα 

μιας ευτυχισμένης ο ικογένειας, την ώ ρ α  που  κάποιο 

μέλο ς  της, όντας καλοντυμένο , απολαμβά νε ι μιά σ ο 

κολάτα  κάποιας μάρκας, ζητώντας α π ό  τη μητέρα  του 

τη σ ο κο λά τα , α να ζη τε ί τη π λα σ μ α τ ική  ευτυχία  που 
βλέπει στην τηλεόραση.

Το Βατικανό θ έλη σ ε  π ρ ο φ α νώ ς  να  προσ τατεύσ ει 

τα παιδιά  α π ο  το να  υποσ τούν ψυχολογικά τραύματα, 

όταν μεγα λώ νοντα ς  υ π ο χ ρ εω θ ο ύ ν  να  μ πούνε  στούς 

κα νόνες  του παιχνιδιού της ζωής. Είναι όμω ς  αρκετή 

η οπο ια δήποτε δ ιευκρ ίνηση να  ανακόψ ει αυτή την ξέ

φ ρ ε ν η  π ο ρ ε ία  της τρ υ φ ερ ή ς  ηλ ικ ίας  π ρ ό ς  έ ν α  μη 

ρεαλιστικό  κόσμο; Οχι α π ό  μόνη  της.

Οσο τα παιδιά βομβαρδίζονται από τη βία των τηλεοπτι

κών έργων, που συνήθως απεικονίζουν έναν τρόπο ζωής 

πολύ κάτω από το μέσο όρο, τόσο θα ταυτίζεται η φαντα

σία με την απόγνωση και την έλλειψη του χειροπιαστού 

που καραδοκεί...

Ποιος είπε ότι είμαστε άμοιροι ευθυνών, όταν επδιώ

κουμε να "απαλλαγούμε" από τη ζωντανή αλλά ενοχλητική 

παρούσα του παιδιού, στήνοντάς το μπροστά στους δ έ 

κτες μά ς  τηλεόρασης:

ΕΝΑ ΚΙΝΕΖΑΚΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ...ΜΑΥΡΑΚΙ

Γ ιατρ ο ί και ε π ισ τ ή μ ο ν ε ς  έ χ ο υ ν  μ ε ίν ε ι ά ν α υ δ ο ι 

μπροσ τά  σε μιά ανεξήγητη υπόθεση: έ ν α  Κινεζάκι με- 

τατρέπεται μπρσ τά  στα έκπληκτα  μάτια των γονιώ ν 

του, σ ε  μαυράκι! Η ε ίδ η σ η  δημοσ ιεύτηκε σ ε  εφ ημε

ρ ίδα  της περ ιοχής Ζουνχάϊ.
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Οι γ ο νε ίς  του α ν έ φ ε ρ α ν , ότι όταν γ εννή θ η κε  το 

μ ω ρ ό  τους δ ε ν  δ ιέφ ερ ε  σ ε  τίποτα α π ό  τα ά λ λ α  Κινε- 

ζάκια. 'Δ ε ν  φ αντάζονταν ότι έ ν α  μήνα  αργότερα, το 

αγοράκι θα άρχιζε σταδ ιακά  να  γίνεται μαύρο", γ ρ ά 

φει π εφ ημερίδα.

Το βρέφος, που γεννήθηκε στις 12 Ιανουάρ ιου  του 

1992 σ ε  έ ν α  χω ρ ιό  της περ ιοχής  Ανί, στην επαρχία  

Τζιανγκξί, έχ ε ι σ ή μ ε ρ α  σ το  δ έ ρ μ α  του έ ν α  χ ρ ώ μ α  

"μαυρω πό".

Εκτός α π ό  τις π α λά μ ες  του και τις πατούσες του, 

που έχο υν  χρώ μα  κίτρινο, α λ λ ά  και τα κοκκινωπά μ α λ 

λ ιά  του, τίποτα δ ε ν  θυμίζει ότι το Κινεζάκι ε ίνα ι ένα  

...Κινεζάκι.
Είναι "κίτρινο παιδί, με  σχιστά μάτια και κινέζικα ό λα  

του τα χαρακτηριστικά, α λ λ ά  με μ α ύ ρ ο  δέρμα", γ ρ ά 

φει η ίδ ια εφ ημερίδα.

Οι γονείς  του έχουν κάνει π ο λλές  και εξειδ ικευμέ- 

νες  εξετάσεις  στο Ν οσοκομείο  της Ναντσάνγκ, α λλά  

δ ε ν  έχει δ ιαπ ιστω θεί καμμία ανω μαλία .

Το αγοράκι δ ε ν  δ ια φ έρει α π ό  τα ά λ λ α  πα ιδ ιά  της 

ηλικίας του σ ε  τίποτα άλλο . Σύμφω να με το δ η μ ο σ ίευ 

μα, ‘ στη χώ ρα  του και οτο π ερ ιβά λλον  που  ζεί, είναι 

αυτονόητο  ότι αυτό το μ α ύ ρ ο  παιδάκι θα συναντήσει 

μεγά λες  π ιέσ ε ις  και σ ο β α ρ ά  εμπόδ ια  οτην προσ πά- 

θειά  του να  επιβιώσει".

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

To R acoon της R enault είνα ι αμφίβιο και μπορεί να 

σας  πάει παντού. Ο ταν είνα ι στην ξηρά, μπορεί να  υ

ψω θεί ω ς και 50 περ ίπου  εκατοστά, χάρη στους ειδ ι

κούς σ υ νδ έσ μ ο υ ς  των τροχών, οι οποίο ι επ ιμηκύνο

νται με υ δ ρ α υ λ ικό  σύστημα.

Εχει κ ίνη σ η  και σ τους  τ έ σ σ ε ρ ις  τρ ο χ ο ύ ς  και κι

νητήρα V6, τριών λίτρων, 262 ίππω ν και 6 ταχυτήτων. 

Ο ταν είνα ι στο νερ ό , το R acoon χρησιμοποιεί τους δ ί

δ υ μ ο υ ς  κ ιν η τ ή ρ ε ς  του, οι ο π ο ίο ι του π ρ ο σ δ ίδ ο υ ν  

ταχύτητα 5 κόμβων.

ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σ. έ ν α  π λ ε ισ τ η ρ ια ο μ ό  τω ν Κρίστις σ το  Λ ο ν δ ίν ο  

πουλήθηκε μ έσ α  σε δ ύ ο  λεπτά το ακρ ιβότερο δ ια μ ά 

ντι του κόσμου στην απίστευτη -για μας τους "κοινούς 

θνητούς"- τιμή των 6,38 εκατομμυρίω ν δολαρ ίω ν.

Το δ ια μάντι είνα ι 64,38 καρ ατίω ν (σ χ εδ ό ν  καράτι 

και εκατό χ ιλ ιάδες δ ο λά ρ ια ) κι έχει σχήμα -και μέγε

θος σ χεδ ό ν - αχλαδιού.

Α γοράστηκε α π ό  τους "Λ όντον Χίλτον Τζούλερς", 

εκ μέρ ους  κάποιου ιδιώτη, που προτιμάει να  μείνε ι α 

νώ νυμος  προς το παρόν.

Α λλά  επειδή η τιμή του δ ιαμαντιού έ σ π α σ ε  ό λ α  τα 

ρ ε κ ό ρ  στις π ο λύτ ιμες  πέτρ ες , ε ίνα ι σ χ ε δ ό ν  βέβαιο 

πω ς ο  μυστηριώ δης αγοραστής θα κάνει κάποια στιγ

μή την εμφάνισή του.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ

Σε πραγματική μάστιγα εξελ ίσσοντα ι τα τροχαία α 

τυχήματα στις χώ ρες της Ευρω παϊκής Ενωσης, δ ε δ ο 

μ έ ν ο υ  ότι κά θ ε  χ ρ ό ν ο  σ η μ ε ιώ ν ο ν τ α ι 1.200.000 α 

τυ χ ήμ α τα  π ο υ  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  50 .000  ν ε κ ρ ο ύ ς  και 

1.700.000 τραυματίες  α π ό  τους ο π ο ίο υ ς  οι 150.000 

μ ένο υ ν  ανά πηρ ο ι για ό λη  τους τη ζωή.

Τα τροχαία ατυχήματα α π ο τελο ύ ν  την πρώ τη αιτία 

θανάτου στις ηλικίες α π ό  1 έω ς  25 ετώ ν με ποσ οσ τό  

46% .
Βασική αιτία των π ερ ισ σ ο τέρ ω ν  ατυχημάτω ν είνα ι η 

σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  των οδηγώ ν, α λ λ ά  και οι πολυά ρ ιθμο ι 

α λλη λένδ ετο ι παράγοντες  που επ η ρ εά ζο υ ν  σημαντι

κά την οδική ασφ άλεια , όπω ς  τα τεχνικά χαρακτηριστι

κά, ο εξοπλισμός και η συντήρηση των οχημάτω ν, η 

χάραξη και η υποδομή  των δρ όμω ν, σ υμπερ ιλα μβ ανο - 

μένης και της σήμανσης.

Η Ε υρω παϊκή Ενωση π ρ οσ α να τολ ίζετα ι σε έ ν α  ε 

ν ια ίο  πρόγραμμα  για την οδική α σ φ ά λε ια  και γίνονται 

σκέψεις στο να  δημιουργηθεί -σταδ ιακά- ένα ς  ε υ ρ ω 

πα ϊκός  κώδικας οδικής κυκλοφορίας και ασφ άλειας .

Στη χώ ρα  μας τα τροχαία ατυχήματα συνεχίζονται 

με αμείωτη ένταση με α π ο τέλεσ μ α  ν α  χάνονται ε κ α 

τοντάδες ζωές.

Τη δεκαετία  .80 - .90 είχαμε σ α ν  χώ ρα 260.000 τρ ο 

χαία ατυχήματα με 20.000 νεκρούς  και 360.000 τρα υ

ματίες. Σύμφ ω να με ά λ λ α  στοιχεία το 2 %  του α κα θά 

ριστου εθνικού π ρ ο ϊό ντο ς  (Α.Ε.Π.) χάνεται κάθε χ ρ όνο  

στην άσφαλτο.

Κάθε νεκρός  α π ό  τροχαίο έχει κόστος 75 εκατομ

μύ ρ ια  δρχ. Κάθε β α ρ ιά  τ ρ α υ μ α τ ισ μ ένο ς  9  εκ α τ ο μ 

μύρια δρχ. και κάθε ελα φ ρ ά  τρα υματισμένος  900.000 

δρχ. Συνολικά για ένα  χρόνο, το 1991 για παράδειγμα, 

ε ίχαμε κόστος 180 δις δρχ.

Α ναλύοντας  τα π α ρ α π ά νω  στοιχεία  β λέπουμε ότι. 

σε ετήσια βάση, κάθε 26 λεπτά  γίνεται έ ν α  τροχαίο, 

κάθε 19 λεπτά  τροχαίο με τραυματία και κάθε 5 ώ ρ ες  

τροχαίο με νεκρό.
Τα σ χόλια  περιττεύουν.-
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Π ορ τρ έτο συναδέλφου

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ
Η Χρηστίνα Ζέρβα, κόρη α

σ τυνομικού , γ εννήθ ηκε  στην 
Α θ ή να  κα ι υ π η ρ ε τ ε ί στη 

Δ ιεύθυνση  Δ ιεθνού? Αστυνο

μική? Συνεργασία?, στο Τμήμα 

Δ ιεθνών Σ χέσεω ν (In terpol) με 
το βαθμό  trjs Αστυνόμου Α'.

Με τη ζωγραφ ική ασχολεί- 

ται από την παιδική  trjs ηλικία, 

αλλά περισσότερο ανέπτυξε tis 
ικανότητά cr^s κατά την περίοδο 

τ ω ν  γ υ μ ν α σ ια κ ώ ν  σ πουδώ ν, 

βοηθούμενη σημαντικό από  την 
καθηγήτριά τηί κ. Δροσιόδου, στο Τοσίτσειο - Αρσάκειο.

Δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα ζ ω γ ρ α φ ιά  φοιτώ- 

vras σε κάποια  σχολή. Είναι αυτοδίδακτη και ns γνώσει? τη? 

απέκτησε με το πρ οσ ω πικό  τη$ π ά θ ο ί για μάθηση.

Μετά το Γυμνόσιο φ ο ίτησε στο Κέντρο Τεχνολογικών Ε

φ α ρμογώ ν στην Αθήνα, απ ' όπου πήρε πτυχίο  Σχεδίου και 

M a r in a s . Μετά την αποφ οίτησή τη? από  τη Σχολή εργάσθη- 

κε για  μικρό χρονικό διόστημα σε εκδοτικό ο ίκο  u s  σχεδιά- 
στρια και το 1969 κατατάχθηκε στην Αστυνομία Πόλεων.

Με την είσοδό  τη$ στην Αστυνομία, υπηρέτησε για πέντε 
π ε ρ ίπ ο υ  χρόνια στην Ασφόλεια Αθηνών, στο σχεδιαστήριο 

τη$ Γραμματεία? τη5 τότε Υ.Γ.Α. Κατόπιν υπηρέτησε για ένα 
χρόνο στο σχεδιαστήριο του Τ.Ο .ΤΑ Αθηνών.

Με την πάροδο των ετών και την αύξηση των υπηρεσια

κώ ν  και ο ικογενειακώ ν  τη? υποχρεώ σεω ν, έπαψ ε να ζω γρα

φ ίζ ε ι συστηματικά. Αυτό φ υσ ικό  την στενοχω ρεί -0 n u s  η ί 
δια  εξομολογείται- αφόνταστα. Ελπίζει, όμα«, πω ? σύντομα 

θα  καταφέρει να β ρ ε ί το χρόνο για να επ ιδοθεί και πάλι axis 
αγαπημένε$ τη? καλλιτεχνικέ? δραστηριότητε5.

Οταν ρ ω τή σ α μ ε  σ χετ ικό  

την κυρ ία  Ζέρβα pas ε ίπ ε  ότι, 

η Αστυνομία  τη5 έδω σε την ευ

κα ιρ ία  να επ ιδε ίξε ι για πρώτη 

φ ο ρ ά  τα έργα  τη? σε έκθεση  

ζ ω γ ρ α φ ικ ή  Αστυνομικών που  
δ ιοργόνω σε ο Αθλητικό? Ομι

λο? στο Αιγάλεω  Αττική?.

Η δεύτερη φ ορά που έλα
βε  μέρο? σε έκθεση ήταν τον 

Α πρ ίλ ιο  του 1992 στην 12η Πα
νελλήνια Εκθεση Ζωγραφική? 

στο Φ ιλολογικό Σύλλογο “ Παρ
νασσό?" και τελευταία στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε 
στο Πνευματικό Κέντρο τη? Σχολή? Αξιω ματικώ ν του Σώματο? 

με πρω τοβουλία  τη? Θρησκευτική? Υπηρεσία?, μα ζ ί με όλ- 

λου? Αστυνομικού καλλιτέχνε?.
Τα έργα τη? ε ίνα ι x u p iu s  νεκρέ? φ ύ σ ε/s, που  περ ιλαμ

βάνουν αντικείμενα  τη? καθημερινή? ζωή? και λουλούδια. 

Μεγάλη πρόκληση για την ίδ ια  αποτελούν τα αγαπημένα  τη? 

αντικείμενα και χώ ροι atous onofous ζει.
Κάθε τι, που τη? ε ίνα ι αγαπητό και θέλει να το κρατήσει 

αμόλυντο από τη φθορά του χρόνου, το αποτυπώ νει crous 
πίνακέ? τη? προσπαθώντα? μ ’ αυτό τον τρόπο να κρατήσει 

ζωντανέ? στη μνήμη τη? ns καλύτερε? προσω πικέ? στιγμέ?.
Ολοι οι πίνακε? με λουλούδια που  έχει ζω γρ αφ ίσ ε ι, δεν 

ε ίνα ι τίποτα άλλο από δώ ρα που  δέχθηκε κατά καιρού? από  

πρ όσ ω πα  αγαπημένα που  την συγκίνησαν και την συγκινούν 

οι προσφορέ? rous και έχουν φ τιαχθεί μέσα στο σπίτι τη?.

Epeis τη? ευχόμαστε να μ π ορ ε ί να  β ρ ε ί τον απαραίτητο 

χρόνο που χρειάζεται για να  επ ιδ οθ ε ί στο χορό τω ν χρω 
μάτων που τόσο όμορφα γνω ρ ίζε ι να αποτυπώνει.

%ΤΙΓΜ£% ΑΈ£ΧΑ%Τ£%
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Ο ι π ιο  κάτω λέξε ις  ε ίνα ι α π ό  τις σ ε λ ίδ ε ς  του η μ ε ρ ή σ ιο υ  και π ερ ιο δ ικο ύ  τύπου. 

Δ ια λέξτε  τη σω στή, κατά τη γ ν ώ μ η  σας, σ η μ α σ ία  και κατόπιν β α θμολογ ήσ τε  τους εα υτούς  σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. παλινωδία: Α, εγωισμός, Β. τραγω
δία, Γ. ανάκληση

2. ευήθης: Α. ειλικρινής, Β. ταλαίπω
ρος, Γ. μωρός

3. αβρός: Α. βλοσυρός, Β. ψεύτης, Γ. 
κομψός

4. άκρατος: Α. χωρίς κράτος, Β. αμό- 
λυντος, Γ, αμίλητος

5. κομπορρημοσύνη: Α, τσιγκουνιά, Β. 
αξιοπρέπεια, Γ. καύχηση

6. ταγός: Α. αρσενικός, Β. αρχηγός, Γ. 
ανυπάκουος

7. καλλιεπής: Α. ωραίος, Β. εύσχημος, 
Γ. ευφράδης

8. τραγέλαφος: Α, τράνταγμα, Β. αντι- 
κανονικότητα, Γ. επιμειξία

9. μεμψίμοιρος: Α, δυστυχισμένος, Β. 
καταπονημένος, Γ, παραπονιάρης

10. ακραιφνής: Α. τελευ τα ίο ς . Β. α 
μιγής, Γ. ακρότατος

11. προσηνής: Α. κ α τ α δ ε κ τ ικ ό ς , 8, 
προσεκτικός, Γ. πρόσφατος

12. αλγεινός: Α. αδύναμος. Β. οδυνη
ρός, Γ. φ ιλάρεσκος

13. θώκος: Α. θέση, Β, μάστιγα, Γ. δροσιά
14. ρέκτης: Α. δ ρ α σ τή ρ ιο ς . Β. φταί

χτης, υπεύθυνος, Γ, ηγέτης
15. θιασώτης: Α, θ ια σ άρ χης , Β. ο π α 

δός, Γ. δεσμώτης
16. χαλκέντερος: Α. βάναυσος, Β. πει

σματάρης, Γ. ακαταπόνητος
17. αγλαός: Α. ρω μαλέος, Β. φ ιλήδο

νος, Γ. ωραίος
18. γλίοχρος: Α. α ν ε π α ρ κ ή ς , Β α ι

σχρός, Γ, ανήθικος
19. ευσταλής: Α. ευσταθής, Β. επ ιδέ

ξιος, Γ. εύσωμος
2 0 . ανδράποδο: Α. α νδρ οπ ρ επ ή ς , Β. 

υπόδουλος, Γ. με δυνατά πόδια

1. παλινωδία: Γ. (πάλιν + ωδή) αναίρεση, ανάκληση των όσω ν έχουν λεχθεί, ε ί
ναι το όνομα με το οποίο ο Στησίχορος πρώτος ονόμασε μια ωδή του, με τη ν ο 
ποία ανακαλούσε τις προηγούμενες βλασφημίες του.

2. ευήθης: Γ. (ευ + ήθος) αυτός που έχει καλό ήθος, ο απλούς, ο άδολος, αλλά 
με την κακή έννοια (συνήθης χρήση), απλοϊκός, ανόητος, μωρός, "αγαθούλης".

3. αβρός: Γ. (I) λεπτός, κομψός, ωραίος, (II) μαλθακός, λεπτεπίλεπτος, (III) χα- 
ρίεις, ευχάριστος, (IV) πολυτελής, λαμπρός, μεγαλοπρεπής.

4. άκρατος: Β. [α (στερητικό) + κεράννυμι) (I) αμιγής, αμόλυντος, καθαρός, (II) 
μη διεφθαρμένος, τίμιος, ευθύς, αγνός.

5. κομπορρημοσύνη: Γ. κάυχηση, κομπασμός, αλαξονική και ματαιόδοξη πε- 
ριαυτολογία.

6. ταγός: Β, (τάοοω: βάζω σε τάξη) αυτός που διατάσσει, που κυβερνά, αρχη
γός, ηγεμόνας.

7. καλλιεπής: Γ. (καλλι + έπος: λέξη, διήγηση, λόγος) αυτός που ομιλεί με ω 
ραίες λέξεις, ο  γλαφυρός ρήτορας, ο ευφράδης.

8. τραγέλαφος: Β. (τράγος + έλαφος) φανταστικό ζώο, μεταφορικά ανώμαλη 
διάταξη, ανατροπή της ομαλότητας, αντικανονικότητα, εκρυθμία.

9. μεμψίμοιρος: Γ. (μέμφομαι + μοίρα) παραπονούμενος για τη μοίρα του, ο πα
ραπονιάρης, δεινολόγος, ο υποκρινόμενος το δυστυχή.

10. ακραιφνής: Β. (ακ(ε)ραι(ο)φ(α)νής, κατ. άλλους άκρος + αίφνης ή α  (στερη
τικό) + κρα ίφ νος^ τραύμα, βλάβη) ακέρα ιος , καθαρ ός, αμιγής, άθικτος, α 
βλαβής. ολόκληρος, ανέγγιχτος.

11. προσηνής: Α. πράος, καταδεκτικός, ευπροσήγορος, μαλακός.
12. αλγεινός: Β. (άλγος: πόνος) ο προξενώ ν άλγος, οδυνηρός, λυπηρός, με 

παθητική σημασία ο αισθανόμενος άλγος.
13. θώκος: A. (I) έδρα, θέση, κάθισμα, έδρανο, καθέδρα, (II) συγκέντρωση, συ

νέλευση.
14. ρέκτης: Α. (ρέζω: κατορθώνω, ενεργώ) δραστήριος, ενεργητικός, πολυ- 

πράγμων.
15. θιασώτης: Β. οπαδός, θαυμαστής, επίσης και μέλος θιάσου.
16. χαλκέντερος: Γ. ακαταπόνητος, εργατικός, ακούραστος, κυριολεκτικά σαν 

να έχει χάλκινα έντερα, χρησιμοποιείται συνήθως για συγγραφείς.
17. αγλαός: Γ. λαμπρός, μεγαλοπρεπής, ωραίος, εξαίρετος, περίφημος.
18. γλίοχρος: A. (I) μηδαμινός, ανεπαρκής, ανάξιος λόγου, μικρός, (II) κολλώ 

δης. ολισθηρός, (III) φορτικός, οχληρός, (IV) φειδωλός, φιλάργυρος, άπληστος.
19. ευσταλής: Γ. (I) εύσωμος, εύκολος, κανονικός, (II) μεταφορικά ευπρεπής, 

ευγενής, (III) ο  καλό παρασκευασμένος, χρήσιμος, εξυπηρετικός.
20. ανδράποδο: Β. (ανδραποδίζω: υποδουλώ νω ) δούλος, υπόδουλος, σκλά

βος, αιχμάλωτος πολέμου που πουλήθηκε σαν δούλος.
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O h  πατρική οικογένεια του θανόντος ασ ω φ ύλα κα  Κατικό- 

γλου Δημητρίου του Χρήστου καθώς και η χήρα του ε- 

κλιπόντο ί Μαργαρίτα με τα τέσσερα ανήλικα τέκνα eous, 

εκφ ράζουν cis θερμέ* tous ευχαρ ιστίε ί npos 0Aous uous 

συντελεστέ* που  βοήθησαν στη διενέργεια ίο υ  προαι

ρετικού εράνου για την οικονομική ενίσχυσή  crjs, με τη 

συγκέντρωση χρηματικού ποσού.

M o  Ταξίαρχος (ΓΕΔ) Κων. Αθανασιάδης ευχαριστεί θερμά και 

συγχαίρει ro προσωπικό του Τμήματοί Τροχοί as Καρδίτσας 

επειδή σε πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στην 

πόλη τη* Καρδίτσας ανταποκρίθηκαν ταχύτατα. Εκείνα που 

μου προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση στο προσωπικό τη5 

τροχαίας -αναφέρει στην επιστολή που pas έστειλε- ήταν η 

σοβαρότητα, η διακριτικότητα, η ευγένεια και η γνώση του α

ντικειμένου που χειρίζονται. Οι παραπάνω  διαπιστώσει δεί

χνουν ότι οι <5v6pes και οι γυναίkos τη* Ελληνική* Αστυνομία* 

έχουν αποκτήσει μια σύγχρονη νοοτροπία, η οποία εξασφα

λίζει την αγάπη, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Ε ΐ ο  υπεύθυνο* τηί αποστολή* στην Ελλάδα του Διακανονικού 

Ιδρύματο* τηί Ευαγγελική* Εκκλησία* τη* Βυρτεμβέργη* (Τμη- 

ματάρχης) κ. Dieter Kiessling, ευχαριστεί θερμά εκ μέρous τη* 

αποστολή* και του Διακανονικού Ιδρύματος 0Aous rous συμ- 

μετέχοντεί στην ανεύρεση των δύο ατόμων(ανδρόγυνο) τη5 

αποστολή* που χάθηκαν κοντά στο χωριό Κομνηνών-Ξάνθη*. 

Ιδιαίτερα ευχαριστεί το AT Σταυρούπολης Θεσ/νίκηί για τι* 

μεγάλε* προσπάθειε* που κατέβαλε καθώς και τον πρόεδρο 

τηί κοινότητα* Κομνηνών και όλο us του* χωριανού*.

1 Σ 3 η  κα Ρούλα Νικολάου, Δ/ντρια Παραγωγή* τη* κινηματο

γραφική* ταινία* 'ΤΡ/ΤΗ ΛΥΚΕ /ΟΥ", παραγωγήί του Ελληνι

κού Κέντρου Κινηματογράφου χρηματοδοτούμενη από το 

Υπουργείο Πολτισμού, ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Α

στυνομία για την πολύτιμη βοήθεια και προσφορά τηί που 

συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωσή τη*. Η συμβολή αυτή 

τη* αστυνομία* θα αναφέρεται στουί τίτλου* τη* ταινία*.

Ρ ^ η  Δ/ντρια του Γυμνασίου Λακκίου ευχαριστεί θερμά  την 

Αστυν. Δ/νση Δ ω δ/σου και συγκεκριμένα  το Α.Τ Λέρου 

για την πρω τοβουλία  του* να κάνουν δύο ο μ ιλ ίε ί npos 

του* μαθητές και στους Συλλόγους Γονέων  και Κηδεμό

ν ω ν  του Γυμνασίου και του Λυκείου Λακκίου, με θέμα, 

το καφτό κοινω νικό  πρόβλημα τη* εποχή* μας, τα ναρ

κωτικά. Η ενημέρω ση και φυχολογική  στήριξη των νέω ν 

μας -επ ισημαίνει στην επιστολή τη*- ε ίνα ι πράγματα ε

ντελώς απαραίτητα.Η συνεργασία σχολείου και αστυνο

μ ία * μπ ορ ε ί να υποδειχθεί εξαιρετικά  πολύτιμη για την 

καθοδήγηση των ν έω ν  ανθρώ πω ν.

Διοίκηση τη* ΠΑΕ "SKODA ΞΑΝΘΗ" Α.Ο, αισθάνεται την 

ανάγκη να ευχαριστήσει και να συγχαρεί 0Aous rous α

στυνομικούς τη* Αστυν. ΔJvaης Ξάνθης για την άψογη και 

υποδειγματική τήρηση τηδ τάξη*, κατά του* αγώνες Πρω- 

ταθλήματοδ Α' Εθνικής Κατηγορίας και Κυπέλλου Ελλά- 

6os περιόδου 1993-94

Ε ΐ ο  κ. Μολυβάδ, πρόεδρο* τη* Οργανωτική* Επιτροπή* του II 

Παγκόσμιου Πρωταθλήματο* Σκυταλοδρομία* που πραγ

ματοποιήθηκε πρόσφατα σε Δημόσιο Δρόμο στο Λιτόχωρο 

Πιερίας, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να 

συγχαρεί όλο το προσω πικό  τηί ΑΔ Πιερίας, για την προ

σφορά και τη συμβολή της στην επιτυχία της μεγάλη* πα

γκόσμιας αυτή* διοργάνωση*. Στην επιστολή του που α- 

πηύθυνε npos την ΑΔ  Πιερίας, επισημαίνει ότι, η διοργά

νωση θα μείνει στη σκέψη όλω ν όσω ν έλαβαν μέρο* ή την 

παρακολούθησαν από την τηλεόραση σε όλο τον κόσμο.

Ε 3 θ  Πρόεδρος τη* Π.Α.Ε. Καστοριά* κ. Π αναγιω τίδη ί Γεώρ

γιος εκφράζει τη βαθύτατη ικανοπο ίησή  του npos την 

ΑΔ Μαγνησίας για την αποτελεσματική παρέμβαση  τη* 

δύναμή* τη* και την αποτροπή τραγικών συνεπειώ ν σε 

βάρος των ποδοσφαιρ ιστών, παραγόντων και προπονη

τών τηί Ομάδα*. Ο αγώνας διεξήχθη πρόσφατα στο Στά

διο N0as Ιωνίας  Βόλου, μεταξύ των Ομάδων "ΝΙΚΗΣ ΒΟ

ΛΟΥ" και Π.Α.Ε. "ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ".

[ S ] o  A px/xas Ευαγγελογιώργος  Κ ω ν/vo s  που  υπηρετεί 

στην Α σφ άλεια  τη ί Βουλή*, ευχαρ ιστεί θερμά όλο το 

πρ οσ ω πικό  τη* Ελληνική* Αστυνομίας που με έρανο τον 

βοήθησε σημαντικά στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που 

αντιμετώπιζε η σύζυγός του.

[Ε 3 θ  κ. Βασίλη* Ορέστηί εκφράζει τι* θερμέ* του ευχαριστίε* 

και την ευγνωμοσύνη του στον αστυφύλακα Δημήτριο Αρ- 

σένο, που υπηρετεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για το θάρρος 

που επέδειξε και τη πίστη στα καθήκοντα του διασώζοντά* 

τον με αυταπάρνηση, μετά την πτώση του σ' ένα αδιέξοδο 

κενό χώρο βάθου* 14 μέτρων.

ΙΧΙο Σύλλογοί Γ ονιώ ν-Π α ιδ ιώ ν  με νεοπλασματική ασθένεια 

υπό την επ ω νυ μ ία  "Φ λόγα", ευχαριστεί θερμά το Προ

σ ω π ικό  τη* Υ πηρεσία* Ασφαλείας  Βουλή* των Ελλήνων 

που τη* πρόσφ ερε cos δω ρεά 1 0 0 .0 0 0 , για τη στήριξη 

των προγραμμάτων  τηί, σε μνήμη Γιώργου Γεννηματά. 

Με την προσφ ορά σας αυτή, επ ισ ημα ίνε ι στην επιστολή 

του ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ αίστρο*, αισθανόμαστε ότι 

δεν είμαστε μόνοι στον αγώ να που κάνουμε και ότι έ

χουμε αρωγό την ευα ισθησ ία  σας.
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Για tis ελεύθερες ώρες
Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ

1. Ιερό οικοδόμημα - Παρουσιάζεται 

...στρατιωτικά.

2. Διεθνής Ενοχη Αστυνομικών (αρχ. 

ξεν) - Αρβανίτικη άρνηση - Ηταν πριν αρκετά 

χρόνια υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

3. Φαγητά επιτρεπτά σε περίοδο ε

γκράτειας.

4. Μισθολογικός όρος (αρχικά) - Φιλο

ξενεί πλοία.

5. Λίγα ..Λίγα (αντιστρ.) - Δίφθογγος - 

Ιδια, όμοια (γεν.)

6. Μεγάλη υδάτινη έκταση - Η μεγάλη 

... κουράζει.

7. "Το τραγούδι τ η ς μ ο υ σ ι κ ό  έργο του 

ΛΛάλερ - Μισή Ιάσ α  - Το Αστυνομικό Τμήμα 

των Αμπελοκήπων - Απαγορεύει(αντιστρ,).

8. Πολιτική υπόσχεση - Τους δημιουρ

γούν και τα στενά παπούτσια.

9. Ξένο απόθεμα - Μεταφορικό μέσο.

10. Μονά χωρίς αρχή (αντιστρ.) - Αρχαία 

ονομασία του ποταμού Βόλγα - Αναφέρο- 

νται και για τη γρίπη (αιτ.).

11. Χαρακτηρίζονται μετά από σύγκρι

ση (αντιστρ.) - Είδος ψαριού (αιτ.).

12. Ό  Ιωάννης ο ...“, τίτλος παλιάς Ελλη

νικής ταινίας - Παρομοιάζει.

1. Ελέγχονται από το Κράτος - Συνεχό

μενα γράμματα.

2. Αναφέρεται και τέτοια Υπηρεσία - 

Αξεσουάρ αυτοκινήτου.

3. Κι έτσι το κεφάλι - Χώρα της Βαλ

τικής.

4. Ομοια γράμματα που δείχνουν ποιό

τητα - "Τα χωρατά είναι τ' ... του καβγά" 

παροιμία.

5. Είδος πλεούμενου (με άρθρο) - Δύο 

φωνήεντα που δεν κάνουν δίφθογγο.

6. Ενδιαφέρει φίλαθλους (ξεν.) - Το με

γαλύτερο καλλιτεχνικό βραβείο.

7. Είδος λουλουδιού (καθ.) - Εάν, όταν 

δεν ήταν όταν.

8. Αρθρο - Παιδική ημιστρατιωτική ομά

δα της αρχαίας Σπάρτης - Το ίδιο με το 5α 

οριζόντια.

9. Συντελεστής επιτυχίας.

10. Ανορθόγραφο αλλά - Αντωνυμία - 

Αγαπητοί συγγένειας (αιτ.).

11. Ελληνας σκηνοθέτης που έχει πεθά- 

νει - Πυρά χωρίς αρχή.

12. Είχε κάποτε την αγοραστική της 

αξία - Γνωστοί Σοβιετικοί πύραυλοι - Μαθη

ματικό σύμβολο.

___________ ΣΟ Φ Α ΛΟΓΙΑ___________

Μια καλή ομιλία πρέπει να περιέχει μια 

καλή αρχή και ένα καλό τέλος, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αρχή και το τέλος θα 

απέχουν μεταξύ τους ...ελάχιστα.

Σαμπάν Ντελμάς

Οποιος δεν επιθυμεί περισσότερο να 

διδαχθεί τα άπειρα που δεν ξέρει, και προ

τιμά να διδάσκει τους άλλους τα λίγα που 

ξέρει, αυτός δέιχνει ότι έχει πραγματικά 

γεράσει. Γιατί δεν εργάζεται για να κερδί

σει αλλά μοιράζει τα υπάρχοντά του για να 

φύγει!

Κωνσταντίνος Τσάτσος

_______________ ΛΥΣΗ_______________
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Ο ΡΟ Ι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η 'Α στυνομ ική  Ε π ιθεώ ρηση ' δέχετα ι για δ η μοσ ίευσ η  άρ θρα , μ ελέτες  και 

επ ισ η μ ά νσ ε ις  που  είνα ι πρω τότυπες, π ρ οέρ χοντα ι α π ό  μετάφ ρα ση η α π ο 
τελούν  δ ια σκευή  π ά νω  σε θέματα  που α π α σ χο λο ύ ν  ιδ ια ίτερα σ ή μ ερ α  την 

Α στυνομ ία  και την Κ οινω νία  μας γενικότερα.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες, που δεν πρεηει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλο

γραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικά υλικά και υπο

γράφονται από το συγγραφέα ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.

Για τη δ η μ ο σ ίευ σ η  της ύλης, αποφασίζει η Δ ιοικούσα επ ιτροπή του Π ερ ιο 

δικού, ύ σ τερ α  α π ό  εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα δύο (2) εσώφυλλα του εξωφύλ

λου, τρεις (3) τετράχρωμες σελίδες και τρεις (3) ασπρόμαυρες. Ο ωφέλιμος χώ
ρος κάθε σελίδας είναι 24 X 17.2 cm. Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημίσεων 

έχουν καθορισθεί ως εξής:
Ιο  εσώφυλλο εξωφύλλου: 2 00.000,2ο εοώφυλλο 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.
Γ ια όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρήσεις μιας διαφήμισης γίνε

ται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% και για δώ δεκα συνεχείς κα
ταχωρίσεις 20% . Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώ
σεων, επιβαρύνονται με αγγελιόσημο 20%  καιΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζετ αι 
επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοοήμου.

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 διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή 
του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο κατα
χώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές 
λεπτομέρειες, ο  αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και 
τοκόοτος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) η 
μερώ ν από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που πιστοποιείται με την έκ
δοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας 
της διαφήμισης διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχε
τική πληροφ ορ ία  δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού 
(τηλ.8676.401).-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να  με ε γ γ ρ ά φ ε τε  σ υ νδ ρ ο μ η τή  σ το  μηνιαίο Π εριοδικό 
"Αστυνομική Επιθεώ ρηση" (Α ρ ιο το τέ λ ο υ ς  175, 1 12 51, Α θήνα ), 

για έ ν α  χ ρ ό ν ο  Π 2  τεύχη),
Εστειλα  ή εσ ω κλείω  την υπ α ρ ιθ μ ό ν ....................................

τα χυ δ ρ ο μ ικ ή  επ ιτα γή .
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 Δ ρ α χμές .

Η α π ο σ το λ ή  του Π εριοδικού επιθυμώ να  α ρχίσει 
α π ό  το  τ ε ύ χ ο ς .........................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:......................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................

(Υπογραφή).......................................................................................

______ Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074_______

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  
Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ . ΔΗ Μ . Τ Α Ξ Η Σ  
Αριοτοτέλους 175. 1 12 51, Αθήνα

Διευθυντής: Α σ τ /μ ο ς  Α Χ ρήστος  
Μ ακρής, Αρχισυντάκτης: Α σ τ /μ ο ς  Β' 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Μ π ο ύ ρ χ α ς , Ηλεκτρονική 
σελιδοποίηση: Α ν θ /μ ο ς  Κων. Καρα- 
γιάννης, Σύνταξη: Π. Υ, Γ εώργιος Χον- 
δ ρ ο μ α τ ίδ η ς , Α ν θ /μ ο ς  Κων. Κατσι- 
νούλας, Α ρχ/κας Κων. Κούρος, Π.Υ. 
Αφροδίτη Κοκκίνου, Π.Υ. Φώτιος Μα- 
κρ ο ζα χόπουλος , Γ ραμματεία: Υπα- 
οτ/μος  Α. Κων. Δ ανούοης. Π.Υ. Μα
ρ ία  Κ ω ν ο τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ , Π.Υ. Κων. 
Πλευριτάκης, Αρχείο : Α σ τ/κα ς  Σε
ρ α φ ε ίμ  Τ ο ο χ α ν τ ά ρ η ς , Διαχείριση: 
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπε
ραίωση: Π.Υ. Γεώργιος Βόλης. Φωτο
γραφίες: Αρχ/κας Mix. Ραφτόπουλος. 
Αοτ/κας Ευάγγ. Παπατοίμπας.

Τ ηλέφ ω να
Διευθυντής: 8672.573. Αρχισυντά

κτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674. 
230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείρι
ση: 8655.505, Δ ιεκπεραίωση: 8677. 
074 , Φ ω το γ ρ α φ ικό  Σ υ ν ε ρ γ ε ίο : 
5247.616,Fax:8676.633.

Φιλμς - Μοντάζ:
Ε Ρ ΓΑ ΣΤΗ Ρ Ι Α.Ε.Β.Ε. 

Α υ λ ώ ν ο ς  1 5 2 - Α θ ή ν α

Εκτύπωση - Β ιβλιοδεσία:

Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η  Α.Ε. 
Η ρ α κ λ ε ίο υ  145, Π ε ρ ισ σ ό ς
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ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
Στις 8 Ιουλίου, ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημο

κρατίας οι νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί. Νέος Υφυπουργός Δη

μόσιας Τάξης ορκίστηκε ο κ. Σήφης Βαλυρόκης στη θέση του κ. 

Κώστα Γείτονα, που αναλαμβάνει Υφυπουργός στο Υπουργείο Πε

ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

Τον νέο Υφυπουργό υποδέχτηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 

κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι 

η συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας και όλων των υπηρεσιακών 

παραγόντων θα συνεχιστεί μέσα στο ίδιο κλίμα ομοψυχίας και 

κοινών θέσεων για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου.

Ο απερχόμενος Υφυπουργός κ. Γείτονας, αφού καλωσόρισε με 

συγκίνηση τον αντικαταστάτη του, εξέφρασε τη χαρά του για την 

επιλογή του για τη θέση αυτή και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο 

επιτελούμενο έργο του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δστυνο- 

μας.

Απαντώντας ο κ. Βαλυράκης ευχαρίστησε τον προκάτοχό του 

για τα θερμά του λόγια και διαβεβαίωσε ότι θα συμβάλλει με όλες 

του τις δυνάμεις στην επιτυχία του έργου του Υπουργείου.

ΝΕΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής παραβρέθηκαν ο Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκά- 

κος, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομ'ας, του Πυροσβεστικού Σώ

ματος και της Αγροφυλακής, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικά 

και εκπρόσωποι του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου.

Ο απερχόμενος Υφυπουργός σε μήνυμά του ευχαρίστησε το 

προσωπικό του Υπουργείου για την απόδοση και την άψογη και 

δημιουργική συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της θητείας του 

και τόνισε μεταξύ άλλων:

“Είμαι περήφανος για το έργο που επιτελέστηκε. Σήμερα, τα 

Σώματα Ασφαλείας μπορούν από καλύτερες θέσεις να εκπληρώ

σουν την αποστολή τους και να σνταποκριθούν στο δύσκολο έργο 

τους, με υψηλό ηθικό και αφοσίωση στο καθήκον..

Η αγάπη προς την πατρίδα και η φροντίδα του Πολίτη, πρέπει 

να είναι σταθερός οδηγός σας. Η προστασία των σημαντικών α

ξιών της έννομης τάξης στη Δημοκρατία μας και της ασφάλειας 

στους πολίτες μας, οι μόνιμοι στόχοι σας.

Δύναμη, αλληλεγγύη και ο Θεός μαζί σας“.




