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01 Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε Σ  Α Ν Α Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  Τ Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  

ΓΙΑ ΤΟ Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο  Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ο

Μία έρευνα που ολοκληρώθηκε από Ερευνητική Ομάδα Πανεπιστημιακών 
του Παντεΐου Πανεπιστημίου υπό την καθηγήτρια κα Φωτεινή Τσαλΐκογλου.*

I) ΣΤΟΧΟΣ

_ Ποιες είναι τελικά οι αναπαραστάσεις των αστυνομικών για 
το εγκληματικό φαινόμενο;

_  Ποιες είναι οι στάσεις, τα πιστεύω και οι αντιλήψεις τους; 

_  Ποιό είναι το αξιολογικό τους σύστημα;

_ Σε ποιό βαθμό οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα εμφι- 

λοχωρούν στη νοοτροπία του αστυνομικού αναστέλλοντας την 
ορθολογιστική διαχείριση του έργου τους;

_ Ποιό είναι η σχετική με το έργο και το ρόλο τους εικόνα; 
Ill) ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Η έρευνα αυτή απαντά στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απα

ντήσεις που δίδουν οι αστυνομικοί στα ερωτήματα αυτά αξίζει να

αποτελόσουν ένα 

κεντρ ικό  άξονα 
αναφοράς στην 

κάθε απόπειρα α

ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς  

του αστυνομικού 

σώματος.

Τα πορίσματα 

της έρευνας δεί
χνουν ότι οι αστυ

νομικοί είναι καλά 

ενημερωμένοι για 

την ποσοτική φαι

νομενολογία της 

εγκληματικότητας.

Ως προς τα 

γενεσιουργό αίτια 

του εγκλήματος 

θεωρούν υπεύθυ

νους τους κοινω

νικούς και πολιτι

σμικούς παράγο

ντες και όχι τους 

βιοψυχ ολογικούς.

Ετσι οι αστυ

νομικοί εμφανίζο

νται να συντάσ- 

σονται με την 

κρατούσα τα τε 

λευταία χρόνια ε 
πιστημονική άπο

ψη περί της ισχύος των κοινωνικών παραγόντων. Απομακρύνονται 

δηλαδή αποφασιστικά από προχωρημένες Λομπροζιανές απόψεις 
"περί γεννημένου εγκληματία”.

Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα στρα

τηγικής παρέμβασης του Υπουργείου με στόχο την αναδιάρθρωση 

της Αστυνόμος, την υιοθέτηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού προ

φίλ, την βελτίωση των σχέσεων αστυνομικού - πολίτη, και την εν 

γένει αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού επιπέδου 
του αστυνομικού.

Μια τέτοια έρευνα για πρώτη φορά επιχειρείται στην Ελλάδα. 

Στηρίζεται σε εκτενές ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε σε ένα 

δείγμα 465 αστυνομικών. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για 

την αντιπρόσωπευτικότητα του δείγματος. Τα άτομα που απάντη

σαν στο ερωτηματολόγιο προέρχονταν από τη Σχολή Δοκίμων Υ- 
παστυνόμων, από 

τα ΜΑΤ και από 

τη Σχολή Μετεκ
παίδευσης και Ε
πιμόρφωσης.

II) ΒΑΣΙΚΑ Ε
ΡΩΤΗΜΑΤΑ

Για την κατα
σκευή του ερω

τηματολογίου α

κολουθήθηκε μα 

συστηματική όσο 
και αναγκαία επι- 

σ τ η μ ο ν ι κ ή  

προεργασία (εν

δελεχής μελέτη 

των υπαρχουσών 

στο εξω τερ ικό  

ερευνών σ χετ ι
κών με το θέμα, 

ελεύθερες συν
ε ν τε ύ ξ ε ις  IN

depth interview

με μικρό αριθμό 

α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν , 
προκειμένου να 

προσαρμοσθεί η 

π ρ ο β λ η μ α τ ικ ή  
του ερωτηματο

λογίου στην ελ

ληνική πραγματι

κότητα, έλεγχος του ερωτηματολογίου σε ομάδες φοιτητών του 

Παντείου προκειμένου να δοκιμασθεί η κατανόηση των ε 

ρωτήσεων και η εσωτερική λογική του ερωτηματολογίου).
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Ωστόσο στις αντιδράσεις τους συχνές είναι οι στιγματικές τάσεις 

και η επισήμανση της "διαφορετικότητας" του εγκληματία. Ως αντι

προσωπευτικό τύπο εγκληματία ο αστυνομικός θεωρεί τον "άνδρα", 

νεαρής σχετικά ηλικίας, προερχόμενο από προβληματική οικογένεια, 

μέλος περιθωριακής ή μειονοτικής ομάδας (αχ. τοξικομανής αναρχι

κός Τσιγγάνος, νεσναζί, αλκοολικός). Πρόκειται για το στερεότυπο 
του επικίνδυνου εγκληματία που με ευχέρεια πρυτανεύει στις συλλο

γικές αναπαραστάσεις όχι μόνο του αστυνομικού αλλά και του κοινού. 
Ευνόητος βέβαια, είναι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

στη διαιώνιση ενός τέτοιου στερεοτύπου:

Ωστόσο οι αστυνομικοί εμφανίζονται ευαισθητοποιημένοι σε 

ορισμένες ανθρωπιστικές αντιλήψεις σχετικά με την αντιμετώπι

ση των εγκληματιών. Οι αρνητικές επιπτώσεις της φυλάκισης είναι 

κοινά αποδεκτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, πριν ακόμα ξεσπά

σει το σκάνδαλο με τις φυλακές, η συντριπτική πλειοψηφία τους 

δέχεται ότι η "φυλακή είναι σχολείο εγληματικότητας" και "κλείστε 
μια φυλακή και ανοίξτε ένα σχολείο".

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις προτάσεις των αστυνομι

κών για τη βελτίωση του ρόλου και του έργου τους. Δς επισημανθεί 

εδώ ότι είναι η πρώτη φορά - και εδώ έγκειται η σημασία και η πρω
τοτυπία της έρευ
νας - που δίδεται 

στους ίδιους 

τους αστυνομι

κούς και σε τό

σο ευρεία κλίμα

κα, η δυνατότητα 

άρθρωσης ενός 
λόγου, η δυνατό

τητα έκφρασης 
των προσωπικών 

τους απόψεων 

για ζω τικής ση

μασίας θέματα, 

τόσο για την υ
πηρεσία τους ό

σο και για το κοι

νωνικό σύνολο.
Ετσι, για 

πρώτη φορά, 
δεν ομιλούν οι 
"οδικοί" cv ο- 
νόματι της Α
στυνομίας.

Στο βαθμό 
που οι προτάσεις 

αυτές προέρχο
νται από τους ί

διους τους αστυ

νομικούς, μέσα 

από τα βιώματα, 

την πρακτική και τα πιστεύω τους, έχουν πολύ μεγαλύτερη σημα

σία από τις όποιες θεωρητικές κατασκευές και εξωκατευθυνό- 
μενες παροτρύνσεις.

IV) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τις προτάσεις των αστυνομικών προκύπτει η ανάγκη βελ

τίωσης των όρων της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η δημιουργία 

συστήματος συνεχούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του συνό

λου των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστημα του κράτους. Η αναγκαιότητα ενημέρωσης οτα δεδομέ

να της σύγχρονης ψυχολογικής και κοινωνιολογικής εγκληματολο
γ ία ς  σκέψης.

Τέλος το πιο σημαντικό όλων μοιάζει να είναι η βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ αστυνομικού και πολίτη. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί' 

στις συνεντεύξεις τους εκφράζουν την αγωνία τους, όταν το κοι

νό τους προσλαμβάνει ως ένα ξένο και εχθρικό σώμα. Ο φαύλος 

κύκλος που δημιουργείται μέσα από μια τέτοια κατάσταση πρέπει 

οπωσδήποτε να σπάσει. Οι κλονισμένες σχέσεις εμπιστοσύνης 

που απορρέουν από συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συ

γκυρίες θα πρέπει να αποκατασταθούν και να ανήκουν αποκλειστι
κά και μόνο σε ένα παρωχημένο παρελθόν.

Ο αστυνομικός όχι μόνο δεν πρέπει, αλλά και ο ίδιος κατά πως 

φαίνεται δεν επιθυμεί πλέον, να είναι αυτός ο ενσαρκωτής μιας 

κρατοφοβίας, ούτε μιας κρατολατρείας, αλλά πρέπει να γίνει ο

δημοκρατικός εγ
γυητής μιας κα

λώς εννοουμένης 

κοινωνικής ευ- 

ρυθμίας που σε 

καμμιά περίπτωση 

δεν θα αντιστρα- 
τεύεται το υπέρ

τατο  αγαθό της 
ατομικής ελευθε

ρίας και της αν

θρώπινης αξιο

πρέπειας.

Ετσι η αστυ
νομία θα μπο
ρέσει να συνα
ντήσει την αρ
χαία της ετυμο
λογική ρίζα: 
"νδμος του ά- 
στεος" δηλαδή 
το υπέρτατο δί
καιο μιας δημο
κρατικής πολι
τείας.

* Βασικοί ε 

ρ ευ νη τές που 

σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  

στην έρευνα:

Βόσω Αρτινοπούλου: Δρ. Κοινωνιολόγος -  Εγκληματολόγος

Χριστίνα Ζαραφωνίτου: Λέκτορας Εγκληματολογίας

Αννα Μαντόγλου: Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας.
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01 ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΧΩΡΑ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Π Λ Η Θ Υ ΣΜ Ο Σ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΔΥΝ Α Μ Η Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν (εκ α το μ μ ύ ρ ια ) ΑΝΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΒΕΛΓΙΟ (Β| Χωροφυλακή IGI 

(Gendarmeriel

15.647

Δημοτική Αστυνομία (PCI 
(Police Communalel

15.704

Δικαστική Αστυνομία (PJI 

(Police Judiciare!

1.340

Γενικό Σύνολο 32.691 9.97 305

ΔΑΝΙΑ (DN) Εθνική Αστυνομική Δύναμη 10.300 5.14 499

ΓΑΛΛΙΑ (F)

(Rigspolitiet)

Εθνική Αστυνομία (ΡΝΙ 116.300

(Police Nationale)

Εθνική Χωροφυλακή (GNI 96.313

(Gendarmerie Nationale) 

Δημοτική Αστυνομία ΙΡΜ) 15.000

Γενικό Σύνολο

(Police Municipalel
227.613

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (D) Τοπικές Αστυν. Δυνάμεις 255.047

(Landespolizeienl 

Ομοσπονδιακή Αστυνομία 27.700

Γενικό Σύνολο

(Bundpolizeil
282.747

ΕΛΛΑΔΑ (GR) Ελληνική Αστυνομία 38.783

56.18

79.50

10.14

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IR) Φύλακες της Ειρήνης

(Garda Siochanal

10.500 3.54 337

ΙΤΑΛΙΑ (1) Χωροφυλακή IACI 

lArma del Carabinieri)

104.211

Κρατική Αστυνομία IPS) 

IPolizei de Statol

96.178

Οικονομική Αστυνομία IGFI 

(Guardia di Financial

57.181

Αγρυπνοι Πολίτες (VU| 

(Vigil) Urbanil

25.922

Λοιποί 18.000

Γενικό Σύνολο 301.492
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ΧΩΡΑ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η

ΔΥΝΑ Μ Η

Α ΡΙΘ Μ Ο Σ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Π ΛΗ Θ Υ ΣΜ Ο Σ

(εκ α το μ μ ύ ρ ια )

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

Α ΝΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (L) Εθνική Αστυνομία 500

(National Police)
Χωροφυλακή 600

(Gendarmerie)

Γενικό Σύνολο 1.100 0,39 355

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (Ν) 25 Περιφερειακές
και 1 Κεντρική Δύναμη 49.500 14 89 301

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρ) Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας 

IPolicia de Seguranca Publica) 
Αστυνομία Εθνικής Ασφάλειας 

IGuarda National Republical 

Οικονομική Αστυνομία 

IGuarda Fiscall 
Δικαστική Αστυνομία 

(Policia Judiciaral 

Λιμενική Αστυνομία 

IPolicia Maritimal 
Αστυνομία Αλλοδαπών 

(Aliens Police)

ΙΣΠΑΝΙΑ (S)

Γενικό Σύνολο

Σώμα Εθνικής Αστυνομίας 

ICuerpo National de Policial 

Πολιτοφυλακή 

ICuardia Civil)
Αστυνομία Αυτόν. Περιφερειών 

(Policia Autonomical 
Δημοτική Αστυνομία 

(Policia Municipal)

18641 

17.212 

7.795 

1.921 

500 

700 

46.769

51.109 

75.346

15.000

40.000

181.455 38 96 215

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ (UK) 52 Ημιαυτόνομες Δυνάμεις 154.738

ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗ 1.337.688

57.60 372

344.21 257

• Τα στοιχεία είναι του έτους 1992, από το βιβλίο Police Co-operation in Europe - an investigation των John Bennon, lunne Tutu bull, Andrew Willis, Rachel 

Woodward, Adrian Beck, έκδοση του University of Leicester tU.K.I, Centre for the study of public orber IGSPO), Νοέμβριος 1993
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ΕΙΣΑΓΟΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Δημοσιεϋθηκε στο Φ.Ε.Κ. 122 Α' της 21 1ουλίου 1994 ο νόμος 2226/94, που αφορά 
την εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Το πλήρες κείμενο του νόμου έχει ως εξής:

Αρθρο 1
Προϋποθέσεις εισαγωγής 
στις Σχολές Αστυφυλάκων 

και Αξιωματικών
1. Η ε ισα γω γή  σ π ουδαστώ ν στη 

Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Α
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
γίνεται με το σύστημα των γενικών ε 
ξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
τω ν ά ρ θ ρω ν 1 και 2 του  Ν. 
1351/83 (Φ.Ε.Κ. 56 Α ) "Εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ά λλες  
διατάξεις", όπως έχουν τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί μεταγενέστερα και 
ισχύουν κάθε φορά και με τις ειδικότε
ρες ρυθμίσεις που αναφέρονται στις 
ακόλουθες παραγράφους του παρό
ντος άρθρου.

2α. Ο αριθμός των εισαγομένων σε 
υφιστάμενες κατά το χρόνο της απο
φοίτησής τους κενές θέσεις σε καθε
μιά από τις παραπάνω Σχολές καθορί
ζεται κατ' έτος με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εθνικής 
Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, με βάση κάθε φορά τις α
νάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται το πο
σοστό από το συνολικό αριθμό εισα
κτέων των ε ισαγομένω ν γυναικών, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% 
για τη Σχολή Αστυφ υλάκω ν και το 
15% για τη Σχολή Αξιωματικών, Κατά 
τον καθορισμό του αριθμού που αντι
στοιχεί στο ποσοστό αυτό, τα κλα
σματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Από τον  αρ ιθμό των ε ισα - 
κτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Α
ξιωματικών. ποσοστό 50% προέρχε
ται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη 
των δ ια τάξεω ν της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, 
από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλα- 
κες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισά- 
γονται στο Γ  εξάμηνο. Το ανωτέρω 
ποσοστό μειώνεται κατά 5%  κατ' έ 
τος και μέχρ ι να φ θάσει τελ ικά  το 
20%.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.

1481/1984 (Φ.Ε.Κ. 152 Α ) για την κατά
ταξη ειδικών κατηγοριών προσώπων 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδη
μίας εξακολουθούν να ισχύουν.

γ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγο- 
νται καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετά 
σεις οι πέντε πρώτοι κατά σειρά εξό
δου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, ό 
πως καθορίζεται από τον οικείο κανο
νισμό. που εισάγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου και α
ποφοιτούν κατά το αμέσω ς προη
γούμενο της εισαγωγής εκπαιδευτικό 
έτος.

δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγο- 
νται κατ' έτος και καθ' υπέρβαση μέχρι 
δέκα Αστυφύλακες. Αρχιφύλακες και 
Ανθυπαστυνόμοι, πτυχιούχοι Ανωτά- 
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τε
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των, ύστερα από κατατακτήριες εξε
τάσεις που διενεργούνται από το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης, εφόσον 
συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλε- 
πόμενα από τον ο ικε ίο  κανονισμό 
προσόντ α. Τα μαθήματα στ α οποία ε 
ξετάζονται και η διαδικασία των εξε 
τάσεω ν καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

e. Στη Σχολή Αστυφυλάκων του πα
ρόντος νόμου εισάγονται χωρίς εξε- 
τ άσεις και καθ' υπέρβαση τ ου εκάστο- 
τε οριζόμενου αριθμού μέχρι δέκα α
θλητές. οι οποίοι έχουν επιτύχει διά
κριση εκ των αναφερομένων στα άρ
θρα 22 και 23 του Ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 
18 Α ε φ  όσον έχουν τα προσόντα 
που απαιτούνται για τους λοιπούς υ
ποψήφιους Αστυφύλακες. Σε περί
πτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν 
τ ον ως άνω αριθμό, προηγούνται όσοι 
επιτυγχάνουν διάκριση κατά σειρά σε 
διοργανώ σεις Ολυμπιακών, Παγκό
σμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων ή 
καταρρίπτουν ή ισοφαρίζουν παγκό
σμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση και α
κολουθούν κατά σειρά όσοι επιτυγχά
νουν διάκριση σε διοργάνωση Μεσο
γειακών ή Βαλκανικών Αγώνων ή κα

ταρρ ίπ τουν ή ισοφαρίζουν πανελ
λήνια επίδοση. Εάν οι υποψήφιοι έ 
χουν επιτύχει διάκριση σε ίδια διοργά
νωση, προηγούνται εκείνοι που κατα
λαμβάνουν την καλύτερη θέση και με
ταξύ αυτών που έχουν την ίδια θέση, 
όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό απολυ
τηρίου Λυκείου. Για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος εδαφίου ι
σχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρ
θρου 25 του Ν. 2009/1992.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Παιδείας 
και Θ ρησκευμάτων καθορίζονται οι 
δέσ μες στις οποίες εντάσσονται οι 
Σχολλές Αστυφυλάκων και Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας, το ποσο- 
στό εισαγομένων από κάθε δέσμη και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Αστυ
φυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας πρέπει να έχουν τα 
προβλεπόμενα προσόντα, που καθο
ρίζονται από τις διατάξεις του νόμου 
και τους οικείους κανονισμούς.

5. Οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλο
νται επιπλέον σε "Προκαταρκτικές ε 
ξετάσεις" (αθλητικές, υγειονομικές 
και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γί
νοντα ι με μέριμνα του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται από τις ο ικείες δ ιατά
ξεις του νόμου και τους κανονισμούς. 
Στις εξε τά σ ε ις  α υτές  ο υποψήφιος 
πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος 
υποβολής της υποψηφιότητας για να 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επι
λογή. Οι αστυνομικοί υποψήφιοι υπο
βάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξε
τάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
οικείου κανονισμού.

6. Οι δ ιατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992 
(Φ.Ε.Κ. 18 Α ) εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Α
ξιωματικών.

7. Κενές θέσεις, που είναι πιθανό να 
προκύπτουν μετά την εισαγωγή των 
σπουδαστών στις Σχολές, επιτρέπε-
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ται να συμπληρώνονται από υποψη
φίους. που είχαν δηλώσει τη συγκε
κριμένη Σχολή κατά φθίνουοα βαθμο
λογική σειρά και σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παρ. 3 του παρόντος. Η συ
μπλήρωση των κενών θέσεων γίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, με βάση σχετικούς πίνακες επι- 
λαχόντων που αποοτέλλονται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων.

Αρθρο 2 - Σχολή Αστυφυλάκων
1. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλά

κων διαρκεί πέντε εξάμηνα.
2. Η κατανομή τωνεισαγομένωνστα 

Παραρτήματα της Σχολής Αστυφυλά
κων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ενεργείτα ι με α
πόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης, με βάση τη σειρά προτίμησης για 
καθένα που δηλώνεται μετά την επι
λογή αυτών στη Διεύθυνση Εκπαίδευ
σης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σε συνδυασμό με τη συνολική τους 
βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθ
μίας δ ιενεργείτα ι κλήρωση με μέρι
μνα της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Οι απόφοιτοι της Σχολής του πα
ρόντος άρθρου είναι ανακριτικοί υ
πάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκ- 
δ ίδ ε τα ι μ ετά  από πρόταση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζο
νται τα θέματα που αφορούν τον Ορ
γανισμό της Σχολής, το πρόγραμμα, 
το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα διδα
σκόμενα μαθήματα, τη διεξαγωγή των 
εξετάσεω ν και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

Αρθρο 3
Σχολή Αξιωματικών 

Ελληνικής Αστυνομίας
1. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών 

της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί ο 
κτώ εξάμηνα.

2. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 
των διατάξεων του παρόνοτος νόμου 
εισάγοντα ι στη Σχολή Αξιωματικών 
μόνο ιδιώτες.

3. Οι δ όκ ιμ ο ι Υ π αστυνόμο ι, που 
π ροέρχοντα ι από ιδ ιώ τες, κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής τους, λαμ
βάνουν τις αποδοχές του μη εκπλη- 
ρώσαντοςτις στρατιωτικές υποχρεώ
σεις αστυφύλακα.

4. Οι διατάξεις της παρ. 4 του προη
γούμενου άρθρου εφαρμόζονται α
νάλογα και για τη Σχολή Αξιωματικών.

Αρθρο 5
Μετεκπαίδευση στελεχών

1. Ιδρύετα ι Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας, η οποία έχει ως σκοπό την με
τεκπαίδευση και επιμόρφωση των α- 
νωτέρων στελεχών της Ελληνικής Α
στυνομίας σε όλα τα θέματα που σχε
τίζονται με τη στρατηγική και την πολι
τική εθνικής ασφάλειας.

2. Στη Σχολή Εθνικής Αφάλειας μπο
ρεί να φοιτούν και Αξιωματικοί των Ε
νόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και 
πολιτικοί υπάλληλοι υπουργείων και 
υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

3. Ιδρύεται Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης, η οποία έχει ως α
ποστολή τη διαρκή μετεκπαίδευση και 
εξειδίκευοη του προσωπικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας σε συγκεκριμένα 
και ειδικά αντικείμενα και στις νέες ε 
πιστημονικές μεθόδους που σχετίζο
νται με την εκτέλεση της αποστολής 
του.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκ- 
δ ίδ ετα ι μ ετά  από πρόταση των Υ
πουργών Οικονομικών και Δημόσιας 
Τ άξης, καθορίζονται τα θέματα που α
φορούν τον Οργανισμό των Σχολών 
του παρόντος άρθρου, την έδρα, τη 
διάρκεια φοίτησης, τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία εισαγωγής, φοίτη
σης και αποφοίτησης, τα διδασκόμε- 
ναγνωστικά αντικείμενα, τοδιδακτικό 
προσωπικό και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

Αρθρο 6 - Ειδικές υποχρεώσεις
1. Για όσους κατατάσσοντα ι στις 

Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι
κές τους υποχρεώσεις έχουν εφαρ
μογή οι δ ιατάξεις της παρ. 5 του άρ
θρου 27 του Ν. 1481/1984. Οι ανωτέ
ρω μετά την επ ιλογή και κατάταξή 
τους, υποβάλλονται στ η βασική εκπαί
δευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Α
στυνομίας. Με απόφαση των Υπουρ
γών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τ ά
ξης καθορίζεται το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης, η διάρκεια αυτής και κά
θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Οι μαθητές που διαγράφονται α

πό τις Σ χολές  λόγω αποβολής, α- 
πολύσεως ή παραιτήσεώς τους, υπο
χρεώνονται να εκπληρώσουν όλες 
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, σύμ
φωνα με τις  δ ια τά ξ ε ις  του  Ν. 
1 703/1988 "Σ τρ α το λο γ ία  των Ελ
λήνων".

Αρθρο 7
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η Σχολή Αρχιφυλάκων καταργεί- 
ται μετά το πέρας της εκπαίδευσης ό
σων φοιτούν σε αυτή κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι Αρχιφύλακες γενικών καθηκό
ντων προέρχονται από Αστυφύλακες 
γενικώ ν καθηκόντω ν, ύσ τερ α  από 
προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη υ
φ ισταμένω ν κενώ ν οργανικώ ν θ έ
σεων. Οι κενές θέσεις καθορίζονται 
με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Οι προαγόμενοι με 
αυτόν τον τρόπο ασκούν ανακριτικά 
καθήκοντα. Οι προϋποθέσεις, τα δι- 
κα ιολογητικά . η δ ιαδ ικασ ία  δ ιεξα 
γωγής των εξετάσεων, τα εξεταζόμε
να μαθήματα και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια καθορίζονται με Προε
δρικό Δ ιάταγμα, που εκ δ ίδ ετα ι με 
πρόταση του Υπουργού Δημ. Τ άξης.

3. Μέχρι ένα  έ το ς  μετά  την ε ισ α 
γωγή της πρώτης σειράς εκπαιδευο- 
μένων στη Σχολή Αστυφυλάκων του 
παρόντος νόμου, επιτρέπεται η κατά
ταξη Αστυφυλάκων προς κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων αστυνομικού 
προσωπικού, σύμφωνα με τις δ ιατά
ξεις του Π.Δ. 49ό /198 7 (Φ.Ε.Κ. 229 A ). Η 
εκπαίδευση αυτών γίνεται σύμφωνα 
με τις δ ια τά ξε ις  του Π.Δ. 585/1985 
(Φ.Ε.Κ. 205 A ).

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, 
που αναφέρονται στη διάρκεια φοίτη
σης στις Σχολές της Αστυνομικής Α
καδημίας εφαρμόζονται για όσους ει- 
σάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.

5. Η εισαγω γή σπουδαστώ ν στις 
Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό
ντος νόμου, θα αρχίσει από το ακαδη
μαϊκό έτος 1995-1990.

Αρθρο 10 - Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει 

από τη δημοσίευσή του στην Εφημερί
δα της Κυβερνήοεως, εκτός αν ορίζε
ται διαφορετικά στις επί μέρους δια
τάξεις του.
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κηο
τ ο

Μ Υ Θ Ο  
G Y  Η Ν  

I C Y O P I X
Το Αγιον Ορος 

είναι η ανατολικότερη  
από τις τρεις 

χερσονήσους της Χαλκιδικής, 
που απλώνονται στα 

γαλανά νερά του Αιγαίου 
μεταξύ Θερμαϊκού  

και Ιτρυμωνικού κόλπου. 
Εχει μήκος όΟ χιλιόμετρα, 

πλάτος 8 μέχρι 12, 
και καλύπτει μια έκταση 

360 περίπου τ,χλμ. 
Γύρω από την ονομασία 

και την παλαιότερη 
ιστορία του Ορους  

υπάρχουν πολλοί 
και διάφοροι θρύλοι 

και παραδόσεις. 
Οι αρχαίοι ονόμαζαν "Ακτή" 
ολόκληρη την χερσόνησο. 

Το όνομα Αθως, λέξη  
σίγουρα προελληνική, 

ανήκε σε κάποιο θρακιώτη 
γίγαντα, που, κατά μια 

άποψη, έρριξε όλο αυτό  
τον πέτρινο όγκο 

εναντίον του Ποσειδώνα 
σε μια σύγκρουση κατά 
την αρχαιότητα μεταξύ 

θεών και γιγάντων. 
Υπάρχει όμως και άλλη 

εκδοχή, κατά την οποία ο 
Ποσειδώνας νίκησε 

και έθαψ ε κάτω 
από τον μεγάλο βράχο 

τον επαναστάτη γίγαντα, 
στο φοβερό εκείνο αγώνα 

της γιγαντομαχίας

ΥRepay ία Θεοτόκος, η Εφορος του 
Αγίου Ορους II Κελλίον Αγίου 
Νικολάου Μπουραζερη).
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Η ιστορία του Αθω παραμένει σκοτεινή και στους κατοπινούς αιώ

νες. Οι πηγές μας μιλάνε για διάφορα "πολίσματα' - κωμοπόλεις - που 

υπήρχαν εδώ, όπως Σάνη, θύσσος, Κλεωναί, Δίον, Ολόφυξος, Ακρό- 

θωοι, Απολλωνία, και που όμως δεν έχει καθοριστεί η ακριβής τους 

θέση. Ξέρουμε μόνο ότι αυτά, αν και παλιότερα βρίσκονταν σε μεγάλη 

ακμή, θα πρέπει να είχαν ερημώσει, όταν άρχισαν να καταφθάνουν 

στο Ορος οι νέοι κάτοικοί του, οι μοναχοί.

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Μοναχισμός είναι η απάρνηση των εγκοσμίων και ο περιορισμός 

του ανθρώπου σε ερημικά μέρη για την σωτηρία της ψυχής του και 

την κατά το δυνατό ένωση με το θεό. Στο χριστιανισμό, αν και δεν 

έλειψαν και προηγουμένως παρόμοιες τάσεις, εμφανίστηκε κυρίως α

πό τις αρχές του 4ου αιώνα σαν μια αντίδραση στην κοινωνική δια

φθορά της εποχής εκείνης.

Κύριος ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο Αγιο Ορος είναι 

ο φίλος και εξομολογητής του αυτοκρότορα Νικηφόρου Φωκά Οσιος 

Αθανάσιος Αθωνίτης, που θεμελίωσε πριν από χίλια χρόνια περίπου 

1963) την περίφημη μονή της Μ εγίστης Λαύρας. Ετσι οι ξύλινες 

καλύβες αντικαταστόθηκαν από μεγάλα πέτρινα κτίρια και ο ερημιτι- 

κός βίος από μια ζωή ομαδική και οργανωμένη. Αυτή όμως η καινοτο

μία έγινε η αιτία να στασιάσουν πολλοί αγιορείτες, και Λαυριώτες α

κόμη, μοναχοί εναντίον του Αθανασίου, κινούμενοι από καθαρά ιδεο

λογικά ελατήρια και ατομικά ίσως συμφέροντα. Επικεφαλής τους ήταν 

μια άλλη σύγχρονη και το ίδιο ισχυρή προσωπικότητα, ο μοναχός 

Παύλος Ξηροποταμηνός, στον οποίο ενσαρκώνεται κυρίως η κατά του 

οσίου αντιπολίτευση. Ευγενής Βυζαντινός αυτός αντιλαμβανόταν την 

άσκηση με την πολύ αυστηρή της μορφή, στην ερημιά, τη φυγή και 

την τέλεια απομόνωση του ατόμου από τον κόσμο. ΓΓ αυτό ήταν κη

ρυγμένος εναντίον της δράσεως και των μεγάλων έργων. Αντίθετα ο 

Αθανάσιος, εκτός από την μεγάλη ευσέβεια και τις πολλές αρετές 

του, άνδρας με ευρύτερο πνεύμα και διοικητική ικανότητα, τοποθε

τούσε δίπλα στην απομόνωση τη δράση και την κοινωνική συμβίωση 

των μοναχών.

Ετσι, αντιπροσωπεύοντας οι δύο άνδρες διαφορετικές θεωρίες, ε 

πόμενο ήταν να συγκρουσθούν. Στη συνέχεια ο Παύλος έφυγε για την 

Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους μοναχούς με σκοπό να διαμαρτυ- 

ρηθούν στο Ιωάννη Τσιμισκή κατά του Αθωνίτου, ότι δήθεν έφ ερε στο 

Ορος την πολυτέλεια και κατέλυσε τους αρχαίους τύπους και την α

γιότητα του τόπου. Τότε ο αυτοκράτορας έστειλε στον Αθω το μονα

χό Ευθύμιο Στουδίτη να κάνει ανακρίσεις, αλλά, όπως ήταν φυσικό, με 

τις αποφάσεις που πήρε ευνοούσε οπωσδήποτε το φίλο του Αθανά

σιο και τελικά αναγνώρισε τη μορφή και τα δικαιώματα των μεγάλων 

μοναστηριών σύμφωνα με την άποψη του Αθανασίου. Οι αποφάσεις 

αυτές στηριγμένες στις κανονιστικές διατάξεις του οσίου αποτέλε- 

σαν το Α' Τυπικό του Αγιου Ορους 1971/2), που εξακολουθεί και σήμε

ρα ακόμη να ισχύει ως ο βασικός νόμος που διέπει τα του Αθω.

Στον 11 ο αιώνα, αφού σταθεροποιήθηκε ο κοινοβιακός βιος στο 

Ορος, ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια και έφτασαν τα 180, αν και περισ

σότερο πρόκειται για μεγάλα κελλιά και όχι για Μονές με τη σημερινή 

τους μορφή.

Στον 12ο αιώνα, περιορίζεται η ίδρυση νέων μοναστηριών, ενώ α

νυψώνονται σε μονές μερικά κελλιά. Δίπλα στους Ελληνες έρχονται 

και μονάζουν στον Αθω και μοναχοί άλλων εθνικοτήτων, όπως Ιβηρες,

Λατίνοι, Σέρβοι και Ρώσοι, που συνδέονται μεταξύ τους με το κοινό 

στοιχείο της Ορθοδοξίας.

Τον επόμενο, 13ο αιώνα, περίοδο της ΛατινοκρατίαςΙ1204 - 1261), 

το Ορος υπέφερε, όπως ολόκρηρη η αυτοκρατορία, από τις φρόγκι- 

κες επιδρομές, από τις οποίες απαλλάχθηκε μόνο με την επανάκτηση 

της Κωνσταντινουπόλεως από τους Παλαιολόγους.

Αρχές του 14ου αιώνα, μελανό σημάδι ήταν η τρομερή επιδρομή 

των Καταλανών πειρατών, τους οποίους χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο αυ

τοκράτορας (Ανδρόνικος ΒΊ, στο στράτευμά του ως μισθοφόρους. 

Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν και στο Αγιο Ορος, το οποίο καταπάτησαν, έσφα

ξαν μοναχούς, έκαψαν μοναστήρια και φεύγοντας πήραν μαζί τους 

ανεκτίμητους θησαυρούς.

Κατά τον 15ο αιώνα, το Ορος περνάει μια από τις πιό καλές και 

ειρηνικές περιόδους της ζωής του, ύστερα από τις πολλαπλές του 

καταστροφές. Οι αγιορείτες μοναχοί εξακολουθούν να αντιστέκονται 

με φανατισμό κατά της ενώσεως των Εκκλησιών και παράλληλα να α-
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γωνζονται για την Ορθοδοξία. Τέλος με την άλωση της Θεσσαλονίκης 

114301 και κατόπιν της Κωνσταντινουπόλεως (1453) το Αγιο Ορος υπο

δουλώνεται στους Τούρκους, όπως ολόκληρο το Γένος.

Αξίζει να αναφερθεί η πμευματική κατάσταση του Αγιου Ορους και 

η θετική προσφορά και η συμπαράστασή του στο υποδουλωμένο Γέ

νος σε ολόκληρο το διάστημα της τουρκικής κατοχής. Ειδικά στο 17ο 

και 18ο αιώνα, αυτό έγινε το πνευματικό κέντρο των Ελλήνων και η 

εστία των λογίων και σοφών και έδωσε στο Εθνος μορφωμένους άν- 

δρες, πατριάρχες, επισκόπους,ιερείς, δασκάλους και ιεροκήρυκες. Και 

είναι εύκολο να σκεφ τεί κανείς πόσο απαραίτητοι ήταν την εποχή ε 

κείνη όλοι αυτοί, για να ενθαρρύνουν τους Ελληνες και να τους κρα

τούν σταθερούς στις προγονικές τους παραδόσεις, ενισχύοντας την 

πίστη και παρασκευάζοντας την αναγέννηση του ελληνισμού. Περισ

σότερο κατορθώθηκε τούτο με την ίδρυση και λειτουργία κοντό στη 

μονή Βατοπεδίου της "Αθωνιάδος Ακαδημίας’ , όπου δίδαξαν και 

μαθήτευσαν γνωστά και μεγάλα ονόματα, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρις, 

ο Αθανάσιος Πάριος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ζερτζούλης κ.ά.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Στο Αγιο Ορος τη στιγμή αυτή υπάρχουν και λειτουργούν είκοσι συ

νολικό μονές, που κατά σειρά ιεραρχίας τους είναι οι εξής: 1. Μεγίστης 

Λαύρας, 2. Βατοπεδίου, 3. Ιβήρων, 4 Χελανδαρίου, 5. Διονυσίου, 6. Κουτ- 

λουμουσίου, 7. Παντοκράτορος, 8. Ξηροηοτάμου, 9. Ζωγράφου, 10. Δο- 

χειαρίου, 11. Καρακάλου, 12. Φιλοθέου, 13. Σίμωνος Πέτρας, 14. Αγίου 

Παύλου, 15. Σταυρονικήτα, 16. Ξενοφώντος, 17. Γρηγορίου, 18. Εσφιγμέ- 

νου, 19. Αγίου Παντελεήμονος και 20. Κωνσταμονίτου. Ο αριθμός αυτός 

είναι σταθερός και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Αγιου Ο

ρους απαγορεύεται η ίδρυση εικοστής πρώτης μονής. Σε περίπτωση 

που οι μοναχοί αυξηθούν τόσο πολύ, ώστε να δημιουργηθεί το αδιαχώ

ρητο μέσα σ' αυτές, τότε κατοικούν σε σκήτες, κελλιά κλπ.

Αλλα μοναστικά καθιδρύματα πάνω στον Αθω, που υπάγονται ο

πωσδήποτε στις διάφορες μονές και λειτουργούν ως εξαρτήματα 

τους, είναι σκήτες, τα κελλιά, οι καλύβες, τα καθίσματα και τα ησυχα

στήρια.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Το σύστημα της διακυβέρνησεως του Αγιου Ορους στηρίζεται, ε 

κτός από λίγες εξαιρέσεις, στα επτά Τυπικό, που εκδόθηκαν από την 

εμφάνιση της οργανωμένης μοναχικής ζωής στον Αθω μέχρι τις αρ

χές του περασμένου αιώνα. Ειδικότερα όμως, τα του Αγιου Ορους 

ρυθμίζει ο Καταστατικός Χάρτης του 1924, που επικυρώθηκε με ΝΔ. 

δυό χρόνια αργότερα, το 1926. Σύμφωνα με αυτόν τη νομοθετική ε 

ξουσία ασκεί η "Ιερό Σύναξις', που αποτελείται από είκοσι μέλη, δη

λαδή έναν ηγούμενο ή προϊστάμενο από κάθε μονή και συνέρχεται 

στις Καρυές δύο φορές το χρόνο για να ψηφίσει διάφορες κανονι

στικές διατάξεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται διπλή σύναξη α

πό σαράντα μέλη. Τη διοικητική εξουσία ασκεί η Ιερ ά  Κοινότης’, που 

περιλαμβάνει τους είκοσι αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε 

μονή, που εκλέγονται την 1η Ιανουαρίου για ένα χρόνο και μένουν στις 

Καρυές, ενώ η εκτελεστική η "Ιερό Επιστασία", που αποτελείται από 

τέσσερα μέλη, σύμφωνα με τη διαίρεση των αθωνικών μοναστηριών 

σε πέντε τετράδες. Από τα πρόσωπα αυτό ο αντιπρόσωπος της πρώ

της στην τάξη μονής προεδρεύει στην "Ιερά Επιστασία" και ονομάζε

ται Πρώτος ή Πρωτεηιστάτης. Δικαίωμα εκλογής Πρωτεηιστάτου έ 

χουν πέντε πρώτες μονές. Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβήρων, Χελανδαρίου 

και Διονυσίου, οπότε στέλνουν στις Καρυές ακόμη έναν αντιπρόσωπο, 

για το αξίωμα αυτό, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη προέρχονται από τους 

ίδιους τους αντιπροσώπους, που αποτελούν την "Ιερόν Κοινότητα". Η 

εκλογή και η θητεία της "Ιερός Επιστασίας" αρχίζει από την 1η Ιουνίου, 

πάλι για ένα χρόνο. Τέλος, η δικαστική εξουσία ασκείται από διάφορα 

σώματα μέσα κι έξω  από το Ορος Στις Καρυές εδρεύει επίσης ο πο

λιτικός διοικητής του Ορους, που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών 

και είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη 

και γενικό για την τάξη και την ασφάλεια. Κοντό σ' αυτόν υπηρετεί 

ένας μικρός αριθμός από διοικητικούς, αστυνομικούς κλπ. υπαλλήλους, 

που όλοι μαζί αποτελούν την έκφραση της επικυριαρχίας του κρότους 

στο Αγιο Ορος, που, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον παραπάνω Χάρ

τη, αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Το εικοστετράωρο στο Αγιο Ορος υπολογίζεται σύμφωνα με το 

βυζαντινό ρολόι, που μετακινείται ανάλογα με κάθε εποχή, έτσι ώστε 

με τη δύση του ηλίου να έχουμε μηδέν ώρα. Μόνο η μονή Ιβήρων δια

φέρει κάπως και ρυθμίζει το δικό της ρολόι με βάση την ανατολή του 

ήλιου (χαλδαϊκό σύστημα).

Ολόκληρο το ημερονύκτιο διαιρείται στα μοναστήρια σε τρία ο- 

κτόωρα, που είναι αφιερωμένα το καθένα στην προσευχή, την εργα

σία και την ανάπαυση.

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Αν πει κάποιος πως το Ορος είναι απλώς πλούσιο μουσείο βυζα

ντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, μετά την πρώτη επίσκεψή του εκεί, 

θα διαπιστώσει αμέσως την φτώχεια του διαλογισμού του.

Το Αγιο Ορος δεν είναι ένα μουσείο τέχνης, είναι τόπος ιερός, τό 

πος προσκυνήματος των πιό υψηλών εκφάνσεων της ανθρώπινης πί

στης και ευαισθησίας. Η ψυχή του ανθρώπου έφτασε εδώ σε θείους 

τόνους, η παλέτα έφτασε στις κορυφαίες δημιουργίες της.

Και βέβαια δεν είναι μονάχα η ζωγραφική - μνημειακή, φορητών ει-
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κόνων και μινιατούρας - που θεραπεύεται εδώ. Η μικρογλυπτική, η βυ

ζαντινή μουσικά η υμνογραφία δίνουν σήμερα το δυναμικό τους πα

ρόν.

Εκείνο όμως που καθιστά το Αγιο Ορος παρακαταθήκη της ορθοδο

ξίας, αλλά και του ελληνικού πνεύματος, είναι οι πλούσιες βιβλιοθήκες 

του. Διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο με 12.000 περίπου 

χειρόγραφα παρά τις φοβερές λεηλασίες που υπέστη κατά καιρούς.

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω θα προσθέσουμε εδώ ορισμένα α

κόμη εξίσου αξιόλογα και πολύτιμα κειμήλια του Αγιου Ορους. Και 

πρώτα πρώτα είναι τα πολλά τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο και τα λείψανα 

αγίων που κατέχουν όλες οι αγιορείτικες μονές. Μετά, διάφορα αντι

κείμενα, όπως είναι τα δώρα των τριών Μάγων, το χρυσό, το λιβάνι 

και η σμύρνα ΙΜονή Αγίου Παύλου), ένα καρφί ΙΦιλοθέου), μέρος από 

το ακάνθινο στεφάνι και το σάβανο ΙΧελανδάρι) και άλλα αντικείμενα 

ΙΒατοπέδι) που συνδέονται με την Σταύρωση του Χριστού, η Τίμια Ζώ

νη της Θεοτόκου ΙΒατοπέδι) κλπ.

Ολα αυτά φυλάσσονται από τους αγιορείτες πατέρες με μεγάλη 

προσοχή και ευλάβεια και μόνο σε εξαιρετικές στιγμές τα δείχνουν 

σε επισκέπτες για να τα προσκυνήσουν.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα τα καθήκοντα της κρατικής αστυνομίας ασκείτο A Τ Αγίου 

Ορους, στο οποίο υπάγονται οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δάφνης, Μεγί

στης Λαύρας, Ζωγράφου και Βατοπεδίου και τα Αστυνομικά Φυλάκια 

Αγίας Αννας, Αγίου Παντελεήμονος, Χιλιανδαρίου, Καραουλίου και 

Φραγκοκάστρου.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την ευθύνη της 

δημόσιας ασφάλειας και την τήρηση της τάξης, όπου δεν επεμβαίνει η 

Ιερά Επιστασία, της οποίας τα αστυνομικά καθήκοντα αναφέρονται κυ

ρίως στη διατίμηση τροφίμων και στην ευπρέπεια και κοσμιότητα του 

ευρύτερου αγιορει'τικου χώρου. Υπάρχει βέβαια αγαστή συνεργασία α

νάμεσα στις αστυνομικές και μοναστικές αρχές και οπωσδήποτε δεν 

παρατηρείται σύγκρουση ή αμφισβήτηση αρμοδιοτήτων.

Το προσωπικό όμως των αστυνομικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα, τα οποία μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

* Τα κτίρια είναι πεπαλαιωμένα χωρίς καν τις στοιχειώδεις ανέσεις.

* Ελλειψη οποιοσδήποτε μορφής ψυχαγωγίας. Μία τηλεόραση θα 

μπορούσε να αμβλύνει το πρόβλημα, πλήν όμως η έλλειψη ηλεκτρικού 

ρεύματος και η σχετική απαγόρευση την καθιστά "όνειρο”.

* Δυσκολία στην παρασκευή φαγητών (έλλειψη ψυγείων, εξεύρεση 

τροφίμωνΙ.

* Η αυστηρότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος. Ζουν σε μοναστική 

πολιτεία και είναι αναγκασμένοι να τηρούν την αυστηρότητά της Ιαπογο- 

ρεύεται η ακρόαση τραγουδιών από το ραδιόφωνο, το κάπνισμα σε δη

μόσιους χώρους, το μπάνιο στη θάλασσα, ή "άκοσμτ|· ηεριβολή, κλπ ).

* Συγκοινωνίες προβληματικές και το χειμώνα γιά μεγάλα δια

στήματα ανύπαρκες.

* Απομόνωση. Οι δυνατότητες επικοινωνίας των ανδρών - ιδιαίτε

ρα τον χειμώνα - είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Είναι αναγκασμένοι να 

ζούν ζωή "μοναχών", χωρίς να απολαμβάνουν καν τα ελάχιστα πλεο- 

νεκτήματά της.

* Υποτυπώδης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρ' όλες τις δυσκολίες το προσωπικό των αστυνομικών υπηρε

σιών δεν βαρυγκομεί, μάλιστα ούτε καν μετράει μέρες, αφού η υπη

ρεσία του εκε ί διαρκεί περίπου ένα χρόνο. Αντίθετα εργάζεται με 

ζήλο για να φέρει σε αίσιο πέρας την αποστολή του. Κι αυτό είναι 

αδύνατο να το εκτιμήσει κανείς αν δεν έχει σαφή γνώση του χώρου 

και των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Με στόχο την βελτίωση των δύσκολων συνθηκών εργασίας και πα

ραμονής του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις εκε ί υπηρε

σίες, καθιερώθηκε από τον Μάιο του 1992, το αστυνομικό προσωπικό 

να εκτελε ί υπηρεσία στο Αγιο Ορος 10 πλήρεις ημέρες και στη συνέ

χεια θα αναπαύεται επί ΙΟήμερο εκτός Αγίου Ορους.

Η προσφορά του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Αγιο Ορος 

είναι σημαντική και έχει εκτιμηθεί και από την πολιτεία και από την 

εκκλησία. Χαρακτηρηστικές είναι και οι εγγραφές που έκανε ο Οικου

μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα 

του Αγίου Ορους και τον ΑΣ. Ζωγράφου

Για όσους θα ήθελαν να επισκεφτούν την αγιώνυμο Πολιτεία, είναι 

απαραίτητο να επικοινωνήσουν νωρίτερα με το τηλέφω νο 031 - 

333.181 για πληροφορίες σχετικά με την άδεια εισόδου και λοιπές 

διαδικασίες.

Επιμέλεια -  παρουσίαση: Αστυνόμος Β' Γεώ ργιος Μπούρχας
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Αστυνομικό
Φυλάκιο

Αντιπάρου
Αν και η ύπαρξη του σπηλαίου των 

σταλακτιτώ ν ήταν γνωστή από την 
αρχαιότητα, το νησί έγινε ευρύτερα 
γνωστό απ. την ταινία "Μ ανταλένα" 
που γυρίστηκε εκεί πριν τρεις περίπου 
δεκαετίες με την ευθύνη του Αντιπα- 
ριώτη λόγιου, θεατρικού συγγραφέα 
και ιστορικού Γιώργου Ρούσσου. Το 
1970 η Αθηνά Ταρσούλη γράφει πως 
"η Αντίπαρος eiv. ev ακατοίκητο σχεδόν 
ξερόνησο. που δεν μπορούμε να το κα
τατάξουμε στη σειρά των άσπρων νη
σιών". Ήταν η εποχή που άρχιζε η του
ριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων και οι 
φυσικές ομορφιές του νησιού ήταν ε 
πόμενο να προοελκύσουν το ενδια
φ έρον των τουριστών. Από τό τε  τα 
πράγματα άλλαξαν με γοργούς ρυθ
μούς. Σήμερα η Αντίπαρος δεν έχει 
καμιά σχέση με το απομονωμένο νη
σί, που γνώρισε ο υπογράφων το Δε
κέμβρη του 1969 σαν προσωρινός 
Δ ιοικητής του ομώνυμου Φυλακίου 
Χω ροφυλακής. Υπάρχει πυκνή συ
γκοινω νία με την Πάρο και σχετικά 
καλή τουριστική υποδομή.

Το νησί βρίσκεται δυτικά της Πάρου 
(το πληοιέοτερο σημείο της απέχει έ 
να μίλι απ. αυτήν). Έχει σχήμα επίμηκες, 
μέγιστο μήκος 12.5 Km και πλάτος 5.5, 
ενώ η έκτασή του καλύπτει 38 περίπου 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τοχερσαίο α
νάγλυφό του δεν παρουσιάζει μεγά
λες εξάρσεις, αφού το ψηλότερο βου
νό της. ο Προφήτης Ηλίας, φτάνει τα 
300 m. Το χωριό, το Κάστρο, ο κύριος 
οικισμός, είναι κτισμένο πάνω σ. ένα 
αυχένα και ενώνει δύο όρμους. Ανα
τολικά το γραφικό λιμάνι του νησιού και 
δυτικά ο Σ ιφνέϊκος Γιαλός (από θέα 
που έχει προς τη Σίφνο), μια τοποθεσία 
σπάνιας ομορφιάς. Ο πληθυσμός του 
ανέρχεται οε 800 κατοίκους. Το νησί 
της Αντιπάρου πλαισιώνουν οι βραχο
νησίδες Διπλό και Κάβουρας (προς Β.), 
Σάλιαγκος και Ρευματονήσι (ιδιοκτη
σίας Γουλανδρή όπου συχνά φιλοξε
νούνται προσωπικότητες του πολιτι
κού και επιχειρηματικού κόσμου) στο 
Στενό Πάρου - Αντιπάρου, και Δεσποτι- 
κό και Στρογγυλό (προς τα ΝΔ.).

Τοιστορικό του παρελθόνχάνέτα βα
θιά στα νεολιθικά χρόνια. Ανασκαφές 
που έγιναν στη βραχονησίδα Σάλιαγκας 
το 1964 έφεραν στο φως ίχνη ενός ιδιό
τυπου προϊστορικού οικισμού, που η ί
δρυσή του τοποθετείται στην τέταρτη 
χιλιετηρίδα π.Χ. Εκεί βρέθηκε και το αρ- 
χαότερο κυκλαδικό ειδώλιο, ύψους μό
λις 35 mm. Κα σ. άλλα όμως σημεία του 
νησιού εντοπίζετα αρχαολογικό ενδια
φέρον. Ήδη από τα 1897 ο “μεγάλος" 
Χρήστος Τσούντας απεκάλυψε ενδια
φέροντα ευρήματα στις θέσεις Απά- 
ντημα. Σωρό, Πεταλίδα και Κρασάδες, 
καθώς κα στη βραχονησίδα Δεσποτικό. 
Στην τελευταία, στα 1962, ανακύλυψε 
ολόκληρη νεκρόπολη.

Στην αρχαιότητα απαντά με το όνο
μα "Ωλίαρος" και αναφέρετα ι απ. ό
λους τους γεωγράφους της εποχής. 
Ο Ηρακλείδης μάλιστα ο Ποντικός θα 
γράψει: "Ωλίαρος Σιδωνίων άποικος α- 
πέχουσα Πάρου σταδίους ιη. (18)". Το 
σημερινό της όνομα το πήρε το 13ο 
αιώνα μ.X.

Στα χρόνια όμως του Μεσαίωνα αρ
χίζει μια νέα εποχή για το νησί, Μετά 
την πρώτη άλωση της Πόλης η Αντί
παρος αποτελεί κτήση Tqu Δουκάτου 
της Νάξου υπό τους Sarludo(1207 - 
1460). Στα 1440 ο άρχοντας της Πά
ρου και Αντιπάρου Croussino I Som- 
m aripa  (14 14 - 1462) δ ίνε ι το νησί 
προίκα στην κόρη του Francesca που
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π α ίρ νε ι το  β εν ε τσ ιά ν ο  ευ γ εν ή  
Leonardo Loredani, ο οποίος θα το 
φροντίσει ιδιαίτερα. Τότε περίπου, μέ
σα του 15ου αι. θα κτιστεί και το κά
στρο για ασφάλεια των κατοίκων. Μέ
ρος του σώζεται και σήμερα και αξίζει 
ο επισκέπτης να τους αφιερώσει λίγο 
από το χρόνο του (σώζεται η γοτθικού 
ρυθμού είσοδος, μαρμάρινα θυρώ
ματα στα διώροφα σπίτια, οικόσημα, 
κ.λπ.). Σήμερα έχει ενταχθεί στον οικι
στικό χώρο. Το Loredani δ ιαδέχετα ι 
οτα 1480 ο Domenico Pisani, για να ε- 
π α νέλθουν  οι Loredan i 1496. Στα 
1537 ο Χαρεϊδ ίν  Μπαρμπαρόσσα ε 
ντάσσει τις Κυκλάδες στην εξουσία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό 
που θα παραμείνει ως την Επανάστα
ση του 1821.

Ο επισκέπτης του νησιού αξίζει να επι- 
σκεφθεί τις εκκλησιές του (ειδικά οτην 
Ευαγγελίστρια στην πλατεία του χω
ριού) και να θαυμάσει εικόνες υψηλής 
τέχνης από Κρητικούς καλλιτέχνες.

Τα χρόνια του Μεσαίωνα και της Τουρ- 
κοκρατίας στο Στενό και οι βραχονησί
δες (κυρίως το Δεσποτικό) της Αντιπά
ρου αποτελεί φωλιά πειρατών. Διάσημα 
ονόματα της πειρατικής δράσης (όπως 
ο ο περίφημος γάλλος πειρατής Daniel 
στα 1675) θα σημαδέψουν με το πέρα
σμά τους τον τόπο. Ιστορίες για πειρα
τές και κοντραμπατζήδες (όπως για τον 
υποθαλάσσιο τείχο με τον οποίο απο- 
πειράθηκαν να μειώσουν το βάθους, 
του αβαθούς άλλωστε Στενού για να 
μην περνούν μεγάλα, πολεμικά σκάφη, 
κ.ά.) είναι ακόμη ζωντανές.

Παρόλη την απομόνωση και ταρα
χώδη ζωή του, το νησί θα παραδώσει 
οτην ιστορία του νέου  Ελληνισμού 
δυο σημαντικές προσωπικότητες. Το 
λόγιο  Μητροπολίτη Ναυπάκτου και 
Α ρτα ς(1656- 1740) και το Δάσκαλο 
του Γένους Α νανία  τον Αντιπάριο 
(1710;- 1780;), συγγραφέα της πολυ
σέλιδης περίφημης γραμματικής με 
τον τίτλο 'Σπλάχνον Γραμματικής'.

Το σύγχρονο έπος του νησιού ανά
γετα ι στα χρόνια της γ ερ μ α νο ϊτα - 
λικής κατοχής, όταν το νησί πλήρωσε 
αδρά  σε αίμα τη συμβολή του στη 
διεκπεραίωση στην Κρήτη και Μέση Α
νατολή αποκλεισμένων στη χέρσα 
Ελλάδα κρητών και άγγλων στρατιω
τών. Τοόνοματουατρόμητουθαλασ- 
σόλυκου Χάρη Γραμματικάκη είναι α

κόμα ζωντανό στη μνήμη των ντόπιων. 
Για τη συμμετοχή τους στην επιχείρη
ση αυτή καταδικάστηκαν από ιταλικό 
στρατοδικείο σε θάνατο ο Διοικητής 
της Υποδ. Χωρ. Πάρου Μοίραρχος Ζα- 
μπέτας και σε πολυετείς καθείρξεις 
πολλοί χωροφύλακες.

Το στολίδι του τόπου είναι το πανέ
μορφο σπήλαιο των σταλακτιτών, στα 
ΝΑ του νησιού, στο λόφο του Άη Γιάν
νη (υψ. 177 m). Είναι προσπελάσιμο 
τόσο από τη θάλασσα με συχνή συ
γκοινωνία από Πάρο και Αντίπαρο, ό
σο και οδικά από το χωριό της Αντιπά
ρου με μικρό λεωφορείο. Το κατέβα
σμα στις υπόγειες στοές είναι συναρ
παστικό. Εκεί κάτω η επιγραφή "Hie ipse 
Christ us die media nocte  ce lebra to  
MDCLXXIH" στην "Αγία Τράπεζα" μας

φέρνει στο νού την κατανυκτική χρι
στουγεννιάτικη λειτουργία του γάλ- 
λου  π ρ εσ βευτή  σ την Πόλη Κόμη 
Νουαντέλστα 1673. Το σπήλαιο και οι 
φυσικές ομορφιές του νησιού δεκα
πλασιάζουν κάθε καλοκαίρι το χειμω
νιάτικο πληθυσμό του με σοβαρές συ
νέπειες στο αστυνομικό έργο.

Ο μεγάλος αριθμός των δημοσίων 
κέντρων (εστίασης και διασκέδασης) 
συνιστά μία άλλο επίσης πρόβλημα 
για το αστυνομικό έργο. Η βελτίωση 
της τουριστικής υποδομής και η προ
σέλκυση τουριστών υψηλότερης οι
κονομικής στάθμης οπωσδήποτε θα 
συνέβαλε σημαντικά οτην αντιμετώ
πιση των προβλημάτων από την καλο
καιριάτικη "τουριστική εισβολή". Επί
σης η εν ίσ χυσ η  της ασ τυνομ ικής  
δύναμης τους θερινούς μήνες και η 
διάθεση κάποιου οχήματος θα δ ιευ
κόλυνε σημαντικά το αστυνομικό έρ 
γο, γιατί θα εξασφάλιζε εύκολη πρό
σβαση τόσ ο  σ το  σπήλαιο  όσο  και 
στους οικισμούς Αγιος Γεώργιος και 
Σωρός με διαρκώς αυξανόμενη του
ριστική κίνηση.

Παρά όμως τις δυσχέρειες που α
ντιμετωπίζει το προσωπικό του Αστυ
νομικού Φυλακίου Αντιπάρου, ο Ανθυ- 
παστυνόμος κ. Κων/νος Μπάλογλου 
και τρε ις  αστυφύλακες, καταβάλλει 
καθημερινά υπεράνθρωπες προσπά
θειες για να ανταποκριθεί ικανοποιη
τικά οτα προβλήματα που αντιμετωπί
ζει.

Επιμέλεια; Υπαστ. Α. Κων. Δανούσης
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ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ
του Κων,Λαλαούνη, Προέδρου του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιώς

Ζούμε στην εποχή που δεν συζητάμε αλλά ...μονολογούμε.
Οι ενήλικες αποφεύγουν να συναντηθούν μήπως και συζητήσουν 

και οι νέοι συναντιούνται, αλλά οι δυνατοί ήχοι δεν τους ...επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Ο διάλογος είναι ψυχική ανάγκη
Ο άνθρωπος είναι πτωχός όταν δεν συζητά Γίνεται πλούσιος ό

ταν διαλέγεται. Το διάλογο συναντάμε στην Αγία Γραφή με το θεό 

και τους πρωτόπλαστους τον Αβραάμ τον Κύριο με το Νικόδημο, τη 
Ιαμαρατιδα κ. λα

Ο διάλογος καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλά

δα. θεωρήθηκε ο καλύτερος τρόπος έκφρασης σκέψεως για την 

ανεύρεση της αλήθειας. Ανάγκη ν' ακουστεί ο άνθρωπος. Είναι 

τρόπος για αντιφάσεις, κρίσεις, απόψεις, επιχειρήματα, αντιπαρα

θέσεις, συγκρούσεις, συνάντηση και συνεργασία, συγκίνηση, συ- 

ναντίληψη, αλληλοβοήθεια, προσέγγιση καρδιών, κοινωνία αγάπης.

Τι χραάζϋται στο διάλογο
- Εγκαρδιότητα, κατανόηση του ανθρώπου συνομιλητή, ιδίως 

στους νέους που τα μηνύματά τους είναι κρυπτογραφημένα.

-Αποφυγή κριτικής και προ πόντος προσβολής και κατάκρισης.
-Διατήρηση ψυχραιμίας και ηρεμ'ας.

-Αγάπη, αρχίζει με αγάπη και τελειώνει με αγάπη με το πρό
σωπο που συζητάμε, όχι υπεροπτικά.

Διάλογος στο ζευγάρι
Διάλογος χρειάζεται να γίνεται μεταξύ των συζύγων, για να 

συζητούνται προβλήματα, δυσκολίες, χαρές, λύπες, ακόμα και τα 
οικονομικά θέματα. Να συζητούνται ιδιαίτερα οι διαφορές, δια

φωνίες, διαστάσεις, αντιθέσεις και με πνεύμα κατανόησης, αγά
πης να επιλύονται. Αν γίνεται καλόπιστος διάλογος και απομακρί- 

νονται οι εγωισμοί, τα πείσματα, τα προσωπικά, πολλά προβλήμα

τα θα λύνονται, θα υπάρχει συνοχή στην οικογένεια και θα απο
φεύγονται διαστάσεις και χωρισμοί συζύγων.

Διάλογος με τα παιδιά
Διάλογος χρειάζεται και μεταξύ γονέων και παιδιών. Γκάλοπ 

που έγινε στην Αγγλία απέδειξε ότι το 91% των γονέων δεν κά- 
volw διάλογο με τα παιδιά τους. Αλλά και στη χώρα μας τα ποσο

στά δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα παιδιά καθημερινά γυρίζουν στα 

σπίτια τους φορτισμένα από τα γεγονότα, παραστάσεις, επεισό
δια, εικόνες που ζουν στα σχολεία και μέσα στην κοινωνία. Ολα 

αυτά με το διάλογο θα βγούν στην επιφάνεια, θα ανακοινωθούν 

στους γονείς θα συζητηθούν και θα πάρουν τις κατάλληλες απα
ντήσεις.

θα αποτοξινωθούν από τις τοξίνες της ζωής τα δηλητήρια του κα

κού. θα τα ξεφορτωθούν, θα ελαφρώσουν και θα ισορροπούν τα παιδιά. 

Και ψοχικά ανανεωμένα θα συνεχίοουν τηγ αυριανή τους μέρα, τη ζωή
τους.
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Υπάρχουν γονείς που δεν συζητούν με τα παιδιά τους, από ά

γνοια, αδιαφορία, πολυπραγμοσύνη ή για να μη μειωθούν. Πολλά 

παιδιά δεν ξέρουν τι είναι συζήτηση με τους γονείς. Δεν παίρνουν 

απαντήσεις στα κρίσιμα, καυτά, νεανικά, εφηβικά, μαθητικά και κοι

νωνικά τους προβλήματα. Δεν γνωρίζουν βασικές αρχές της κοι

νωνικής, ηθικής, οικογενειακής ζωής. Δεν συζητούν κάποιο εγκυ

κλοπαιδικό, κοινωνικό, ιστορικό, ηθικό, θρησκευτικό θέμα.

Τα παιδιά με την έλλειψη διαλόγου γίνονται πιό φτωχό σε λέ
ξε ις , φράσεις, εικόνες, εκφράσεις σχήματα. Αγνοούν βασικά 
καθήκοντα και υποχρεώσεις κανόνες ζωής, τρόπους συμπεριφο

ράς. Αφήνονται τα παιδιά αβοήθητα, δημιουργούν δικό τους κώδι

κα ζωής, δική τους "αργκό", με κρυπτογραφημένες λέξεις και εκ

φράσεις. Ζουν σ' ένα δικό τους κόσμο, που είναι μακριά από την 

πραγματικότητα και τις απαιτήσεις της ζέσής.

Ξεχύσαμε να συζητάμε!
Χρειάζεται ο διάλογος γιατί δίνει σιγουριά, ισορροπία, εμπι

στοσύνη, ανοίγει νέους ορίζοντες. Λύνει προβλήματα και προβλη

ματίζει. Προετοιμάζει για τις δυσκολίες, τα εμπόδια, για μια ό

μορφη ζωή.
Ας μην το κρύβουμε: όλοι μας ξεχάσαμε να συζητάμε, να συνο

μιλούμε, να διαλεγόμαστε. Μονολογούμε! Η τηλεόραση, οι πολλές ε 

φημερίδες τα συναρπαστικά περιοδικά, μας έκαναν κλειστούς ενδο- 

στρεφείς, μοναχικούς. Ζούμε στο δικό μας κόσμο, με ιδιόρρυθμες 
ιδιότροπες, με τη δική μας ζωή, το δικό μας τρόπο αντιμετώπισης 

της ζωής και των προβλημάτων.
Δεν είμαστε με το διάλογο, τη σκέψη, να αντιμετωπίσουμε δυ

σκολίες και αναποδιές της ζωής. Ξεχνάμε να μιλάμε με τους 
γύρω μας, τους δικούς μας ή αν μιλάμε, φλυαρούμε χωρίς νόημα 

και οκοπό για πολλά και αδιάφορα θέματα. Νευριάζουμε και αντι
δρούμε στους άλλους, γιατί δε μάθαμε να συζητούμε σωστά.

Τι χρειάζεται για ένα καλά διάλογο
- Κατάλληλη ώρα και τόπος.

- Εμπιστοσύνη.

- Ακρόαση, αργά και ήρεμα.

- Ερωτήσεις όχι επαναλήψεις.
- Επιλογή των θετικών στοιχείων και όχι διαφωνιών.

- Οχι υπονοούμενα.
- Παραδοχή της αλήθειας.
- θετικό συμπέρασμα.

Προσοχή στις προϋποθέσεις
Τα οικογενειακά προβλήματα λύνονται στο σπίτι:

- Οταν καλούνται τακτικά όλα τα μέλη και συζητούν.

- Οταν αξιολογούνται τα προβλήματα και οι υποθέσεις.

- Οταν συμμετέχουν όλοι στη λήψη αποφάσεων.

- Οταν αναζητείται η καλύτερη λύση.
- Οταν καθιερωθεί μια βραδιά για τη συζήτηση και τη λύση.

Πώς να συζητάμε
ΤΜα ερωτάς χωρίς διάθεση φιλονικίας, και να απαντάς χωρίς ισχυ- 

ρογνωμοσύνη, χωρίς να διακόπτεις το συνομιλητή σου, ούτε να θέ

λεις να παρεμβαίνεις κάθε τόσο και να ομλείς χάριν επιδαξεως. Εάν 

έχεις μάθει κάτι από άλλον, να το ομολογείς φανερά και να μην το 

κρύβεις. Πρέπει ακόμη να εξετάζεις προηγουμένως στη σκέψη σου 

εκείνο που θέλεις να πεις και έπειτα να ομιλείς δημοσίως.

_Στις συναναστροφές σου με τους άλλους πρέπει να είσαι κατα

δεκτικός και ευχάριστος στις συζητήσεις χωρίς να επιδιώκεις με τα 

αστεία σου να αρέσεις αλλά να είσαι μειλίχιος και ευχάριστος με τις 

καλές συμβουλές σου Παντού να αποφεύγεις το σκληρό και απότο

μο τρόπο, έστω κι αν πρέπει να ελέγξεις κάποιον".

Μέγας Βασίλειος
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ΠΡΩΤΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΤΟΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,

Δρος Ψυχολόγου-Κοινωνιολόγου, Αναπλ Καθηγητού Πανεπιστημίου Μακεδονίας

"Είναι, και κατά  πόσον, καθοριστική η σ ε ιρ ά  γ εν ν η σ εω ς  ε ν ό ς  παιδιού  
στις δ ια ν ο η τικ ές , ψ υχολογικές, σ υ να ισ θη μ α τικές  και κο ινω νικές ικ α ν ό τη τές  του, 

καθώ ς και σ τον χ α ρ α κ τή ρ α  και την προσω πικότητά του;".

Π αρακολουθώ ντας συστηματικά 
και, εφόσον είναι δυνατόν, αντικειμε
νικό τα παιδιά τους οι περισσότεροι 
γ ο ν ε ίς  και σ υ γ γ εν ε ίς  μπορούν με 
σχετική ευκολία να διαπιστώσουν ση
μαντικές διαφορές στον χαρακτήρα, 
στην ψυχοσύνθεση αλλά και στις δια
νοητικές ικανότητες ανάμεσα στα δι
κό τους παιδιά και ανάμεσα στα παι
διά των φίλων και συγγενών τους.

Γνωρίζουμε ότι έχουν σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπι
κότητας και του χαρακτήρα κάθε παι
διού οι παράγοντες της κληρονομικό
τητας και του περιβάλλοντος. Παίρνο
ντας ως δεδομένο  την κληρονομική 
προδιάθεση (αυτό που συχνά αποκα- 
λ ο ύ μ ε "έμ φ υ τες  ικα νότητες" κάθε 
παιδιού) χρειάζεται να σημειώσω εμ- 
φαντικά ότι οι προσωπικότητες των 
δύο γωνιών και μαζί η καθημερινή συ
μπεριφορά τους απέναντι στο παιδί 
θα αποτελούσαν έναν "καθοριστικό" 
παράγοντα στη διαμόρφωση της δι- 
κιάς του προσωπικότητας και στην ε-

ξέλικτική του πορεία ως ώριμου άν- 
δρα ή γυναίκας.

Τα δεδομένα σωρείας εμπειρικών 
μελετώ ν και θεωρητικών σχημάτων 
μας οδηγούν αναπόφευκτα στο συ
μπέρασμα ότι έναν αξιόλογο και αξιο
πρόσεκτο ρόλο στη διαμόρφωση της 
ψυχοσύνθεσης και του χαρακτήρα 
(της ψυχο-κοινωνικο-συναισθημα- 
τικής οντότητας) του καθενός και της 
καθεμιάς μας διαδραματίζει και η σει
ρά γέννησής μας στην πατρική μας 
οικογένεια. Με άλλα λόγια, είναι ση
μαντικό το εά ν  συνέβη να είμασταν 
πρωτότοκο, δευτερότοκα ή τρ ιτότο
κα παιδιά.

Τα εμπειρικά δεδομένα
Το πρωτότοκο παιδί γεννιέται και α

ντιμετωπίζει μέσα στο σπίτι του ένα 
κοινωνικό-ψυχολογικό περιβάλλον 
σημαντικά δ ιαφορετικό  από εκείνο  
που θα αντιμετωπίσει το δευτερότο
κο ή το τριτότοκο παιδί. Πρώτον, και 
για μερικούς ίσως βασικότερο στοι

χείο για το πρωτότοκο παιδί αποτελεί 
η σχετική απειρία των γονέων του πά
νω σε θέματα ψυχο-κοινωνικών γνώ
σεων και αγωγής του παιδιού. Ετσι, κά
θε διακύμανση στην υγεία του, κάθε 
φυσιολογικό βήμα στη διαδικασία της 
εξελικτικής του πορείας αποτελούν 
για τους γονείς του πρωτότοκου παι
διού σημαντικά γεγονότα πρόκλησης 
χαράς, λύπης, συγκίνησης, φόβου και 
κάθε λογής ψυχοσυναισθηματικού 
προβληματισμού,

Ιδιαίτερα προβληματική και δύσκο
λη γίνεται για τους σύγχρονους Ελλη
νες γονείς - και μαζί για τα πρωτότοκο 
Ελληνόπουλα - η έλλειψη από το άμε
σο περιβάλλον των παππούδων και 
των γ ιαγ ιάδω ν, οι οποίο ι θα μπο
ρούσαν να μετριάσουν "το σόκ της α
πειρίας" των νεοφώτιστων γονιών.

Επιπρόσθετα, μέσα στα σύγχρονα 
ψυχο-κοινωνικά δεδομένα , τα πρω
τότοκο παιδιά πιέζονται να επιτύχουν 
"π ρω τιές" σε κάθε συμπεριφορά 
τους, σε κάθε αντικειμενική εκδήλω-
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περιέχουν πολλές αξίες και χαρακτη
ριστικά που φαίνεται να είναι αποδε
κτά από τους γονείς και άλλα "ώριμα 
στην ηλικία" πρόσωπα του περιβάλλο
ντας στο οποίο ζούν και δραστηριο
ποιούνται.

2. Τα πρωτότοκο παιδιά έχουν την 
τάση να "τα υτίζοντα ι" με τους μ ε
γαλύτερους σε ηλικία, καθώς μέσα 
στην ο ικο γένε ια  ή στον κύκλο των 
συγγενών τα πρόσωπα που τους πα
ρέχουν πρότυπα προς μίμηση είναι 
γονείςή κάποιοι μεγαλύτεροι θείοι και 
θείες και έτσι αργότερα στη ζωή τους 
τα παιδιά αυτά επιδιώκουν και συνά
πτουν φιλίες και συναναστρέφονται 
άτομα μ εγα λύτερης  από αυτά ηλι
κίας.

3. Ακριβώς επειδή ο ερχομός του 
δεύτερου παιδιού ανατρέπει τις ψυ
χοδυναμικές ισορροπίες μέσα στο οι
κογενειακό  περιβάλλον και έτσι το

ση της εσω τερ ικής δ ιεργασ ίας της 
ψυχοδιανοητικής αλλά και της μυο- 
σ κελετ ικής, της φυσιολογικής, δη
λαδή, ωριμάνσεώς τους (π.χ. την ικα- 
ν ό τη τα  να μ ιλήσ ο υ ν , να π ερ
πατήσουν, να συναναστραφούν επι- 
τυχώς με άλλα παιδιά).

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής ανα
γκάζουν τα πρωτότοκο παιδιά να με
ταβληθούν και σε "προστάτες" του ή 
των μικροτέρων αδελφών τους, δη
λαδή οε "μπέιμπι-σίτερς", καθώς κα
λούνται να φροντίσουν το μικρότερο 
αδελφάκι τους (συχνά, δυστυχώς, 
πολύ πιό νωρίς από ό,τι αρμόζει) πολύ 
πριν αποκτήσουν και τα ίδια τις απαι- 
το ύμ ενες  στο ιχειώ δεις ικανότητες 
γιά φροντίδα του μικρότερου παιδιού, 
όταν οι γονείς καλούνται να φύγουν 
από το σπίτι γιά δουλειά η γιά διασκέ
δαση,

Είναι πραγματικότητα αναμφισβήτη
τη ότι υπαρξιακά μόνο τα πρωτότοκο 
παιδιά "χάνουν" κάποια μέρα όλα τα 
ειδικά προνόμια και τα δικαιώματα ε 
νός μοναχοπαιδιού, εφόσον συμβεί οι 
γονείς  να αποφασίσουν να φέρουν 
στον κόσμο και δεύτερο ή τρίτο παιδί. 
Εάν, μάλιστα, το δευτερότοκο  παιδί 
έλθει στον κόσμο όταν το πρωτότοκο 
βρίσκεται στην ηλικία των 3 έως και 9 
ετών (όπως συμβαίνει στις περισσό
τερ ες  ελληνικές οικογένιες), τότε το 
μεν δευτερότοκο εξελλιοόμενο υπο
βλέπει τις ικανότητες, την ισχύ και τα 
"κεκτημένα δικαιώματα" του πρωτό

τοκου, το δε πρωτότοκο αρχίζει να 
συνειδητοπ οιεί τον φόβο της απώ
λε ια ς  της μέχρι και τη γέννηση του 
δευτέρου  παιδιού προνομιακής με
ταχείρισής του από τους γονείς και 
τους συγγενείς του.

Τι λένε οι έρευνες
Μερικά από τα τεκμηριωμένα πορί

σματα ψυχολογικών και κοινωνιολογι
κών ερευνών, μπορούμε να πούμε τα 
ακόλουθα:

1. Τα πρωτότοκο παιδιά παρουσιά
ζουν σημαντικά ανεπτυγμένο το συ
ναίσθημα της ανάγκης για επιτυχία και 
οι δομές της προσωπικότητάς τους

πρωτότοκο παιδί βιώνει εμπειρικά το 
άγχος της απώλειας της "αποκλειστι
κότητας της γονεϊκής αγάπης", απο
κτά την τάση για υπερευαισθησία και 
δημιουργεί μέσα του κάποια ελάχιστα 
(αλλά συχνά καθοριστικά) στοιχεία 
ψυχικού τραύματος έχοντας χάσει τη 
θέση του ως επίκεντρο του ενδιαφέ
ροντος των γονέων και άλλων συγγε
νών.

4. Συχνά η αντίδραση του πρωτότο
κου παιδιού στον δευ τερ ότοκο  "ει
σβολέα που του κλέβει την κεντρική 
θέση" εμπεριέχει και τα στοιχεία μιάς 
δυνατής ζήλειας και θυμού και έτσι ξε
κινά ένα ψυχοουναιοθηματικό υπό-
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στρώμα για μελλοντική  δημιουργία 
συναισθημάτων ενοχής απέναντι σε 
πολλά και διάφορα πρόσωπα και κα
ταστάσεις.

5, Τα πρωτότοκο παιδιά, από στατι
στικά στοιχεία από κοινωνικές μ ελέ
τες δείχνουν, ότι. παρουσιάζονται με 
υψηλά ποσοστά επ ιτυχίας στις Τέ
χνες και στα Γράμματα, όπως στην 
πολιτική και με λ ιγότερη συχνότητα 
στο εμπόριο.

6. Σε θέματα, όμως, ψυχοσυναισθη- 
ματικού περιεχομένου τα πρωτότοκο 
πα ιδ ιά  τ ε ίν ο υ ν  να υ σ τε ρ ο ύ ν  σε 
σύγκριση με τα δευτερότοκα ή και τα 
τρ ιτότοκα καθώς, σε γεν ικές  γραμ
μές, η προσωπικότητά τους περιέχει 
λιγότερα στοιχεία επιθετικότητας, έ 
χουν υψηλή ροπή προς δημιουργία 
πολλών συναισθημάτων ενοχής και 
στις πολιτικές τους τοποθετήσεις ε ί
ναι, συνήθως συντηριτικά άτομα,

Αν αλλάξουμε, όμως την οπτική γω
νία επισκόπησης και αναλυτικής αξιο
λόγησης θα δούμε, ότι τα δευτερότο
κα και τα τριτότοκα παιδιά παρουσιά
ζουν ικανότητες σε θέματα ανταγωνι
στικότητας, διακρίνονται για το επα
ναστατικό τους χαρακτήρα, επιδίδο
νται με υψηλή συχνότητα στα σπόρ

και έχουν έντονη κοινωνική δραστη
ριότητα. Σε σύγκριση με τα πρωτότο
κο παιδιά έχουν μειωμένες ψυχοσυ- 
ναισθηματικές διακυμάνσεις και προ
βληματισμούς.

Βέβαια χρήσιμο είναι να επισημαν-

θεί, ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ
φωση της προσωπικότητας και τονχα- 
ρακτήρα των παιδιών δεν διαδραμα
τ ίζε ι απλώς και μόνο η σειρά  γ έν 
νησής τους, αλλά και το φύλο των άλ
λων αδελφών τους, όπως επίσης και 
το χρονικό διάστημα που παρεμβάλ
λεται ανάμεσα στο πρωτότοκο και το 
δεύτερο ι οκο παιδί.

Αναμφίβολα το κάθε παιδί κληρονο
μεί από τους δυό γονείς του συγκε
κριμένες προδιαθέσεις και εξελίσσε- 
ται. καθώς ενηλικιώνεται μέσα σε ένα 
περιβάλλον που του παρέχει ή του α
ποστερεί τα αναγαία ερεθίσματα και 
στηρίγματα για τη μεθαυριανή του πο
ρεία στον κόσμο των ενηλίκων. Σίγου
ρα, καμιά ο ικογένεια  δεν μοιάζει με 
κάποια άλλη, όσο και άν συχνά λέμε 
ότι έχουμε κο ινές μ ο ίρες και κοινά 
βιώματα. Με την ίδια σιγουριά μπο- 
ρούμενα πούμε ότι κανένα παιδί δεν 
μοιάζει με κανένα άλλο, ακόμη και με 
τα αδέλφια του.

Στους σώ φρονες και ψυχοσυναι- 
σθηματικά ισορροπημένους και υγιείς 
γο νε ίς  εναπ όκειτα ι να μετρ ιάσουν 
την επίδραση που ασκεί στον ψυχικό 
κόσμο κάθε παιδιού το τυχαίο γεγο
νός της χρονικής άφιξής του, της ιε- 
ράρχίας της γέννησής του μέσα στην 
ο ικογένεια. Ολοι οι άνθρωποι μοιά
ζουμε σε πολλά αλλά και διαφέρουμε 
σε τόσα, ώστε ο καθένας να αποτελεί 
μιά ανεπανάληπτη μονάδα.
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Πώς μπορείτε να...καταστρέψετε αποτελεσματικά
το παιδί σας!

• Από μικρό να μην του αρνείστε τί
ποτα. Δ ίνετε του ό.τι επιθυμεί, ό.τι ζη- 
τά ε ι, ιδ ίω ς ό τα ν  π εισ μ α τώ νε ι και 
κλαίει.

Ετσι θα μεγαλώσει και θα πιστεύει πως οι 
άλλοι του οφείλουν τα πάντα, πως έχει μόνο 
δικαιώματα.

• Ο ταν αρχίσει να ξεστομίζει βρι
σιές. εσείς, να γελάτε.

Ετσι θα του δώσετε να καταλάβει ότι είναι 
πολύ έξυπνο!

διαβάζει τα πάντα, χωρίς ποτέ να το 
καθοδηγείτε.

Το παιδί σας είναι ατσίδα και ξέρει να δια
κρίνει! Η μόρφωσή του θα γίνει έτσι πολύ 
πλατειά!

• Μην του δ ίνετε καμία πνευματική 
αγωγή. Να κορο ϊδεύετε μπροστά του 
την πίστη, την Εκκλησία, τους παππό- 
δ ες  κι εκ ε ίνο υ ς  που τους ακολου
θούν.

Οταν το παιδί μεγαλώσει, "θα διαλέξει α 
πό μ όνο του".

• Να τσακώνεστε, να βρίζεστε, να 
π ρ ο σ β ά λ λ ετε  ο έ ν α ς  το ν  ά λ λ ο ν  
μπροστά του χωρίς ντροπή. (Μην ανη- 
σ υχείτε, έτσ ι δ εν  θα του δημ ιουρ
γήσετε ψυχικά τραύματα!).

Αργότερα, όταν παντρευτεί, θα του φαί
νεται φυσικό να κάνει τα ίδια.

■ Να παίρνετε πάντα το μέρος του μπρο
στά στους δασκάλους και τους γείτονες. 
Μην πιστεύετε ποτέ ότι “το αγγελούδι σας" 
μπορεί να κάνει αναποδιές και ατιμίες. Βρί
στε εκείνους που φιλικά και καλοπροαίρετα

• Μην του λέτε ποτέ: "Αυτό είναι κα
κό!'1. Ετσι λένε μόνο τα παλιά μυαλά.

Οταν αργότερα θα συναντήσει στη ζωή 
του δυσκολίες και θα υποστεί το κακό, θα έ 
χει τη βεβαιότητα πως η κοινωνία είναι που 
το αδικεί.

• Μαζεύετε εσείς ό,τιπαρατάει εδώ 
κι εκε ί - βιβλία, ρούχα, παπούτσια... 
Μην του πείτε ποτέ: “Μαζεψέ τα, βαλ. 
ταοτη θέση τους".

Ετσι θα πιστέψει πως η μάνα είναι δούλα 
του, και πως για όλα είναι υπεύθυνοι πάντα 
οι άλλοι.

• Α φ ήσ τε το να βλέπει τα πάντα 
(προπάντος στην τηλεόραση) και να

• Δ ίνετέ του μπόλικο χαρτζιλίκι για 
να μη νιώθει κατώτερο από τους άλ
λους και "να μη σ τερ ηθεί ό ,τι σ τε 
ρηθήκατε εσείς".

Οταν θα μεγαλώσει, θα είναι βέβαιο πως 
η αξία στον άνθρωπο τη δίνει το χρήμα, α 
διάφορο πως αποκτήθηκε.

* Μην του λέτε  ποτέ: "Κάνε αυτό” ή 
"Μην κάνεις εκείνο", γιατί έτσι το κατα
πιέζετε, δεν σέβεστε την ελευθερία 
του  και την προσω πικότητά του. 
Μπορεί μάλιστα νατού δημιουργήσε
τε και...ψυχικά τραύματα!

Οταν μεγαλώσει, θα νομίζει πως η ζωή ε ί
ναι μόνο να διατάζεις, ποτέ να ακούς.

σας αναφέρουν κάτι σχετικό.
Είναι συκοφάντες και ζηλιάρηδες.

■ Οταν θα πάτε στο αστυνομικό τμήμα, ό 
που το μάζεξαν γιατί έκλεψε ή γιατί πήρε 
ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατά μπροστά σε ό 
λ ο υ ς  ότι ε ίν α ι έ ν α  π αλιόπ αιδο, έ ν α ς  
αλήτης, ότι θυσιαστήκατε για το καλό του 

αλλά δεν μπορέσατε ποτέ να το συμμαζέ
ψετε.

Ετσι εσείς θα βγείτε καθαροί.

' Ετοιμαστείτε για μιά ζωή γεμάτη πόνο και 
τύψεις, θ α  την έχετε.

(Διασκευή από τα γαλλικά από το βι
βλίο "Μητέρα, πρόσεχε!")
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ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ
Πρέσπες: Εκεί που η σπάνια ομορφιά

συναντά το ιστορικό παρελθόν
Ιτη  βορειοδυτική εσχατιά της χώρας. μείων. που συναντάμε στους παρα- 

εκε ί που σ υναντώ ντα ι τα ελληνικά  δοσιακούς οικισμούς της περιοχής 
σύνορα με τα αλβανικά και με εκείνα μας υποψιάζει για το λαμπρό βυζαντι- 
του κράτους των Σκοπιών, ανάμεσα νό της παρελθόν. Το κεφαλοχώρι Α-
στις νότιες παρυφές των Δειναρικών 
Αλπεων και τις βόρειες παρυφές της 
Πίνδου, μια μεγάλη υδάτινη έκταση συ- 
νιστά τον εθνικό δρυμό των Πρεσπών. 
Το λιμναίο αυτό σύμπλεγμα αποτελεί- 
ται από τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα, 
που τις χωρίζει μια στενή σχετικά λωρί
δα γης. η οποία είναι αποτέλεσμα πα
μπάλαιων προσχώσεων. Η πρώτη λί
μνη, η μικρότερη, είναι αρκετά ρηχή με 
απέραντους καλαμιώνες, και έχει έ 
κταση 60 περίπου τετραγωνικά χιλιό
μετρα. από τα οποία τα 52 ανήκουν 
στην Ελλάδα και τα 8 στην Αλβανία. Η 
δεύτερη λίμνη είναι τριεθνής, με βαθιά 
γαλανά νερά και έκταση 289 τετραγω
νικά χιλιόμετρα.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια οι δυο 
αυτές λίμνες τράβηξαν δίκαια το εν
δ ια φ έρον των επ ιστημόνω ν, αφού 
ήσαν ένα από τα τελευταία καταφύγια 
απρόσβλητης φύσης. Μέχρι τό τε οι 
Πρέσπες ήταν μια ξεχασμένη περιοχή, 
ζαφνικά, στα 1967, οι ευρωπαίοι επι
στήμονες ανακάλυψαν εκεί την ύπαρ
ξη δυο ειδών ευρωπαϊκών πελακάνων, 
τους "ροδοπελεκάνους" και τους "αρ
γυροπελεκάνους". Οι ειδικοί διεπίστ ω
σάν ότι κοντά  σ το υς  π ελεκά νο υς 
ζουσαν και άλλα σπάνια είδη πουλιών, 
ενώ στη γύρω περιοχή εντοπίσθηκαν 
είδη θηλαστικών -όπως αρκούδες, 
λύκοι και τσακάλια- που είχαν εξαφανι- 
σθεί από τις χώρες της Δυτικής Ευρώ
πης, σημαδεύοντας την περιοχή σαν 
ένα από τους σημαντικότερους υγρο
βιότοπους της γηραιός ηπείρου.

Η περιοχή των Πρεσπών στην αρ
χαιότητα αποτελούσε τμήμα της αρ
χαίας Λύγκου, ενώ οι λίμνες της ονο
μάζονταν Μικρή και Μεγάλη Βρυγηίς 
αντίστο ιχα. Στα παλαιοχριστιανικά 
χρόνια ανήκε στη Μακεδονία Δευτέ
ρα της Υπαρχίας του Ιλλυρικού. Από 
αυτή την περίοδο ελάχ ισ τες ενδ ε ί
ξεις έφτασαν ως τις μ έρες  μας. Ενα 
μεγάλο κενό για να φτάσουμε στα τέ
λη του 10ου μεταχριστιανικού αιώνα.
Ο μεγάλος αριθμός βυζαντινών μνη-

γιος Γερμανός στους πρόποδες του 
βουνού Βαρνούντας, η Μικρολίμνη, η 
Οξυά, οι Καρυές, η Πύλη, ο Λαιμός, το 
Βιδρονήσι, οι Ψ αράδες και ο Πυξός 
σώζουν μνήμες του μεσαιωνικού πα
ρελθόντος μας.

Στις ταραγμένες μερες του τέλους 
του 10ου αιώνα, που ακολούθησαν το 
θάνατο του βυζαντινού αυτοκράτορα 
Ιωάννη Τ σιμισκή (976), διαδραματίσθη
καν στην περιοχή γεγονότα που σημά
δεψαν τη μοίρα των λαών της βαλκα
νικής χερσονήσου. Η επανάσταση των 
"Κομητόπουλων" και η ανάρρηση στο 
βουλγαρικό θρόνο του Σαμουήλ θα 
σημάνει την αρχή δεινών για το Ελληνι

κό θέμα και μακρόχρονων πολέμων 
ανάμεσα ο' αυτόν και τον αυτοκράτο
ρα Βασίλειο το Β'. τον επονομασθέ- 
ντα  κα ιΒ ουλγα ροκτόνο , πολέμων 
που θα κρατήσουν ως το 1018. όταν οι 
βυζαντινοί επανακτούν όλα τα εδάφη 
της αυτοκρατορίας (και τις Πρέοπες) 
που είχαν καταλάβει οι βούλγαροι.

Σε μια από τις επ ιδρομές του στη 
νότια Ελλάδα ο Σαμουήλ κατορθώνει 
να καταλάβει τη Λάρισα και επανερ
χόμενος στις Πρέσπες μεταφέρει ε 
κεί και το λείψανο του πολιούχου Α
γίου της, του Μυροβλήτη Αγίου Αχίλ
λειου, και ανεγείρει προς τιμή του πε
ρικαλλή βασιλική, μητροπολιτικό ναό 
του Πατριαρχείου του. Το τέλος του 
βραχύβιου κράτους του Σαμουήλ θα 
α κο λουθ ήσ ο υν  ολ ιγόχρονη  βυζα
ντινή παρουσία και οι επιδρομές των
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(πρωίjv Γιουγκοσλαβια)

Λίμνη
Μη>άλη ΙΙρέσπα

ΚούλαΨαράδες

Ορος
Ντίβας

Αχίλλειος

Λίμνη
Μιχρή Πράαα

ΗιΛρΜ/Οΐ Ο  .
Καρυες

Ορος
Τσουτσούλι

Βροντερό

Ορος
Τρικλάριο

Αγιος Γερμανός

Ορος
Βαρνους

Ο  Μηλιωνο 

Π  Πλατύ

Ο  Καλλιθέα 

Λευκώνας

βχΑλ

ρειπωμένο μονόχωρο δρομικό ναό 
του Αγίου Δημητρίου και το καθολικό 
της Μ ονής της Παναγίας της Πορ
φύρας (1526) στην ΝΑ όχθη του. Στο 
χωριό Αγιος Γ ερμανός αξίζει να στα
θεί κανείς στο ναό του ομώνυμου Α
γίου (992/3;), ενώ κοντά στο χωριό 
Πύλη, στη δυτική όχθη της Μικρής 
Πρέοπας. θα συναντήσει τα ερείπια 
τ ου Αγίου Νικολάου (1293).

Τα βράχια και οι σπηλιές της Μεγά
λης Πρέοπας είναι κατάγραφα από 
β υζα ντινές  το ιχογραφ ίες , που κο
σμούνται με βυζαντινές επιγραφές, 
τρανή απόδειξη της ελλην ικής πα
ρουσίας στην περιοχή. Ολη η ΝΔ όχθη 
της λίμνης είναι γεμάτη ασκηταριά. 
πολλά από τα οποία είναι προσπελά
σιμα με βάρκα από το χωριό Ψαρά
δες. Τα ασκηταριά της Μεταμόρφω
σης. της Μικρής Ανάληψης, με την τοι- 
χ ογραφία τηςΠαναγίαςτης Βλαχ ερ νί- 
τισσας. και της Ελεούσας περιμένουν 
να προσφέρουν στον επισκέπτη ένα 
θεσπέσιο δείγμα από την ευλάβεια 
του χριστιανικού παρελθόντος.

Ξενώ νες, ενοικιαζόμενα δωμάτια
Φράγκων και Αλαμάνων (1072). Δυο 
αιώνες αργότερα η περιοχή περιέρ
χεται στο κράτος του Στέφανου Δου- 
σάν. Μ ετά το θάνατό του στα 1351 
περνάει στα χέρια μικρών αρχόντων 
και το 1386 καταλαμβάνεται από τους 
Τούρκους, γ ια  να ξανα ρθεί στους 
κόλπους της μητέρα ς Ελλάδας με 
τους πολέμους του 1912-3.

Σήμερα μια επίσκεψη στην περιοχή 
αφήνει τον ταξιδιώτη κατάπληκτο. Πα
ντού ομορφιά και βυζαντινές μνήμες. 
Ο τόπος, γαλήνιος, πλημμυρίζει από 
ξεχωριστές ομορφιές και μνημεία.

Το σημαντικότερο μνημείο της πε
ριοχής είναι αναμφισβήτητα ο ναός 
του Αγίου Αχίλλειου, τρίκλιτη ξυλό- 
στεγη βασιλική με μ εγά λες  διαστά
σεις (εσωτ. 22 X 45 m), που δυο πεσ- 
σοστοιχίες τη χωρίζουν οε τρία κλιτή. 
Στην κάτοψή της επαληθεύονται α
ναμφισβήτητες γεω μετρ ικές χαρά
ξεις, ενώ χαράγματα στα αρχιτεκτονι
κά της μ έλη  -όπω ς ε κ ε ίν ο  ‘Κύριε 
βοήθει τον δούλο σου Ιωάννην, κ.ά.- πι- 
ο τοπ ο ιούν ότι στην ανέγερ σ ή  της 
χρησιμοποιήθηκαν Ελληνες, και μάλι
στα Λαρισινοί, τεχνίτες. Τ ο ναό α νέ
σκαψε και μελέτησε, εδώ και πολλά 
χρόνια, ο Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος 
Μ ουτοόπ ουλος. ο οποίος ε ίχε  την 
τύχη να ανακαλύψει στο δεξιό (το τα-

φικό) κλ ιτός του τον  τάφο του Σα
μουήλ, που π έθανε από καρδιακή 
προσβολή αμέσως μετά την ήττα των 
στρατευμάτων του από τους βυζαντι
νούς στο Κλειδί (1014).

Δεν είναι όμως μονάχα η βασιλική 
του Αγίου Αχίλλειου, που έλκει την 
προσοχή του "προσκυνητή" της πε
ριοχής. Στο ίδιο νησάκι θα δει τα ερεί
πια του αρχα ιό τερου  ναού της πε
ριοχής. της τρίκλιτης βασιλικής των Α
γίων Αποστόλων, το ναό του Αγίου 
Γεωργίου με τις ενδιαφέρουσες βυ
ζαντινές τοιχογραφίες της έσχατης 
παλαιολόγειας περιόδου, το μισοε-

και εστιατόρια μας περιμένουν στον 
Αγιο Γερμανό. στο Λαιμό, στη Μικρο- 
λίμνη. στις Καρυές, την Καλλιθέα και 
τους Ψαράδες. Στη γραφική παραλία 
τω ν Ψ αράδω ν θα δ ε ίτ ε  και το 
ταχύπλοο που το Λιμενικό Σώμα πα
ραχώρησε στον τοπικό Σταθμό Αστυ
νομίας για την αντιμετώπιση των επι
δρομών των Αλβανών “πειρατών" και 
λαθρομετ αναστ ών.

Οι Πρέσπες είναι πλέον κοντά. Ενα 
καλό οδικό δίκτυο, από τη Φλώρινα και 
την Καστοριά, μας οδηγεί εύκολα σ 
αυτό τον παράδεισο...

Επιμέλεια: Υπαστ. Α' Κων. Δανούσης
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ΑΠΟ
ΤΗΣ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Τ Ρ φ Χ Α ΐΑ Σ

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ*
Η αμυντική οδήγηση βίναι αποτέλεσμα μιάς προδιάθεσης του οδηγού 

με την οποία προβλέπει τους κινδύνους και τους εξαλείφει 
σε πείσμα των λαθών άλλων οδηγών και των απογοητευτικών συνθηκών οδήγησης.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ενα οδικό ατύχημα έχει πάντοτε σαν αιτία ένα σύνολο από πε

ριστάσεις. Μπορούμε συνολικά να καταμετρήσουμε έξι ευαίσθη

τους τομείς οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την οδήγηση και 

την πιθανότητα ύπαρξης θύματος τροχαίου ατυχήματος.

1. Η ορατότητα: προσαρμόζετε πάντοτε την ταχύτητα στην 

απόσταση την οποία βλέπετε με ευχέρεια.

2. Ατμοσφαιρικός συνθήκες: βροχή, ομίχλη, χιόνι...

3. Ο δρόμος: στροφές, ανηφόρες, σταυροδρόμια, πλακό
στρωτα κλπ.

4. Η κίνηση: του Σαββατοκύριακου, η συνηθισμένη της πόλης, 
αυτή με πολλά φορτηγά, μοτοσικλέτες, πεζά.

5. Το αυτοκίνητο: λάστιχα, φρένα, αλυσίδες για τα χιόνια, ζώ
νες ασφαλείας.

6. Ο οδηγός: κούραση, επήρεια φαρμάκων, προδιάθεση, κακή 
διάθεση κλπ.

Κάθε οδηγός μπορεί εύκολα να μάθει:

- Να βλέπει τον κίνδυνο και να τον προβλέπει. Δηλαδή να προ
βλέπει την εξέλιξη της κίνησης.

- Να εκτιμά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιδρά σε μιά 
δεδομένη κατάσταση.

- Να αντιδρά σε χρόνο τέτοιο ώστε να μην εκτίθεται σε μιά 
επικίνδυνη κατάσταση.

- Να μην εκνευρίζεται ενάντια σε άλλους οδηγούς με το πα
ραμικρό, αντίθετα να τους κατανοεί και να τους λαμβάνει υπ' όψιν 
του.

Πώς θα αποφύγετε τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα; Να, μερι
κές χρήσιμεςσυμβουλές:

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ
Ενα στα τρία ατυχήματα δημιουργείται σε σταυροδρόμια. Προ

σέξτε, λοιπόν:

- Δημιουργείστε με τέτο ιο τρόπο το δρομολόγιό σας ώστε 

στα σταυροδρόμια να μην αλλάζετε εύκολα κατεύθυνση ή να δι
στάζετε για την κατεύθυνση της πορείας σας.

- Να ελαττώνετε πάντοτε την ταχύτητα μόλις πλησιάζετε σε 
σταυροδρόμι.

- Παρατηρείστε για ύπαρξη άλλων οχημάτων, ακόμα και όταν 
έχετε προτεραιότητα.

- Αναρωτηθείτε εκ των προτέρων ποιος κανόνας προτεραιό

τητας έχ ε ι εφαρμογή, αλλά μην εφ ησ υχάζετε  από το  γεγονός 

ότι έχ ε τε  προτεραιότητα, αφού μπορεί οι άλλοι οδηγοί να μην 

σας την παραχωρήσουν.

- Κάνετε γνωστή έγκαιρα τη διάθεσή σας, σε περίπτωση αλ

λαγής κατεύθυνσης.

- Εχετε καλή γνώση των κανόνων προτεραιότητας; θ α  είναι ί

σως χρήσιμο να συμβουλευτείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ατυχήματα των οποίων οι συ

νέπειες α'ναι πάντοτε σοβαρές. Ο  επβάτες δύο αυτοκινήτων που θα 

συγκρουστούν με ταχύτητα 60 χλμ/ώρα, θα υποστούν σόκ όμοιο μ  ε- 

κα'νο που προκύπτει σε ελεύθερη πτώση από ένα κτίριο πέντε ορόφων 

Ας δούμε όμως μερικούς κύρους κανόνες που αποσκοπούν σττμ απο

τροπή των μετωπικών συγκρούσεων:

- Προβλέψτε τον κίνδυνο γιατί' ο οδηγός που έρχεται από την 

αντίθετη κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει τροχιά.

- Κρατηθείτε αυστηρά στη δεξ ιά  πλευρά του δρόμου Η από

σταση με την οποία διασταυρώ νεστε με ένα όχημα που έρχετα ι 

από το αντίθετο  ρεύμα, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή

- Φρενάρετε αμέσως μόλις δείτε να κατευθύνεται προς εσάς ένα 

όχημα από το αντίθετο ρεύμα, έτσι ώστε αν σας δίνεται χρόνος, να 

αντιδράσετε στη συνέχεια.
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-Εαν το όχημα εξακολουθεί να έρχεταιπρος εσάς αλλάξτε την 

πορεία σας και εγκαταλείψτε το δρόμο.
- Αποφύγετε τη σύγκρουση με σταθερό αντικείμενα.

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διασταυρωθείτε από αριστερό με 

το  επερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα όχημα. Την τελευταία 

στιγμή ο οδηγός του μπορεί να επαναφέρει το όχημα στη δεξιό 

πλευρό του δρόμου.
- Παρατηρείστε τη συμπεριφορά του οδηγού που προηγείται. 

Καταγράψτε την έγκαιρα.
- Να είστε προνοητικοί. Ο οδηγός που οδηγεί μπροστά σας, 

μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη περίπτωση και να φρενάρει απότο

μα.
- Κρατάτε τις αποστάσεις. Για να υπολογίσετε σε μέτρα την 

απόσταση ασφαλείας, διαιρέστε διά δύο την ωριαία ταχύτητά σας

π.χ. 60 χλμ/ώρα : 2 = 30 μέτρα. Σε περίπτωση όμως που οι συν

θήκες του δρόμου είναι ολισθηρές (βροχή, χιόνι, κΑ.π.) προσθέστε 
στον προηγούμενο αριθμό το μισό του (π.χ. 30 :2 = 15), αυτό δίνει 

σύνολο σαρόνταπέντε 130 + 15) μέτρων.
ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
- Παρατηρείστε το δρόμο μπροστά σας, όσο είναι δυνατόν πιό 

μακριά από το προπορευόμενο όχημα.
- Ελαττώστε ταχύτητα πριν μπείτε στη στροφή και ελαττώστε 

στην ανάγκη και άλλο. Μέσα στη στροφή επιταχύνετε.
- Οδηγείστε όσο το δυνατόν πιό δεξιό, ειδικό όταν η στροφή 

είναι αριστερή. Αυτή η προφύλαξη μπορεί να σας αποτρέψει από 

μία σύγκρουση με ένα όχημα που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα.
- Λ/Υην πραγματοποιείτε ποτέ ένα προσπέρασμα εάν δεν είστε α

πόλυτα σίγουροι ότι ο δρόμος μπροστά σας είναι ελεύθερος σε μια 

ικανοποιητική απόσταση, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν 

αναγκαίο ελιγμό.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ
- Να λάβετε υπόψη σας τα αυτοκίνητα που υπάρχου/ π'σω και 

δίπλα σας. Μην ξεχνάτε ότι δε βλέπετε τα πάντα από τον καθρέπτη 

σας. Σκεφθείτε τις "νεκρές γωνίες" και ρίξτε μιά ματιά στη/ <χρη.
- Με τη βοήθεια των φλας, προσδιορίστε έγκαιρα το χρόνο της 

διαδικασίας για προσπέρασμα και πραγματοποιήστε το σταδιακά.

- Παρατηρείστε τα αυτοκίνητα που έρχονται από την αντίθετη 

κατεύθυνση. Είναι αρκετά μακριά ώστε να σας επιτρόπου/ να προ- 

σπεράσετε χωρίς κίνδυ/ο; λΛε τι ταχύτητα πηγαίνουν;
- D  συγκρούσεις επέρχονται και τα προσπεράσματα είναι μοιραία 

όταν υπάρχει μεγάλη ταχύτητα. Εξασφαλιστείτε λοιπόν. Είναι ο δρό

μος ελεύθερος σε ικανοποιητική απόσταση Βεβαιωθείτε ότι μπορεί

τε να πραγματοποιήσετε την προσπέρασή σας σε σύντομο χρόνο.

- Με αμφιβολία μην επιχειρείτε προσπέραση.
Είναι σημαντικό να προετοιμάζετε καθεμιά από τις προσπερά

σεις σας. Βέβαια σε μερικές περιπτώσεις, αρκούν μόνο ορισμένα 

δευτερόλεπτα.
Πριν ξεκινήσετε διαθέστε μερικές στιγμές για να διαπιστώσε

τε  τις συνθήκες που μπορεί να συναντήσετε στο δρόμο. Μπορεί 

να επικρατούν περιστάσεις ασυνήθιστες σε ό,τι αφορά ορα

τότητα, καιρό, δρόμο; Σε τι κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητο; 

Αισθάνεστε καλά; Είστε σε καλή κατάσταση για να οδηγήσετε; Τα

φάρμακα που πήρατε, μήπως μπορούν να επηρεάσουν την ικανό

τητα οδήγησης;

• Μετάφραση από το περιοδικά 'Revue d · Ια Gen
darmerie' της Βελγικής Χωροφυλακής από τον Υπαστυνά- 
μο Α' Αλέξανδρο Δενέκο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994/569



ΛΑΧΕΙΑ: στην υπηρεσία του ...πολιτισμού!
Κάποτε, ο Ελληνας περνώντας έξω από εκκλησία, έκανε το σταυρό του, 
έμπαινε και μέσα για να ανάψει ένα κεράκι, έκανε την προσευχή του... 

Ηταν στο πρόγραμμά του μιά - δυό φορές την εβδομάδα.
Τώρα, αντί για την εκκλησία περνάει από το "προποτζίδικο" της γειτονιάς του, 

για να κάνει εκεί την καθιερωμένη πια "προσευχή":
"Βοήθα, Χριστέ μου, να πιάσουμε τα εκατομμύρια των ονείρων μας!"

Οι διαφημίσεις, πλημμυρίζουν σαν 
καταιγίδα τα κανάλια της τηλεόρασης 
και τα ραδιόφωνα, για τα τρελά κέρδη 
που μοιράζονται στους τυχερούς.

"Τρελάκέρδη στο ΛΟΤΤΟ!ΟΠΑΠιστην 
υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτι
σμού".

Το πόσο έχει ανέβει ο πολιτισμός 
μας από τον “τζόγο'1 ας μην το σχολιά
σουμε καλύτερα. Τα έργα φαίνονται 
από μόνα τους. Πάντως τα τελευταία 
χρόνια.οκόομος έχει αποθέοειόλες 
τις προσδοκίες του στη θεά τύχη, τρέ- 
φ ο ντα ς  φ ρ ο ύ δ ες  ελ π ίδ ες  γ ια  το 
αύριο μέσα από τα λαχεία.

Πριν από 90 χρόνια περίπου, το Υ
πουργείο Οικονομικών ονόμαζε το 
πρώτο ελληνικό λαχείο αρωγή"υπερ 
του Ελληνικού Στόλου  και των αρ
χαιοτήτων της Ελλάδος”

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί 
οε τι ποσά θα έφτανε ο "τζόγος" στον 
τόπο μας. Τα διεθνή στατιστικά στοι
χεία, δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι από 
τις πρώτες χώ ρες σ τον κόσμο που 
παίζουν τυχερά παιχνίδια και ιδιαίτερα 
λαχεία. Είναι, βέβαια, γνωστό ότι σε 
χώρες με κακές ο ικονομίες ο λαός 
τους παίζει περισσότερα λαχεία.

Τα τελευτα ία  χρόνια στην Ελλάδα 
το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις τε 
ράστιες και γίνεται σχετικά "χαμός" οε 
όλα τα επίπεδα. Κάποτε το κυνήγι της 
χαμένης κιβωτού γινόταν από ορισμέ
νες ηλικίες και φύλο. Τώρα μικροί - με
γάλοι. ά νδ ρ ες  - γυνα ίκες  παίζουν, 
γράφουν, τσεκάρουν, ξύνουν. Πρό- 
οφατα στο ΛΟΤΤΟ, παιγνίδι που εμφα
νίστηκε στην Ελλάδα το 1991. έπαιξε 
κάποιος η κάποιοι ενα δελτίο με 150 
εκατομύρια δραχμές!

Βέβαια οι εξελ ίξεις οτα λαχεία δεν 
προέκυψαν αιφνιδιαστικά και απρόο
πτα, Σταδιακα κλιμακώθηκαν μέχρι 
σήμερα. Λίγο η οικονομική ύφεση, λί
γο το "ρίσκο" που ως γνωστόν "τρα
βάει" τον Ελληνα φτάσαμε να ζούμε 
με 6-7 ειδών λαχεία, προσπαθώντας

να γίνουμε "Ωνάσηδες" μέσα οε μιά 
νύχτα. Ας κάνουμε μια μικρή α να 
δρομή στο παρελθόν για το πότε και 
πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή.

Για πρώΤη φορά το 1953 η επιτροπή 
Κρατικών Λαχείων, αποφασίζει να ι
δρύσει τ ο "Εθνικό", Το 1959 ακολουθεί 
η δημιουργία του "ΠΡΟΠΟ", από τον 
Ο ργανισμό  Προγνω στικών Π οδο
σφαίρου. Το 1964 το υπουργείο Οικο
νομικών φτιάχνει το “Λαϊκό Λαχείο" 
και τρία χρόνια αργό τέρα εμφανίζεται 
το “Κρατικό Λαχείο" κοινωνικής αντί
ληψης, γνωστό και ως "Πρωτοχρο- 
χρονιάτικο".

Ν εότερο, το "ΛΟΤΤΟ" εμφανίζεται 
πριν από τρία χρόνια μοιράζοντας ε 
κατοντάδες εκατομμύρια δραχμές 
και μετά ένα χρόνο κάνει την παρου
σία του το"ΠΡΟΤΟ".

Το “ΣΟΥΗΠ ΣΤΕΙΚ" που αποτελούσε 
ένα πολύ παλιό λαχείο σταμάτησε να 
εκδίδεται πρόσφατα. Είχε αρχίσει να 
εκδίδεται, όχι πάντα σταθερά από το 
1930.

Τ έλο ς , πέρυσ ι π α ρουσ ιά σ τηκε, 
στην ελληνική αγορά και το “ΞΥΣΤΟ". 
Το πρώτο "ιδιωτικό" λαχείο.

Το "Εθνικό" είναι το λαχείο της Υπη
ρεσίας Κρατικών Λαχείων με την με
γαλύτερη κίνηση, σύμφωνα με την ά
ποψη των πρακτόρων. Διανέμει τα μι
σό κέρδη στους τυχερούς. Τρίτο σε 
πωλήσεις είναι το "Ειδικό Κρατικό". Το 
1993 διατέθηκαν 7 εκατ. λαχνοί προς
1.000 δρχ. ο λαχνός. Αξιοσημείωτο εί
ναι ότι το 32% των κερδών, απορρο- 
φώνται από το Υπουργείο Υγείας γιά 
κοινωνικούς σκοπούς.

Το επ όμενο  τυχερό παιχνίδι μπο
ρούμε άνετα να το πούμε κι αυτό λα
χείο. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι μιά 
ήττα της Α.Ε.Κ.. για παράδειγμα, μέσα 
στην έδρα της από μιά μικρότερη ο
μάδα; Λαχείο. Το "ΠΡΟ-ΠΟ" συντρο
φεύει τους Ελληνες εδώ και αρκετά 
χρόνια.

Το μειονέκτημα του "ΠΡΟΠΟ" έναντι 
τ ων άλλων παιχ νιδιώ ν του ΟΠΑΠ, είναι 
το γεγονός ότι επιδέχεται ενστάσεις, 
αφού δεν γίνεται με ηλεκτρονικό τρό
πο η επιλογή. Χαρακτηριστικά αναφέ
ρουμε ότι το 1992 κατατέθηκαν για το 
"ΠΡΟΠΟ" 63.791 ενστάσεις ενώ για το 
"ΛΟΤΤΟ" και "ΠΡΟΤΟ" καμμία.

Τέλος, αν έχετε απορία για το ποιοι 
είναι οι θερμότεροι φίλοι του "ΠΡΟΠΟ" 
οε συμμετοχή κατά κεφαλήν ανά νο
μό, πρέπει να ξέρετε ότι είναι οι Δω- 
δεκανήσιοι με 29.335 δρχ.

Κάθε βδομάδα εμείς οι Ελληνες ξο
δεύουμε σε διάφορα τυχερά παιχνί
δια περίπου 7 δια. δραχμές, περιμέ- 
νοντας, όπως τα πουλάκια στη φωλιά, 
με το στόμα ανοιχτό, τα κέρδη... από 
ψηλά, για να μπορέσουμε να λύσου
με τα οικονομικά μας προβλήματα, 
Μήπως θα έπρεπε να αντιμετωπίσου
με την εθνική μας ένδεια με διαφορε
τικό τρόπο; Μήπως;

Επιμέλεια ··

Αστυφ. Τσοχαντάρης Σεραφείμ
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ΧΩΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Παράδεισος είναι ο τόπος όπου οι αστυνομικοί είναι Βρετανοί, 

οι μάγειροι Γάλλοι, οι μηχανικοί Γερμανοί, οι εραστές Ελληνες και 
για την οργάνωση έχουν φροντίσει οι Ελβετοί. Κόλαση είναι εκεί 

όπου οι μάγειροι είναι Βρετανοί, οι μηχανικοί Γάλλοι, οι εραστές 

Ελβετοί, οι αστυνομικοί Γερμανοί και οι διοργανωτές Ελληνες.
Είναι γνωστό το παραπάνω αστείο, όπως είναι γνωστό πως οι 

Εγγλέζοι διασκεδάζουν σε βάρος των Ιρλανδών, Γάλλοι και Ολλαν

δοί σε βάρος των Βέλγων, οι Σουηδοί διηγούνται ανέκδοτα για 

τους Φιλανδούς, οι δυτικοί Γερμανοί για τους ανατολικούς, εμείς 

για τους Πόντιους... Οι μόνοι που γελούν με τον εαυτό τους είναι 

οι Εβραίοι, αλλά αυτοί δεν θεωρούνται Ευρωπαίοι.
Ειδικά για μας, τους νεο - Ελληνες, η εικόνα που έχει ο μέσος 

Ευρωπαίος είναι η εξής: δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά μας ε ί

ναι η μακαριότητα και οι αυταπάτες. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και 

να μη δίνουμε λογαριασμό σε κανένα, να κινούμαστε με τους δι

κούς μας ρυθμούς, σαν να είμαστε μόνοι, να μην παίρνουμε οι ί

διοι μέτρα για τους κινδύνους που μας απειλούν, αλλά να χαλάμε 

τον κόσμο με τις διαμαρτυρίες μας και την απαίτηση να κάνουν οι 

ξένοι αυτά που θα έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μας.
Ο Βρετανός καθηγητής της Ψυχολογίας στην Οξφόρδη Πήτερ 

Κολλέτ, τονίζοντας τη λανθασμένη ερμηνεία της ευρωπαϊκής ε 

νότητας ως ομογενοποίησης, συνέλεξε από όλες τις γωνίες της 
Γηραιάς Ηπείρου δείγματα νοοτροπίας και τρόπων συμπεριφοράς 

μέσα από το χιούμορ, τη γλώσσα του σώματος ακόμα και το υ
βρεολόγιο. Αυτό που υποστηρίζει και προσπαθεί να αποδείξει μέ

σα από τη μελέτη του ο καθηγητής είναι ότι "η ειρήνη στην ευ

ρωπαϊκή οικία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη γνώση των πο

λιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των ενοίκων της".
Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί τους λαούς Το ταπεραμέντο, οι 

χειρονομίες η μουσική της γλώσσας Παίζει ρόλο το κλίμα, η θρη

σκεία, το φαγητό, η γεωγραφική θέοη κάθε χώρας Ο,τι κι αν είναι 

-και κατά πόσα πιθανότητα είναι λίγο απ' όλα τα παραπάνω- αν επρό- 

κειτο για διαφωνίες και παρεξηγήσεις απλώς σε επίπεδο σινεννόη- 
σης, η κατάσταση θα ήταν αποδεκτή. Το κοινό σημείο, όμως, εμπνέει 

ανησυχία, καθώς αποδεικνύεται πως όλοι θεωρούν τους εαυτούς 
τους ανώτερους από όλους ή σχεδόν όλους- τους άλλους και η δια- 

κωμώδηση των γύρω συντελεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Στο πεδίο του υβρεολόγιου υπάρχουν, επίσης, διαφορές που 

αντικατοπτρίζουν τη νοοτροπία κάθε λαού. Οι μεταφράσεις λοι

πόν, δεν μπορούν να συντελέσουν στη γλωσσική προσέγγιση, α

φού χάνεται ένα μεγάλο μέρος της αυθεντικότητας της ψυχής 

του λαού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατό 

να διαμορφωθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή γλώσσα και κατ' επέκταση 

ούτε και ένας ενιαίος πολιτισμός. Το μόνο που έχει αξία είναι η 

αξιολόγηση αυτής ακριβώς της αυθεντικότητας, αφού οι διαφο

ρές είναι σημαντικές και αδύνατο να ενοποιηθούν.
Είναι, όμως, αυτό το νόημα και της συγκεκριμένης ενοποίησης 

- η αφομοίωση και η ομογενοποίηση; Ή, μήπως, τελικά το κλειδί 

βρίσκεται αλλού, στην προσέγγιση και την αλληλοαποδοχή των ε- 

κόστοτε ιδιαιτεροτήτων;
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Βούλευμα 3654 /1992
Δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά των ιατρών, 

οι οποίοι επικαλούμενοι την έλλειψη ειδικού 
εξοπλισμού του χειρουργείου αρνήθηκαν να 

χειρουργήσουν ασθενή που έπασχε από AIDS, 
καθόσον οι κατηγορούμενοι ιατροί τελούσαν 
υπό καθεστώς συγκρούσεως καθηκόντων, 
δηλαδή αφενός μεν του καθήκοντος προς 

αποτροπή της βλάβης της υγείας ή της ζωής του 
ασθενούς και αφετέρου του καθήκοντος προστα

σίας της υγείας τόσο των ιδίων, όσο και των 
ασθενών που θα εισήγοντο για να χειρουργηθούν 
αργότερα στο ελλιπές από απόψε ως ειδικού για 

το AIDS εξοπλισμού χειρουργείο”.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 306 παρ. 1 ΠΚ, κατά την 

οποία "Οποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, κα

θώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που 

το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέ

φει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που 

ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι

στον έξι μηνών", προκύπτει ότι σ' αυτή προβλέπονται δύο διαφο

ρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντελείται το έγκλημα της 

έκθεσης, δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία υπό υπάρχουσα α

σφαλή κατάσταση μετατίθεται κάποιος σε νέα, κατόπιν θετικής 

ενεργείας του δράστη και συγχρόνως εκτίθεται σε αβοήθητη κα

τάσταση, η οποία υπάρχει όταν ο παθών δεν μπορεί χωρίς τη 

βοήθεια άλλου, να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο που θα απει

λούσε τη ζωή ή την υγεία του και η άλλη περίπτωση κατά την ο

ποία αφήνει κάποιος σε αβοήθητη κατάσταση πρόσωπο, το οποίο 

βρίσκεται υπό την προστασία του ή είναι υποχρεωμένος για την 

περίθαλψη και διατροφή ή για τη μεταφορά του ή πρόσωπο, το 

οποίο υπαιτίως ετραυμάτισε. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, σε α
ντίθεση με την πρώτη, ο δράστης δεν δημιουργεί με την πράξη 

του την αβοήθητη κατάσταση, αφού ο εκτειθέμενος είναι ήδη α

βοήθητος, αλλά παραλείπει να τον βοηθήσει. Η υποχρέωση για 

προστασία, διατροφή, περίθαλψη ή μεταφορά μπορεί να στηρίζε

ται στο νόμο, μπορεί επίσης να στηρίζεται σε σύμβαση παροχής 

υπηρεσίας, αλλά και σε εκούσια ανάλειψη της φροντίδας α- 

βοηθήτου προσώπου, προερχομένη από αγαθοεργό διάθεση ή α

πό καθαρά πραγματική σχέση προστασίας. Αβοήθητος δε, ως 
στοιχείο και των δύο πιο πάνω εννοιών του εγκλήματος της έκ

θεσης, θεωρείται ο παθών όταν περιέρχεται σε κατάσταση ενδε

χομένου κινδύνου τόσο για τη ζωή, όσο και για την υγεία του και 

ανίκανος να απομακρύνει από αυτόν τον κίνδυνο με τις δικές του 
δυνάμεις ή με την επίκληση τρίτου προσώπου.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η έκθεση θεωρείται από το ποι
νικό μας δίκαιο έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης τόσο της 

ζωής, όσο και της υγείας του παθόντα, έχει δε τελεσθεί στην πρώτη 

περίπτωση, όταν ο παθών κατόπιν ενεργείας του δράστη περιέλθει 
σε θέση αβοήθητη, στην δε δεύτερη, η οποία τελείται και με παρά

λειψη, όταν αφεθεί ο παθών σε αβοήθητη κατάσταση. Απαραίτητο 

υποκειμενικό στοιχείο και για τις δυο μορφές αξιόποινης έκθεσης 
είναι ο δόλος ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει την θέ

ληση διακινδύνευσης της ζέσής ή της υγείας του παθόντα.

Νομική Επιθεώρηση
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 116 ΑΝ 1565/39 τιμω

ρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή κάθε ιατρός, ο οποίος πα

ραλείπει να παράσχει "κατά πάσαν ώραν της ημέρας ή της νυκτός 

την πρώτην ιατρικήν βοήθειαν επί αιφνιδίων κ.λπ. επικινδύνων ή 

σοβαρών ασθενειών και ατυχημάτων, χωρίς να εξαρτά την πα

ροχήν της συνδρομής τούτης εκ της αμέσου πληρωμής. Της υπο- 

χρεώσεως τούτης απαλλάσσεται ο ιατρός, όταν υπάρχωσι λόγοι 

δικαιολογούντες αυτόν ή όταν βοήθεια δύναται να παρασχεθή υ
πό άλλου προχειροτέρου ιατρού".

Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 20 ΠΚ, κατά την οποία 

"Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ποινικό Κώδι

κα (άρθρα 2122,25,304 παρ. 4 και 5, 308 παρ. 2, 367, 371 παρ. 4), 

ο άδικος χαρακτήρας της πράξης αποκλείεται και όταν η πράξη 
αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος 

που επιβάλλεται από τον νόμο", συνάγεται ότι, εκτός από τις πε

ριπτώσεις της προσταγής, της άμυνας της κατάστασης ανάγκης 

κΛπ. λόγω άρσης του αδίκου της πράξης αποτελεί τόσο η ενά
σκηση δικαιώματος, όσο και η εκπλήρωση καθήκοντος που είναι 

επιβεβλημένο από τον νόμο. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, δη
λαδή τόσο σε εκείνες που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, ό

σο σε άλλες όπου η πράξη η οποία συνιστά την αντικειμενική υ

πόσταση ενός εγκλήματος τελείται προς εκπλήρωση καθήκοντος 

που επιβάλλεται από τον νόμο, υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων, 
που εξωτερικεύεται όταν εξαιτίας των πραγματικών συνθηκών 
δύο καθήκοντα του ιδίου προσώπου - που κάτω από κανονικές 

συνθήκες είναι άσχετα μεταξύ τους και μπορούν να συνυπάρχουν 
- έχουν συσχετισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εκπλήρωση του ε 

νός να έχει ως αναγκαία πρακτική προϋπόθεση την προσβολή του 

άλλου. Ως καθήκοντα νομικά επιβεβλημένα νοούνται όχι μόνο ε 

κείνα που διαμορφώνονται από το θετικό και το εθιμικό δίκαιο, 

αλλά και εκείνα τα ηθικοκοινωνικά καθήκοντα που η έννομη τάξη 

τους προσδίδει ρητά ή σιωπηρά έννομες συνέπειες και που με 

αυτόν τον τρόπο τα αναγνωρίζει, έστω και έμεσα ως νομικά 
καθήκοντα. Ετσι, στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου ο κύκλος αυτών 

των ηθικοκοινωνικών καθηκόντων συμπίπτει με τον κύκλο εκείνων 

των καθηκόντων που η προσβολή τους στοιχειοθετεί την τέλεση 
εγκλήματος με παράλειψη.

Προκειμένου η σύγκρουση καθηκόντων να αποτελέσει λόγο 

άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης θα πρέπει να υπάρχουν 
οι εξής προϋποθέσεις:
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α) Το σημαντικότερο καθήκον πρέπει να εκπληρωθεί σε βάρος 
του λιγότερου σημαντικού που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

δεσμεύει επομένως τον φορέα του, β) σε περίπτωση σύγκρου

σης δύο καθηκόντων της ίδιας ή ανάλογης κοινωνικής αξίας πρέ

πει να εκπληρωθεί μόνο το ένα, που η επιλογή του αφήνεται ανα

γκαστικό ελεύθερη από το δίκαιο στο φορέα τους που ζ ε ί άμεσα 

και υφίσταται την σύγκρουσή τους, γ) ο δράστης πρέπει να έχει 
συνείδηση ότι βρίσκεται μπροστά σε σύγκρουση καθηκόντων και 

να ενεργεί με τον σκοπό να εκπληρώσει μόνο το ένα από αυτά 

και 6) η σύγκρουση καθηκόντων θα πρέπει να μην είναι υπαίτια, να 

μην έχει δηλαδή προκληθεί από τον ίδιο τον δράστη με την πρό
θεση να εκτελέσει αξιόποινη πράξη κάτω από το πρόσχημα της 

σύγκρουσης καθηκόντων.
Στην προκειμένη περίπτωση προέκιψαν τα εξής πραγματικά 

περιστατικά: Την 27-9-1991 ο ασθενής Υ.Τ., ο οποίος έηασχε από 

το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και 

νοσηλευόταν στο Α' θεραπευτήριο του ΙΚΑ Αθηνών στην Πεντέλη, 

παρουσίασε συμπτώματα πιθανής ρήξης σπληνός, όπως διαπί

στωσε ο επιμελητής χειρουργός ΓΜ , που τον εξήτασε και θα έ 

πρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Για το σκοπό αυτό ενημέρωσε 

το προσωπικό του χειρουργείου και συγκεκριμένα τόσο την 2η 
κατηγορουμένη ιατρό αναισθησιολόγο, όσο και την τρίτη αδελφή 

ηροϊσταμένη του χειρουργείου για να ετοιμασθεί ο χώρος αυτού. 

Η δεύτερη όμως κατηγορουμένη, σε συνεννόηση και με τον Ιο  

διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, αποφάσισε να μην χειρουρ- 

γηθεί ο ασθενής επειδή το χειρουργείο του πιο πάνω νοσοκο

μείου δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επέμβασης σε ασθενή με 

AIDS, αλλά να διακομισθεί σε άλλο νοσοκομείο που δ ιέθετε κα

τάλληλο χειρουργείο. Ετσι, την 18.00 ώρα της ίδιας ημέρας ο πιο 
πάνω ασθενής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και με συνοδεία ια
τρού στο νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Οπως υποστηρίζουν οι κα

τηγορούμενοι και προκύπτει από σχετικά έγγραφα, το Α' θερα

πευτήριο του ΙΚΑ Αθηνών διαθέτει συνολικά δύο χειρουργεία, τα 

οποία λειτουργούν στον ίδιο χώρο, χωρίς όμως να διαθέτουν 
πρόσθετο και ειδικό εξοπλισμό για την εκτέλεση χειρουργικών ε 

πεμβάσεων σε ασθενείς - φορείς του AIDS, εκτός από το γεγο

νός ότι οι επεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ειδικό χει

ρουργείο το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για 

τους ασθενείς αυτούς. Επίσης στην συγκεκριμένη περίπτωση του 

ασθενούς Τ„ υπήρχε το ενδεχόμενο λόγω της εσωτερικής αιμορ
ραγίας που υηέστη, να σημειωθεί κατά την εγχείρηση ευρεία δια- 
σπορά αίματος τόσο am' του ιατρικού προσωπικού, όσο και στον 
ευρύτερο χώρο του χειρουργείου, με αποτέλεσμα να μολυνθεί 

αυτός και να δημιουργηθεί κίνδυνος και για επόμενους ασθενείς 
που θα εγχειρίζονταν εκεί. Ο κίνδυνος αυτός μόλυνσης τόσο των 
ιατρών και των βοηθών τους, αλλά και των άλλων ασθενών γίνεται 

μεγαλύτερος, όπως υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, επικα

λούμενοι και την διεθνή επ' αυτού βιβλιογραφία, από το γεγονός 

ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διακριβωθεί με βεβαιότητα οι τρόποι 

μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού καθώς επίσης έχει παρατηρη

θε ί ότι αυτός παραμένει δραστικός περισσότερο από τρεις ημέ

ρες σε ξηρό περιβάλλον και θερμοκρασία δωματίου και δραστι

κός περισσότερο από μία εβδομάδα σε υγρό περιβάλλον και θερ

μοκρασία δωματίου.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από σωρεία αναφορών τό

σο του 1ου κατηγορούμενου, όσο και της 2ης προς την Διεύθυνση 

του θεραπευτηρ'ου. ότι α'χαν επανειλημμένα επισιτίσει την προσοχή 

της στις mo πάνω ελλείψεις και ζητούσαν να διαμορφωθεί κατάλλη

λος χώρος για τη δημιουργία ειδικού χειρουργείου, καθώς επίσης να 

προμηθευτούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά μέχρι την ημέρα 

εκείνη τίποτα από όλα αυτά δεν είχε γίνει. Προέκυψε επίσης ότι οι 
ίδιοι κατηγορούμενοι στο παρελθόν δεν είχαν αρνηθεί να εκτελέσουν 
χειρουργικές επεμβάσεις στο ίδιο θεραπευτήριο σε άλλους ασθε

νείς - φορείς του ADS των οποίων όμως οι περιπτώσεις ήσαν ήσ- 

σονος σημασίας και απλούστερες σε σύγκριση με την συγκεκριμένη.
Από την παράθεση των πιο πάνω πραγματικών περστατικών συ

νάγεται χωρίς αμφιβολία, ότι υπήρξε στην υπό κρ'ση υπόθεση 

σύγκρουση καθηκόντων των κατηγορουμένων και ειδικότερα αφενός 

του καθήκοντος της αποτροπής της βλάβης της υγείας ή της ζωής 
του συγκεκμμένου ασθενούς που θα επιτυγχανόταν με την χειρουρ

γική επέμβαση που έπρεπε αυτός να υποστεί και εκείνου της προ

στασίας της υγείας τόσο των ίδιων, όσο και των ασθενών του πιο 
πάνω θεραπευτηρ'ου που επρόκειτο να εισαχθούν στο χειρουργείο 

και που ο κίνδυνος μόλυνσής τους ήταν περισσότερο από ορατός.
Με βάση τα όσα εκτέθηκαν μέχρ εδώ συνάγεται ότι δεν προέ- 

κυψαν αποχρώσες ενδείξεις κατά των κατηγορουμένων για τις πρά

ξεις που διώχθηκαν και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 309 παρ. Ια  και 310 nap. 1 ΚΠΔ. αποφόνθηκε να μη γίνει 
κατηγορ'α κατ' αυτών τα δε έξοδα της παρούσας να επιβληθούν σε 

βάρος του Δημοσίου.

ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σύμφωνα με την 1277/93 Απόφαση της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε.:

"Για να είναι έγκυρη η κατάθεση του δικογράφου σε ο- 
ποιαδήποτε δημόσια αρχή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 
του Π Α  18/1989, απαιτείται αφενός μεν να καταχωρηθεί το δι

κόγραφο στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της οικείας 

αρχής, αφετέρου δε να συνταχθεί πάνω στο σώμα του δικογρά

φου πράξη καταθέσεως, στην οποιά μνημονεύεται ο αριθμός του 

πρωτοκόλλλου και η χρονολογία, την πράξη δε αυτή υπογράφουν 

ο υπάλληλος που παρέλαβε το δικόγραφο και ο καταθέτης. Η 

τήρηση αυτής της διαδικασίας, στην οποία συμπράττει και ο ίδιος 

ο καταθέτης, δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλους τρόπους 

καταθέσεως ή από άλλα έγγραφα ή άλλους τύπους, αφού κατά 
το νόμο συνδέεται με την ίδια την εγκυρότητα της καταθέσεως.

Συνεπώς, όταν το δικόγραφο κατατίθεται σε δημόσια αρχή, η μη 

καταχώρηοη του δικογράφου στο πρωτόκολλο εισερχομένων, ή η μη 

σύνταξη προσήκοντος της πράξεως καταθέσεως, καθιστά μη έγκυ

ρη τηγ άσκηση του ενδίκου μέσου (βλ. Σ.τΕ 995/89,1890/89 Ολομ.).

Επομένως, δεν ασκείται εγκύρως αίτηση ακυρώσεως, που κα

τατίθεται σε δημοσία αρχή, εφόσον στην πράξη καταθέσεως που 

συντάσσεται επί του σώματος του δικογράφου δεν γίνεται μνεία 

του αριθμού πρωτοκόλλου και της χρονολογίας πρωτοκολλήσεως 

της αιτήσεως αυτής στη δημοσία αρχή όπου κατατίθεται, η έλλει

ψη δε της μνείας αυτής δεν καλύπτεται από την αναφορά του 

αριθμού πρωτοκόλλου και της πιο πάνω χρονολογίας σε μεταγε

νέστερο έγγραφο της δημοσίας αυτής αρχής, ή από σχετική βε

βαίωση της αρχής αυτής".
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"Η ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΝΑ...ΚΑΙΓΕΤΑΙ"
Ο Αύγουστος και Σεπτέμβριος του 1922 

υπήρξαν πράγματι καθοριστικοί για τον μικρα
σιατικό Ελληνισμό. Την τουρκική επίθεση του 

Δεκαπενταύγουστου ακολούθησε η κατάρ
ρευση της μέχρι τό τ ε  αήττητης ελληνικής 
στρατιάς.

Οι τραγικές εκείνες στιγμές του μικρασιατι

κού Ελληνισμού και της Σμύρνης πριν την ορι
στική καταστροφή, περιγράφονται στις γλαφυ
ρότατες εξιστορήσεις αυτοπτών μαρτύρων.

"...Συγκεχυμένα αγγέλματα, αόριστες πλη
ροφορίες, ένοχος μυστικισμός των Αρχών, 
κρατούν, από τηΔευτέρα της 22ας Αυγούστου 
σε αγωνία το σμυρναϊκό λαό. Τα γραφεία των 
εφημερίδων και το μητροπολιτικό μέγαρο, πο- 
λιορκούνται από πλήθη κόσμου που ζητούν να 
μάθουν την αλήθεια. Γεγονός είναι πως το μέ- 

τωπον έσπασε. Το άγγελμα μεταδίδεται στη 
Σμύρνη, Από συνοικία σε συνοικία, από δρόμο 

σε δρόμο, από σπίτι σε σπίτι, από καρδιά σε 
καρδιά..." γράφει ο Χρήστος Σολομωνίδης.

Περνά στη Σμύρνη η ελληνική στρατιό σύ
ντριμμά νη, σκορπισμένη. Και μαζί της, με χείλη 
σφιγμένα από θλίψη και πόνο, καραβάνια προ
σφύγων. θλ ιβερές πομπές από το Ουσόκ, τη 
Φιλαδέλφεια, το Σολιχλή, τη Μαγνησία, το 0- 
δεμήσσι, το Μαϊνδήρι, τ ' Αϊδίνι και άλλες πό
λεις και χωριό της Ανατολής διασχίζουν τους 
δρόμους της Σμύρνης καικατευθύνονται προς 
το μεγάλο αυλόγυρο της Αγίας Φωτεινής ζη
τώντας την προστασία του Δεσπότη.

Η σύγχιση επιτείνεται. Και η καταστροφή ο
δηγείτα ι στην ολοκλήρωσή της. Στις 24 Αυ

γούστου, αιχμαλωτίζεται στο μέτωπο ο αρχι

στράτηγος Τρικούπης, ενώ ο αποχωρών αρχι

στράτηγος Χστζηανέστης διαβεβαιώνει πως 

κίνδυνος να καταληφθείη Σμύρνη δεν υπάρχει. 
Ομως ο Χρυσόστομος και οι πρόκριτοι διαβλέ

πουν πως ο κίνδυνος και άμεσος και επιτακτι
κός είναι. Γι' αυτόν το λόγο ο Χρυσόστομος 
προβαίνει αμέσως σε δύο ενέργειες.

Πρώτον, συντάσσει ένα έγγραφο προς τον 

Πατριάρχη Μ ελέτιο , με ημερομηνία 23 Αυ- 
γούστου, και αναθέτει σ' έναν από τους δημογέ
ροντες να βρεί πλοίο και να μεταβεί στην Κων
σταντινούπολη. Ομως, μέσα στη γενικότερη α
ναρχία που επικρατούσε, πλοίο δε θα βρεθεί.

Δ εύτερον, γράφει εκτετα μ ένη  επιστολή 
προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο που βρισκόταν 
τό τε  στο Παρίσι.

Οι ενέργε ιές  του, ωστόσο, αυτές, θα μεί
νουν χωρίς αποτέλεσμα. Οι εξελ ίξε ις  θα είναι 
ραγδαίες.

Στις 24 Αυγούστου γίνεται η υποστολή της 
ελληνικής σημαίας από το Στρατηγείο.

Ο Σμυρναίος δημοσιογράφος Γεώργιος Α- 
ναστασιόδης, θα τον συναντήσει την Παρα
σκευή, 26 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Μ έ
γαρο και θα γράψει:

Ό  Χρυσόστομος μου διηγήθηκε όλες τις ε- 
νέργειές του για τη σωτηρία του ποίμνιού του. 
"Πρώτα, πρώτα", μου είπε, "επήγα στο αγγλικό 
προξενείο. Ο πρόξενος με δέχθηκε αμίλητος. 
Του παρόστησα την αγωνία του πληθυσμού, 
την αβεβαιότητα της αύριον και τον παρακάλε- 
σα να κάνει το παν για την ασφάλεια του ελλη

νικού πληθυσμού. Με άρπαξε από τα μούτρα 
και φώναξε:

- Τι θ έλ ε τε  να σας κάνω; Τι μπορώ να κά- 

νω,Μήπως έχω καμιά δύναμη στη διάθεσή

μου.Ό στρατός σας που έπρεπε να σας προ
σ τα τε ύ σ ε ι φ εύ γ ε ι... Ω στόσ ο θα κάνω το 
καθήκον μου, μπορείτε να ε ίσ τε βέβαιος. Να 

δείτε όμως και τονπρόξενο της Γαλλίας.
Απ' εκε ί τράβηξα για το γαλλικό προξενείο. 

Ο πρόξενος με δέχθηκε με μεγάλη εγκαρδιό
τητα και μόλις άρχισα να μιλώ με διέκοψε: 

-Ξέρω, ξέρω και δεν περίμενα το διάβημά σας 
για να κάνω το καθήκον μου. Τηλεγράφησα στην 
πρεσβεία μας στην Πόλη και περιμένω στρατιω
τική δύναμη για τηνπροστασίατουπληθυσμού..." 

Και ο Αναστασιόδης συνεχίζει:
"Οπως ήταν π εσμένος ο Μ ητροπολίτης 

στον καναπέ κι εξουθενωμένος, είχε το βλέμ
μα του γυρισμένο προς την τοιχογραφία που 

παρίστανε το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρ
που, του  πρώτου Επισκόπου Σμύρνης. Μ ε 
φωνή ασθενική μονολογούσε:

-Εεε... Α λλω σ τε εγώ  α νέκα θ εν  ε ίχα  το 

προαίσθημα του μαρτυρικού θανάτου..."
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 19 Σεπτεμβρίου 

με το  νέο ημερολόγιο), οι Τούρκοι μπαίνουν 
στη Σμύρνη.

Ο Χρυσόστομος θα κατέβει χαράματα από το 
Μητροπολιτικό Μέγαρο και θα πάει στην εκκλη
σία της Αγίας Φωτεινής, που την έχε ι κατα- 
κλύσει πλήθος πιστών, όπου και λειτούργησε.

Ο Σμυρναίος δημοσιογράφος, Δημήτριος 
Παρθένης, θυμάται:

"Βρέθηκα μέσα στη μεγάλη σόλα της Μη- 
τροπόλεως. Γύρισα και είδα γύρω μου λίγους 

Σμυρναίους προκρίτους, τρείς-τέσσαρες ιε
ρωμένους και στη μέση το Χρυσόστομο.

Ο Χρυσόστομος, μόλις με είδε, με ρώτησε 
αν υπάρχουν νέα.
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-Κ ατελήφθη η Σμύρνη του  ανήγγειλα. Οι 
πρώτοιΤσέτες μόλις μπήκαν στη Σμύρνη.

-Και τώρα τι σκέπτεσθε Σεβασμιώτατε; τόλ

μησα να πω.
-Δε σκέπτομαι τίποτα παρά το ποίμνιόν μου. 

Τα άλλα θα πόρουν το δρόμο που τους έταζε η 

θεία  Πρόνοια’ .
Από το πρωίτης 27ης Αυγούστου, έφιπποι ά

τακτο ι Τούρκοι σ τρατιώ τες με επικεφαλής 
τονΚιορ Μηεχλιβάν, μπαίνουν στη Σμύρνη.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσπάθη
σε να διασώσει ότι μπορούσετις τραγικές ε 

κείνες ώρες.
Στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας. Τούρκος υ- 

παστυνόμος, έρχεται στο Μητροπολιτικό Μ έ
γαρο και διατόσσει τον Χρυσόστομο να τον α
κολουθήσει στο Διοικητήριο, όπου τον περίμε- 
νε ο Νουρεντίν. Λίγο πριν έλθουν οι Τούρκοι 
σ τρατιώ τες, ο Χρυσόστομος, σα να προαι
σθανόταν το τέλος του, διάβασε το κατά Ιωάν- 

νην Ευαγγέλιο, που αναφέρεται στην προσα
γωγή του Ιησού στον Πιλότο. Στο Ευαγγέλιο 
αυτό που διασώθηκε, ο Χρυσόστομος έγραψε 
με το  χέρι του, λίγο πριν φθάσουν οι Τούρκοι 

στρατιώ τες/Συγχω ρώ  όλους και ζητώ συγ- 

χώρησιν όλων’ . ^
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, ο 

από Καβάλας, αφηγείταί:
Ό  Νουρεντίν, όταν παρουσιόσθη ο Δεσπό

της, δεν εδέχθη τον χαιρετισμόν του. Τον πλη

σίασε, του αφήρεσε το καλιμαύχι και ασκεπή 
τον έφ ερ ε στον εξώστη του Διοικητηρίου, που 
κάτω, πλήθη φανατικών Τούρκων κραύγαζαν 
πως θέλουν εκδίκηση. Ο Νουρεντίν είπε στα 
πλήθη ’ εγώ δεν κρίνω, ούτε αποφασίζω. Σεις 
γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τον εχθρό και 

προδότη του Εθνους μας. Κρίνετε κι αποφασί

σετε. Σας τον παραδίδω·.

Παραδίνεται πρόγματ ι ο Ιεράρχης. Σιωπών ως 
πρόβατον επί σφαγήν, δέχεται κολαφισμούς, ε 
μπτυσμούς, δαρμούς, πληγάς, σύρεται εκ της 
γενειόδος εις τας οδούς και εις την τουρκικήν 
συνοικίαν του Τιρκιλίκ και προσόγεται ως ο ηρο- 
κότοχος ιερομόρτυς Πολύκαρπος εις τοντόπον 
του μαρτυρίου. Ημείς οι εν τη Μητροπόλει ανα- 
μένοντες, ουδεμίαν είχομεν γνώσιν των συμ- 
βαινόντων. Συνείχεν, όμως, ημάς, η αγωνία, διότι 
εγνωρζαμεν το αιμοβόροντης διαθέσεως του 
Νουρεντίν. Αργό τη νύκτα ετόλμησα να εξέλθω 
εκ της θύρας του κωδωνοστασίου, δια να ε- 

ρωτήσω τον μόνιμον από πολλού, Τουρκοκρήτα 
αστυνομικόν της Τραπέζης Αθηνών, περί της 
τύχης του αοιδίμου Γέροντός μου και των δημο
γερόντων. Η απάντησής του ήτο:Ίον ιδικόν σας 
τον εξηφάνισαν αισχρώς". Μου προσέθεσε δε, 

αυτός, ότι έρριψε κατά τις κεφαλής του τρείς 
χαριστικός βολός, διότι ώκτειρε την ελεεινήν 
κατάστασίν του εις ην ηθέλησε να δώσει τέλος. 

Προσέθηκεν επίσης, ότι οι δύο δημογέροντες 
έσχον την ευθανασίαν, της δια πυροβολισμών 

τελέσεως".
Η Σμύρνη αιχμάλωτη. Η θυσία της Νύφης του 

Ερμαίου άρχιζε με τη σφαγή του μεγάλου ε 
κείνου Ιεράρχη!

Στις 30 Αυγούστου η Σμύρνη ρίχνεται στη 
φωτιά. Ο αμερικανός γενικός πρόξενος Τζώρ- 

τζ  Χόρτον αναφέρει στον προϊστάμενό του, υ
πουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι υπεύθυ
νοι για την πυρπόληση της Σμύρνης είναι οι 
Τούρκοι: Ό ταν η φωτιά άρχισε να παίρνει με
γάλες διαστάσεις και να επεκτείνεται σε όλη 
την πόλη, ανέβηκα στην ταράτσα του προξε
νείου για να έχω μιό γενική εικόνα της κατά
στασης. Το μόνο που μπορούσα να δω ήταν έ 

να τεράστιο  μαύρο σύννεφο καπνού που έ 

βγαινε από μιό μεγάλη περιοχή".

Για μέρες ολόκληρες και νύχτες, οι βάρβα
ρες τουρκικές ορδές, οργιάζουν, καίνε, λεη
λατούν, δολοφονούν. Βιάζουν κτηνωδώς μι
κρό κοριτσάκια και γερόντισες. Οι κατατρεγ
μένοι, δε βρίσκουν πουθενά καταφύγιο. Το 
βιός τους, παρανάλωμα της φωτιάς και η ζωή 
τους παιχνίδι στα χέρια των βαρβάρων.

Τα θύματα της σφαγής Ελλήνων και Apuc- 

νίων στην περιοχή μόνον της Σμύρνης υπολο
γίσθηκαν στις 150000 ψυχές. Από τη Σμύρνη 
ανέπαφες έμειναν μόνον η τουρκική και η ε 
βραϊκή συνοικία καθώς και ο φραγκομαχαλάς.

Αυτή η πανόρχαια και πανέμορφη ελληνική 
πόλη του 3.000 π.Χ., ένα από τα μεγαλύτερα οι
κονομικό κέντρα της Μ εσογείου, απ' τη μια 
στιγμή στην άλλη έγινε μιό νεκρή πόλη.

ΟΤζώρτζ Χόρτον στο βιβλίο του Ή  κατάρα 

της Ασίας’ κλείνει τη μαρτυρία του: ’Μια από 
τις  χειρότερες εντυπώσεις που αποκόμισα με 
τη φυγή μου από τη Σμύρνη ήταν ένα αίσθημα 
ντροπής γ ιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος’ , 
και ο Αγγλος ιστορικός Chris Woodhouse προ
λογίζοντας το βιβλίο Ή  υπόθεση Σμύρνη’, πα
ρατηρεί ότι: "Αυτές οι σελίδες περιγράφουν ε 

ναργέστατα ένα μαζικό έγκλημα που μπορεί 
να συγκριθεί με κείνο των Ναζί στη Βαρσοβία 

μιό γενιά αργότερα’ .
Σε μιό κρίση συνειδήσεως η εφημερίδα ’Βα- 

κίτ’ , ομολογεί ότι: Άποδιώξαμε τους Ελληνες 
υπηκόους μας και κάναμε το παν για να τους 
ξερ ιζώ σουμε και γ ι' αυτό το σκοπό μεταχει- 
ρησθήκαμε μεθόδους παρόμοιους μ' αυτές 

του Μεσαίωνα’ .
Την πρώτη Σεπτεμβρίου, η Σμύρνη δενυπήρ- 

χε πλέον ως κέντρο του μικρασιατικού Ελληνι
σμού, ο οποίος γυμνός και ανέστιος ηεριφε- 

ρόταν στα νησιά και τ ις  πόλεις της Ελλάδος, 

ξεριζωμένος από τη γη των πατέρων του
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

του Αστυνόμου Α' Υγειονομικού 
Χειρουργού Πλάτωνα Ζαφείρη

Τι εΓναι λαπαροσκοπική χειρουργική.
Είναι μια νέα τεχνική που εντυπωσιάζει και κινεί το ενδιαφέρον, 

διότι έχει τη μαγεία του ανεξερεύνητου.

Είναι μια από τις  κατακτήσεις της ιατρικής της τρέχουσας δε

καετίας και αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου για τη χειρουρ

γική. Εφοδιασμένη με τ ις  δυνατότητες που της παρέχει η σύγχρονη 

τεχνολογία και με τη σιγουριά που της δίνει η συνεχώς αυξανόμενη 

εμπειρία, επεκτείνει τ ις  εφαρμογές της σε όλο και νεότερους το 

μείς.

Σε ποιός περιπτώσεις εφαρμόζεται.
Αρχισε να εφαρμόζεται πριν ενενήντα χρόνια ως μέθοδος εκλε- 

κτικής διαγνωστικής. Σήμερα οι εφαρμογές έχουν διευρυνθή και η λα

παροσκοπική χειρουργική δ ιεκδ ικε ί σταθερή θέση σε σημαντικό 

εύρος επεμβάσεων, όχι της κοιλίας αλλά και του θώρακος και της 

τραυματολογίας.

Σήμερα δεν νοείται καλώς οργανωμένο κέντρο που να μη διαθέτει 

ειδικό τμήμα Ένδοσκοηικής Γενικής Χειρουργικής". Επειδή όμως η έλ

ξη της δοκιμής κάθε νέου περικλείει και κινδύνους, έχουν θεσπισθεί 

ορισμένοι βασικοί κανόνες για την εφαρμογή της νέας αυτής μεθό

δου. Ο χειρούργος που θα ασχοληθεί με την τεχνική αυτή θα πρέπει 

να έχει την απαραίτητη παιδεία, θεωρητική και πρακτική. Αλλά θα πρέ

πει να διαθέτει ταυτοχρόνως και την κρίση για να θέτει τις κατάλλη

λες ενδείξεις και να εκτιμά τα όρια ασφαλούς εφαρμογής. Τέλος θα 

πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ικανότητα και εμπειρία να αντι

μετωπίσει με ικανότητα όλες τις επιπλοκές που ενδέχεται να συμ

βούν.

Η λαπαροσκοπική γενική χειρουργική είναι ακόμα μέσο για να υπη

ρετήσει ο χειρούργος καλύτερα τον ασθενή που του εμπιστεύεται τη 
ζωή του.

Είναι απλή η εφαρμογή της και πόσο διαρκεΓ;
Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική ο ασθενής έχει μικρότερη πα

ραμονή στο Νοσοκομείο, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, καθώς και 

ταχύτερη επάνοδο στην εργασία και τις άλλες δραστηριότητές του.

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ 
... ΑΠΑΝΤΟΥΝ

Εκτός αυτών των πλεονεκτημάτων, το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα 

κάνει τη μέθοδο αυτή πολύ ελκυστική σε κάθε υποψήφιο για λαπαρο

τομή ασθενή. Συγχρόνως η τεχνολογική αυτή επανάσταση αποτελεί 

πρόκληση για το σύγχρονο γενικό χειρούργο, ο οποίος καλείται να ε 

πιχειρήσει προοδευτικά το τόλμημα της αλλαγής από την τρισδιάστα

τη άμεση, στην τρισδιάστατη μέσω οθόνης χειρουργική προσπέλαση 

των παθήσεων, για τις οποίες υπάρχει ένδειξη και δυνατότητα να α- 

ντιμετωπισθούν λαπαροσκοπικώς.

Απαιτούνται ιδιαίτερες ιατρικός εξετάσεις  
και ειδικός εξοπλισμός;

Για να γίνει μια λαπαροσκοπική επέμβαση απαραίτητος είναι ο ε 

ξοπλισμός, όπως, το λαπαροσκόπιο, η βιντεοκάμερα, οι οθόνες, το μη

χάνημα παροχής αερίου, η βελόνα πνευμοπεριτοναίου, τα τροκάρ και 

τα εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Οι ακτίνες LASER στη λαπαροσκοπική.
Οταν η ακτίνα LASER έλθει σε επαφή με τους ιστούς προκαλείται 

μετατροπή της ενεργείας των φωτονίων σε θερμότητα. Οταν η θερ

μότητα φθόσει στους 60 βαθμούς κελσίου προκαλείται πήξη στα αγ

γεία και αιμόσταση Πάνω από 100 βαθμούς κελσίου προκαλείται ε 

ξαέρωση των ιστών. Κατ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε τη θερ

μότητα των ακτίνων LASER για την αφαίρεση πασχόντων ιστών Στη 

λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιούμε ε ίτε  ηλεκτρική ενέργεια 

της διαθερμίας, ε ίτε  τις ακτίνες LASER.

Οι διαφορές μεταξύ LASER και διαθερμίας είναι, στο κόστος, την 

αιμόσταση, την ευκολία χρήσεως, την ασφάλεια και τις απαιτήσεις του 

ασθενούς. Το κόστος είναι μεγαλύτερο για τις ακτίνες LASER. Η αιμό

σταση επιτυγχάνεται καλύτερα με τη διαθερμία. Η χρήση της διαθερ

μίας είναι πιο οικεία στους γενικούς χειρούργους. Η ασφάλεια των 

LASER αυξάνεται με την εμπειρία στη χρήση τους.

Βασικός εγχειρητικός τεχνικός
Για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις απαραίτητη είναι η δημιουργία 

πνευμοπεριτοναίου, δηλαδή εισαγωγή αερίου ICO?) μέσα στην κοιλία.
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Κατ' αυτόν τον τρόπο αυξάνει το μέγεθος της κοιλίας, τα όργανα και 

τα σπλάχνα από την πίεση του αερίου πέφτουν προς τα πίσω και έτσι 

δημιουργείται άριστο οπτικό πεδίο. Η εισαγωγή του αερίου γίνεται με 

μία λεπτή βελόνα ειδική για τις περιπτώσεις, ύστερα οπό μία μικρή 

τομή στη βάση του ομφαλού. Αφού διαταθει η κοιλία μετά από 2,5 - 

3,5 λίτρα αερίου είμαστε έτο ιμο ι να τοποθετήσουμε τον πρώτο 

σωλήνα Ιτροκάρ) στην ίδια θέση που βάλαμε τη βελόνα. Με διάφορες 

περιστροφικές κινήσεις του τροκάρ τρυηούμε την κοιλία και μπαίνου

με μέσα. Δια μέσου αυτού του σωλήνα Ιτροκάρ) εισάγουμε το λαπα- 

ροσκόπιο και το συνδέουμε με την κάμερα.

Με την είσοδο του λαπαροσκοπίου στην κοιλία ελέγχουμε πιθανές 

βλάβες από τους σωλήνες που βάλαμε και εάν υπάρχει άλλη πάθηση 

απ' αυτή που γνωρίζουμε. Οι επόμενοι σωλήνες Ιτροκάρ) τοποθε

τούνται αφού τρυπήσουμε την κοιλία, ένας στη μέση γραμμή και δύο 

στη δεξιά κοιλία, όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε την χοληδόχο κύστη. 

Για άλλες παθήσεις μπορούμε να τοποθετήσουμε λιγότερους 

σωλήνες για άλλες περισσότερους, εξαρτάται από την επέμβαση που 

θέλουμε να κάνουμε.

Επιπλοκές και πότε μπορεί να εμφανισθούν.
Επιπλοκές στη λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να συμβούν ό

πως σε όλες τις επεμβάσεις και είναι: Οι αιμορραγίες από το τρύπημα 

της κοιλίας με τα  τροκάρ Ισωλήνες), τρύπημα της ουροδόχου 

κύστεως όταν είναι γεμάτη με ούρα και επιπλοκές από τον αέρα που 

εισάγουμε στην κοιλία, όπως ταχυκαρδίες, υποδόριο εμφύσημα, σπα- 

νίως εμβολή με C02, θερμικές κακώσεις από τη διαθερμία και τις α

κτίνες LASER πάνω στα έντεοα

Ποιά τα πλεονεκτήματα
έναντι των κλασικών χειρουργικών μεθόδων;

Εκτός από τις  επεμβάσεις που γίνονται με λαπαροσκοπική χει

ρουργική, υπάρχουν και οι διαγνωστικές επεμβάσεις προς αναζήτηση 

της παθήσεως που δεν κατέστη δυνατή να γίνει με τα υπάρχοντα δια

γνωστικά μέσα π.χ. μπορούμε να πάρουμε βιοψίες από διάφορα όρ

γανα, να σταδιοηοιήσουμε τους καρκίνους.

* Στις παθήσεις του ήηατος μπορούμε να διαγνώσουμε την κίρρω

ση, τους καλοήθους και κακοήθους νόσους, τα αποστήματα στον 

σπλήνα, τη φυματίωση, τα λεμφώματα στο πόγκρεας, τους όγκους Ιιν- 

σουλινώματα).
* Σε πυρετό άγνωστης αιτιολογίας η λαπαροσκόπιση της κοιλίας 

έχει απόλυτο ένδειξη.
* Στις αιμορραγίες του πεπτικού σωλήνα, στα κλειστά τραύματα 

της κοιλίας που προκαλούν αιμορραγίες από το σπλήνα, συκώτι, πά- 

γκρεας.
* Σε ένα οξύ κοιλιακό πόνο όπως σκωληκοειδίτιδα, έκτοπη κύηση,

σαλπιγγίτιδα, παγκρεατίτιδα, θρόμβωση μεσεντεριας αρτηρίας στο έ 

ντερο είναι παθήσεις που χρειάζονται λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ό

ταν δεν δυνόμεθα να τις διαγνώσουμε έγκαιρα με τα μέσα που δια

θέτουμε. ~
Σήμερα στα οργανωμένα λαπαροσκοπική κέντρα εκτελούνται κατά 

πρώτο λόγο οι λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές και έπονται οι σκω- 

ληκοειδεκτομές λαπαροσκοπικώς, η λαπαροσκοπική διόρθωσης της 

βουβωνοκήλης - μηροκήλης, οι λύσεις των συμφύσεων στους ειλεούς 

και τελευταία στα έλκη του 12/δακτύλου.-

Αφοί
Κουρκουντή
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΙΚΩΝ ΚΝΛΥΜΛΤΩΝ

Η ποιότητα στο ανδρικό ντύσιμο 
για επίσημες αλλά και σπάρ εμφανίσεις

ΚΙΛΙΚΙΟ: ΙΙΡΟΣΦΟΡΚΣ 
ΓΙΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ντυθείτε κομψά και άψογα, 
με λίγα χρήματα και 

ΚΥΚΟΛΙΚΣ ΙΙΛΙΙΡΗΜΙΙΣ 
μικρή προκαταβολή 

και το υπο'λοιπο σε (6) ε'ξι 
άτοκες μηνιαίες δόσεις

Σε αγορά χοις μετρητοίς 
ΚΚΙΙΤΩΣΙΙ W'/r

ΚΘΝΙΚΙΙΣ ΛΝΤΙΣΤΛΣΚΙΙΣ & ΤΣΛΜΛΛΟΥ 16, ΙΙΚΙΡΛΙΛΣ 
ΤΙ ΙΑ. 4122 728

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Α σ τ υ ν ο μ ί α ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ( α ς * Σ τ ρ α τ ο ύ *  Ν α υ τ ικ ο ύ

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

I ώρα στα κατασιήματύ 
μας Οα βρείτε πέραν της 
ικ ιραγγελ ίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας. Στρατού. 
Αεροπορίας. Ναυτικού 
οε όλα κ ι μεγέθη () ιε ή χωρίς 
Δικό σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Fill ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΛΚΛΛΙΙΜΙΛΣ V .  I0R 7ΡΛΟΙΙΝΛ
ιι|Κ 361 PGM
ΜΙ >ΟΙ 1 ΊΟΝ 106. 1 1 6  Ρ6ΛΟΜΝΛ (r.vavriσχολήςΛ οιιινομ ιιν :) 
ιη λ  6403 047 Γπχ 6493 046
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επίσκεψη στην Κοζάνη 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης

Την Α Α  Κοζάνης επισκέφθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής και σε αίθουσα της Λέσχης Α
ξιωματικών Φρουράς Κοζάνης, μίλησε στους Αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε σε θεσμικά θέματα που αφορούν 
το Σώμα, όπως το θέμα της εκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού. 
Επακολούθησε διάλογος με το προσωπικό και απάντησε σε πλήθος 
τεθέντων ερωτημάτων.

Κατά την αποχώρησή του από την αίθουσα απάντησε και σε ε 
ρωτήματα δημοσιογράφων που αφορούσαν κυρίως το θέμα των 
Αλβανών λαθρομεταναστών.

578\ΑΣΤΎΝ0ΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ιδρυση Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης 
στη Θεσσαλονίκη

Στις 23-7-1994, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπα- 
θεμελής παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου και των 
Μ.Μ.Ε. τους όνδρες της νεοσυσταθείσης Υποδιεύθυνσης Μέτρων 
Τάξης Θεσσαλονίκης.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Υπουργός τόνισε, ότι η νέα Υπη
ρεσία, αποτελεί μα από τις επιβεβλημένες καινοτομίες στο χώρο 

της Αστυνομίας.
Η Υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, εντάσσεται στο 

πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών, οι οποίες θα ολοκληρώσουν το 
σχέδιο της αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και 
των όρων λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να γίνει 
ικανή, αξιόπιστη και αποτελεσματική για να αναμετρηθεί με τον 
κύριο και ουσιαστικά μοναδικό εχθρό της, το έγκλημα.

Τέλος, ο Υπουργός εξέφρασε την πίστη του, ότι η Υποδιεύθυν
ση Μέτρων Τάξης θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας 
της Θεσσαλονίκης, η οποία -όπως χαρακτηριστικά είπε- θέλει τον 
Αστυνομικό φίλο δίπλα της, σε μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
Πολίτη - Αστυνομικού.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, αναφέρθηκε στην αποστολή της νέας 
Υπηρεσίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το προσωπικό της θα

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο που ανέλαβε, για 
την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στην πόλη και παράλ
ληλα την εξασφάλιση της αναγκαίας -για την πολιτιστική πρωτεύου
σα 1997- ευταξίας και ευκοσμίας.
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Εληξε η κατασκηνωτική
Την Κυριακή 21-8-1994, έληξε η κατασκηνωτική περίοδος στις 

παιδικές εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγιο Δνδρέα Ατ
τικής. Με την ευκαιρία αυτή, πραγματοποιήθηκε στις 18-8-1994 
εορταστική εκδήλωση προς τιμή των στελεχών και κατασκηνωτών.

Στην τελετή λήξης παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τά^ης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Β' Υπαρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διειθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ρελάκης. πολλοί άλλοι 
ανώτατοι Αξιωματικά και πλήθος κόσμου.

περίοδος έτους 1994
Στη σύντομη ομιλία του ο Διευθυντής των παιδικών εξοχών Α

στυνόμος Α' κ. Αριστείδης Δαβίλας, μεταξύ άλλων τόνισε ότι, φέτος 
στις παιδικές κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν συνολικά 1.300 παιδιά 
και των δύο φύλων και δαπανήθηκαν, γενικά για τις λειτουργικές α
νάγκες της κατασκήνωσης, σαράντα εκατομμύρια δραχμές.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, Αστυ
νομικό και Πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα με 
ζήλο και προθυμία για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της 
κατασκήνωσης.
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Επίσης, συνέχαρη όλα τα παιδιά για τη συμπεριφορά το ήθος 
και τη διαγωγή που εηεδειξαν κατά την παραμονή τους στις κατα
σκηνώσεις και κάλεσε τους γονείς να συνειδητοποιήσουν και να δια
δώσουν το θεσμό της κατασκήνωσης.

Τέλος, ευχαρίστησε την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας για το ενδιαφέρον που επέδειξαν για τις 
παιδικές εξοχές  και ζήτησε να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, 
όσο οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν, ώστε να ολο
κληρωθούν τα έργα που έχουν ξεκινήσει για τη βελτίωση των 
εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
κ. Ευάγγελος Ρογκόκος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε, ότι από 
πλευράς ηγεσίας του Υπουργείου θα υπάρξει η αμέριστη συμπα
ράσταση, ώστε να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των παιδικών 
εξοχών και να καταστούν οι συνθήκες διαβίωσης σ' αυτές ακόμα 
καλύτερες.

Εορτασμός I. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο I. Ναός 
Κοιμήσεως Θεοτόκου των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Την παραμονή εψάλη Μέγας Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και 
στη συνέχεια έγινε περιφορά του Επιταφίου της Θεοτόκου.

Στον εορτασμό παρέστησαν πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι Α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και πλήθος κόσμου.
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Αστυν. Υποδ/ντής Μιχαήλ Δημητριάδης: 
Αντιμετωπίζοντας ενα περιστατικό 

με διαφορετικό πνεύμα
Ευνοϊκότατη απήχηση είχε και άριστη εντύπωση προκάλεσε 

στην κοινή γνώμη, ο τρόπος με τον οποίο "τελεσφόρησε" μιά αστυ
νομική επιχείρηση που επισφραγίσθηκε με την προσωπική επέμβα
ση του Αστυν. Υποδ/ντού κ. Μιχαήλ Δημητριάδη.

Την 6/7-8-1994, ημέρα Σάββατο στην είσοδο της πολυκατοι
κίας, στην οδό Δικαιάρχου 208 στον Υμηττό, ο Αλέξανδρος Ζάνιας, 
άεργος και σεσημασμένος χρήστης ναρκωτικών, βρισκόταν σε έ 
ξαλλη κατάσταση και "κραδαίνοντας" ένα τραπεξομόχαιρο, απει
λούσε τους ενοίκους της πολυκατοικίας, προέβαινε σε φθορές αυ
τοκινήτων ενώ είχε καταστρέφει τους υαλοπίνακες της πολυκατοι
κίας και εκσφενδόνιζε κομμάτια γυαλιών σε όποιον προσπαθούσε 
να τον πλησιάσει.

Δύο περιπολικό της Αμέσου Δρόσεως με τον Υπαστυνόμο Κον- 
δύλη και μιά διμοιρία της ΥΑΤ. που επελήφθησαν της καταστόσεως, 
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και ο δράστης συνέχιζε εξαγριω
μένος το έργο του. Ο Αστυν. Υποδ/ντής Μιχαήλ Δημητριάδης, που 
εκείνο το βράδυ εκτελούσε υπηρεσία επόπτου και επιθεωρητού υ
πηρεσιών της ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε με κάθε λεπτομέρεια από Α
ξιωματικούς της Αμέσου Δρόσεως για το συμβάν.

Στη συνέχεια παρακολουθούσε από ασυρμάτου την όλη εξέλιξη 
και όταν ο Υπαστυνόμος Κωνσταντίνος Κονδύλης της Αμέσου Δρά- 
σεως που βρισκόταν "επί τόπου" ανέφερε ότι η κατάσταση επιδει
νώνεται συνεχώς και η προσπάθεια για σύλληψη είναι επικίνδυνη, 
έσπευσε στον τόπο του συμβάντος. Αφού διαπίστωσε την εκρη- 
κτικότητα της καταστόσεως και τον άμεσο κίνδυνο σωματικών βλα
βών τόσο του δράστου όσο και των αστυνομικών που θα επιχει
ρούσαν επέμβαση, ανέλαβε ένα άλλο τρόπο...“επεμβάσεως".

Με διακριτικότητα και ψυχραιμία, ανέλαβε την εκφόρτιση της 
καταστόσεως και τη σύλληψη του δράστη. Με εντολή του απομα
κρύνθηκαν όλοι οι αστυνομικοί πλην τριών ατόμων με ασπίδες που 
αθέατοι ανέμεναν σε ικανή απόσταση έτοιμοι να επέμβουν όταν θα 
χρειαζόταν. Στη συνέχεια πλησίασε τον "οχυρωμένο" δράστη και 
προσφωνόντας τον με το μικρό του όνομα, τον “κάλεσε" σε διάλογο.

Στην αρχή, ο δράστης τον αντιμετώπισε πολύ εχθρικά και ήτο 
έτοιμος να επιτεθεί. Παρά τις άγριες διαθέσεις του, όμως, ο Υπο
διευθυντής συνέχισε να του μιλά ευγενικά, επιχειρώντας να τον 
προσεγγίσει ψυχικά, υποσχόμενος ότι αν παραδοθεί θα έχει άριστη 
μεταχείριση και θα προσπαθήσει να του ικανοποιήσει τα αιτήματα. 
Πράγματι, η συμπεριφορά αυτή άρχισε να ηρεμεί το δράστη που 
φάνηκε να επιζητεί διάλογο, κρατώντας όμως πάντα το μαχαίρι και 
τα τζάμια. Στη συνέχεια του ζήτησε να πετάξει το μαχαίρι και τα 
τζάμια γιατί δεν ήταν επιτρεπτό και κυρίως άνανδρο ενώ εκείνος 
ήτο άοπλος αυτός να είναι πάνοπλος.

Τελικά ο δράστης δέχθηκε αφού πέταξε τα τζάμια να μετακι
νηθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκεί, καίτοι ο δράστης κρατούσε 
το μαχαίρι, άρχισε φιλική συζήτηση καπνίζοντας μαζί του. Με τη 
φιλική αντιμετώπιση ο δράστης παρέδωσε και το μαχαίρι το οποίο 
αφού πετάχθηκε μακριά έγινε δυνατή και αναίμακτη η σύλληψή του 
με ένα αίσθημα βαθειάς ανακουφίσεως όλων όσων συμμετείχαν 
στην όλη επιχείρηση.

Ο επόπτης Αξιωματικός κέρδισε την εμπιστοσύνη του δράστη 
και μιά αστυνομική επιχείρηση είχε πετύχει με την προσωπική και 
ειρηνική επέμβαση αυτή τη φορά ενός μόνο Αξιωματικού, ασφαλώς 
όχι χωρίς άμεσο κίνδυνο της ζωής του.

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μιχαήλ Δημητριάδης, υπηρετεί 
στην Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης. Είναι πτυχιούχος της Νομικής 
και πατέρας δύο παιδιών, της Σοφάς που είναι φοιτήτρια της Αγ
γλικής Φιλολογίας και του Αρχιμήδη που είναι τελειόφοιτος της Γυ
μναστικής Ακαδημίας.

Συμπαράσταση στο μικρό Βασίλη
Με ιδιαίτερη λύπη πληροφορήθηκε η Αστυνομική Οικογένεια το σο

βαρό τραυματισμό του μικρού Βασίλη Δοσούλα από Ιπτάμενο δελφίνι" 
οτο Τολό Αργολίδας, μια είδηση που κυριολεκτικά συγκλόνισε το πα
νελλήνιο.

Ο πατέρας του μικρού Βασίλη και η μητέρα του, Παναγιώτα Πα- 
παπαναγιώτου που είναι αστυφύλακας αντιμετώπισαν με ιδιαίτερη 
δύναμη και θάρρος το συγκλονιστικό συμβάν.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ακόμη μιά φορά απέ
δειξε την ιδιαίτερη αλληλεγγύη που διακατέχει όλη την αστυνομική 
οικογένεια, με την αθρόα προσέλευση για συμπαράσταση στην οι
κογένεια του μικρού Βασίλη και για αιμοδοσία προς αντιμετώπιση 
της πολλή κρίσιμης καταστόσεως της υγείας του.

Η Αστυν. Επιθεώρηση εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση 
στο μικρό Βασίλη και την οικογένεια του και εύχεται άριστα αποτε
λέσματα στην εξέλιξη της υγείας του.
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11 ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Αστυνομικών

Με δύο χάλκινα μετάλλια επέστρεψε πρόσφατα η αντιπροσω
πευτική ομάδα στίβου της Αθλητικής Ενωσης της Ελληνικής Αστυ
νόμος.

Το πρωτάθλημα αυτό πραγματοποιήθηκε στο COPTHALL Στάδιο 
του Λονδίνου, από 15 έως 19-8-1994, με τη συμμετοχή τριακοσίων 
αθλητών και αθλητριών, από δεκαεννέα χώρες, υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.).

Οι Αθλητές και αθλήτριες της Αθλητικής Ενοχης έλαβαν μέρος 
για πρώτη φορά σε παρόμοιους αγώνες και οι επιδόσεις τους κρί- 
νονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές αφού κατέκτησαν:

α. Η Αστυφύλακας Παναγιώτα Μπισμπίκη την τρίτη θέση στο 
μήκος, με άλμα 5.50, που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων 
θεοδώρων Κορινθίας.

β. Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κατής, επίσης την τρίτη θέση στο 
άλμα ε ις  ύψος, με 2.05, που υπηρετεί στην Υπηρεσία Φυσικής Α
γωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης ο Αστυφύλακας Εμμανουήλ Χάντζος της Υ.ΦΑΑ. κατέ- 
λαβε την 4η θέση στο αγώνισμα των 5.000 μ., ο Αστ. Τριαντάφυλλος 
Αποστολίδης επίσης της Υ.ΦΑΑ. την 5η θέση στη σφύρα, η δόκ. Αρ- 
χιφ. Ευαγγελία Πανουδάκη - Νούσια την 6η θέση στο αγώνισμα των 
800 μ. και οι Αστυφύλακες Αθανάσιος Περιστέρης και Δημήτριος 
Μίχας της Υ.ΦΑΑ την 6η θέση στο ακόντιο και στο άλμα εις τρι- 
πλούν αντίστοιχα.

Αρχηγός της αποστολής ήταν ο Αστυνόμος Β' Ιωάννης Καρα- 
πανάγος. Αντιπρόεδρος της Ενωσης και προπονητής της ομάδος ο 
Αρχιφύλακας Εμμανουήλ Σουβλάκης, Εφορος αθλητικών τμημάτων 
της Ενωσης.

Ο αρχηγός της αποστολής είχε επαφές με τους εκπροσώπους 
των άλλων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενωσης Α
στυνομιών, κατά τη διάρκεια των αγώνων, για τα θέματα της η
μερήσιας διάταξης του Συνεδρίου της U.S.P.E., που πραγματοποιεί
ται στο Παρίσι από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου ε.ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των θεμάτων αυτών συμπερι- 
λαμβάνονταί:

α. η υποψηφιότητα που έχει θέσει η Ελληνική Αστυνομία για την 
εγκατάσταση της μόνιμης γραμματείας της Ευρωπαϊκής Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομιών, στην Ελλάδα (εφ' όσον αποφασισθεί κατά το 
Συνέδριο η ίδρυση μόνιμης Γραμματείας),

β. η διοργάνωση του 28ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αστυνο
μιών και του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου Α
στυνομικών, το έτος 2.000, στη χώρα μας και

γ. οι ελληνικές υποψηφιότητες για την Αθλητική Τεχνική Επι
τροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της U.S.Pf.

Κατά την τελετή λήξεως των αγώνων, ο αρχηγός της Ελληνικής 
αποστολής προσέφερε στους διοργανωτές αναμνηστικά του Σώ
ματος και της χώρας μας.
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ΣΥΝ ΕΙΙΗΣΑΝ Σ Τ ® Ν
ΦΗ Υπουργός Υγείας της Βρετα

νίας διέταξε ανάκριση για την υ
πόθεση γέννησης ενός παιδιού με τε
χνητή γονιμοποίηση από ανυπανδρη 
μητέρα, δ ιευκρ ιν ίζοντας ότι θα δ ιε- 
ρευνηθεί “εάν  το παιδί είναι ευτυχι
σμένο και εάν περνάει καλά υπ. αυτές 
τις συνθήκες".

Η μητέρα του παιδιού, που σήμερα 
είναι 4 ετών, υπεβλήθη οτη διαδικασία 
της τεχνητής γονιμοποίησης, όταν 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “κανέ
να ς  ά νδ ρ α ς  δ εν  ή ταν  ιδα ν ικός γι. 
αυτήν και αποφάσισε τη δημιουργία 
οικογένειας χωρίς πατέρα".

Σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι 
δεν έχει κάνει ποτέ της έρωτα με άν- 
δρα και επέμενε ότι είναι ικανή να με
γαλώσει σωστά το παιδί της... Η άποψη 
δε αυτή βασίζεται σε σχετικό νόμο. Α
ντίθετα η Υπουργός Υγείας υποστηρί
ζει ότι οι γιατροί που έκαναν την τε 
χνητή γονιμοποίηση, όφειλαν να εξε
τάσουν πρώτα ενδελεχώ ς όλες τις 
προοπτικές για το άν το παιδί θα ζήσει 
ευτυχισμένο δίνοντας ιδιαίτερη προ
σοχή αχην απουσία του πατέρα.

Φ Λάθος στόχο επέλεξε ένας "ά
τα κ το ς " Γ ια π ω νέζο ς  σε μια 

ΙΡχρονη συμπατριώτισσά του όταν ά
φησε να "γλιστρήσει" το χέρι του κάτω 
από τη φούστα της μέσα οε τρένο. Το 
επίδοξο θύμα σεξουαλικής παρενό
χλησης δεν ήταν κάποιο άβγαλτο κο
ριτσάκι, αλλά αστυνομικός. Παρά τις 
επ ανε ιλημμένες δηλώσεις... μ ετά 
νοιας μέοα σε λίγα δευτερόλεπτα ο 
παρορμητικός Γιαπωνέζος είχε συλ- 
ληφθεί και τώρα αντιμετωπίζει ποινή 
φυλάκισης επτά χρόνων, αφού η σχε
τική νομοθεσ ία  στην Ιαπωνία είνα ι 
πολύ αυστηρή.

Ασύλληπτος όμως παραμένει και έ 
νας παράξενος τύπος που άρπαξε 13 
κοπέλες στο Τόκιο μόνο και μόνο για 
να κλέψει τα σλιπάκια τους αφήνο- 
ντάς τες μετά ελέυθερες να φύγουν.
Τέσοερις μήνες τον ψάχνει η αστυνο
μία χωρίς αποτέλεσμα και στο μεταξύ 
καμιά Γιαπωνέζα δεν είναι σίγουρη ότι 
θα... γυρίσει σπίτι φορώντας όλα της 
τα ρούχα...

Φ Νόμος για τον βιασμό ανδρών 
ουζητείται για πρώτη φορά στη 

Βουλή των Λόρδων Ο λόρδος Πόν- 
σομπι του Εργατικού Κόμματός, κέρδι

σε και την κυβερνητική υποστήριξη για 
την τροποποίηση που πρότεινε για 
περίπτωση βιασμού αρσενικού γ έ 
νους.

Μέχρι τώρα το αδίκημα αυτό δεν α
ναγνωριζόταν στην Βρετανία. Οριζό
ταν ως “σεξουαλική επίθεση" ή "παρε
νόχληση" και η μεγίστη ποινή ήταν ΙΟ 
χρόνια κάθειρξης. Αν η τροποποίηση 
περάσει, ο νέος ορισμός του βιασμού 
θα περιλαμβάνει όλες τις πράξεις ε 
ξαναγκασμού σε κατά ή παρά φύση 
συνουσία, άσχετα αν στρέφονται ε 
ναντίον ανδρών η γυναικών. Η μεγί
στη ποινή θα είναι ισόβια κάθειρξη.

Ακόμα όλα τα μέτρα προστασίας 
που ισχύουν σήμερα για τις γυναίκες 
θύματα βιασμού, θα επεκταθούν και 
σ τους ά νδ ρ ες . Η αστυνομ ία  και οι 
σ υ μ β ο υ λευ τ ικο ί ο ρ γα ν ισ μ ο ί πι
στεύουν ότι εξ αιτίας τις σημερινής 
νομοθεσ ίας, πολλές περιπτώσεις 
βιασμού με θύματα άνδρες δεν  κα- 
ταγγέλονται, Με το νέο νόμο, ελπίζε- 
ται να μελετηθεί στατιστικά αυτό το 
φαινόμενο που ήταν ως τώρα θέμα- 
τ αμποό για το νομικό σύστημα.

ΦΣτη φυλακή κατέληξαν τρεις Με
ξικανοί που προσπάθησαν να 

μεταφέρουν λαθραία ένα γορίλα από 
τοΜαϊόμι στο Μεξικό για 5 0 .0 0 0  δο
λάρια. Και δεν έφταιγε τόσο η ατυχία 
τους, όσο οι ελλιπείς γνώσεις τους 
στη φυσική ιστορία. Μόλις έπιασαν το 
γορίλα. εκείνος αντέδρασε μάλλον 
παράξενα. Τους έδειξε την ταυτότηα 
του η οποία αποδείκνυε ότι ήταν πρά
κτορας της Υπηρεσίας Προστασίας 
των Αγρίων Ζώων και σε άπταιστη αν
θρώπινη γλώσσα τους είπε ότι τους 
συλλαμβάνει για λαθρεμπόριο ζώων. 
Ο γορίλας ήταν πράγματι αστυνομι
κός και μάλιστα πολύ ανθρώπινος, 
μεταμφιεσμένος για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας του..

ΦΣτην Βερνιγκερόντε της πρώην 
Αν. Γερμανίας η αστυνομία συ

νέλαβε δύο νεαρούς οι οποίοι κατη- 
γορούνται για τη διάρρηξη ενός ζωο
λογικού κήπου όπου σκότωσαν περισ
σ ότερ α  από 150 μικρά ζώα. Οι δύο 
νεαροί κατηγορούνται ότι σκότωσαν 
ινδικά χοιρίδια χάμοτερ, κουνέλια και 
πουλιά. Οι κατηγορούμενοι ειοήλθαν 
στον ζωολογικό κήπο στη διάρκεια 
της νύχτας και ξυλοκόπησαν τα ζώα

μέχρ ι θα νά του . Σε μ ερ ικά  από τα 
κλουβιά έβαλαν νυφίτσες οι οποίες ε 
πιτέθηκαν οτα άτυχα ζώα.

ΦΓια απόπειρα φόνου κατηγορεί- 
ται ένας 28χρονος Αμερικανός, 

επειδή έρριξε μέσα στο μπιμπερό του 
ηλικίας ενός έτους γιού του εντομο- 
κτόνο. Ο Κλάιντ Χάντ προέβει στην ε 
νέργεια αυτή επειδή δεν ήθελε να κα
τα β ά λ ε ι δ ια τρ ο φ ή  για το ν  μ ικρό, 
δήλω σε ο ε ισ α γ γ ελ έα ς  Στιβεν Κά- 
πλαν.Όι γονείς του παιδιού δεν είναι 
παντρεμένοι, και ο κατηγορούμενος 
είχε πιέσει τη φίλη του και μητέρα του 
μωρού να κάνει έκτρωση, πράγμα στο 
οποίο εκείνη δεν συμφώνησε" δήλω
σε ο Κάπλαν. Σε περίπτωση που ο Κά- 
πλαν κριθεί ένοχος, θα αντιμετωπίσει 
την ποινή της ισοβίου καθείρξεως.

ΦΕξεμάνη ένας Ινδός αγρότης, ο 
οποίος δέχθηκε την επίθεση ε 

νός φιδιού, που τον δάγκωσε και χω
ρίς να οκεφθεί τίποτε άλλο, άρπαξε 
με τη σειρά του το ερπετό και του...α
νταπέδωσε τα ίσα. Αποτέλεσμα; Το 
απρόσεκτο φίδι-που δάγκωνε όποιον 
εύρισκε μπροστά του- ξεψύχησε αμέ
σως, ενώ ο αγρότης πέθανε λίγο με
τά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο, 
όπου οι γιατροί δενκατάφεραν να τον 
σώσουν.

Φ Η ΙΙχρονη Αμερικανίδα Κατρίνα 
Μουμάου. είναι η νεαρότερη πι

λότος πολεμικού τζέτ. Από ηλικίας 8 
ετώ ν άρχισε να οδηγεί αεροπλάνα 
και τώρα που μεγάλωσε, ο πατέρας 
της προτίθεται να την πάει οτη Ρωσία 
όπου πολίτες μπορούν να πετάξουν 
με MIG-29, ένα από τα πιό σύγχρονα 
πολεμικά αεροσκάφη της χώρας ένα
ντι 8 .500 δολαρίων. Επιθυμία της Κα
τρ ίνα  ε ίνα ι να γ ίνε ι αστροναύτης, 
πρός το παρόν όμως περιορίζεται στ. 
αεποπλάνα πάντα βέβαια με τη συνο
δεία εκπαιδευτού, αφού για να πετά- 
ξει μόνη της πρέπει να γίνει 16 χρόνων 
και να ...ψηλώσει. Τά πόδια της δεν 
φτάνουν ακόμη στα πεντάλ και πετάει 
το αεροπλάνο μόνο με το χειρόφρε
νο.

Φ Ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης 
Ρούμπο ανακοίνωσε ότι θα υπο- 

β ά λε ι μήνυση ε ν α ν τ ίο ν  των υ
πευθύνων ενό ς  τζαμιού, όπου μια 
ΙΡχρονη κοπέλα βασανίστηκε μέχρι 
θανατου από έναν ιμάμη ο οποίος υ-
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΓΤ.'-τΝ
ποτίθεται πυυς θα την απήλλασσε, μέ
σω εξορκισμού, από τα δαιμόνια, που 
την έχουν κυριεύσει...Ο  δήμαρχος 
δήλωσε ότι θα υποβάλλει μήνυση, ζη
τώντας παράλληλα τη δ ιενέργεια ε 
κτεταμένω ν ερευνώ ν και ανακρίν- 
σεων αναφορικά με τις δραστηριότη
τες του τζαμιού, και τόνισε ότι το τρα
γικό περ ιστατικό  "δυσφημεί όλη τη 
μουσουλμανική κο ινότητα". Ατυχο 
θύμα η Ι9χρονη Λουίζα Λαρζέν αλγε- 
ρινής καταγωγής, πέθανε αφού είχε 
υποβληθεί επί πέντε ώρες σε βασανι
στήρια. Ιυνελήφθησαν τρία άτομα ε 
ναντίον των οποίων απηγγέλθη κατη
γορία για ανθρωποκτονία: ο αδελφός 
του θύματος, ο ιμάμης και ο επικε
φαλής του τζαμιού. Η Ιόχρονη κοπέλα, 
η νεότερη από τα II παιδιά της οικογέ
νειας, υπέφερε από ψυχολογικά προ
βλήματα και μετά την υποβολή της σε 
χειρουργική επέμβαση στον εγκέφα
λο, τον περασμένο χρόνο, είχε αρκε
τές κρίσεις επιληψίας.Ο ιμάμης τον ο
ποίο κάλεσε ο αδελφός του θύματος, 
που πίστεψε πως η κοπέλα είχε κατα
ληφθεί από δαίμονες, υποχρέωσε, α
πό την πρώτη στιγμή, την κοπέλα να 
πίνει ολόκληρα λίτρα αλατισμένου 
νερού και χτυπούσε τις πατούσες της 
με ένα ραβδί..,Και σαν να μην έφθαναν 
αυτά, την έπιανε από τον λαιμό, για 
να...υποχρεώσει τ ο δαίμονα να βγει α
πό το σώμα της. Οταν τελικώς ο αδελ
φός της κοπέλας συνειδητοποίησε ό
τι οι...μέθοδοι του ιμάμη είχαν ξεπερά- 
σει τα όρια και αποφάσισε να καλέσει 
ασθενοφόρο, η αδελφή του είχε πέσει 
σε κώμα από το οποίο δεν συνήλθε..

ΦΗ Ερνεστ Κούχαν από τη Ν. Υόρ- 
κη υπέβαλε μήνυση κατά του 

κομμωτού που "έψησε" ζωντανό το 
σκυλάκι της. ράτσας Κόκερ Σπάνιελ, 
ζη τώ ντα ς  χρηματική  αποζημιώση 
ύψους 37.500 δολ. δηλ. 9,5 εκ. δραχ, 
Η Κούχαν μήνυσε το ειδικό για την πε
ριποίηση των σκύλων κατάστημα "ΡΕΤ 
PAVIL LION" κατηγορώ ντας τους υ
πεύθυνους για αδιαφορία κατά την ε- 
κ τέλ εσ η  των καθηκόντω ν τους. Η 
δύστυχη  κυρ ία  ε ίχ ε  πάει σ το  κομ
μωτήριο το σκύλο της, για λούσιμο και 
κούρεμα. Ολα πήγαιναν καλά, ως την 
μοιραία στιγμή που το Κόκερ μπήκε 
κάτω απο τηνκουκούλα του σεσουάρ. 
Η κυρία του άτυχου τετράποδου υπο

στηρίζει ότι οι υπέυθυνοι του κατα
στήματος δεν  πρόσεξαν και ρύθμι
σαν το σεσουάρ σε θερμοκρασία α
νώτερη από αυτήν που αντέχει ο ορ
γανισμός των σκύλων, με συνέπεια το 
άτυχο Κόκερ Σπάνιελ να σκάσει λίγο 
αργότερα.

Φ Αυστραλο ί ιατροί αναγκάστη
καν να καλέσουν ένα μεταγωγι

κό αεροπλάνο τύπου "Ηρακλής", της 
Πολεμικής Αεροπορίας για να μετα
φέρει σε νοσοκομείο ένα άνδρα βά
ρους 22ο κιλών, επειδή λόγω του πά
χους του ήταν αδύνατον να μεταφερ
θεί με άλλον τρόπο. Ο 3Ιχρονος που 
αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, 
μεταφέρθηκε από την πόλη Μπρόκεν 
Χιλ στην Αδελαίδα, την πρωτεύουσα 
της πολιτείας της Νοτίου Αυστραλίας, 
δήλω σε εκπρόσωπος του νοσοκο
μείου. "ο μόνος λόγος για τον οποίον 
κλήθηκε αεροπλάνο "Ηρακλής", ήταν 
επειδή επρόκειτο για πολύ παχύ άτο
μο" υποστήριξε η εκπρόσωπος.

ΦΟι Β ρεταν ικές Υπ ηρεσ ίες κο
ντεύουν να τρελαθούν από τις 

δραστηριότητες “ Μετώπων" οικολό- 
γων, που φτάνουν στα όρια της βίας. 
Οικολόγοι αντάρτες στήνουν ευφά
νταστες παγίδες, επιτίθενται με τόξα, 
γεμίζουν τα δάση με αόρατα κοφτερά 
σύρματα, κάνουν απειλητικά τη λε
φωνήματα. Αυτές είναι μόνο μερικές 
δραστηριότητες της νέας "σχολής” 
οικολόγων στη Βρετανία, που υιοθε
τούν τη βία ως μόνη μέθοδο διαπραγ
μάτευσης με το κράτος προκειμένου 
να εμποδίσουν την επέκταση του ε 
παρχιακού οδικού δικτύου.

Η αγάπη για το περιβάλλον έγινε η 
αιτία να χυθεί το πρώτο αίμα και να δυ
σφημιστεί ο αγώνας των οικολόγων ε 
κείνων που εργάζονται με σύστημα 
και υπομονή. Οι εξτρεμιστές οικολό- 
γοι φίλοι των δασών κάνουν την εμφά
νισή τους ύστερα από εξίσου ακραίες 
ομάδες ζωόφιλων, με ονόματα όπως 
"Μέτωπο για την απελευθέρωση των 
ζώων", οι οποίες τα τελευταία χρόνια 
κυριολεκτικά τρομοκρατούν εκτρο
φεία, επ ιστήμονες και όσους ασχο
λούνται με το εμπόριο και κρίνεται ότι 
τα βλάπτουν. "Το μέτωπο για την απε
λευθέρωση της Γης“. με τη σειρά του. 
έχει ήδη αρχίσει να κάνει ζεστό και 
μακρύ το καλοκαίρι όσων εργάζονται

για τις κατασκευαστικές ετα ιρείες αλ
λά και γ ια  α σ τυ νο μ ικο ύ ς  και δ α 
σοφύλακες. Οι 150 αποφασισμένοι "α
ντά ρ τες11 του μετώπου κινούνται με
ταξύ των περιοχών όπου εκτελούνται 
οδικά έργα, χτυπώντας αλύπητα: σκά
βουν λάκους-παγίδες στα δάση τους 
οποίους γεμίζουν με α ιχμηρότατες 
μεγάλες λ ίμες, επιτίθενται με τόξα, 
παγιδεύουν τα δάση τυλίγοντας αό
ρα τα  σύρματα  από κορμούς δ έν 
δρων στο ύψος του λαιμού και του α
στράγαλου, πετούν "βόμβες" περιτ
τωμάτων...

Η ηπιότερη μέθοδος είναι αυτή της 
δολ ιοφ θοράς ενα ντίο ν  μηχανημά
των οδοποιίας. Σε κάποιο δάσος κο
ντά οτο Πρέστον, όπου γίνονται έργα 
για τη σύνδεση του τοπικού δικτύου 
με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, έ 
νας μηχανικός τραυματίστηκε σοβα
ρ ό τα τα  στο πρόσωπο από πτώση 
βράχων τους οποίους άνθρωποι του 
μετώπου είχαν τοποθετήσει σε αυτο
σχέδιο καταπέλτη από συρματόπλεγ
μα. Την προηγούμενη εβδομάδα ερ 
γάτες ανακάλυψαν μια σανίδα τριών 
μέτρων περίπου γεμάτη καρφιά, το
ποθετημένη έτσι ώστε να τραυματί
σει όποιον πατούσε πάνω της. Πρώτη 
φορά φ έτος προσφέρεται δω ρεάν 
εμβολιασμός για ηπατίτιδα και άλλες 
μολυσματικές ασθένειες που θα μπο
ρούσαν να προκαλέσουν οι τραυμα
τισμοί από σύρματα, λίμες και βόμβες 
περιττωμάτων.

"Κάποτε περιορίζονταν να πετάνε 
ψόφια ψάρια μέσα στα γραφεία μας ή 
να ρ ίχνουν σπρέι στην πρόσοψη", 
λέε ι σύμβουλος κατασκευαστικής ε- 
τ αιρείας, αναπολώντ ας τ ις παλιές κα
λές  μέρες της κόομιας διαμαρτυρίας, 
όταν οι εργάτες της δεν καταπλακώ
νονταν από τούβλα τυλιγμένα με αό
ρατο σύρμα. Οι λάτρεις του περιβάλ
λοντος δεν δίστασαν να φανούν ρα
τσιστές απέναντι σε μαύρο φύλακα 
που προστάτευε εργά τες, τραγου
δώ ντας "αράπη, αράπη" επί ώρες. 
"Α λλες φορές, δ ιηγείτα ι ο εν  λόγω 
φύλακας, "με έφτυναν συνεχώς, ή έ 
βαζαν τα παιδιά ήτα μωρά τ ους μπρο- 
στά στις μπουλντόζες. Ολη αυτή η υ
στερία για 3 λίρες την ώρα δεν άξιζε 
τον κόπο..."

Επιμέλεια: Αφροδίτη Κόκκινου
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ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΗΣ Ο ΤΡΥΓΗΤΗΣ  
ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟ Υ

Τρυγητής λέγεται από το λαό μας ο Σεπτέμβρης, 
γιατί είναι ο μήνας που "τρυγάνε τ' αμπέλια".
Λέγεται και Σταυριάτης, μήνας του Σταυρού, 

από τη σπουδαιότερη γιορτή του, την Υψωση του Τίμιου Σταυρού.

Σε μ ερ ικούς  τόπ ους,όπ ω ς στην 
Κρήτη και στη Λέσβο, το τρύγπμα και 
το λ ιώ σ ιμ ο τω νσ τα φ υ λ ιώ νσ τα  πα
τητήρια, είναι ένα είδος λαϊκού πανη
γυριού που συνδιάζεται η δουλειά με 
το κέψι και το τραγούδι. Χωρίς όμως 
να βγάζουμε έξω και άλλες περιοχές 
της Ελλάδος.

Θ έρος-τρύγος-π όλεμος λένε  σε 
άλλες περιοχές, τοποθετώντας τον 
τρύγο στην ίδια μοίρα με το θέρισμα 
και τον πόλεμο.

Οι "ταϊφάδες'' που ξεκινούσανε την 
αυγή για να πάνε στ αμπ έλια  να 
τρυγήσουνε, συνηθίζουνε να παίρ
νο υ νε  μαζί τους σ α ρ δ έλ λ ε ς  ή κο

λ ιούς παστω μένους με ρακί. Ο 
τρύγος τραβά αρμυρά, αλλά χρειάζε- 
ται και λίγο ρακί για να δροσίζει και να 
φέρνει κέφι.

Οι τα ϊφ ά δ ες  στην ώρα της δου
λε ιά ς  τρα γουδά νε δ ιάφορα λα ϊκά  
τραγούδια δουλευτάδικα και του κρα
σιού.

Το κέφι αποκορυφώνεται στα πα
τητήρια όταν πατάνε τα σταφύλια και 
πίνουνε τον νιόβγαλτο μούστο που 
εύκολα ...ανάβει τα αίματα. Καθώς 
τραγουδάνε συνδυάζουν ένα πρω
τότυπο χορό που χορεύεται μέσα στο 
πατητήρι και έτσι γίνεται και το λιώσιμο 
τωνσταφυλιών.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Στις δ εκ α τέσ σ ερ ε ις , λοιπόν του 

τρυγητή. Εκκλησία και λαός, γιορτά
ζουνε. Γιορτάζουνε πράγματα που έ 
χουν τις ρίζες τους στη ν αρχαία Ελλά
δα, που έχουν σχέση με τον Διόνυσο, 
τα σταφύλια και το κρασί αλλά συγ
χρόνως γιορτάζουνε με μεγάλη λα
μπρότητα την Υψωση του Τίμιου Σταυ
ρού.

Γιατί οαν ξεψύχησε ο Χριστός κι έγι
νε εκείνος ο τρανός σεισμός που ά
νοιξε την γη, μαζί με το χώμα και τις πέ
τρ ες  που κατρακυλούσαν από τον 
Γολγοθά, κρημνιστίκανε και οι τρεις 
σταυροί που ήτανε στημένοι στη κο
ρυφή του λόφου και χωθήκανε στα κα- 
τόβαθα. Μείναν έτσι σκεπασμένοι για 
κάμποσα χρόνια, χωρίς να βάλει κά
ποιος σκοπό του να τους ξεχώσει.

Στα 327 μ.X. η Βασίλισσα Αγία Ελένη, 
μάνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έ 
βαλε σκοπό να σκαλίσει ολάκερο το 
λόφο του Γ ολγοθά, να βρει το Σταυ
ρό, το τίμιο και αγιασμένο ξύλο, όπως 
πιστεύει ο λαός μας, που πάνω του οι 
"Οβριοί" σταυρώσανε και μαρτύρησε 
ο Θεάνθρωπος.

Γ ια το π ώ ς β ρ έ θ η κ εο  Σταυρός η 
λαϊκή παράδοση αναφέρει τούτα: Ε
νας Εβραίος που τόν λέγανε Ιούδα και 
πληρώθηκε γενναιόδωρα από την Α
γία Ελένη, έδειξε το σημείο που ήτανε 
χωμένοι οι σταυροί, του Χριστού και 
των δύο ληστών, σκάψανε και τους 
βγάλανε. Α λλά  δ εν  ξ έρ α ν ε  ποιος 
ή τα νε του Χριστού. Κείνη τη στιγμή 
περνούσαν από μπροστά τους ένα 
λείψανο. Τοσταματήσανεκαιαπόπά- 
νω του περνούσαν έναν - έναν τους 
σταυρούς. Στον τελευτα ίο  ο πεθα
μένος αναστήθηκε, μίλησε και είπε: 
"Τούτος είναι ο σταυρός του Χριστού" 
και ξαναπέθανε.

Η Αγία Ελένη τότε, στον ιερό χώρο 
που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, έβαλε
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τα θ εμ έλ ια  της Εκκλησίας της Ανά
στασης, που το χτίσιμο και το αποτε
λείωμά της διέταξε ο γιος της Κωστα- 
ντίνος, σαν έμαθε το χαρούμενο μαν
τάτο. Απ' την ομορφιά της η εκκλησία 
λαμποκοπούσε σ' ολάκερη την Ανα
τολή.

Το σχήμα του σταυρού το χαράξουν 
στα χωριά μας πάνω στις πόρτες και 
σε σκεύη, ή το χ ρ ίζο υ νε  γ ια  να 
φεύγουν οι καλλικάντζαροι. Επειδή σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδας νομί
ζουνε πως ο διάβολος μπορεί να μπει 
μέσα στο νεκρό και να τον κάνει κακό 
πνεύμα, δηλαδή βρυκόλακα, για νατό 
προλάβουν αυτό, βάζουν στο στόμα 
του πεθαμένου ένα κέρινο σταυρου
δάκι που στη μέση έχει λιβάνι, για να 
φύγει ο τρισκατάρατος.

Οσο για το τίμιο ξύλο, φοράνε οι ε 
τοιμόγεννες γυναίκες για να μην πά- 
θουν κανένα κακό και νάχουν "καλή 
λεφτεριά", τα παιδιά, ακόμα και οι άν- 
δ ρ ες , γ ια τί π ισ τεύουν πως με την 
τρανή του χάρη έχει την δύναμη να 
προφυλάγει τον άνθρωπο από το κα
κό, τις πληγές και τις λαβωματιές, γιατί 
όποιος το φορά "δεν τον κολλά ή δεν 
τον πιάνει το βόλι".

Ανήμερα του Σταυρού, ο παππάς 
μοιράζει στην εκκλησία το "Σταυρο- 
λούλουδο". Είναι ο βασιλικός, που 
ούμφωναμετηνπαράδοοη, φύτρωσε 
εκεί που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Οι 
γυναίκες παίρνουν αγιασμό από την 
εκκλησία και μ' αυτόν π ιάνουνε και
νούργιο προζύμι.

Του Σταυρού αρχινάνε οι χειμωνιά
τικες μέρες. Φεύγουν οι “ουρανοί", οι 
πελαργοί και τα χελιδόνια και τα παι
διά στα χωριά τροαγουδάνε:

Άφήνου σύκου τσι σταφύλ' 
τσι σταυρό τσιλιχνιστήρ 
τσ' έρχουμι τσιβρίσκου, 
φύτρα, φύτρα, φύτρα.
Παρ' τι τ'γκατσπουδιάμας, 
τσι δό τι μας καλουσύν,
Παρ' τι τ'τζαμπ νιά μας, 
τσι δό τι μας κι υγειά μας.
Παρ' τι κι ουκνιά μας,
τσι δό τι μας κι προυκουπή σας
φύτρα, φύτρα, φύτρα".
Από του Σταυρού γενικά αρχίζουν οι 

φθινοπωρινές δ ο υ λε ιές  των γεω ρ
γών και των ξοχάρηδων και οι προε
τοιμασίες για τον χειμώνα.

Επιμέλεια: Αστυφ. Σερ. Τσοχαντάρης
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Ο κόσμος
του πνεύματος και της τέχνης

Η σχέση της τέχνης και του χρήματος ήταν το θέμα της διά

λεξης που έδωσε ο Ιων Βορρές, διευθυντής του Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Για να δείξει 

ότι από την αρχαιότητα η εμπορική αξία των έργων επίσκιαζε την 

καλλιτεχνική, με αποτέλεσμα τη λεηλασία πλήθους αρχαιολογικών 

θησαυρών, χρησιμοποίησε τρία πολύ γνωστό ιστορικό παραδείγμα

τα: α) Τη λεηλασία των Δελφών από το Νέρωνα όπου μεταφέρθηκαν

2.000 γλυπτό στη Ρώμη, β) τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από 

τους Σταυροφόρους το 1.204 μ. Χρ. και γ) το πασίγνωστο παράδειγ
μα του λόρδου Ελγιν που ανάλωσε τη ζωή του προσπαθώντας να 
πουλήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Παράξενο και όμως αληθινό. Ενας Ιάπωνας πρωτοστατεί στην 

ίδρυση Ολυμπιάδας θεάτρου. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη Τα- 

ντάσι Σουζούκι ο οποίος υποστηρίζει μάλιστα ότι η πρώτη Ολυμπιά

δα θεάτρου πρέπει να γίνει στους Δελφούς, γιατί η Ελλάδα θεω

ρείται το κέντρο του πολιτισμού. Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, 
είχε καταπλήξει πρίν λίγα χρόνια στα πλαίσια των Διεθνών Συνα

ντήσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Κέντρου Δελφών, με την παρουσίαση των "Τρωάδων" και της "Κλυ

ταιμνήστρας". Στην πατρίδα του θεωρείται καινοτόμος για τα νέα 

στοιχεία που έχει εισάγει στα θεατρικά δρώμενα, θεω ρεί δε, ότι, 

η δημιουργία της Ολυμπιάδας θεάτρου θα φέρει τις χώρες πιό κο

ντά και θα βοηθήσει να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα. Ο ίδιος 

αναφερόμενος στην πατρίδα του και τη σύγχρονη θεατρική παρα
γωγή, τονίζει με έμφαση ότι: "Εργα νέα γράφονται πολλά, ο Ιάπωνας 

όμως εκφράζεται με το σώμα του μέσα από το οποίο έχει περάσει 

σαν συσσωρευμένη γνώση η παράδοση. Είναι φυσικό λοιπόν να τρε

φόμαστε από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γιατί επί πλέον αισθανό

μαστε μεγάλη συγγένεια με την ελληνική τραγωδία. Βεβαίως δε 

χρησιμοποιούμε αυτούσια τα κείμενα, κάνουμε προσαρμογή και ο 

τρόπος που τα δίνουμε είναι καθαρά ιαπωνικός, θα επιθυμούσα να 
υπάρχει μιά ανταλλαγή, όπως δηλαδή εμείς παίρνουμε το ελληνικό 

κείμενο και το δίνουμε με τον ιαπωνικό τρόπο, να γίνεται η αντίστοι

χη διεργασία από την πλευρά σας. Αν αυτό γίνει, ελπίζω ότι θα συ

ναντηθούν τα καλύτερα στοιχεία του ιαπωνικού θεάτρου και του ελ

ληνικού και θα γεννηθεί ένα καινούργιο, καταπληκτικό θέατρο".

Ο διάσημος βρετανός συνθέτης Τζον Ταβενέρ, συγκινημένος 

από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, έγραψε ένα μουσικό 

έργο (κλασική μουσική) αφιερωμένο στη μνήμη της μεγάλης Ελλη- 

νίδας το οποίο ονόμασε "Μελίνα". Ελπίζει δε να παρουσιάσει το έρ

γο, του χρόνου στο Ηρώδειο, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αθη
νών. Αναφερόμενοι στον Ταβενέρ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 

μεγάλος συνθέτης γνώρισε και ασπάσθηκε την ορθοδοξία η οποία 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης της συνθετικής του εργασίας. Δύο από 

τα "θρησκευτικά του" έργα τα οποία εμπνεύσθηκε και έγραψε στην 

Ελλάδα, είναι ο "Ακάθιστος Υμνος" και η "Αποκάλυψη" την οποία θα

ολοκλήρωνε -όπως ο ίδιος λέει- στην Πάτμο, αν δε βιαζόταν λόγω της 

επέμβασης που έκανε στην καρδιά του. Αυτή την εποχή ασχολείται με 

την παραγωγή μιάς κινηματογραφικής ταινίας που θα έχει ως θέμα την 

"μετά θάνατον ζωή". Το σενάριο της ταινίας έχει αναλάβει μιά φίλη του 

ορθόδοξη μοναχή σνόματι θέκλα και θα πρωταγωνιστίσει η επίσης φί

λη του ηθοποιός Μία Φάροου. Οσο για το σκηνοθέτη, ο Ταβενέρ τονίζει 

ότι "χρειάζεται ένας άνθρωπος με βαθειά κατανόηση της ελληνορθό
δοξης θρησκείας και αγάπη για τη μουσική".

Ακόμιη και το πιό μικρό αντικείμενο, αρκεί να συνιστά τέχνη, μπορεί 
να μετατραπεί σε τεράστια ηθική δύναμη. Αυτή έχει ανάγκη προ 

παντός στις μέρες μας ο ελληνισμός. Ας συμβάλλουμε όλοι μας: Λόγια 

συγκίνησης από τον μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, εν όψει της 

κινητοποίησης της Εθνικής Πινακοθήκης για την απόκτηση του πίνακα 

του Ελ Γκρέκο Ό  Αγιος Πέτρος". Ηδη ετοιμάζεται εντατικά το CD με 

τη μουσικ προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έγραψε για 

να βοηθήσει με τις πωλήσεις του την αγορά του περίφημου π'νακα. 

Πρέπει να τονίσουμε πόντος ότι οι προσφορές είναι από κάθε πλευρά 

αξιόλογες και υπολογίζεται ότι πολύ σύντομα θα έχει συγκεντρωθεί 

το απαιτούμενο ποσό για την αγορά του π'νακα.

ΟΖακ Λάνγκ, πρώην υπουργός πολιτισμού στη Γαλλία και νυν ευ

ρωβουλευτής, είναι πολύ γνωστός στην πατρ'δα μας από τις συ

χνές επισκέψεις του, όπως πολύ γνωστή είναι και η αρχαιολατρεία του. 

Ας δούμε όμως πως εκφράστηκε για την Ελλάδα σε συνέντευξη που 
έδωσε πρόσφατα σε εβδομαδιαία εφημερίδα: Ή Ελλάδα είναι κάτι σαν 

δεύτερη πατρ'δα μου, θαυμάζω απεριόριστα τον Περικλή, είναι μιά 

προσωπικότητα που θα ήθελα να συναντούσα όπως επίσης τους αρ

χιτέκτονες και τους γλύπτες του 5ου αΧρ. αιώνα. Ο Παρθενώνας είναι 

το σύμβολο της Αθήνας και της δημοκρατίας, θα προτείνω στο Ευρω

κοινοβούλιο να διαβάσουμε καλά τα λόγια του Περικλή..."

Ο Ψυχρός Πόλεμος μπορεί να τελείωσε, το τείχος του Βερο

λίνου να έπεσε και οι διαφορές Ανατολής - Δύσης να αμβλύν- 
θηκαν, αλλά ο Τζέΐμς Μπόντ ζε ι και βασιλεύει. Μέχρι σήμερα πέντε 

γνωστοί ηθοποιοί έχουν ενσαρκώσει τον πασίγνωστο Ό07" με πρώ
το και καλύτερο τον Σον Κόνερυ. Οι παραγωγοί όμως επιμένουν 

και για τις ανάγκες της νέας ταινίας που είναι στα γυρ'σματα, επέ- 

λεξαν τον έκτο κατά σειρά "κατάσκοπο 007" που ακούει στο όνομα 

Πιέρς Μπόσναν. Ο τίτλος της νέας ταινίας που είναι στα "σκαριά" 

θα είναι “Χρυσομάτης" και θα βασίζεται στο γνωστό μυθιστόρημα 

"Βίλα της Τζαμάικα", του Ιαν Φλέμιγκ.

Πριν από λίγους μήνες μάθαμε από τις εφημερίδες και τα πε

ριοδικά ότι ποσοστιαία ερχόμαστε πρώτοι στην Ενωμένη Ευ

ρώπη σε απορρόφηση κεφαλαίων σχετικά με ερευνητικά προγράμ

ματα. Σήμερα μαθαίνουμε σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμ

ματείας Ερευνας και Τεχνολογίας και του Εθνικού Κέντρου Ερευνας
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I  Ο κόσμος
του πνεύματος και της τέχνης

Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" ότι περισσότεροι από 3.000 Ελ

ληνες εργάζονται σε μεγάλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιστημόνων, α
πορροφούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδός και έπειτα η Ευ
ρώπη. Ολα αυτό αποτελούν τρανή απόδειξη ότι ο Ελληνας όταν βρί

σκεται στο ανάλογο ευνοϊκό περιβάλλον δημιουργεί και διαπρέπει 

κερδίζοντας πρωτιές και διακρίσεις.

Ο Νίκος Μουμουζέλης, καθηγητής στο φημισμένο βρετανικό Πα

νεπιστήμιο London School of Economics, θεωρείται ως ένας από 

τους πιό επιτυχημένους Ελληνες του εξωτερικού στο χώρο της κοι- 
νωνιολογίας. Ο ίδιος λέει σχετικά με τις εργασίες του ότι: "πιστεύω 
πως το πιο πρωτοποριακό πράγμα που έχω γράψει αφορά θέματα ι

στορίας για εννοιολογικά εργαλεία και για τον τρόπο με τον οποίο μπο
ρείς να φέρεις κοντύτερα αντίθετες προσεγγίσεις. Ο άλλος τομέας 

που έχω την εντύπωση ότι επηρέασα την επιστήμη μου, είναι η κοινω- 

νιολογία της σύγχρονης Ελλάδας και διάφορα θεωρητικά άρθρα που 

έχω γράψει για την κοινωνιολογία της ανάπτυξης".

Με προτροπή του Ξενοφώντα Ζολώτα και υπό τηγ εποπτεία του 

Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Περικλή Θεοχάρη, 

ξεκίνησε ήδη και βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η καταλογογράφηση 
της βιβλιοθήκης Ί. Συκουτρή" που στεγάζεται στο υπόγειο της Ακα

δημίας Αθηνών. Ο πλούτος της βιβλιοθήκης που αριθμεί περί τους
200.000 τίτλους αλλά και ο μεγάλος αριθμός σημαντικών εκδόσεων 

που περιέχει, αποτελούν ένα σημαντικό θησαυρό που προέρχεται κατά 

κύριο λόγο από δωρεές. Καθημερινώς η καταλογογράφηση απο

καλύπτει σημαντικώτατες εκδόσεις των 15ου, 16ου και 17ου αιώνα ό

πως τους Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου (1570), την Ηθική Φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη (1688), τα Απαντα του Λούθηρου II579) κ.α. Παράλληλα 

με την καταλογογράφηση θα υπάρξει εκδοτικό πρόγραμμα στο οποίο 

θα περιληφθούν οι επιστημονικοί κατάλογοι βιβλίων ιδιωτικών συλλο

γών που ανήκουν πλέον οτην Ακαδημ'α Αθηνών.

Ο Ελληνας συνθέτης, Γιώργος Κουρουπός, γνώρισε μεγάλες 

δόξες πρόσφατα στη Γαλλία με τη μουσική που έγραψε για 

την τραγωδία "Ανδρομάχη", που παίχθηκε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν. 

Σύμφωνα μάλιστα με τις γαλλικές εφημερίδες θεωρήθηκε ως ο πιο 

"Γάλλος" από τους σύγχρονους Ελληνες συνθέτες.

Οι Ευρωπαίοι του 20ου αιώνα είμαστε όλοι Ελληνες βροντοφώναξε 
ο ιστορικός καθηγητής της Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανε

πιστήμιο της Οξφόρδης Τζόρτζ Στάινερ, στη διάλεξη που έδωσε στο 
Φεστιβάλ του Σάλτσμουργκ. Ο διάσημος καθηγητής ξεκινώντας την ο

μιλία του από το μύθο της Ευρώπης που έκλεψε ο Δίας παρατήρησε 
ότι στην πραγματικότητα δεν εκλάπη η Ευρώπη από το Δία αλλά μάλλον 

η Ελλάδα από την Ευρώπη. Οι πολιτικές εικόνες, η λογοτεχνία, η ζω

γραφική, η μουσική και όλα τα έργα σΐΛ/ειδητοποίησης της ανθρώπι

νης μοίρας ολόκληρος ο 20ος αιώνας ανατράφηκε από τους Ελληνες.

Λειτουργία του Ορφέα ονομάζεται το νέο μουσικό έργο που φέρει 
την υπογραφή του μεγάλου Ελληνα μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρ- 

κόπουλου. Το νέο αυτό έργο στηρίζεται στους αρχαίους Ορφικούς Υ

μνους και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Konzerthaus της Βιέννης, τον Ο

κτώβριο του 1993. Η πρώτη αυτή παρουσία, ηχογραφήθηκε και κυκλο

φόρησε σε δίσκο, αποσπώντας αρκετά καλές κριτικές. Τώρα το έργο 

αυτό κυκλοφορεί και στην Ελλάδα σε πληρέστερη μορφή και με δια

φορετικό ύφος. Πρόσφατα μάλιστα το έργο παρουσιάστηκε κατόπιν 

προσκλήσεως της κυπριακής Βουλής στα όρια της Δμμοχώστου.

Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ζαχάρωφ με θέμα "Βιοπο- 

λιτική, Βιοπεριβάλλον, Βιοπολιτισμός στην επόμενη χιλιετία", η 
αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Γεωργανά, επέδωσε αναμνηστική πλακέ- 

τα στην Ελενα Μπονέρ, για τη συνεχή υποστήριξή της στο έργο του 
Ρώσου νομπελίστα, Αντρέι Ζαχάρωφ. Η Ελενα Μπονέρ, χήρα του Ζα
χάρωφ, ανταποδίδοντας την τιμή που της επεφύλαξε η πόλη των 

Αθηνών, προσέφερε αναμνηστικό μετάλλιο στη μνήμη του Αντρέι 

Ζαχάρωφ προς το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πλάθιντο Ντομίνικο, ο Λουτσιάνο Παβαρότι και ο Χοσέ Κα- 

ρέρας, "η αγία τριάδα της όπερας", ένωσαν τις φωνές τους 

στο στάδιο Dodger του Λος Αντζελες σε μιά κορυφαία συναυλία 
που μεταδόθηκε ζωντανά σε 210 χώρες, με την ευκαιρία της 

λήξεως του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου,. Την πολυ
μελή ορχήστρα που συνοδέυσε τους καλλιτέχνες που τραγούδη

σαν άριες από ιταλικά και γαλλικά μελοδράματα, διεύθυνε ο μαέ
στρος Ζούμπιν Μέτα. Για το σκηνικό που όλοι θαυμάσαμε εργάστη

καν σε 24ωρη βάση, εξακόσιοι τεχνικοί.

Λεπτός, ψηλός, ηλιοκαμένος, μυώδης, παρά τα 78 του χρόνια, 

παραμένει ακμαίος και δημιουργικός. Πρόκειται για τον με

γαλύτερο εν ζωή αμερικανό θεατρικό συγγραφέα, Αρθουρ Μίλερ, 

που βρίσκεται αυτή την εποχή στο Λονδίνο για να παρουσιάσει το 

νέο του θεατρικό έργο "Σπασμένο γυαλί'. Οταν τον ρώτησαν τι άλλο 

τον απασχολεί εκτός από το γράψιμο (συνέντευξη στην εφημερίδα 

"Ιντιπέντεντ"), απάντησε: "η πολιτική και η κοινωνική ανάπτυξη. Ολα 
αυτά τα γεγονότα γύρω από τη διοικητική πρακτική του Κλίντον είναι 

ενοχλητικά αυτή τη στιγμή. Αν το δεις πιο καθαρά δεν υπάρχει σκάν

δαλο. Ο Κλίντον δεν είναι το θέμα, το θέμα είναι αν χρησιμοποιείται 

ο πλούτος που υπάρχει για να κάνουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Είμαι 

απαισιόδοξος. Στο πέρασμα του χρόνου έχουν επιτευχθεί πράγμα

τα. Αν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν έτσι, μια ζωή έχουν 
να ζήσουν και σ' αυτή τη ζωή υπάρχει σήμερα μεγάλη απελπισία, 

διαλυμένο ηθικό. Ο άνθρωπος νιώθει ανασφάλεια για το αύριο και 

όταν έχεις ανασφάλεια ζε ίς  σε κατάσταση άγχους".
Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κων/νος Κούρος
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Μια από τις τελευταίες εκπομπές του National Geographic Explorer 
έφ ερε στο φως της επικαιρότητας το μαρτύριο της αρκούδας, που κάτω από βασανιστήρια 

και ξυλοδαρμούς αναγκάζεται να λικνίζεται υπό τους ήχους του ντεφιού του Τσιγγάνου, 
ένα μαρτύριο που κάθε άλλο τιμά τον πολιτισμό μας.

Στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμη 
στον τομέα αυτό και γενικά στον τομέα της κακομεταχείρισης των ζώων

η "Αστυνομική Επιθεώρηση"
αναδημοσιεύει το σχετικό κείμενο του περιοδικού National Geographic, 

καθώς και αποσπάσματα από το επίκαιρο διήγημα "Αρκούδα" του Μιχαήλ Μητσάκη, 
που πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ακρόπολις" της 7.2.1893, και 

που αποδεικνύει ότι η Ελληνική διανόηση είχε πολύ νωρίς ευαισθητοποιηθεί σχετικά.

Θρήνος για την Αρκούδα
Στα δ ρ ο σ ερ ά  δάση της δυτικής 

Τουρκίας η μικρή καφετιά αρκούδα λι- 
κνίζεται οτη μητρική αγκαλιά. Ο εχ 
θρός όμως εμφ ανίζετα ι. Η μητέρα  
σ κοτώ νετα ι και το  μ ικρό πω λείτα ι 
στους γύφτους,οι οποίοι θα τρυπή- 
σουντημύτητου για νατού περάσουν 
τον ατσάλινο χαλκά, τον πρώτο από 
τους πολλούς που θα δεχθε ί στην 
οκληρη καριέρα του. Τ α βασανιστήρια 
του ζώου έχουν πλέον αρχίσει. Στη 
συνέχεια, η αρκούδα με την απειλή 
του ξύλου θα μάθει να υπακούει.

Το Μαύρο Σύννεφο, μια αρκούδα η
λικίας εννέα μηνών, άρχισε να εκπαι
δεύεται. Σε λίγο θα ενωθεί με άλλες 
αρκούδες, όπως η αλυσσοδεμένη  
βετεράνος του είδους, για να κερδί
σει το φαγητό της χορεύοντας στους 
δρόμους της Κωνσταντινούπολης.

Ο παραγωγός Sarah Cunliffe έμαθε 
για πρώτη φορά για το δράμα της αρ
κούδας από διαφήμιση εφημερίδας 
που καταχωρείτο με τη χορηγία της 
"Liberty Campaign" (εκστρατεία για 
την απελευθέρωση της αρκούδας). Η 
διεθνής αυτή προσπάθεια προωθεί
ται από την Παγκόσμια Οργάνωση 
Προστασίας των Ζώων (WSPA) για να 
οώ οει τις "α ρκούδες χορεύτρ ιες", 
πολλές απ αυτές λιμοκτονούσες και 
τυφλές,

Κοινό θέαμα στη Μεσαιωνική Ευρώ
πη, οι "αρκούδες - χορεύτριες" σέρ
νουν ακόμη τα βήματά τους στους 
δρόμους των πόλεων της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ασίας. Οι τουρίστες 
πληρώνουν 15 δολλάρια για μια φω- 
τογράφ ιοη μαζί τους, ενθα ρρύνο - 
ντας ένα σύστημα ταυτόχρονα πα
ράνομο και φρικτό.

Η εκπομπή του EXPLORER "Οι τελευ
τα ίες αρκούδες - χορεύτρ ιες" απο
καλύπτει την παράνομη πλευρά του 
εμπορίου της καφέ αρκούδας, ο πλη
θυσμός της οποίας είχε τελευταία ε 
πικίνδυνα μειωθεί εξαιτίας των συλλη- 
ψεών της και της απώλειας του φυσι
κού της περιβάλλοντος. Το φιλμ απο
καλύπτει τις α να τρ ιχ ια σ τικές  συν
θήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα αυ
τά είνα ι υποχρεω μένα να ζουν. Το 
σ τέλεχος της WSPA V ictor Watkins 
και η ομάδα του εισχώρησαν σε εγκα
ταστάσεις Τσιγγάνων και με κρυμμέ
νες βιντεοκάμερες ανακάλυψαν αιχ
μαλωτισμένες αρκούδες. Με τα ντο
κουμέντα αυτά και ριψοκίνδυνες επι
δρομές της Τουρκικής και Ελληνικής 
Αστυνομίας κατασχέθηκαν τα ζώα.

Σε μία νυχτερινή επιχείρηση, 12 αρ
κούδες αλυσοδεμένες οε δένδρα ε 
νός πάρκου της Κωνσταντινούπολης 
διασώθηκαν. Ο φακός στρέφεται στο 
Μαύρο Σύννεφο και τ ο μικρό ζώο είναι 
πλέον λεύτερο να αρχίσει ένα ταξίδι 
για μια νέα  ζωή οε ένα  άσυλο που 
μοιάζει με το φυσικό του περιβάλλον.

Για τους Τσιγγάνους το εμπόριο της 
"αρκούδας - χορεύτ ριας" είναι μια αρ- 
χαία παράδοση. Ένας κάτοχος μιας 
τέτοιας αρκούδας δηλώνει: ‘θέλω οι 
γιοι μου να κάνουν τη δουλειά που κάνω 
εγώ. Αν μας πάρουν τις αρκούδες, δεν 
ξέρω τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν'.

Η WSPA υποστηρίζει ένα σχέδιο για 
να βρει στους Τσιγγάνους άλλες ερ 
γασίες. Ο Victor Watkins δηλώνει ότι 
αν οι "αρκούδες - χο ρεύτρ ιες" ξα- 
ναεμφανιστούν στην Τουρκία ή στην 
Ελλάδα η επιχείρηση απελευθέρωση 
θα επαναληφθεί για να δώσει ένα τέ
λος στο μακάβριο αυτό χορό.
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Η ΑΡΚΟΥΔΑ
‘μπράβο, μπράβο!... Χόρεψε τώρα και 

λιγουλάκι, για να ιδούνε οι κυρόδες..."
Και η αρκούδα, σειούσα τον χαλκόν, 

όστις περιβάλλει τα ααγό via της. κλαγ- 
γάζουσα τον κρίκον, όστις διατρυπών 
συνέχει το επάνω προς τα κάτω χείλος 
της. κροταλίζουσα την μακράν άλυ- 
σον. δ ι' ην κρατεί αυτήν δεμένην ο α 
φέντης της. αρχίζει να περιγυρνά τον 
κύκλον των παιδιών. Ο βλάχος, με μι
κρόν καλπάκι. μόλις στηριζόμενον επί 
της κορυφής της κεφαλής του. παμμέ- 
λα ιναν πυκνήν κόμην, ανήμερον. α 
κανθώδη γένεια πλαισιόνοντα τηνη- 
λιοκαμμένηνόψιν του, ψηλός, φουατα- 
νελλάς. στεκόμενος εν  μέσω, εις το 
κέντρον. κρούει δια των δακτύλων του

το ντέφι που βαστά εις την παλάμην 
του. και τραγουδεί ανώμαλον και άξε
στο ν και δύσηχον τραγούδι, με ξενί- 
ζοντα σκοπόν, αγνώστους λέξεις, α- 
κατάληπτον την έννοιαν. Κι εκείνη, 
προς το δούπον του προσπαθεί να 
αρμόσει τα βήματα αυτής, να κινηθή 
ερρύθμως, με τα σκέλη απλωτά, εις  
όρχησιν. διαγράφουσα πέριξ του βλα- 
χου τροχιάν κανονικήν, χονδροειδώς 
λυγίζουσα το άκομψον κορμί της. και 
ακκιξομένη κωμικώς. πηδώαα κάπου 
κάπου, και μουγγρίζουσα συχνά...

Θα τηνσυνέλαβεν. αναμφιβολως, αρ- 
κουδόπουλονμικρόν, αρτίτοκον. εις  
καμμίαν φάραγγα του Πίνδου, της Ροδό
πης. νεωγνόν πλήρες αγριότητος και 
ρώμης, γεμάτοναπό τονακάθεκτονχυ
μόν ζωής θηριώδους, γεννημένον απο- 
κάτω από το φύλλωμα καμμιάς γηραιας 
οξιάς ή κανενός γιγαντίου γράβου. μέσα 
εις των δασών τα μαύρα βάθη, δίπλα εις 
την φοβερόν βοήν του παραρρέοντος 
χειμάρρου, νύκτα τινά. τρικυμιώδη, υπό 
την χιονιώδη του βορρά πνοήν, και υπό 
την αμυδράν λάμψιν των αστέρων, μα
στιζόμενων υπο της κατ αιγίδος. Θαεκαι- 
ροφυλάκτησε βεβαίως, κάποιαν στιγμήν, 
καθ'ην θα έλαπεν η μάννα, ο πατήρ του. 
προς αναζήτησιν βοράς, ανύποπτοι, θα 
το είχαν αφηση μόνον, έρημον, εμπι- 
στευμένον εις την αγκαλιάν της μητρός 
φύαεως. χωμένονεις τον ίσκιον της φω- 
ληας του, καιπεριμένοννα γυρίσουν.

Και από ημερών κατασκοπεύων. ενε- 
δρεύων μετά προσοχής, άμα το ηύρεν 
έτσι, εκατάλαβε πως ήτον εγκατελειμέ- 
νον. καιανυπεράσπιστον, θενάέτρεξεν 
αμέσως θα εχώθ' εις την μονιάν του. θα 
το ετύλιξε διαμιάς εις το καπότον του. 
θα το εζάλισε. θα το ετύφλωσε. και θα το 
άρπαξεν αιφνίδια, σπαράζον σαστισμέ- 
νον. ανίκανον ν αντισταθή κατά της 
βδελυράς δυνάμεως του δόλου, προς 
της απάτης την τεχνικήν έφοδον.

Και αφού άπαξ έγινε τοιουτοτρόπως 
κύριός του, θα το μετέφερεν εις την οι- 
κτράν του κατοικίαν, εις την αχυρόπλε- 
κτον καλύβαν του. και θα του έκοψε τα 
νύχια τ' ανυπόμονα να εμπηχθούν εις 
σάρκα, θα ξερρίζωσε τα δόντια του. άτι- 
να κνίζει από τώρα αίματος η όρεξις. θα 
του ετρύπησε τα χείλη, δια να περάση 
μεταξύ τον κρίκον, θα εδέσμευσεμε τον 
χαλκόν το ρύγχος του θα ήρμοσε την ά- 
λυσον. όπλα φυλακτικά της ανανδρίας 
του. δειλής προς ασφάλειάν του πονη
ριάς μηχανεύματα. Και αφού έτσι εοι- 
γούρευσε το άθλιον πετσί του. θέν απέ

μεινε ζώον έκτοτε μαζί του. θα το εκρά- 
τησε καιρόν συγκλυόμενον όπως αυ τός 
εντός της βρώμας της δυσώδους τρώ
γλης του, θα του εκόλλησε την λέραν 
του κορμιού του. θενά του μετέδωκε τις 
ψείρες του. και θενά ήρχισε δια της πεί
νας. δια της δίψας, δια του ξύλου, δια 
του φόβου, δια της βίας, της πειθούς και 
της ανάγκης, τυραννιών αυτό, παιδαγω
γών αχρείως εις τοιαύτα παίχνια. προς 
τέρψιν μέλλουσαν των όχλων. Αφού δε 
το εγύμνασε καλά - καλά, αφού κατάπνι
ξε βραδέως βαθμηδόν εντός του παν 
γενναίονένατικτον, αφού το έκαμενλη
μών. απόζον, οκνηρόν τετράποδον. ε- 
κνευρισμένον κατοικίδιον. αφού το εκα- 
τάντησε των φαύλων επιθυμιών του όρ- 
γανον τυφλόν, μέσον ασυνείδητον, χω
ρίς υπερηφάνειαν, χωρίς θέλησιν. θα το 
επήρ'από το χαλινάρι, και το σέρνει τώ
ρα δαύλον. ανά τας συνοικίας των χω
ρίων. ως χειρόηθον μαϊμού, δια να επί
δειξη την θαυματουργόν του ικανότητα. 
Κι ελεεινόν, ταπεινωμένον. δειμαλέον. 
άτονον. υπείκον εις τους ραβδισμούς. 
εις τας στερήσεις και εις την συνήθειαν, 
αυτό γυρίζειμετ αυτού, χορεύει υποκρί
νεται. χειροφιλεί, δέρεται. γρυλίζει...

'-Χόρεψε καλά, μωρή...'
Κι επισειόμενον το ρόπαλον. εξαίφνης, 

απειλεί αυτήν, ανόρεξον δειχνομένην...
Χόρεψε καλά, ταλαίπωρη αρκούδα, 

χόρεψε καλά δια να μη φάγη λακτισμούς 
ο πισινός σου!Χόρεψε γρήγορα και χό
ρεψε θερμά, δια να μην σου αργάσουν 
το τομάρι οι ξυλιές! Χόρεψε τεχνικά και 
χόρεψ εύθυμα, διότι το βράδυ, μέσα εις 
την πνιγηράν σας τρύπαν, όπου άγχεται 
το στήθος σου. δεν θα βρεθεί ούτε καν 
ένα κόκκαλον να γλύψηςί...

Και αν από τα μάτια τα μικρά σου, κάπο
τε. τα θαμβωμένα, στιγμιαίον όνειρον α
ποστασίας διελαυνει, συλλογίσου, ότι υ
πάρχουν εις τον κόσμον και άλλαι αλυσί
δες. και χονδρότεροι! Και αν, ενίοτε, το 
βλέμμα το καμμύονσου, μ έρωταπροση- 
λούται εις του αντικρύ βουνού τα πλάτη, 
σκέψου πως πριν να κάμης κι εν ακόμη 
βήμα δι εκεί, περισσότερ από μίαν θενά 
ειν αι ράβδοι που θα σου συντρίψουν τα 
πλευρά! Και αν από τον σκοτισμένον 
νουν σου. και τ'ασφυκτιώντα στέρνα σου. 
και την ψυχήν σου, την βασανισμένην. πό
θος περνά, ανάμνησις, επιθυμία, μάταιον 
ορμέμφυτον, ω. ενθυμήσου πως δεν έ 
χεις πλέον ούτε νύχια κοπτερά ούτε ο
ξείς οδόν τας, ού τε μυς αδρούς, ούτε αλ
κήν πνευμόνων, ούτε σφρίγος αίματος!...

Μετάφροση-επιμέλε ic* Υ/A’ Κ. Δανουσης
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To 1894 απ οτελεί ένα  σημαντικό 
οταθμό στην εξέλιξη των αστυνομικών 
πραγμάτων οτη χώρα μας. Ως τότε η 
τοπική αστυνομία ασκείτο στην Αθήνα 
και τον Πειραιά από τη Διοικητική Αστυ
νομία, σώμα πολιτικό που συνεοτήθη 
το 1849 με τη φιλοδοξία να μιμηθεί την 
Αστυνομ ία  του Λονδ ίνου, ενώ στη 
λοιπή χώρα από τη Δημοτική Αστυνο
μία, δηλ. τους κατά τόπους δημάρ
χους, τους δημοτικούς αστυνόμους 
και τους αστυνομικούς κλητήρες τους 
(κοινώς "τραμπούκους"). Η κατάσταση 
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας βρι
σκόταν οε τέτοιο απογοητευτικό ση
μείο, ώστε ο Χαρίλαος Τρικούπης -αν 
και αντιμετώπιζε φοβερή δημοσιονο
μική στενότητα- αποφάσισε τη μεταρ
ρύθμιση του αστυνομικού συστήματος 
με στόχο να αποοπάσει την αστυνο
μική υπηρεσία από τη ’μάχαιρα του κομ
ματάρχου", όπως έλεγε. Ο Νόμος ΒΡΠΗ, 
του 1893 ήλθε να υλοποιήσει την από
φασή του.'

Οι δημοτικές αρχές απαλλάχτηκαν 
από τηνάοκησηαστυνομικώνκαι ανα- 
κριτικών καθηκόντων. Βέβαια ο Οθωνι
κός νόμος για τη Δημοτική Αστυνομία, 
νόμος ιδ ια ίτερα  μακρόβιος, εξακο
λουθούσε να ισχύει ως προς τις επι- 
μέρους διατάξεις του.2 Ως προς την 
άσκηση λοιπόν της αστυνομίας3 η χώ
ρα διαιρέθηκε οε δύο κατηγορίες πε- 
ριοχών. Στην πρώτη υπήχθηοαν οι 
δήμοι των οποίων η π ρω τεύουσα 
ήταν έδρα νομού, οι δήμοι που η πρω- 
τεύουσά τους είχε πάνω από 5.000 
κατοίκους και οι δήμοι Α. τάξης. Στη 
δ εύ τερ η  όλο ι οι υπόλοιποι Δήμοι. 
Στην πρώτη κα τη γο ρ ία  περ ιοχώ ν 
καθήκοντα “δημάρχων και δημοτικών 
αστυνόμων" -όπως αυτά καθορίζο
νταν από το νόμο για τη Δημοτική Α
στυνομία- ανατέθηκαν οε αξιωματι
κούς του Πεζικού, Πυροβολικού, Μη
χανικού, Ιππικού και Χωροφυλακής, Τ α 
καθήκοντα των μέχρι τότε αστυνομι
κών κλητήρων ανατέθηκαν σε Σώμα

στρατιωτικά οργανωμένο, καλούμε
νο "Αστυφυλακή",αποτελούμενο από 
ενωμοτάρχες β. τάξης, υπενωμοτάρ
χες και αστυφύλακες. Το νέο  Σώμα 
ουντασσόταν κατά Ενωμοτίες, κάθε 
μια από τις οποίες περιλάμβανε 1 Ε
νώ μ /ρχ  η, 1 Υ π εν /ρ χ η κ α ι5 -1 5  α
σ τυφ ύλα κες . Οι α σ τυφ ύλα κες  ως 
προς το μισθό τους διακρίνονταν οε 
τρεις τάξεις, διάκριση που αποτυπω- 
νότανκαι στα διακριτικά τους. Οι οπλί
τες της"Αστυφυλακής" προηγούνταν 
ιοοβάθμων τους της Χωροφυλακής, 
όταν ουνέπρατταν μαζί τους για την 
εκτέλεση υπηρεσίας.

Η Διοικητική Αστυνομία Αθήνας και 
Πειραιά διατηρήθηκε. Επαψε όμως να 
είναι πολιτική υπηρεσία. Ο Διευθυντής

της ήταν πλέον ανώ τερος αξιωματι
κός των προαναφερθέντω ν Σωμά
των, ενώ η υπηρεσία των Υπαστυνό- 
μω ν της -μετονομασθέντω ν σε Αστυ
νόμους- ανατέθηκε οε αξιωματικούς 
των Σωμάτων αυτών. Το κατώ τερο 
προσωπικό της (γραμματείς, αστυνο
μικοί κλητήρες, κ.λπ.) μετατάχθηκε υ
πό κάποιους περιορισμούς στην Α- 
στυφυλακή, ενώ καθήκοντα αγροφυ
λάκων στην περιφέρειά της ανατέθη
καν σε οπλίτες της Χωροφυλακής.

Από το νόμο λήφθηκε μέριμνα για 
την ποιοτική οτάθμη των αστυφυλά
κων. Οι νέοι αστυφύλακες κατατάσ
σονταν για δετή θητεία και κατά προτί
μηση π ρ ο σ λ α μ β ά ν ο ν τα ν  αφυπη- 
ρετήσαντες Υπαξιωματικοί του Στρα
τεύματος, με τετραετή  τουλάχιστον 
υπηρεσία και εξαίρετη ή άμεμπτη δια
γωγή, και οι γνωρίζοντες γραφή και α
νάγνωση κλητήρες της δημοτικής α
στυνομίας με τριετή τουλάχιστον υ
πηρεσία. εφόσον δεν είχαν συμπλη
ρώσει το 40ό χρόνο της ηλικίας τους.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 
καθήκοντα αστυνομίας ανατέθηκαν 
στη Χωροφυλακή. Σε περίπτωση έλλει
ψης αξιωματικών της Χωροφυλακής 
καθήκοντα αστυνόμων μπορούσαν να 
ανατεθούν σε αξιωματικούς και ανθυ- 
παοπιστές των ανωτέρω σωμάτων.

Οι αξιωματικοί - αστυνόμοι, ως προς 
τα καθήκοντα της χωροφυλακής, υ
πάγονταν στους κατά τόπους Μοι
ράρχους (δηλ. στις Μοιραρχίες), οι ο
ποίοι όμως δεν είχαν δικαίωμα επέμ
βασης στηνάσκηση της τοπικής αστυ
νομίας, Π ροϊστάμενος της Αστυνο
μίας της χώρας, όπως οργανώθηκε 
με το νέο  Νόμο, ανέλαβε ο Αρχηγός 
της Χωροφυλακής υπό τη διεύθυνση 
του Υπουργού των Εσωτερικών.

Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές 
του Στρατού, που εκτελούσαν αστυ
νομική υπηρεσία, φορούσανκανονικά 
τη στολή του Σώματός τους. Στο αρι
στερό όμως πλευρό του πηληκίου έ-
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Φεραν διπλό χρυσό σειρήτι. Οι της 
Χωροφυλακής εψ εραν κανονικά τη 
στολή τους χωρίς κανένα άλλο δια
κριτικό. Οι οπλίτες της Αστυφυλακής 
εφεραν μικρή και μεγάλη στολή. Η μι
κρή στολή αποτελείτο από μάλλινοχι- 
τώνιο και περισκελίδα το χειμώνα και 
λινό το καλοκαίρι, κράνος, λαιμοδέτη 
και άρβυλα, όπως εκείνα του Στρατού. 
Ο χιτώνας είχε χρώμα σταχτόχροο με

οτυνομικού συστήματος. Και πράγμα
τι οι αξιωματικοί, που ανέλαβαν την ά
σκηση της αστυνομίας, επιδάθηκαν 
με ζήλο στα νέα καθήκοντά τους με 
σ ημ α ντικά  α π ο τελ έσ μ α τα . Στην 
Αθήνα ο νέος θεσμός στράφηκε με ε 
πιτυχία ενάντια στην επιπολάζουσα 
χαρτοπαιξία και οπλοφορία, τηνπλεο- 
νάζουσα κρυφή πορνεία και τη μάστι
γα των "κουτσαβάκηδων". Τη θέση του

Δ ιευθυντή της Διοικητικής Αστυνο
μίας της Αθήνας και του Πειραιά τίμη
σε με το δικό του "δυναμικό" τρόπο και 
ο θρυλικός Μπαϊρακτάρης.

Ο νέος όμως θεσμός δεν ήτ αν δυνα
τόν να αποβεί μακρόβιος. Το Στράτευ
μα στερήθηκε ικανό αριθμό αξιωματι
κών και η ίδρυση της "Αστυφυλακής" 
θεωρήθηκε μια απ. τις αιτίες του θλιβε
ρού 1897. Κάτω από τις δυσμενείς συν
θήκες, που διαμορφώθηκαν από τη με
γάλη εκείνη ήττα, το σύστημα της "Α
στυφυλακής" ή "Στρατιωτικής Αστυνο
μίας" εξεμέτρησε το ζην στα 1906, ο
πότε ανατέθηκε οτη Χωροφυλακή η ά
σκηση και καθηκόντων αστυνομίας σε 
ολόκληρη τη χώρα.

ΣΓ|μειώθ€ΐς:
1. Ν όμος ΒΠΡΗ/23.3.1893 (ΦΕΚ, Α, 60) "Περί 

μ ετα β ο λ ή ς  του σ υ σ τή μα το ς αστυνομικής  
διοικησεως"

2. Β.Δ. της 31 Δ€κεμβρίου 1836.
3. θ α  πρέπει, μιλώντας για την περίοδο 1833 

- 1920, να διακρίνουμε τα καθήκοντα της ασ τυ
νομίας απ. εκείνα  της χωροφυλακής, κάτι που 

δύσκολα κατανοούν οι νεότερο ι συνάδελφοι.
4. Β λέπετε το από 29.12.1893 ΒΔ (ΦΕΚ. Β, 1/ 

1894), όπω ς τροπ οπ οιήθηκε από τα  ΒΔ της

Χιτώνιο οπλίτη 
της Αστυφυλακής

19,1,1894 (ΦΕΚ, Β. 9) και 31.7.1894 (ΦΕΚ, Β, 8 7). 

Επιμέλεια: Υπαστ. Α. Κων. Δανούσης

βυσινόχρωμα παραρράμματα. Στο 
περιλαίμιο του χιτώνα, πάνω σε βυσινί 
φ όντο  το π ο θ ετε ίτο  ο αρ ιθμός μη
τρώου του οπλίτη με ψηφία από λευκό 
μέταλλο. Στις επωμίδες ραφόταν ο α
ριθμός της Ενωμοτίας με βυοινί κλω
στή. Το κράνος είχε κι αυτό στρακτό- 
χροο χρώμα και βυσινί παράρραμμα. 
Εμπρός έφερε στέμμα από κρόκινη μέ- 
ταξα και κάτω απ. αυτό κυκλικό εθνόση
μο, πάλι από μετάξι [τα παρατιθέμενα 
σχέδια δίνουν μια πρώτη εικόνα της 
στολήςΐ. Στη μεγάλη στολή προστίθε- 
νταν δερμάτια λευκά γάντια.4

Οι οπλίτες της Αστυφυλακής έφ ε
ραν πλήρη εξάρτυση, αποσκευή και 
οπλισμό Συντάγματος Πεζικού, ζω
στήρα σπάθης [της ξιφολόγχης), πε
ρίστροφο οε θήκη δεμένο με βυσινό- 
χροο κορδόνι, τυφέκιο Γκρα και εκατό 
φυσίγγια τυφεκίου και πενήντα περι
στρόφου, Το πότε όμως έφ εραν το 
περίστροφο ή και μαζί μ. αυτό το όπλο, 
καθοριζόταν ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας.

Αυτή ήταν η Αστυνομία, με την ο 
ποία ο Τρικούπης προσπάθησε να α
ναστρέψει το δρόμο της διαφθοράς 
και δ ιάλυσης του προηγουμένου α-

Πηλήκιο αξιωματικού 
της Αστυφυλακής

Κράνος οπλίτη 
της Αστυφυλακής
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‘•Ύο Δημοτικό Συμβούλιο Keρκυραίων, επιστημονικά και πνευμα
τικά σωματεία, διάφοροι φορείς της Κέρκυρας, οι εργαζόμενοι 
στα Μ.Μ.Ε της Κέρκυρας, οι Νεολαίες των κομμάτων, φοιτητές 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητές του Μουσικού Γυμνασίου 
Κερκύρας και ο Κ ερκυραίκό ϊ λαός, συμπαρίστανται στο πνευμα

τικό ίδρυμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και υποστηρίζουν και ε
πιθυμούν, η στέγαση του Ιονίου Πανεπιστημίου να γίνει στα κτί
ρια του Παλαιού μας Φρουρίου, όπως αρχικά είχε αποφασισθεί 
κι έχουν γίνει και οι σχετικές μελέτες. (Φως της Κέρκυρας)

/ ι  Λ
*Σ το  Μεσολόγγι πραγματοποιήθηκε η 1 η Εκθεση Συνθέσεων Απο- 

ξηραμένω ν Φ υτώ ν σε π ίνακεν Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη που 
γίνεται στον ελλαδικό μαθητικό χώβοκαι τη διοργΟ/ωσαν oryck, 

θητές Γ τάξε ως των Τμημάτων Ανθοκομ fas'και Μ λΛ ρ ο ν ικ ώ ν  Υ̂  
παλογιστών του Τ .Ε Λ ® εσ α λα γγ ίου στη Λέσχη Α ξ ιζ ^ μ κ ώ ν  στην 
κεντρική πλατεία (Λταολογγίου. £υγχρόνω$ κι 
αυτή την έκ θ εσ ή  πραγματοποιήθηκε κάΓέκθε^η φ ω κ )  

στον ίδ/Q χ ώ φ  την οποίάδιοργάνώήε το Τμήμα Ηλεκτρ
W t f v p i  βέβαιο ότι με α υ τέντίϊ αξιέπαινες πρωτοβου

καλύτερα τιν ομορφιές του Μεσολεγ- 
\ς'$ψι6ΰργ(ας μέσα από τη γόνιμη συ-

^ ο  κάπνισμα π ρέπ ει να  χαρακτηρισθεί ως ναρκω τικό  που 

π ροκαλεί εθισμό. Αυτό ζη τε ί η Α μερικανική Ιατρική Ενωση με 

μ ελέτη  που έχ ει υπ οβάλλει στην κυβέρνηση. Η Ενωση που 
θ εω ρ είτα ι οργάνωση μ ε μεγάλη επιρροή, θεωρεί ότι τα τσι
γάρα δε δ ιαφ έρ ου ν  από ns σ ύρ ιγγες  κ α θ ώ ί είναι το μέσον  

για τη μεταφορά της νικοτίνης στον οργανισμό, και ζητεί να 
υπαχθεί το κάπνισμα σε κυβερνητική  ρύθμιση όπως έχει γίνει 
με επικίνδυνα ναρκωτικά (Σπαρτιάτικα Νέα)

»τνΐε επιι

.  π^θύσιο ιστι

V i

ίναιβ
;γνώ|

σε κφπ σύν γλυκύ»

'^Άγροτοτουριστικζ?  

κοινότητα Ψ αρ4  

που λ ε ιτο υ ρ γ ε ί 

νεταιρισ μόγυ  

ξενώνα του 

Φ λώ ρ ινα ν  (Η

:αιρισμός γυναικών συστάθηκε 1 
:α πρότΜια forth  ̂ υ λ γ ^

:πιOMcfa και είναι και κερδοφόρος. :
: ίη  χρήση τό

που ιφτοαΚευάσθηκε από τη νομαρχία  

της/ " Ρ·ος) J

‘'Σ τ ο  Πνευματικό Κένφο τ ^ Α ή μ ο ύ Α μφισσας, οι μαθητήν τ η ξ ' 

Β' Λ υκείου ανέβασαν την τραγωδία του Σοφοκλή, Αντιγόνη. 
Οσοι παρακολούθησαν την παράσταση έ γ ιν α ν  Κατάπληκτοι. 
Πραγματικά νόμιζες ότι παρακολουθούσες θεατρική παράστα
ση από επαγγελματίες ηθοποιούς. Η ^ κ τέλ εσ η  τω ν ρόλω ν ά

ψογη, η μουσική, τα σκηνικά κΜΜΜοσ&ύμιΛ&ινον όλα από 
τους ίδιους τους μαθητές. Τα παιδιά ερ γ ιφ τη κα ν  συλλογικά για 
να φθάαουν τον στόχο τους, με τη συμτήφάσταση και την κα

θοδήγηση του φ ιλόλογου κ. Λαγγουράνη. Αξιοθαύμαστο ήταν 

ότι τα παιδιά είχαν βιώσει τους ρόλους τους, τους είχαν κάνει 
κτήμα τους, ζούσαν στην εποχή του Σοφοκλή καθ' όλη τη διάρ
κεια  τη5 παράστασην (Φωκίς)

•Αρχές καλοκαιριού άρχισε η νέα  περίοδος εργασιών 1994 Του 
ερευνητικού προγράμματος Apxafas Ελίκην Στην 1η φάσή 
εργασιών θα  εκτελεστούν γεω φ ήσ εΐ5  στην περιοχή μεταξύ των 

ποταμών Σελινούντα και Κερυνίτη, όπου έχει εντοπισθεί χώρος 
αρχαίας κατοίκησης κατά ns περυσινές έρευνες. Στη συνέχεια οι 
γεω τρήσ εκ θα επεκταθούν και στην περιοχή μεταξύ τω ν ποτα

μών Κερυνίτη και Βουραϊκού. Παράλληλα θα εφαρμοσθεί γεω- 
ραντάρ σε όσο το δυνατόν εκτεταμένη περιοχή, στον εντοπισθέ- 

ντα χώρο αρχαίας οίκησης (Το Βήμα Αιγιαλείας)

ιτισμκη πρωτοβουλία χρεώθηκε στο 
κό της κοί τη μεστή δράση της η Χορωδία Χίου που 

ίσ θ Μ ^ Μ ά σ τΡάταστο ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου, με 
Ια στην Ελληνική μουσική Πρωτότυπες συνθέσεις και πα- 

,. -^ 'ς πάνω σε παλιά γνωστά έργα, αλλά και σε μουσικά κομ
μάτια τω ν μεγάλί& Κ λασσικώ ν, μάγεψαν το πολυπληθέί κοινό 

χειροκροτούσε αακψάτητα τους χορωδούς, τους μουσικούς 
ές αυτής την βραδιάν (Χιακή Φωνή)

'•"Μουσείο μοντέρνας τέχνης θα αφιερώσει ο Δήμοί Ερέτριας 
στο διάσημο ζωγράφο πατέρα του Χαλκιδισμού, ζω γράφ ο  την 

I  'ειρήνην και ζω γρ ά φ ο  τω νβ β νώ ν Dr Βασίλη Χαλκιδιώτη, ιατρό 
αιματολόγο, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μο- 
ντάγα. Επίσης ο Δήμοτη$!φβΛΜ>κυρήξει επίτιμο δημότη Ε
ρέτριας. Το μουσείο θα φ έ ρ ε ι τον τίτλο  “Μ ου σ είο  Βασίλη Χαλ- 

,κιδίΒΗΤ) - Τριαντάφ υλλου, Ειρήνην και Χαλκιδισμού". θ α  ε- 

κπλουτισθεί δε, με τη  συλλογή τω ν έρ γω ν  του που υπολογί- 

εται π ερ ί τα 4 δισεκατομμύρια. (Ευβοϊκδς Χρόνος)

ί τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας κατά του κα- 
πνίσμΜ^ς, η ομάδα τω ν μ α θη τώ ν ^ ι/Ύ Β χ ν ικ ο ύ  Λυκείου Λευ- 
κάδας, με τψ  υποστήριξιγταό' &α*9θύτού του συλλόγου τω ν  

ίαθττγητώΐλΈφι Α ντιιβπ νιστικού Συλλόγου Πάτρας και με 
τ ιν υ π ο δ ε ίξ ε ΐ ϊ  της εκπαιδευτικοί κ. Ντ. Μ αγκαφ ά, επ ισκε- 
φθήκανε δημόσια και ιδιωτικά καταστήματα, μοίρασαν κατάλ
ληλο δ ^ φ ώ & π 'ί^ υ λ ικ ά 'χ α ι  αφισσοί&όίήσαν παραστατικές 

εικ64?Τ. Την ίβΚ^ημέρα'γ ίνε  και ομιλία από την παραπάνω  

ε^ΓΪ5ιδευτίΚό*στο Ράδιο Στού νο ^Λ ευ κά δ α . Τέτοιες δ^αστηριό- 
τη τε ϊ τω ν ν έω ν  ή&έπει.£> λευκαδίτιχος λαός 8%ι μόνοΑ 

δ ε χ θ ε ί αλλά και να στηρίζει, εισακούοντας και εή 
τα μηνύματα που εγκλείουν. (Λευκαδίτικος Λόγί

‘•Ύην ημέρα της Ay. Τριάδας ο Σύλλογος τωΜίάερμιαδιανών Ατ

τικ ή ν  “Ο Κ ρόνον, εκπροσω πούμενος από το Γεν. Γραμματέα 

κ. Εμμ. Τζενάκη , ετέλ εσ ε  αρτοκλασία καέατη θεία Λειτουργία 
ττα Υ θ ύ χ ο  τσαχω/^οό-μάς Αγ. TfSma Μ ετά  τη θεία Λει

τουργία έγινε στο Κέντρο Υγείας, η τελετή  παράδοσην του Τή
λε Kapowf$ctyo0 και η έναρξη λειτουργίαν του, όπου η πα
ρ ου σ ία  του κόσμου ήταν έντονη και συγκινητική. Παρόντος 
ήταν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Επαρχίας Λασιθίου, εκπροσω

πώντας και τον κω λυόμενο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας 
κ.κ. Νεκτάριο, ηγούμενοι πολλών Μ ονώ ν, εφ ημέρ ιο ι, πρόε

δροι κοινοτήτω ν και συλλόγων. (Η Δίκτη)
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□•κ ειιιπημ mi teh no harm
ΤΗΛΕ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (VIDEOTEX)

Η τηλεεικονογραφία (videotex! είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τη
λεπικοινωνιακή εφαρμογή, που άρχισε να προσφέρει ο Ο.Τ.Ε. από 
την 1-3-1994, η οποία ανήκει στις λεγάμενες νέες τηλεπικοινωνια
κές υπηρεσίες. Μ' αυτήν επιτυγχάνεται η άντληση πληροφοριών πά
νω σε οθόνη τερματικού υπό μορφή γραπτού κειμένου ή σχεδίων.

Ο αναγκαίος εξοπλισμός για το χρήστη είναι μια τηλεφωνική 
σύνδεση και ένα κατάλληλο τερματικό, που ονομάζεται mlnltol. Οσοι 
έχουν ένα προσωπικό υπολογιστή (80286 και μεγαλύτερο) μπορούν 
επίσης να συνδεθούν με απλό τρόπο, με ένα φθηνό modem V23 
και ένα πρόγραμμα επικοινωνίας.

Οι συνδρομητές τηλεεικονογραφίας διακρίνονται σε δύο κατη
γορίες: καταχωρημένους, που διαθέτουν μυστικό αριθμό πρόσβα
σης και αναγνώρισης, και ανώνυμους, που χρεώνονται απλώς από 
τις βάσεις πληροφοριών από όπου αντλούν πληροφορίες. Για να α
ποκτήσει ένας χρήστης πρόσβαση σε βάση δεδομένων στην Ελλά
δα ή το εξωτερικό, από όπου θα αντλεί πλληροφορίες χρειάζεται 
μια εγγραφή σ' αυτή.

Ο Ο.Τ.Ε. προσφέρει πρόσβαση σε Τράπεζα Πληροφοριών, με 
την οποία είναι συνδεδεμένες ετα ιρείες και υπουργεία. Μερικές α
πό τις πληροφορίες που μπορείτε να ζητήσετε είναι: διαγωνισμοί 
έργων και προμήθειες του Δημοσίου, κοινοτικά προγράμματα από 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κρατήσεις θέσεων σε επιβατικά 
πλοία, μικρές αγγελίες, χρηματιστήριο, πρόγνωση του καιρού, δρο
μολόγια μέσων μεταφοράς, φορολογικά θέματα, αγορά αυτο
κινήτου, Εκδηλώσεις του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
τίτλους και παραγγελίες βιβλίων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εκδοτών - Βιβλιοχαρτοπωλών, αγροτική πληροφόρηση από το Υ
πουργείο Γεωργίας, οικολογικά νέα...

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο 
παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο του Internet και στις τεράστιες βά
σεις δεδομένων που διαθέτει. Ετσι, τώρα και οι Ελληνες μπορούν

να επικοινωνήσουν με ένα τεράστιο  δίκτυο υπολογιστών που 
καλύπτει -και συνδέει- όλο τον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι 
οι δικτυομένοι -μερικοί τους υπολογίζουν σε τριάντα πέντε εκα- 
τομύρια- αλλά ο αριθμός αυξάνει κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε μήνα.

Το θαυμάσιο με το δίκτυο αυτό είναι πως δεν υπάρχει κεντρικός 
κόμβος, έλεγχος, εξουσία. Είναι ένα ελεύθερο και απόλυτα άναρχο 
δίκτυο, όπου ο κάθε χρήστης έχει τα ίδια δικαιώματα και μπορεί να 
μιλάει με όλους (φτάνει να ξέρει τη γλώσσα τους). Μπορεί να επι
κοινωνήσει με Πανεπιστήμια, Κέντρα ερευνών ή και άλλους 
χρήστες από την Οσάκα ώς το Ορεγκον και από τον Μπιλ Γκέϊτς 
ως τον Μπιλ Κλίντον. Ακόμα μπορεί να εξερευνήσει βάσεις δεδο
μένων, να ξεφυλλίσει έντυπα, να φορτώσει στον υπολογιστή του 
χρήσιμα αρχεία, να λάβει μέρος σε διασκέψεις, να παίξει παιχνίδια 
ανταγωνιζόμενος με άλλους, να μάθει τ ί παίζουν οι κινηματογράφοι 
ή ποια ξενοδοχεία υπάρχουν στο μέρος όπου θέλει να κάνει δια
κοπές, να πληροφορηθεί ακόμα και τα τελευταία νέα για τα ...ζώδια. 
Και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του δικτύου, η δυνατότητα δηλαδή 
συνομιλίας με άλλους χρήστες στην οθόνη του υπολογιστή, είναι, 
πραγματικά, ο ταχύτερος, ασφαλέστερος αλλά και φθηνότερος 
τρόπος αλληλογραφίας.

Το σύστημα χρέωσης περιλαμβάνει δύο επιμέρους συνιστώ
σες: τέλος αποκατάστασης επικοινωνίας, το οποίο περικλείει και τη 
δυνατότητα χρήσεως του σημείου πρόσβασης, και τέλος λήψεως 
της πληροφορίας, που εξαρτάται από το περιεχόμενο και τον όγκο 
(μεταφραζόμενο σε χρόνο χρήσεως) της αντλούμενης πληροφο
ρίας. Ο καταχωρημένοι χρήστες επιβαρύνονται επί πλέον και με βα
σικό μηνιαίο πάγιο για τις διάφορες διευκολύνσεις που μόνο αυτοί 
μπορούν να έχουν.

Είστε, λοιπόν, συνδρομητής τηλεφώνου; Τι περιμένετε; Προ
χωρήστε στο σύγχρονο κόσμο της πληροφόρησης. Συνδεθείτε στο 

hellastel και "καλά νέα"!
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ΝΕΑΥΠΗΡΕ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Me το Προεδρικό Διάταγμα της 18-7-94. που δημοσιεύτηκε στο 
123 Γ '/2 1-7-94 Φ.Ε.Κ., προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α' 
"κατ' αρχαιότητα", οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β':

Παραγωγικής Σχολής:

Βασιλική Νικολέτα, Αναστάσιος Αναστασάκος. Ιωάννης 
Κυριακάκης, Νικ. Κωνσταντινίδης. Μιχαήλ Βλάχος, Στυλ. Βο- 
λυράκης, Δημ. Κρίκας, Μαρία Σπίγγου, Κων. Καρακα- 
τοούλης, Θεώνη Λεβέντη, Αχιλλέας Σκανδάλης, Αναστα
σία Πίτσιου, Αθαν. Μαντξούκας, Κων. Αγγελής, Γεώργιος 
Δ εδεμάδης, Θ εοφάνης Καλύβας, Πασχάλης Δάτσης, 
Γεώργιος Τηλελής, Λάμπρος Κατσίφας, Σάββας Χατξημό- 
σχου. Σοφία Παπαδάτου, Κωνσταντίνα Θώδη, Λάμπρος Α- 
λέστας, Φώτιος Νάκιας, Δημ. Σμυρλής, Παναγ. Γούλας, 
Δημ. Νικολόπουλος, Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, Γεώρ
γιος Παντελάκος, Ιωάννης Διαμαντής, Σταύρος Αγγελό- 
πουλος, Ιωάννης Κόκκινης, Δήμος Μουστέλης, Ευθ. Χρυ- 
οανθάκης. Θ εολόγος Τξουμαϊλής, Δημ. Σακελλάριος, 
Χρήστος Νικολάου, Γεώργιος Καψάλας. Παναγ. Παπα- 
γεωργίου, Βάιος Μπάλλας, Γεώργιος Καϊπάκης, Ηλίας Μό
σχος, Χρήστος Γκίξας, Νικ. Βελέντξας, Σταύρος Ακριβός. 
Δημ. Μουστακαλής, Βασ. Γιαννουλής, Παναγ. Παντούλας, 
Αντ. Λιάππης, Γεώργιος Τασιάπουλος, Παναγ. Αδάμος, 
Σταύρος Σταυρόπουλος. Παναγ. Ντξιοβάρας, Σταύρος 
Τουφεξής, Μιχαήλ Αλευρέας, Αριστείδης Σωτηρόπουλος, 
Ιωάννης Χατξημπύρος, Χαράλαμπος Χαραμής. Σταύρος 
Κουρουκλίδης, Κων. Θεοχάρης. Λάμπρος Χουλιαράς, Μιλτ. 
Πουρσανίδης, Ιωάννης Τόλιας, Θεόφιλος Κοτανίδης, Δημ. 
Χιωτέλλης, Παναγ. Παπαδόπουλος, Σπυρ. Κορδάς, Αν- 
δρέας Καρανικόλας, Απόστ. Κατσόγιαννης. Ιωάννης Αγγε- 
λόπουλος. Παναγ. Μαρκετάκης. Κων. Τσιούτσας, Αναστά
σιος Μανιάτης, Παναγ. Παναγόπουλος, Δημ. Μπινέρης. 
Λάμπρος Κανής, Παναγ. Καραλής, Δημ. Τξουρμανάς. 
Γεώργιος Βραχνός, Πέτρος Κάσσης, Κων. Οικονομάκης, 
Λάμπρος Σταύρου, Ιωάννης Σκάμπουλος, Ηρακλής Ζήσης. 
Κων. Καραβάς, Κων. Δίπλας, Ηλίας Ασημακόπουλος, Ιωάν
νης Χουξούρης, Παύλος Γιαννιώτης, Παναγ. Μπέλλος, Πα- 
ναγ. Καλακίκος, Εμμ. Ορφανουδάκης, Γρηγ. Αναστόπου- 
λος, Δημ. Κορμπάκης, Κων. Αλειφέρης, Ευάγγ. Βόγλης, Μι
χαήλ Ευθυμίου, Σταύρος Βαλαχάς, Αθαν. Μαρούλης, Πα
σχάλης Μπάμπου, Δημ. Κουτσούκης, Γεώργιος Μου- 
τσούλας, Κων. Λαμπρόπουλος, Βασ, Μπαμπατσιάς, Δημ. 
Μπουραξάνας, Παναγ. Κούμπουλας, Αριστείδης Μαχάς, 
Πέτρος Δερβίσης, Γ εώργιος Μαρουδάς, Γ εώργιος Ψωμάς, 
Χρήστος Μπουράνης, Νικ. Σαραντόπουλος, Δημ. Παυλί
δης, Δημ. Σωτηρόπουλος, Ηλίας Σταμούλης, Νικ. Ψιχάλας, 
Κων. Κυριαξόπουλος, Μιχάηλ Ριξάκης, Γεώργιος Κυρανά- 
κος, Χρήστος Κανελλόπουλος, Γεώργιος Νικολόπουλος, 
Εμμ. Μάγγανος, Σωτ. Μαντξούνης, Ζώης Παναγιωτάρας, 
Ιωάννης Γεωργαλής, Χαράλαμπος Μπαρμπούτης. Κων. Βε- 
λισσάρης, Νικ. Σιάχος. Ανδρέας Γκίκας, Ιωάννης Κοκκινά- 
κης, Δημ. Κολτούκης, Θεόδ. Κωτούξας, Αθαν. Τσιάννης, 
Κλέαρχος Καπούτσης, Κων. Ανεστίδης, Ανδρέας Πανου-

τσακόπουλος. Αθαν. Λούκος, Εμμ. Βαρδάκης, Δημ. Αν- 
δρεόπουλος, θεόδ, Οικονόμου, Δημ. Δημητρακόπουλος. 
Γεώργιος Αδαμάκης, Κων. Τσίφτης, θ εό δ . Καββαδάς. 
Χρήστος Τξουμάκας, Δημ. Καραγεώργης, Κων. Καλδής, Πέ
τρος Μοσκοφίδης, Ευάγγ. Φωτόπουλος, Κων. Καλύβας. Πα
ντελής Κολόμβος. Ιωάννης Κοκολογιάννης, Δημ. Ζήσης, 
Σπυρ. Κατσιγιάννης και Απόστ. Μπανιάς.

Ν.Δ. 649/1970:
Ταξιάρχης Μπούρας, Δημ. Στεργιούλης, Ιωάννης Καξα- 

μίας, Κων. Ευθυμίου, Κων. Βούξας. Παναγ. Λαπατάς, Νικ. 
Α ίδήνογλου, Γεώργιος Χονδροκούκης, Νικ. Μάλλιαρης, 
Γεώργιος Δημόπουλος, Δημ. Γεωργιάδης, Ιωάννης Μα- 
λανδράκης, Γεώργιος Βαλληνδράς, Παναγ. Κωμαϊτης, Α- 
ναστ άοιος Καλαϊτξίδης, Γ εώργιος Γ ιακουμινάκης, Ευθ. Ρόκ- 
κος, Βασ, Παπαθανασίου, Δημ. Καπουρελάκος, Χρήστος 
Γ ιαννούδης, Εμμ. Κατάκης, Κων. Δ έλλ ιο ς , Γεώ ργιος 
Γκούντος, Νικ. Κουτσουρέλης, Παναγ, Καφρίτσας, Βασ. Ρά- 
πτης, Γρηγ. Στρογγύλης, Πέτρος Πατσιλινάκος, Ιωάννης 
Πνευματικός, Γεώργιος Μπιλάλης, Ιωάννης Στεφάνής, 
Ιωάννης Μητσόπουλος, Κων. Πετράκης, Δημ. Μπουραντάς, 
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης, Παναγ. Κωνσταντόπουλος, 
Παύλος Κορώνας, Κων. Κορδώνιας, Ρωμύλος Ραφαηλίδης, 
Αλέξανδρος Χαρλαύτης, Θεόδ. Αριστερίδης, Αθαν. Τσα- 
τσαρώνης, Δημ. Καραϊσκος, Παύλος Γεωργιάδης, Χριστό
φορος Σπυράκης, Φώτιος Γκαραγκάνης, Λάμπρος Κατέ- 
ρης, Αναστάσιος Σφέτσιος, Ιωάννης Αραπατσάκος. Ιωάν
νης Γαστεράτος, Αναστάσιος Τσοκαταρίδης, Απόστ. Κα- 
ρατξιώτης, Νικ. Καλλιμάνης, Παναγ. Πάλλας, Γ εώργιος Κου
μπούρας, Γεώργιος Δημητριάδης. Δανιήλ θεοφανίδης, 
Δημ. Κωσταβασίλης και Θεόδ. Κουφομιχάλης.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Οι επιτυχοντες στον εισιτήριο διαγωνισμό για τη Σχολή Υπαστυ- 

νόμων της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία συνολικά εισάγονται 
140 άνδρες και 14 γυναίκες, είναι, αλφαβητικό, οι παρακάτω 

Ανδρες: Δημ. Αγγελόπουλος, Δημ. Αγγελούδης. Κων. Α- 
γιασοφίτης, Γ εώργιος Αδαμίδης, Κων. Αθανασάκος, Ευάγγ. 
Αλεβυξάκης, Ιωάννης Αμαργιαννιτάκης, Γεώργιος Αμέ- 
ντας, Αντ. Ανδριανόπουλος, Γ εώργιος Αντωνόπουλος, Α
θαν. Ασβεστάς, Κων. Βαρλάμης, Ευάγγ. Βασιλάκης, Κων. 
Βλάχος, Βασ, Βουκατάς, Αναστάσιος Βρούβας, Χρήστος 
Γ αβρός, Δημ. Γαλαξούλας, Διονύσιος Γεωργακόπουλος, 
Νικ. Γιαννακόπουλος, Ματθαίος Γιαννούλης, Πασχάλης 
Γ ιώρης, Φώτιος Γ κανάς, Γ εώργιος Γ κρίξης, Αριστείδης Γ κρί- 
τξαλης, Πέτρος Γκύξης, Βαο. Γόνης, Βασ, Δασκαλόπουλος, 
Δημ. Δεληγιάννης, Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Γρηγ. 
Δήμος, Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, Γεώργιος Ζαγκλής, 
Χρήστος Ζάμπουρας, Γεώργιος Ζαχαρής, Νικ. Ζερβακά- 
κος, Αλέξανδρος Ζήκας, Θωμάς Ζήκας, Απόστ. Ζουδιά- 
ρης, Διονύσιος Θεοφίλης, Μιχαήλ Καληωράκης, Παύλος 
Καλογρίδης, Σωτ. Καλταμπάνης, Γ ρηγ. Καμούτσας, Κων, Κα
μπόλης, Ευάγγ. Κανελλακόπουλος, Διονύσιος Καπανδρί- 
της, Βασ. Καραϊσκος, Βασ. Καρατάσης, Δημ. Καρκάντξος,
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Δημ. Καταραχιάς, Γεώργιος Κατοαρός, Γεώργιος Κιτσά- 
ρας, Ιωάννης Κιτσόπουλος, Εμμ. Κονσολάκης, Γεώργιος 
Κοτσιφάκης, Βασ. Κόττας. Βαο. Κουκουλιάτας. Δημ. Κριά- 
ρης, Νικ. Κωνσταντόπουλος, Αθαν. Κωστορρίζος, Αλέξιος 
Κωτσιόπουλος, Βαο. Λαγός, Κων. Διάκος, Δημ. Λουκόπου- 
λος. Αριστείδης Λυμπεράτος, Δημ. Μ αϊστρέλλης. Κων. 
Μαρκάπουλος, Σωτ. Μάρκου, Γεώργιος Μαστραντωνάκης, 
Βασ. Μαστρογιάννης, Βασ. Μαυρομάτης, Ευάγγ. Μουρτζί- 
νος, Ηλίας Μπακούμης, Εμμ. Μπαριτάκης, Κων. Μπάρλας, 
Αχιλλεύς Μπήτος. Ιωάννης Μπούμης. Γεώργιος Μπου
ροδήμος, Γεώργιος Μπράβος. Ιωάννης Νικοπολίδης, Φώ
τιος Ντίνης, Εμμ. Ξενικάκης, Κων. Οικονομόπουλος, Ηλίας 
Παλιογιώργος. Εμμ. Παναγιώτου. Κων. Παπαγεωργίου. Νικη
φόρος Παπαγεωργίου, Βαο. Παπακώοτας, Δημ. Παπασωτη- 
ρίου. Στέφ. Παπιγκιώτης, Κων. Παππάς, Κων. Παρδάλης, Νικ. 
ΠαυλακΙδης. Κων. Πελεκάνος, Πέτρος Περδικάτοης. Νικ. 
Πέτρου, Χρηστός Πλατής, Δημ. Πολύζος, Σπυρ. Ραπά- 
νης,Βασ. Ριζάκος, Θεόδ. Ρούμκος, Βασ. Σαλούκας, Βασ. Σα- 
ράτσης,Αντ. Σγούρδος, Κων. Σιώρος, Σπυρ. Σκολαρίκης, 
Κων. Σουλιώτης, Διαμαντής Σούρτζης, Κων. Σπανουδής, 
Γεώργιος Σπυριδάκης, Κων. Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος 
Σταματίου, Δημ. Σταυρόπουλος, Στέφ. Στεφανίδης. Στέφ. 
Συμεωνίδης, Γ εώργιος Σωτηρόπουλος, Κων. Ταρατίτας. 
Γεώργιος Ταοιόπουλος, Γεώργιος Τζέλας, Ιωάννης Τζου- 
βανάς, Ιωάννης Τριαντάφυλλος, Ιωάννης Τσακιράκης, Σε
ραφείμ Τσιαπόκης, Λάμπρος Τσιάρας, Παναγ. Τσιβουρά- 
κης, Βασ. Τσιγαρίδης, Θεόδ. Τοιλίκης, Ευάγγ. Τοιώτας, Νε
κτάριος Τσωλός, Παναγ. Φλεβάρης, Ιωάννης Φράγκος. Α
θαν. Φυλακτάκης, Αθαν. Χαλκιάς, Γεώργιος Χαλυβόπου- 
λος, Στυλ. Χαραλαμπίδης. Ελευθ. Χαρδαλιάς, Κων. Χατζη- 
οταμάτης, Παραοκευάς Χηνόπουλος και Νικ. Χρυοάκης.

Γυναίκες: Αργυρώ Ανέστη, Στέλλα Αντωνιάδου, Γεωργία 
Διαμαντοπούλου, Στυλιανή Ελευθεροπούλου, Αντωνία 
Λεούση, Σοφία Μαρινάκη, Βασιλική Μητροπούλου, Σοφία 
Μποϊδίδου, Ιωάννα Παναγοπούλου, Κωνσταντίνα Τζανέ- 
του, Μαρία Τζιραρκά, Βασιλική Τσελεκίδου, Πηνελόπη Φάλ- 
κου και Γιαννούλα Χαλβατζή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Με το Π.Δ. της 4-8-94. που δημοοιεύθηκε στο 140 Γ /10- 

8-94 Φ.Ε.Κ., ανακλήθηκαν παλαιότερα Π.Δ. μόνο κατά το μέ
ρος τους με το οποίο ο Αοτυν. Υποδ/ντής Κων. Σέβης είχε 
προαχθεί στο βαθμό του Αοτυν. Δ/ντού ε.ο.θ. και είχε τεθεί 
σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Με το ίδιο Π.Δ., προάγεται 
αναδρομικά οτο βαθμό του Αοτυν. Δ/ντού από 7-4-94 και 
επανέρχεται στην ενεργό υπηρεσία, εντασσόμενος στην 
επετηρίδα προ του νεωτέρου του Ιωάννη Εξηνταβελώνη.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα τέθηκαν οε αποστρα

τεία οι παρακάτω αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας:
με το βαθμό του Ταξιάρχου ο Αστυν. Δ/ντής Κων. Κατσί- 

γιαννης, ύστερα από αίτησή του.

με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού ο Αοτυν. Υ
ποδ/ντής Ευστράτιος Ανδριανάκης, 

με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού, οι: Αοτυν. Υποδ/ντής 
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος. Αστυνόμοι Α' Σπυρίδων Λια
νός και Παύλος Ντάφλος, ύστερα από αίτησή τους, 

με το βαθμό του Αστυνόμου A , οι: Αστυνόμος Α Στυλ. Κο- 
ντέλης. Αστυνόμοι Β Ν.Δ. 649/70 Χρήστος Αντωνάκης, 
Θεόδωρος Καράμπελας και Κων. Κατοίρας, ύστερα από 
αίτησή τους.

Με άλλο Προεδρικό Διάταγμα έγινε αποδεκτή η παραί
τηση του Αστυνόμου Β Παύλου Τζιαχρή.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας, τέθηκαν αε αποστρατεία -ύστερα από αίτησή 
τους- με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β, οι παρακάτω Ανθυ- 
παστυνόμοι: Αθαν. Γεωργίου, Ιωάννης Γκορατσάς, Ιωάννης 
Δολμάς, Βασ. Δρακόπουλος,Λεων. Θεοδώρου, Στέφανος 
Κολιός. Παναγής Λύρας. Σάββας Μαργαρίτης. Αθανάσιος 
Μερτσιώτης, Γεώργιος Ντούμας, Ευάγγ. Ξανθουδάκης, Πα- 
ναγ. Παπαδάκης, Νικ. Παπαζήσιμος, Γεώργιος Ράπτης, Δημ. 
Σέμπρος, Εμμ. Φαντάκης και Πόνος Χρυοανθακόπουλος.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Με το Π.Δ. της 18-7-94, που δημοοιεύθηκε στο 126Γ/25- 

7-94 Φ.Ε.Κ. ο Αστυνόμος Β Γενικών Καθηκόντων Νικ. Ρά- 
τσος, πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετατάχθηκε 
στην κατηγορία των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων Ελ
ληνικής Αστυνομίας - Υγειονομικών, με το βαθμό που φέ
ρει.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Η Αστυφύλακας Μαριάνθη Μαυρογονάτου, που υπηρετεί 

οτο Η Α.Τ. Θεσσαλονίκης (τηλ. 031 - 250.020), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
■ ΑρχιφύλακαςΑνδρέας Ανδρεαδάκης. Γεννήθηκε το 1951 

στη Λιγόρτυνο Μονοφατοίου. Απεβίωοε στις 16-8-94.
■ Αρχιφυλακας Κωνσταντίνος Ατζέμογλου. Γεννήθηκε το 1950 

στον Πλατανότοπο Καβάλας. Απεβίωοε στις 24-7-94.
• Αρχιφυλακας Γεώργιος Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1951 στην 

Πρέβεζα. Απεβίωοε στις 18-8-94.
• Αρχιφυλακας Αθανάσιος Ζηρδέλης. Γεννήθηκε το 1949 οτο 

Λουτρό Ελασσόνας. Απεβίωοε στις 2-8-94.
• Αρχιφυλακας Ανδρέας Καζιάνης. Γεννήθηκε το 1950 στους 

Πάγους Κερκύρας. Απεβίωοε στις 23-7-94.
• Αστυφύλακας Δπμήτριος Δούμας. Γεννήθηκε το 1968 στην 

Αθήνα. Τραυματίσθηκε θανάσιμα στις 26-8-94.
• Αστυφύλακας Ιωσήφ Κουρτίδης. Γεννήθηκε το 1958 στο 

Τυχερό Εβρου. Απεβίωοε στις 16-8-94.
■ Αστυφύλακας Ιωάννης Παλασχόνης. Γεννήθηκε το 1954 στην 

Αρτοτίνα Φωκίδας. Απεβίωοε στις 16-8-94.
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ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Me την 700 1/4/12ιγ από 4-8-1994 Απόφαση του κ. Γενι
κού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ιδρύο
νται και λειτουργούν δύο Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες 
Δίωξης Εγκληματικότητας: α) Ηρακλείου, με έδρα την Κοι
νότητα Ασημιού και β) Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο. Σκο
πός της ίδρυσης των Υπηρεσιών αυτών είναι η ενίσχυση 
της προληπτικής και κατασταλτικής δραστηριότητας των 
Α.Δ. Ηρακλείου και Ρεθύμνης οτην καταπολέμηση της ε 
γκληματικότητας. Οι νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες έχουν το
πική αρμοδιότητα εκείνη των οικείων Αστυν. Δ/νσεων, στις 
οποίες και υπάγονται διοικητικά.

Οι Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότη
τας Ηρακλείου και Ρεθύμνης, οι οποίες λειτουργούν και ε 
ξασφαλίζουν ετοιμότητα δράσης σε 24ωρη βάση, έχουν 
ως αποστολή την καταπολέμηση της ζωοκλοπής, της πα
ράνομης κατοχής και μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, ε 
κρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών και της παρά- 
νομης οπλοφορίας, τη δίωξη των λαθρομεταναστών και 
την αναζήτηση και σύλληψη καταδιωκομένων προσώπων. 
Η αποστολή αυτή υλοποιείται, ιδίως, με την ενέργεια πε
ριπολιών, ενεδρών, κατοπτεύσεων και ερευνών, τη συλ
λογή και αξιοποίηση πληροφοριών, την αναζήτηση, εντο
πισμό, σύλληψη δραστών, την κατάσχεση κλοπιμαίων και 
πειστηρίων του εγκλήματος και την απόδοση ή παράδοσή 
τους στους δικαιούχους και στις κατά τόπο και καθ' ύλη αρ
μόδιες Αστυνομικές Αρχές, κατά περίπτωση, για τις περαι
τέρω νόμιμες ενέργειες.

Κατ εξαίρεση και κατ' οικονομία, οι Διευθυντές των Αστυ
νομικών Διευθύνσεων, εφ1 όσον κατά την κρίση τους εν- 
δείκνυται και είναι εφικτό, μπορούν να αναθέτουν με δια
ταγή τους στις οικείες Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίω- 
ξης Εγκληματικότητας την προανάκριση και εξιχνίαση ε 
γκλημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους και για 
τα οποία αρχικά επιλήφθηκαν αυτές.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των οικείων αστυνο
μικών υπηρεσιών και των Μεταβατικών Αποσπασμάτων, για 
τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειδι
κών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας, 
δεν θίγονται. Δεν θίγονται, επίσης, οι υποχρεώσεις των Ει
δικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας 
Ηρακλείου και Ρεθύμνης, που προβλέπονται γενικό για τις 
Αστυνομικές Αρχές από τις κείμενες διατάξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 
Με την 0003/23/11 από 7-8-94 Απόφαση του κ. Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύχθηκαν προαγωγικές 
εξετάσεις για την προαγωγή Αρχιφυλόκων γενικών καθη
κόντων, αποφοίτων της Σχολής Αρχιφυλόκων, στο βαθμό 
του Ανθυπαστυνόμου.

Οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους και για όλα τα 
μαθήματα θα γίνουν στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις των 
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας από 22-24/10/94 με 
τη φροντίδα και την ευθύνη της Σχολής Αρχιφυλόκων, κά
τω από την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκ- 
παίδευσης/Υ.Δ.Τ., κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: Ελληνικά 
και Ποινικός Κώδικας στις 22-10-94, Ποινική Δικονομία και 
Οργανισμός & Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας στις 23- 
10-94, Ξένες Γλώσσες (προαιρετικά) στις 24-10-94.
Στις εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν Αρχιφύλα- 

κες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: 
α. Πέντε χρόνια ευδόκιμης πραγματικής υπηρεσίας στο 

βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι της χρονολογίας προκήρυ
ξης των εξετάσεων, δηλ. μέχρι την 7-8-94. Η προϋπηρεσία 
αυτή μειώνεται σε δύο χρόνια για τους πτυχιούχουςο- 
ποιουδήποτε Ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

β. Ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων, ότι έ 
χουν τα απαιτούμενα για Ανθυπαστυνόμο προσόντα και 
διαγωγή.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ 
Στο όμορο 9 του Ν. 2226/1994, που δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 122 Α'. αναφέρονται τα εξής:
Αρχιφύλακες που προήχθησαν στο βαθμό τους με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 προά- 
γονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου από της συμπλη- 
ρώσεως δεκαοκτώ ετών αστυνομικής υπηρεσίας από την 
κατάταξή τους. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν δι
καιούνται αναδρομικών αποδοχών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ος γνωστόν, σύμφωνα με την 6003/24/5β από 15-2-91 
Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ι
δρύθηκε και λειτουργεί Σχολή Μουσικής, με διδασκαλία 
Μουσικής, πνευστών και κρουστών οργάνων, για τα παιδια 
ηλικίας 8-15 ετών των Αστυνομικού και Πολιτικού προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στην Αττική.

Η Σχολή αυτή λειτουργεί σε αίθουσα Μουσικής και υπά
γεται διοικητικά, όπως η Μουσική της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στη Σχολή Αστυφυλάκων.

Το έτος 1993-94 φοίτησαν στη Σχολή 24 μαθητές. Η 
πρόοδος των μαθητών από τη μέχρι τώρα λειτουργία της 
Σχολής είναι πολύ ικανοποιητική, με αποτέλεσμα κατα τη 
νέα περίοδο πολλοί μαθητές να εγγραφούν σε Ωδεία για 
τη συνέχιση των σπουδών τους και την απόκτηση αναλο
γών τίτλων.

Με την 0003/24/12α από 4-8-94 Απόφαση του κ, Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίοθηκε η συνέχιση 
της λειτουργίας της Σχολής Μουσικής για το νέο σχολικό 
έτος 1994-95. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει την 1-10-94 
και το ακριβές πρόγραμμα θα πληροφορηθουν οι ενδιαφε-
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ΝΕΑ
ρόμενοι γονείς από τη Μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας 
(Ισχομάχου 1, Ζωγράφου, τρλ. 7 784.613). Οι δηλώσεις συμ
μετοχής των νέων μαθητών στη Σχολή Μουσικής θα πρέ
πει να υποβληθούν μέχρι την 25-9-1994.

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Με την 707/93 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους γίνεται δεκτό ότι η στρατιωτική θητεία του Δη
μοσίου Υπαλλήλου, που παρασχέθηκε για την εκπλήρωση 
των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, δεν θεωρείται πραγ
ματική Δημόσια Υπηρεσία για την αυτοδίκαιη απόλυση του 
υπαλλήλου λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τους Υ
πουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Στα γραφεί α του Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πει

ραιά (Β Μ εραρχίας 25), λειτουργεί Σχολή Κοπτικής Ρα
πτικής για μέλη οικογενειών Αστυνομικών, όπου η φοίτηση 
είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε οτο τηλέ
φωνο 4296-504, στην Πρόεδρο κα Σοφία Κατσιβαρδάκου 
ή τη Γεν. Γραμματέα κα Ολγα Ρούσσου του Ομίλου.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΛΛΗΝ. ΤΜΗΜ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών, 

πήρε τη σημαντική πρωτοβουλία της σύστασης -ύστερα α
πό σχετική έρευνα  και μ ελέτη - Λογαριασμού Αλληλο
βοήθειας των μελών της (Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.).

Πρόκειται για ένα αυτοδιαχειριζόμενο αποταμιευτικό αν
ταποδοτικό λογαρ ιασμό αλληλοβοήθειας, ο οποίος 
καλύπτει τα μέλη του έναντι κινδύνων και συνεπειών που 
ο καθένας μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα.

Λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε άλλο παρόμοιο θεσμό 
(υπηρεσιακό ή ιδιωτική ασφάλιση) και πληρώνει επιπρό
σθετα.

Πιστεύει στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης 
και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλο
βοήθειας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, γι 
αυτό προσφέρει -συνοπτικά- τα εξής:

- 8.000.000 δρχ. σε περίπτωση θανάτου ή ολικής μόνιμης 
ανικανότητας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα 
αυτής.

- 3.000.000 δρχ. σε περίπτωση ολικής μόνιμης ανικανότη
τας ή θανάτου για οποιανδήποτε αιτία, πριν τρν έξοδο από 
την ενεργό υπηρεσία.

- 5,000 δρχ. για κάθε ημέρα νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική, εφ' όσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις δέκα πέντε 
ημέρες και μέχρι 120 ετησίως.

- Μετά παρέλευση δεκαετίας, κάθε μέλος δημιουργεί δι
καίωμα εφ' άπαξ χρηματικής ενίσχυσης, η οποία με τα ση

μερινά δεδομένα είναι 840.000 δρχ, ενώ συνολικά θα έχει 
καταβάλει μόνο 150.000 δρχ. Ολα τα παραπάνω ποσά μπο
ρεί να αναπροσαρμόζονται. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για 
μελλοντική διεύρυνση των παροχών με επίδομα τοκετού, 
χαμηλότοκα σπουδαοτικά, στεγαστικά και καταναλωτικά 
δάνεια.

Ζητά τη συμμετοχή - συνδρομή κάθε αστυνομικού, δηλ.
30.000 ως εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το οποίο καταβάλ
λεται σε τρεις ισόποσες δόσεις και μόνο 1.000 δρχ. ως μη
νιαία τακτική εισφορά. Ολες οι κρατήσεις γίνονται αυτόμα
τα μέσω της Διαχείρισης Χρηματικού,

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε αστυνομικός ανεξαρτήτως 
φύλου, ηλικίας, υγείας, εηικινδυνότητας υπηρεσίας που υ
πηρετεί, στοιχεία τα οποία για τις ασφαλιστικές εταιρείες 
παίζουν πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στον προσδιο
ρισμό του ύψους των ασφαλίστρων.

Η φερεγγυότητα του λογαριασμού εξασφαλίζεται:
- με τους απόλυτα σαφείς κανόνες του ειδικού κανονι

σμού που διέπει τη λειτουργία του.
- με την αιρετότητα των μελών του Δ.Σ.
- με τη διαφάνεια των οικονομικών και διαχειριστικών ε 

νεργειών, βάσει μηχανογραφημένου διπλογραφικού λογι
στικού συστήματος.

- με τρν υποβολή των λειτουργιών σε κάθε είδους ελέγ
χους και

- με τη δημοσιότητα των πράξεων, γενικά.
Η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μαζι- 

κότητα της συμμετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο, έχει ιδρυθεί εδώ και 

χρόνια το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών Κύπρου, το 
οποίο έχει εξελιχθεί σε Ιδιωτική Τράπεζα Αστυνομικών με 
πολυποίκιλες και ιδιαίτερα ευνοϊκές και προσοδοφόρες πα
ροχές όπως: ασφάλιση μελών έναντι θανάτου ή άλλων α
τυχημάτων, χαμηλότοκα στεγαστικά και εκπαιδευτικά δά
νειά, υψηλοτοκες καταθέσεις. Ο Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α., με τη στήριξη 
όλων μας, φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ένα τέτοιο θεσμό.

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή και η καλή υγεία κάθε 
ανθρώπου -και ιδιαίτερα για μας τους αστυνομικούς με 
τους υψηλούς δείκτες εηικινδυνότητας, νοσηρότητας και 
θνησιμότητας- κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, και μαζί μ 
αυτές η καριέρα μας και συνεπώς η οικονομική ανεξαρτη
σία και αξιοπρέπεια των ίδιων μας των εαυτών αλλά και των 
οικογενειών μας, θα καταλήξουμε σε ένα και μοναδικό συ
μπέρασμα: για το ΑΥΡΙΟ αποφασίζουμε ΣΗΜΕΡΑ και γινό
μαστε μέλη του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. Για ορισμένα τόσο σημαντικά 
θέματα στη ζωή μας, δεν επιτρέπεται αδράνεια ή αναβο
λές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συγκεντρώσε
τε διαβάζοντας το τελευταίο τεύχος του Περιοδικού “Νέα 
της Ι.Ρ.Α." ή απευθυνόμενοι στο Ελληνικό Εθνικό Τμήμα (τηλ. 
5227.330, fax: 5248.397) και τις Τοπικές Διοικήσεις της I Ρ·Α. 
στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ -  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η επιτακτική ανάγκη για άμεση εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού 

σε θέματα αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας, 
για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων εγκληματικών ενεργειών, 

οδήγησε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μανόλη Χουρδάκη 
στην απόφαση για τη δημιουργία Σχολείου Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών, 

το οποίο ήδη λειτουργεί επανδρωμένο με εζειδικευμένο προσωπικό 
και εξοπλισμένο με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σχολείου είναι η μετεκπαίδευση των Αστυνομικών 

ώ στε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά επικίνδυνες καταστά

σεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, με τέτο ιο  τρόπο 

που να μην τίθετα ι σε κίνδυνο η ζωή, ή η σωματική ακεραιότητα 

των ιδίων ή τρίτων.

ΧΩΡΟΙ - ΜΕΣΑ
α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
Οι πολεμικές τέχνες  προσαρμοσμένες σ τις  ανάγκες του αστυ

νομικού επ αγγέλματος , δ ιδάσκοντα ι σ το  γυμναστήριο, που ι

δρύθηκε στο Αστυνομικό Μ έγαρο (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 1731 

για το σκοπό αυτό και δ ιαθέτει:

- Σύγχρονα όργανα γυμναστικής.

- Ειδική πίστα πολεμικών τεχνών.

- Εποπτικά μέσα πολεμικών τεχνών.

- Κλιματισμό.

- Αποδυτήρια - Λουτρά.

β. ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι τακτικές αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και η εκπαί

δευση στην ασφαλή χρήση των όπλων γίνεται στις εγκαταστάσεις 

που διαμορφώθηκαν ειδικά για το Σχολείο αυτό στη Λεωφ. Μ ε

σογείων 96 και στο πεδίο βολής στην Αμυγδαλέζα. Στη διάθεση 
του Σχολείου υπάρχουν:

- Αίθουσα διδασκαλίας 40 ατόμων.

- Τηλεοράσεις - VIDEO - Προβολείς διαφανειών.

- Ανάλογο εποπτικό υλικό (έντυπα - ταινίες - διαφάνειες).

- Πλήρης αστυνομικός εξοπλισμός για κάθε εκπαιδευόμενο.

- Ειδικά εκπαιδευτικά όπλα (PAINT BALLS - Εικονικά).
- Εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ
I) ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
α. Φυσική κατάσταση
Το πρόγραμμα ξεκινά με ασκήσεις Σουηδικής Γυμναστικής α) 

για προθέρμανση των εκπαιδευομένων β) για βελτίωση της φυ-
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σικής τους κατάστασης, υπό την εποπτεία αστυνομικών - καθηγη

τών φυσικής αγωγής.
β. Μυϊκή ενδυνάμωση
Οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται με τη χρήση οργάνων για την 

αύξηση της μυϊκής τους δύναμης, υπό την εποπτεία ειδικευμένων 

αστυνομικών - γυμναστών στην άρση βαρών.

γ. TAE KWON DO
Η εκπαίδευση στο TAE KWON DO γίνεται υπό την εποπτεία ε ι

δικευμένων εκπαιδευτών οι οποίοι συνοπτικά διδάσκουν:

1) Τεχνικές άμυνας με χέρια και πόδια.

2) Τεχνικές χτυπημάτων με χέρια και πόδια.
3) Τεχνικές ακινητοποίησης του επιτιθεμένου.

4) Τεχνικές επιθέσεως, άμυνας και αφοπλισμού επιτιθεμένου, 

που κάνει χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

δ. JUDO
Η εκπαίδευση στο JUDO γίνεται με την εποπτεία ειδικευμένων 

εκπαιδευτών, οι οποίοι συνοπτικά διδάσκουν:
1) Τεχνικές αποτροπής επιτιθεμένου αντιπάλου.
2) Τεχνικές ακινητοποίησης επιτιθεμένου αντιπάλου.

3) Τεχνικές εξαρθρώσεως σ' επιτιθέμενο αντίπαλο.

4) Λαβές συνοδείας.
II) ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ο. Φυσική κατάσταση
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά τρέξιμο σε χώρους 

με φυσικά και τεχνικά εμπόδια για τη βελτίωση της φυσικής κα

τάστασης των εκπαιδευομένων.

β. Θεωρητική διδασκαλία
Περιλαμβάνει θέματα τακτικών αντιμετώπισης διαφόρων περι

στατικών και ασφαλούς χρήσης των όπλων, με τη βοήθεια επο

πτικών μέσων (Τηλεοράσεις VIDEO - Ταινίες - Διαφάνειες).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 9 9 4 /6 0 1



y. Πρακτική εξάσκηση
- Βασίζεται στο τρίπτυχο Ακούω - ξεχνώ, βλέπω - θυμάμαι, 

πράττω - ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ. Στον τομέα αυτό δίδετα ι ιδ ια ίτερη 

βαρύτητα και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

- Ασκήσεις ισορροπίας.
- Συνεντεύξεις ελεγχομένων προσώπων.

- Ελεγχος οχημάτων (Αγνώστου - Υψηλού κινδύνου).

- Χρήση αστυνομικού εξοπλισμού (Αστυνομική ράβδος. Χειρο
πέδες, Φορητός ασύρματος).

- Συλλήψεις, Σωματικές έρευνες

- Είσοδος - Ελεγχος κλειστών χώρων, αιθουσών, κλιμάκων (Νυ

κτερινά κέντρα, Μηάρ κ.λπ.)

- Η εξάσκηση βασίζεται:

Σε υποθετικά σενάρια, που αγγίζουν την πραγματικότητα και 
σε περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.

6 . Ακολούθως η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει εκπαίδευση 
στη χρήση των όπλων pc εικονικό πυροραχικό.

* . Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται στο πεδίο βολής Δμυγδαλέ- 
ζας pc πραγρατικό πυρό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο γυμναστήριο διεξήχθησαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες Α

στυνομικών JUDO - ΤΔΕ KWON DO.

Στο γυμναστήριο επίσης, καθημερινά και κατά τ ις  ώ ρες 

που δεν εκπαιδεύονται αστυνομικοί, λειτουργούν ελεύθερα 

τμήματα JUDO - TAE KWON DO για αστυνομικούς και μέλη 

των οικογενειών τους με καθοδήγηση των εκπαιδευτών του 
Σχολείου.

602 \Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



Το πρόγραμμα του Σχολείου εφ αρμόζετα ι από τους εκ 

παιδευτές και σε άλλες Σχολές του Σώματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1) Ελεγχος φυσικής κατάστασης των εκπαιδευομένων, οι επιδό

σεις των οποίων καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο, που συντάχθηκε 
για πρώτη φορά από τους καθηγητές φυσικής αγωγής του Σχολείου

2) Διοργάνωση αγώνων JUDO - TAE KWON DO μεταξύ των εκ- 

παιδευομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αφοσίωση - εμπέ

δωση των διδασκομένων και εξοικειωθούν σε πραγματικές συν

θήκες συμπλοκών.
Οι αγώνες βιντεοσκοπούνται με σκοπό οι μεν εκπαιδευόμενοι 

να δούν την απόδοσή τους και να βελτιώσουν τα αρνητικά τους 

σημεία, οι δε εκπαιδευτές να μελετήσουν και να βελτιώσουν το 

πρόγραμμά τους.
3) Την τελευταία ημέρα οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος 

σε σύνθετα περιστατικά, που περιλαμβάνουν όλα τα διδαχθέντα 
αντικείμενα (αχ. εντοπισμός ληστών - καταδίωξη - σύλληψη), τα 
οποία βιντεοσκοπούνται για εκπαιδευτική χρήση (εντοπισμός λα

θών - κριτική).
4) Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου, εκτός των άλλων, 

αναλύει και ερευνά πραγματικά περιστατικά στα οποία ενεπλάκη- 

σαν αστυνομικοί Υπηρεσιών ΓΑΔΑ, με σκοπό των εντοπισμό τυχόν 

λαθών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική δι

δασκαλία.
5) Στο πεδίο βολής εφαρμόζεται το PERSONAL TPAINING (ατο

μική εκπαίδευση) πράγμα που σημαίνει ότι δύο εκπαιδευτές εκπαι

δεύουν έναν εκπαιδευόμενο.

6) Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης περιορισμένου χρόνου (TEST) 

εφ ' όλης της ύλης.
7) Συμπλήρωση από τους εκπαιδευόμενους εντύπου με κρίσεις 

- προτάσεις γύρω από την εκπαίδευση.
8) Τέλος, καθιερώθηκε με διαταγή του ΥΔ.Τ. η χρησιμοποίηση 

Ειδικού Ατομικού Δελτίου Εκπαιδευομένου που τίθεται στον Ατο

μικό του Φάκελλο.

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
α. Προγραμματίζεται για το επόμενο έτος η διεξαγωγή Συνε

δρίου Φυσικής Αγωγής και Αόπλων Πολεμικών Τεχνών για αστυ

νομικούς.
β. Προγραμματίζονται επίσης για το επόμενο έτος Αγώνες 

Σκοποβολής Μάχης με συμμετοχή αστυνομικών ΓΑΔΑ.
γ. Προσκαλούνται μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δ ευ τερ ο 

βάθμιας Εκπαίδευσης να επ ισκεφθούν τ ις  εγκα τα σ τά σ ε ις  

του Σχολείου, όπου θα τους γίνει παρουσίαση - ενημέρωση 
για τον τρόπο που εκπαιδεύονται και εκτελούν τα καθήκο- 
ντά τους οι Ελληνες Αστυνομικοί, με σκοπό την προσέγγιση 

του πολίτη και την ανάπτυξη σχέσεων φ ιλ ίας νεολαίας και 

Αστυνομίας.
δ. Εγκρίθηκε και κατασκευάζετα ι λυόμενος οικισμός (Τρά

π εζες - Μπάρ κ.λπ. καταστήματα) κατά τα πρότυπα ξένων 

Αστυνομιών, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να ασκούνται κάτω 
από συνθήκες που προσεγγίζουν την πραγματικότητα.

Επιμέλεια: Ανθυποστυνόμος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

•  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Συνελήφθησαν από το Τμήμα Ασφαλείαν Βόλου οι Τσικβίκτσής Βασίλειος του Δημητβίου και της Αθηνάς, 48 ετών, αγβότης και Τσπ 
κβίκτοή Αντωνία, του Γεωργίου και rrjs Πηνελόπης, 38 ετών σύζυγοί του Βασιλείου οι οποίοι κατελήφθησαν στην αγροτική περιοχή 
"nouvrcr rrjs κοινόrrjros Κάτω Λεχωνιών Μαγνησίας, να καλλιεργούν πενήντα δενδρύλλια ινδική5 κάνναβης Συγκεκβίμένα οι α- 
νωτέβω συνελήφθησαν την ώρα ακβίβώς που πότιζαν τα δενδρύλλια Από έρευνα που έγινε στο σπίτι το us, βρέθηκε μικβοποσότητα 
αποξηραμένη ινδικής κάνναβης σε τρίμματα, βάβους 0,45 γραμμαρίων, καθώς και σπόροι ινδική5 κάνναβης, βάβους 2,17 γραμ-

•  ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Με έφοδο των αστυνομικών, παρουσία του εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρέθυμνου, συνελήφθη ο 38xpovos Ζαχεφίας Διαμαντάκης στο σπίτι του. 
Ολα άρχισαν τελείαν αναπάντεχα, όταν ο Διαμαντάκης πέρασε από το κατάστημα τουριστικών ειδών που εργαζόταν η Αλεξάνδρα Κυβίακάκη 
και για λόγους άγνωστους άβχισε να την βρίζει, να την χτυπάει και να την απειλεί με μαχαίρι Οταν ο Διαμαντάκης έφυγε, η Κυβίακάκη ειδοποίησε 
την Αστυνομία, η οποία τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του. Εκείνος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, άρχισε να πυροβολεί 
εναντίον rous με κυνηγετικό όπλο, αβνούμενος να παραδοθεί. Κατά την έφοδο των αστυνομικών, ο Διαμαντά^ τραυματίστηκε στη δεξιά μασχάλη 
από όπλο αστυνομικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο τη$ πάλη*

•  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Λ  ΙΑ N O  Κ Λ Α Δ ΙΟ Υ ...
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι οι Ιωάννη? Ατζέμηξ, 44 ετών, Εμμανουήλ Λέκκας 31 ετών, Ανδρέα5 Ζαχαβίάδης 27 ετών, 
Γεώργΐ05 Μπουλέκοδ 37 ετών, και η Κωνσταντίνα Γιαννέρη 22 ετών. Σύμφωνα με έρευνε5 που διεξήγαγε η Αστυνομία οι έξι είχαν φτιάξει 
συμμορία που έφερνε Πακιστανούς λαθβομετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα Σε βάβος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον 
εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνα5 για σειρά αδικημάτων σε βαθμό κακουβγήματος και πλημμελήματος. Ειδικότερα οι ανωτέρω κατηγοβούνται 
για Αρπαγή από κοινού κατ' εξακολούθηση με σκοπό τον εξαναγκασμό των παθόντων και άλλων σε πράξη περί πμ οποίας δεν υφίσταται 
υποχρέωση', "Απόπειρα εκβίασης από κοινού και κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα δια σωματικής βίας κατά προσώπων και με απειλές 
ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωήs", "Κλοπή από κοινού κατ' επάγγελμα και συνήθεια από πεβίστάσεις που μαρτυρούν ότι οι δβάστες 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοί’, "Αμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξει?', “παρασιώπηση εγκλήματο?', "αντιποίηση υπηρεσία?1, “σύσταση 
και συμμορία1, “παράνομη οπλοφορία1, “και επικίνδυνε? σωματικές βλάβες

•  Α Λ Β Α Ν ΙΑ  - Λ Α Ρ ΙΣ Α , Λ Α Ρ ΙΣ Α  - ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΣΠΉΡΙΟ
Διευθυντής γραφείου εσωτερικού τουρισμού και ιδιοκτήτη? τουριστικών λεωφορείων καθώ? και δύο οδηγοί των λεωφορείων 
του, συνελήφθησαν στη Λάρισα γιατί μετέφεραν παράνομα 149 Αλβανούς λαθβομετανάστες. Συγκεκβίμένα συνελήφθησαν ο ι
διοκτήτη? και διευθυντής του τουριστικού γραφείου, Μιχάλης Στρούβαλης, 40 ετών, κάτοικος Πειραιά και οι Ανδβέας Νικολαβούδης, 
34 ετών, κάτοικος Κορυδαλλού, οδηγό? του ενό? λεωφορείου και Ιωάννης Μιχαλόπουλος, 26 ετών, κάτοικος Πειραιά, οδηγός του 
δευιέβου λεωφορείου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι Αλβανοί είχαν πληρώσει 
σε άγνωστο συμπατριώτη rous 15.000 το άτομο για τη μεταφορά rous στην Ελλάδα και θα πλήρωναν ακόμη 20.000 δρχ το άτομο 
όταν έφταναν στον προορισμό rous. Οι λαθρομετανάστε? οδηγήθηκαν αμέσως στα σύνορα για να επιστρέφουν στη χώρα rous.

•  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΧΤΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σπείρα αβχαιοκαπήλων εξαρθρώθηκε κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής. Η 
σπείρα αποτελούταν από rous Μουσταφά Ογλοΰ Μπιλάλ του Μουσταφά και της Αίσέ, 60 ετών, κατοίκου Κόμαρου Εβρου, γεωργό 
και τον Χαβίτόπουλο Χαρίτωνα του Ανέστη και της Αννας, 67 ετών, κατοίκου Σαπών Ροδόπη? υαλοπώλη ο Μουσταφά Ογλού προ
σπάθησε να πουλήσει δεκαπέντε χρυσά βυζαντινά, δύο ασημένια ρωμαϊκά και τριάντα οκτώ ρωμαϊκά - κλασικά νομίσματα, μαζί 
με δύο πήλινους apxafous αμφοβείς, μια ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα, μιά μαρμάρινη προτομή, δύο αρχαία δακτυλίδια και έναν 
πήλινο σφόνδυλο, αντί του ποσού των 5.000.000 δρχ σε αστυνομικό της Ασφάλειας Κομοτηνής που του παρουσιάσθηκε σαν αγο- 
ραστή5. Onais ομολόγησε κατά τη διάρκεια τηξ προανάκριση? τα αρχαία αντικείμενα τα προμηθεϋθηκε από τον Χαβίτόπουλο του 
οποίου στην κατοχή βρέθηκαν, κατόπιν ερευνά? πέντε μολύβδινα τεμάχια αρχαίων συνδέσμων, μιά χάλκινη τριχολαβίδα ρωμαϊκή? 
εποχή? ένα χάλκινο νόμισμα επίσης ρωμαϊκό και ένα αρχαίο χάλκινο κλειδί, όλα αβχαιολογικής και ιστοβίκής αξίας.

•  Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η  ΣΤΑ Σ Κ Ο Π ΙΑ ...

Μιά από τις μεθοδικώιερες σπείβες διαρρηκτών που δρούσαν στην περιοχή τη? συμπρωτεύουσα? εξάρθρωσε η Ασφάλεια Θεσ
σαλονίκη? ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση. Συγκεκβίμένα συνελήφθησαν δύο μέλη τη? σπείρα?, σκοπιανής καταγωγής 
ο ίκόραν Κονσταντινόφσκι, 30 ετών, από το Πρίλεπ των Σκοπίων και ο Μάριαν Σπασέβακι, 22 ετών. Η σπείρα λειτουργούσε με 
απόλυτη μεθοδικότητα και είχε διαπράξει πάνω από 150 διαββήξεις στις ανατολικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Τα χρυσαφικά 
που αποκόμιζαν τα πουλούσαν σε Ελληνε? χβυσοχόους και τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στα Σκόπια.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

•  ΧΑΣΙΣ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΤΒΑ...
Τέσσερις φύλακες και ο προϊστάμενος αποθήκης του αποθηκευτικού χώρου της ΕΤΒΑ που βρίσκετε στην περιοχή rot; Ρουφ, καλλιεργούσαν 
μέσα στο χώρο n)s αποθήκης 43 δενδρύλλιο ινδικής κάνναβης. Πρόκειται για rows Χρήστο Παν. Μαυραγάνη, 29 ετών, Στυλιανό Βασ. 
Ζαχαριουδάκη, 63 ετών, Θεόδωρο I. Τσουχλαράκη, 62 ετών, Σάββα Π. Μπαϊρψίδη, 43 ετών και τον προϊστάμενό rous Κων/νο Αγ. Λεφάκη, 
52 ετών. Οι πέντε "καλλιεργητές' πιάστηκαν την τελευταία στιγμή, πριν προλάβουν να θερίσουν τη "σοδειά του?', όταν κάποιοι υπάλληλοι 
τη* ΕΤΒΑ ειδοποίησαν τη διοίκηση της Τράπεζας πως κάτι περίεργο συνέβαινε oris αποθήκες και αμέσως η διοίκηση ειδοποίησε την 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών τη* Ασφάλειας Αττικής η οποία κατόπιν εφόδου, συνέλαβε τους δράστες

•  ΟΤΑΝ Ο ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ...
Συνελήφθη από άνδρε* του Τμήματος Ασφάλειας Ζακύνθου, ο συνταξιούχος του ΙΚΑ και συνεργάτης τηλεοπτικού σταθμού Ζήσιμος 
Τσουκαλάς, 53 ετών, γιατί ζήτησε από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου 500.000 δρχ για να μην προσφυγει στο Συμβούλιο Επικρατείας 
κατά της εκλογής του. Ο Τσουκαλάς που προσπάθησε πολλές φορές να ασκήσει π ιέσει στον Μητροπολίτη συνελήφθη έχοντας 
στην κατοχή του τα προσημειωμένα νομίσματα που είχε ζητήσει ως αντάλλαγμα για να μην κάνει προσφυγή κατά της εκλογής 
του Χρυσοστόμου.

•  Ο ΨΕΥΤΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Συνελήφθη από την Ασφάλεια Αττική* και παραπέμφθηκε στον εισαγγελία για μιά ακόμη φορά ο Σταύρος Νικ. Λαμπρόπουλος, 45 
ετών, κατηγορούμενος για εκβίαση και σύσταση συμμορίας, ο Λαμπρόπουλος, μαζί με τουίΤσιρτσίκο Νικόλαο, 37 ετών, και Ζορμπά 
Παναγιώτη, 28 ετών, είχαν προβεί σε σύσταση συμμορίας με σκοπό τον εκβιασμό ιδιοκτητών κλεμμένων αυτοκινήτων και την 
απόσπαση απ' αυτού* χρηματικών ποσών προφασιζόμενοι δήθεν, την επιστροφή του κλεμμένου οχήματος. Ο Λαμπρόπουλος που 
ενδεχομένως είναι και ο αρχηγός τη* σπείρας, εντόπιζε τα θύματά του μέσω των μικρών αγγελιών των εφημερίδων. Ενας άλλος 
τρόπος που χρησιμοποιούσε ήταν ο εξή*: Τηλεφωνούσε σε Αστυνομικά Τμήματα και λέγοντας πως είναι αξιωματικός, ζητούσε 
πληροφορίεί για κλεμμένα αυτοκίνητα Αφού έπαιρνε ns πληροφορίεί επικοινωνούσε τηλεφωνικά με του* ιδιοκτήτε* των κλεμ
μένων αυτοκινήτων και τους ζητούσε χρήματα για την επιστροφή των αυτοκινήτων, κλείνοντας ραντεβού με τους ιδιοκτήτες.

•  ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Οι συχνές κινήσει του 24χρονου Ουκρανού Αλεξάντερ Τιριχάνοφ από το σπίτι που διέμενε, σε παρακείμενο κάδο σκουπιδιών, 
προκάλεσε ερωτηματικά σε διερχόμενο περιπολικό. Οταν οι αστυνομικοί άνοιξαν τον κάδο για να δούν τι ήταν αυτό που μετέφερε 
ο Τιριχάνωφ, ακτίκρυσαν με αποτροπιασμό ενα τεμαχισμένο πτώμα. Το πτώμα ανήκε στον Σανακάεβ Γκενάβι, 38 ετών και το 
έγκλημα έγινε στην ιεράπετρα Κρήτης σε γκαρσονιέρα που έμεναν οι δύο αλλοδαποί. Σύμφωνα με την ομολογία του δράστη, 
είχαν καταναλώσει μεγάλε* ποσότητε* οινοπνευματωδών ποτών και είχαν αντιδικίσει για πολιτικούς λόγους. Οταν το θύμα πήγε 
για ύπνο ο Τιριχάνοφ το μαχαίρωσε στην πλάτη και μεταφέροντάς το στην τουαλέτα το τεμάχισε με μαχαίρια κουζίνας. Τα κομμάτια 
του πτώμαιοί τα τύλιξε σε διάφορα ρούχα, τα τοποθέτησε σε πλαστικές σακκούλες και τα μετέφερε στον κάδο απορριμάτων απ' 
όπου περνούσε το περιπολικό τη* Αστυνομία*.

•  ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Απο τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών, εξαρθρώθηκε κύκλωμα Αλβανών λαθρομεταναστών οι οποίοι απήγαγαν παιδιά από την Αλβανία 
και τα έφερναν στην Ελλάδα με σκοπό να τα εκμεταλεύονται. Οι Μπουζάρ Μετάζ 31 ετών, Σοτίρ Νταιν, 38 ετών, Σπύρο Κοστάλκι, 
17 ετών, και Αριαν Ρούσχα, 17 ετών, εξανάγκαζαν τέσσερις νεαρούς συμπατριώτες τους να επαιτούν σε κεντρικού* δρόμου* τηί 
Αθήνα* και να roos παραδίδουν τα χρήματα. Οι Αλβανοί διέμεναν στο ξενοδοχείο "Αφαίά' τηί οδού Βεραντζέρου 45, όπου συ- 
νελήφθησαν ύστερα από έφοδο των ανδρών τη* Ασφαλείας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ποινική* Αγωγής Αθηνών, ο onofos 
άσκησε εναντίον rous ποινική δίωξη

•  ΑΓΡΙΟΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΙΧ - ΣΟΥ
θύμα κακοποίησης έπεσε άτυχη 18χρονη από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα οκτάμηνου βρέφους. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
η Ασφάλεια Θεσσαλονίκη*, ο 35xpovos δράστη*, Κυριάκο* Αμπεριάδη*, οδήγησε με μοτοποδήλατο στο δάσο* του Σεϊχ-Σου 
τη 18χρονη φίλη του την οποία έδεσε χειροπόδαρα σε κορμό δένδρου και στη συνέχεια αφού τη χτύπησε, της έκοψε με 
ψαλίδι τα ρούχα και τα μαλλιά και τέλος την παράτησε αβοήθητη και έφυγε. Την άτυχη 18χρονη ανακάλυψαν περαστικοί 
διερχόμενοι και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Η άτυχη 18χρονη κατήγγειλε ότι πριν γεννηθεί 
το παιδί τηί, ο Αμπεριάδη* τηί είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευθεί, ενώ αργότερα την εγκατάλειψε και την απειλούσε. Ο 
Κυριάκος Αμπεριάδη* οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, 
απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τον παρέπεμψε για απολογία στον τακτικό ανακριτή.

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κων/ν os Κούρος
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Πολλά μπορεί να σημαίνει και η πρόθεση ανά σαν πρώτο συνθετικό. 
Κίνηση προς τα άνω ή τα πέριξ, διανομή, επιμερισμό, το πίσω, συχνή επανάληψη 

και τέλος, επίταση της σημασίας του απλού.
Οι είκοσι σύνθετες λέξεις σας δίνουν την δυνατότητα να κατανοήσετε 

την ποικίλη χρησιμότητά της. Οι απαντήσεις στη διάθεσή σας.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. άναυδος: Α: στεγνός, Β: βουβός, Γ: 
κατάπληκτος.

2. αναβαθαίνω: Α: ρηχαίνω, Β: βαθαί
νω, Γ: αναστ ενάζω.

3. αναβαθμός: Α: σκαλοπάτι, Β: νέα 
βαθμολόγηση, Γ: εξέλιξη.

4. ανάβαθρο: Α: εξέδρα. Β: κλίμακα 
κτιστή, Γ: βάθρο.

5. αναλακτίζω: Α: απορρρίπτω με πε
ριφρόνηση, Β: οπισθοδρομώ, Γ: αντι
στέκομαι.

ό. ανάγλυκος: Α: ημίγκλυκος, Β: ά- 
γλυκος, Γ: πολύ γλυκός.

7. α ν ά γ υ ρ το ς : Α: ύπ τιος , Β: κα
μπούρης, Γ: επαίτης.

8. αναδίδω: Α: διαδίδω, Β: διαχέω, Γ: 
παραδίδω.

9. αναδιφώ: Α: ανασκαλίζω, Β: ανα
τρέπω, Γ: αναδιοργανώνω.

10. α να θά λλω : Α: ξανα νθ ίζω , Β: 
στέλνω πίσω, Γ: σκαλίζω.

11. ανάθημα: Α: κατάρα, Β: αφιέρω
μα, Γ: υπενθύμηση.

12. αναίσχυντος: Α: ακέραιος, Β: υ
περήφανος, Γ: αναιδής.

13. ανακλίνω: Α: γέρνω μπρος. Β: γέρ
νω προς τα πίσω, Γ: υπολογίζω πάλι.

14. ανακόλουθος: Α: αυθάδης, Β: α- 
νεπιρέαστος, Γ: ο αουνάρτητ ος.

15. ανακομιδή: Α: μεταφορά, Β: απο
κατάσταση, Γ: εκταφή.

1ό. αναμέλπω: Α: παίζω μουσικό όρ
γανο, Β: ξανανιώνω, Γ: τραγουδώ.

17. ανανήφω: Α: συνέρχομαι, Β: νυ
στάζω, Γ: συμφωνώ.

18. ανάντης: Α: εχθρικός, Β: ανηφο
ρικός, Γ: ο ανεμπόδιστος.

19. αναφανδόν: Α: χωρίς λόγια, Β: υ
ποχρεωτικά, Γ: απροκάλυπτα.

20. αναχαιτίζω: Α: συγκροτώ το άλο
γο από τη χαίτη, Β: αντιπαραθέτω, Γ: α
νατρέπω .

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. άναυδος Β: (ο χωρίς αυδή: φωνή) άγλωσσος, άλαλος, άφωνος, βωβός, βου

βός, μουγγός μτφρ. ο αδύνατον να μιλήση λόγω σφοδράς εκπλήξεως, κατα- 
πλήξεως, συγκινήσεως.

2. αναβαθαίνω Α: γίνομαι ανάβαθος, ρηχός, ξεβαθαίνω
3. αναβαθμός Α: 1) σκαλοπάτι 2) στο αρχαίο θέατρο σειρά των κλιμακωτά δια

τεταγμένων εδωλίων.3) στην εκκλησιαστική γλώσσα είκοσι πέντε "αντιφωνικά 
τροπάρια" ψαλλόμενα τις Κυριακές και εορτές προτού εωθινού Ευαγγελίου. 4) 
Δέκα πέντε ψαλμοί του Δαυίδ.

4. ανάβαθρο Β: κλίμακα κτιστή προ της εισόδου κτιρίου, από λίγα σκαλιά που ο
δηγεί στο πλατύσκαλο.

5. αναλακτίζω Α: λακτίζω προς τα άνω ή προς τα πίσω, κλωτσάω κατ. επανάλη- 
ξη, μτφρ. απορρίπτω κάτι με περιφρόνηση.

6. ανάγλυκος Β: ο χωρίς γλυκύτητα, ο άγλυκος, ανέγλυκα, μτφρ. ο άνοστος 
(στους τρόπους), ανάλατος, κρύος.

7. ανάγυρτος Α: 1) αναγυρισμένος, ύπτιος, αναποδογυρισμένος 2) ο ελα 
φρός κεκλιμένος, επικληνής.

8. αναδίδω Β: 1) εκπέμπω κάτι προς τα άνω, εκβάλλω προς τα άνω 2) διαχέω, 
σκορπίζω, χύνω 3) φύω, εκφύω, εκβλαστάνω.

9. αναδιφώ Α: αναζητώ, ερευνώ (αρχαία έγγραφα), ανασκαλεύω, ανασκαλί
ζω, κατ. επέκταση μελετώ, εξετάζω κάτι.

10. αναθάλλω Α: θάλλω εκ νέου, αναδίδω βλαστούς, αναβλαστάνω, ξανανθί
ζω.

11. ανάθημα Β: αυτό που αναθέτει κάποιος, το αφιέρωμα, το τάμα.
12. αναίσχυντος Γ: ο μη αισθανόμενος αισχύνη - ντροπή, αναιδής, αδιάντρο

πος, θρασύς, "ξετσίπωτος", άκοσμος.
13. ανακλίνω Β: κλίνω προς τα οπίσω, γέρνω προς τα πίσω, "ανακλίνω την κε

φαλή".
14. ανακόλουθος Γ: ο στερούμενος ακολουθίας, ο ασύμφωνος προς τον εαυ

τό του, ο ασυνεπής, ασυνάρτητος.
15. ανακομιδή Β: (εκ του ανακομίζω) το να επαναφέρει κάποιος κάτι, επανα

φορά, επιστροφή, αποκατάσταση "ανακομιδή λε ιψ άνω ν": εξαγωγή των ο
στών από τον τάφο και η μεταφορά και τοποθέτηση οε άλλο τόπο (οστεοφυ
λάκιο κ.λ.π.).

16. αναμέλπω Γ: μέλπω εκ νέου, ψάλλω, άδω, μελωδώ, τραγουδώ.
17. ανανήφω Α: συνέρχομαι, αποκτώ την πνευματική μου διαύγεια, έρχομαι 

στα συγκαλά μου, γίνομαι νηφάλιος.
18. ανάντης Β: ανωφερής, ανηφορικός μτφρ. αντίξοος, ενάντιος, δυσμενής, 

αντίθετος, που προκαλεί δυσχέρειες.
19. αναφανδόν Γ: εμφανώς, φανερά, ολοφάνερα, απροκάλυπτα, ανεπιφύλα

κτα
20. αναχαιτίζω Α: συγκρατώ το άλογο κρατόντας το από τη χαίτη του μτφρ. συ

γκροτώ, ανακόπτω, εμποδίζω.αναστέλλω, χαλιναγωγώ.
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Πορτρέτο συναδέλφου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Εφυγε από κοντά μας ένας κορυφαίος βάρδος του δημοτικού 
τραγουδιού. Πρόκειται για το Χρηστό Πανούτσο, το σεμνό εραστή 
της δημοτικής μας μουσικής.

Ο Χρηστός Πανούτσος γεννήθηκε το 1922, στα Λακώματα Αχαϊας 
και κατετάγη στο Σώμα της τέως ΑστίΛομ'ας Πόλεων το 1948, ιπη- 
ρέτησε τα περισσότερα χρόνια του στηγ Τροχαία Αθηγών και στη Δ/νση 
Εγκληματολογιών Ερευνών και αποστρατεύθηκε το 1973.

Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Αθηνών και στη Σχολή 
βυζαντινής μουσικής Καβακόηουλου. Το 1945 γνωρίστηκε με το 
γνωστό Μουσικολόγο και Λαογράφο Σίμωνα Καρρά κοντά στη χο
ρωδία του οποίου μαθήτευσε για μιά ολόκληρη δεκαετία.

Συνεργάστηκε με τον Παντελή Καβακόηοιιλο και τον Χρσνη Αϊδο- 
νίδη στην τότε E.LP. επ' μιά δεκαετία στην εκπομπή "θρακικές Μελω
δίες" και συμμετα'χε για πολλά χρόνια στη χορωδία της Ιερός Μητρό
πολης Αθηνών με πρωτοψάλτη το Σπύρο Περιστέρη Το 1971 εκπρο- 
σωπόντας τη χώρα μας τραγούδησε στο φεστιβάλ "BAQ-T του Λον
δίνου παραδοσιακά τραγούδια συντροφιά με τη Δόμνα Σάμου.

Το 1974 σε εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τραγούδη
σε στην έδρα του ΟΗΕ στην Ν. Υόρκη γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία.

Περιόδευσε αρκετές φορές ανά τον κόσμο με το συγκρότημα 
"Παρθενών" δοξάζοντας την πατρίδα του και κάνοντας γνωστό το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι.

Στην Ελλάδα πήρε μέρος σε πολλά φεστιβάλ και γιορταστικές 
εκδηλώσεις εργαζόμενος ανελλιπώς για τη διάδοση του δημοτικού 
τραγουδιού. Συμμετείχε σε πολλά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 
προγράμματα μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Μιας ζωής 
που του χάρισε μεγάλες δόξες και τιμές.

Καθ' όλη την πολύχρονη καλλιτεχνική του πορεία ερμήνευσε ό
λα σχεδόν τα τραγούδια της Ρούμελης και του Μωρηά κα έχει μιά 
πολύ πλούσια δισκογραφική δουλειά.

Εκτός από άριστος ερμηνευτής ο Χρήστος Πανούτσος υπήρξε 
και βαθύς μελετητής της παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. 
Ακούραστος μαθητής και σεμνός δάσκαλος, άφησε πίσω του 
πλούσιο συλλεκτικό έργο.

Δημιούργησε μιά πλούσια βιβλιοθήκη εκκλησιαστικής μουσικής, 
δημοτικού τραγουδιού και λαογραφίας καθώς και μια πλουσιώτατη 
δισκοθήκη με ανάλογο περιεχόμενο.

Σήμερα, ο μεγάλος βάρδος του δημοτικού μας τραγουδιού 
Χρήστος Πανούτσος που ζωντάνεψε με το τραγούδι του τη δημο
τική μας παράδοση και ανέδυσε από τα άδυτα της ελληνικής ψυχής 
έναν ολόκληρο κόσμο, λείπει από κοντά μας.

Η φωνή του όμως και τα χιλιάδες τραγούδια που ερμήνευσε 
με το μοναδικό τρόπο που μόνο αυτός ήξερε θα ακούγονται πά
ντοτε στ' αυτιά μας.
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1 X 1 ’ 0 Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Σ υ λ λ ό γ ο υ  

Κ υ θή ρ ω ν  εκφράζει ευχαριστίες και επαίνουs πρos το 
Διοικητή και όλο  το  προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Κυθήρων για την άμεση και αποτελεσματική ενεργο
ποίησή uous που είχε σαν συνέπεια τη  σ ύλλη ψ η  λ α θ ρ ο 

θ η ρ ώ ν  και γενικότερα την πάταξη rrjs λαθροθηρίας που 
τα τελευταία χρό ν ια  α π ο τελ ε ί μάστιγα για την περιοχή.

[ χ ] 0  Νομάρχης Αθηνών κ. Δημήτρio s  Κατριβάνος,σε ευχα
ριστήρια επιστολή που απέστειλε n pos τον Αρχηγό της 

Ελληνικής Α σ τυνομίας, αφού το ν  συγχαίρει για to v  άψ ο- 

γο τρόπο αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που αφο
ρούσαν στη διαδικασία διεξαγωγής των πρόσφατων Ευ

ρ ω εκ λ ο γ ώ ν , στη συνέχεια επισημαίνει: "Παράληλα θέ
λω να μεταβιβάσετε σ'όλο το Προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις υπεράνθρω
πες προσπάθειες που κατέβαλαν τις ημέρες των εκλο
γών και εύχομαι να συνεχιστεί η συνεργασία μας και στο 
μέλλον σ'αυτό το  καλό κλίμα".

^ Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ια  τη λεγραφ ήματα  npos ns Αστυνομικές Αρχές 
Νεαπόλεως και Τσοτυλίου Κοζάνης, απέστειλαν πολλοί κά
τοικοι της περιοχής, για την άμεση και επιτυχή σύλληψ η  

τω ν  δραστώ ν δύο λη σ τειώ ν  τη$ περιοχής τους, εκφράζο
ντας συγχρόνως και το αίσθημα ασφάλειας που τους δια
κατέχει με τέτοια άξια Αστυνομία.

£ ^ Α π ό  τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Σ τό λ ο  Παπαθεμελή, 
λάβαμε την παρακάτω ευχαριστήρια επ ιστολή μ ε  την ο

π ο ία  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τα συγχαρητήρια και ns ευχαριστίες του 
για τη ν  ε ξ α ίρ ε τ η  και ουσιαστική συμμετοχή και συνει
σφορά όλων, Διευθυντών και στελεχών, στην επιτυχία 
με την οποία εστέφθη το Ατυπο Συμβούλιο Ε σ ω τερ ικώ ν  

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που διεξήχθη στη  

Θ ε σ /ν ίκ η  πρόσφατα αλλά και ό λω ν  τω ν  Ο μ άδ ω ν Εργα
σίας αρμοδιότητας του Υπουργείου, που π ρ α γ μ α το 

π ο ιή θη κα ν  στα πλαίσια τη * Ελληνική* Προεδρίας 1994.

[ χ ] Η  οικογένεια Καπετανογιαννοπούλου ευχαριστεί θερμά 
το Δ ιο ικητή  το υ  Α.Τ. Γαρ γαλ ιάνω ν κ. Η λ ία  Φ ο ύ τσ η  και ό

λ ο υ * tous Α σ τυνομ ικού* που έλαβαν μέρος στην ανακά
λυψη και σ ύλλη ψ η  τω ν  δ ρ α σ τώ ν τη * σ τυ γερ ή * δ ο λο φ ο - 

v ia s  το υ  α δ ελ φ ο ύ  rous Γρηγόρη, π ου έ γ ιν ε  π ρόσ φ ατα. 

"Πέραν όμως αυτώ ν" προσθέτουν στην επ ιστολή rous, 

"θα ήταν π αρ άληψ η  εκ μέρους μας να μην εκθειάσουμε 
και τη ν  γ εμ ά τη  ανθρωπιά και αγάπη συμπαράστασή τους 
στο μ εγά λο  δράμα μας".

Μ °  πΡό£δρος του συλλόγου Λ ο υ τρ α κ ίο υ  "Το  ΛΟΥΤΡΑΚΙ" κ. 

Χρ. Παππάς, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Υ

φυπουργό Δημ. Τ ά ξη ς , α ν α φ έ ρ ε ι ότι, ο Ξενοδοχειακός 
και Τουριστικός κόσμος της π ερ ιο χή * λουτρακίου εκφρά
ζει την  ικανοποίησή του για την  ίδρυση σταθμού Τουρι
στικής Αστυνομίας στο Λουτράκι. Στη συνέχεια, αφού εκ
θειάζει το έρ γ ο  που επιτελεί ο Δ ιο ικη τή * και όλο το προ

σ ω π ικό  το υ  Α.Τ. Λουτρακίου, παρακαλεί για την ε ν ί-  

σχησή το υ  κατά rous θερινούς μήνες, λόγω του πεντα- 
πλασιασμού του πληθυσμού από rous το υ ρ ίσ τε *.

κυρία Γκιόκα Ασπασία ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει 
τους αστυνομικούς του 14 ο υ  Αστυν. Τμή ματο* Θεσσαλο
νίκης για τη ν  ευ γ έν ε ια , τη ν  υπ ομονή και την ά ψ ογη  συ
μπεριφορά τους, χάρη στις οποίες τελικά έθεσαν τέρμα 
σε αντιδικία που είχε με κάποιους, λόγος για τον οποίο 
και είχαν μεταβεί στο α ν ω τέρ ω  Αστυν. Τμήμα. Η συμ

βο λή  rous αυτή  -α ν α φ έ ρ ε ι σ την επ ιστολή  της- στο να α

π ο φ εύ γοντα ι δ ηλαδ ή  τέτο ιο υ  είδους διαδικασίες για την  

επίλυση διαφορών σε δικαστήρια,είναι πραγματικά μια 
πράξη μεγάλης κοινωνικής προσφοράς.

£ ^ Α π ό  τον Εισαγγελέα Π ρ ω το δ ικ ώ ν  Καβάλας κ. Δημήτριο 
Παπαγεωργίου λάβαμε την  παρακάτω επ ιστολή  τη ν  ο

π ο ία  και δημοσιεύουμε ο λόκληρη. "Σας παρακαλώ (και 
υπό την ιδιότητα του προέδρου τη * E ra ip fas  Προστασίας 
Α ν η λ ίκ ω ν  Καβάλας) να επαινέσετε εκ μ έρ ο υ ς  μου την α

σ τυ φ ύ λ α κ α  του Α.Τ. Καβάλας κα Παναγ. Ζιάγκου, η οποία 
σ υ ν έβ α λ ε  σημαντικά και επί ικανό χρονικό διάστημα στη 
διαπαιδαγώγηση "π αραβατικού" α ν η λ ίκ ο υ , διαθέτοντας 
χρόνο και καταβάλλοντας κόπο για την κα θ η μ ερ ιν ή  συ
νοδεία του στο σχολείο και στο σπίτι του,Ακόμη, παρα
καλώ να δεχθείτε τις ευχαριστίες μου προς την υπηρε
σία σας για την  προαναφερθείσα σ υνδρομή  στην αντι

μ ετώ π ισ η  ενός τέτοιου "ευαίσθητου θέματος".

[ ^ 0 °  κ · Α· Γεω ργιάδης από το ν  βόλο ευχαριστεί και σ υ γχ α ί

ρ ε ι τη ν  ΑΔ. Μαγνησίας και ιδιαίτερα τους Apx/κες Γιώτη 
και Στιβαχτή για την ανεύρεση τη * κόρης το υ (4  ετώ ν) η 

οποία ε ίχ ε  χαθεί πρόσφατα, μαζί με κάποιο άλλο παιδί 
από άλλη πόλη. Φαντάζεστε την  αγωνία μου- γράφει 
στην ευχαριστήρια επ ιστολή  του ο π α τέρ α * τη * μικρής- 
διότι ψάχναμε από τις 1 0 .3 0 ' το  π ρ ω ί μ έχ ρ ι ns 14 .00 ' 

ώρα, όπου και βρέθηκαν τα δύο παιδάκια από το α ν ω τέ

ρ ω  πλήρωμα που ήταν υπηρεσία εκείνη τη ν  ημέρα.

Διόρθωση: Το Α.Τ. Σ τα up ού πο λ η ς/Ξά ν θη ς( κα ι όχι 
θεσ /ν ίκης όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο προη
γούμενο τεύχος) συνέβαλε στην ανεύρεση δύο ατόμων 
της αποστολής που χάθηκαν κοντά στο χωριό Κομνηνοί 
Τα ευχαριστήρια, λοιπόν, απευθύνονταν στο προσωπικό 
του, από το οποίο ζητούμε συγγνώμη για το λάθος
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eAeuSepes copesΓια Tts I
__________ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ__________

1. Προνομιακή μεταχείριση κατά μία 
έννοια (γενική).

2. Παιχνίδι της τράπουλας - Σύμβολο 
βασιλιάδων (μία γραφή).

3. Μουσικό άρθρο της αρχαιότητας 
χωρίς... το τέταρτο γράμμα του!

4. Ξύλο... για μωρά όταν διπλασια
στεί - Στρατιωτικό εμβατήριο.

5. Οπτικά δοκάρια - Ατελείωτη...σω
ματική δύναμη (αντίοτρ.).

6. Σ. αυτόν γίνονταν θυσίες (γενική) - 
Προτρέπει.

7. Σχήμα προσώπου (ξεν.) - Ασφαλί
ζει πολλούς.

8. Μουσική νότα - Αρχαίο ρήμα με τη 
σημασία του στέκομαι.

9. Στηρίζουν το ανθρώπινο σώμα - 
Πολλές φορές δύσκολη η λύση του.

10. Αιτιολογεί (αρχ.) - Ηρωϊδα του I- 
ψεν.

11. Το υπάρχον - Αναφορική αντω
νυμία - Αντίστροφα, τοπικό επίρρημα.

12. Αλλιώς η φασαρία (γενική) - Η 
διαστημική υπηρεσία των Η.Π.Α.

___________ ΚΑΘΕΤΑ___________
1. Ειδικός επιστήμονας του νομικού 

κλάδου
2. Ποιητικά το άλογο - Πάντα έχει η 

ζωήίπληθ.).
3. Τλυκειά..." μεγάλη επιτυχία της α

ξέχαστης Ελλης Λαμπέτη - Συνεχό
μενα οτο αλφάβητο (αντίοτρ.) - Τα χω
ρίζει το., .ο.

4. Ηγέτης της Κίνας οτο παρελθόν - 
Σπίτι πουλιών - Εξασφαλίζει "ελληνικά" 
ταξίδια (αρχικά).

5. Ξύλο άμαξας (αντίοτρ. αιτιατ.) - 
Και έτσι το 16.

6. Αρχικά... δημοσίων υπαλλήλων - 
Προστακτική για τα μάτια.

7. Αγριο ζώο (θηλ.).
8. Το πρώτο συνθετικό του πρώτου 

ονόματος μεγάλου επαναστάτη - Συμ
βολικό όνομα του Χριστούίαιτιατ ).

9. Εχει και το μολύβι (αντίοτρ.) - Με
τοχή του ρήματος σηκώνω (αρχ.)

10. Α ντ ίσ τρ ο φ α , θ ρ ια μ β ευ τ ικ ές  
κραυγές - Ησυχα, ήπια.

11. Σωματική δύναμη (αντίοτρ.) - Το 
ίδιο με το 6β οριζόντια.

12. Ο "μακάβριος χορός" δημιούρ
γημά του (το δεύτερο συνθετικό του 
ονόματος) - Στολίζουν και φορέματα 
(ξεν.).

_________ ΑΝΕΚΔΟΤΑ__________
Η τρομερά άσχημη γυναίκα μπαίνει 

τρ έχ ο ντο ς  οτο  αστυνομικό τμήμα. 
Αρχίζει να διηγείται οτον Αξιωματικό 
Υπηρεσίας με φωνή που έτρεμε από 
τη συγκίνηση:

- Αυτό συνέβη πριν ένα μήνα. Ετοί
μαζα για το μεσημέρι ένα κοτόπουλο. 
Ο σύζυγός μου πήγε στην αγορά για 
να μου φέρει ένα κιλό πατάτες. Δεν 
ξαναγύρισε πλέον ποτέ. Τι πρέπει να 
κάνω:

Ο αστυνομικός έξυοε λίγο το σβέρ
κο του, χασμουρήθηκε και της απά
ντησε με αδιάφορη φωνή:

- Να το κάνετε με μπάμιες!...
*

- Μπαμπά, τι θα πει πτώχευση; ρωτά 
ο μικρός Λεβύ τον πατέρα του.

- Πτώχευση θα πει. παιδί μου, να βά
λεις όλα σου τα χρήματα στις τσέπες 
του παντελονιού οου και να αφήοεις 
να σου πάρουν το σακάκι!...

____________ ΛΥΣΗ____________
IVdil

- IN V I  Zl  ZV-dO IM H  I t V N V J II - 
IVX3I 0L NOdIV - IAJA1H '6 ONINV - 311 
'8 VNIVXAV L V1IOX - A'V '9 i l l  - dAINO 
9 VO - νινΟΦ  - Ονίλί V d l - V8 - VWdl 
ε VNVIV8 - l iV  Ζ IOJOVOXINIOU Λ

V130VX  

VIVN -
V 1V W V I'Zl  VNO -J O -N O 'U  VdON - 
dVJ Ol V A IJ IN IV -V iio '6 IV IW 1 II-V V  
■8 VXI - V V90 L IV  - AOIAIU8 '9 VVX - II 
5 IdVW - V iN  V  NOXA31 - AO(8)lA|VI Z 
VIAiaiZ - AIMVd Z IH IH lO VO W IdU Ί  

VliNOZIdO
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1

2 • •

3 •

4 • • • •

5 • • • • •
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9 •

10 • • •

11 • • • •

12 • •
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχετα ι για δημοσίευση άρθρα, μ ελ έτες  και 

επ ισημάνσεις που είνα ι πρωτότυπες, προέρχονται από μετάφραση ή απο
τελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδ ια ίτερα σήμερα την 
Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.

Οι υποβαλλόμενες εργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλο
γραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό κα υπο
γράφονται από το συγγραφέα ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα επιτροπή του Περιο
δικού. ύσ τερα  από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
I ια 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 καθοριοθεί ως εξής:

1οεσώφυλλοεξωφόλλου:200.000.2ο εοώφυλλο εξωφύλλου: 180.000.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000, ασπρόμαυρη: 100.000,
1/2 σελίδας τετράχ ρώμης: 8 0.0 0 0, 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 δώδεκα συνεχείς κα
ι  αχωρίοεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώ
σεων. επιβαρύνονται με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζε
ται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου,

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή 
τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - 
αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριοη διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρι
σης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτο
μέρειες. ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κό
στος της διαφήμισης. Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που πιστο
ποιείται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξό
φλησης της αξίας της διαφήμισης διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδ ιαφ ερόμενο ι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη 
σχετική πληροφορία δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδι
κού (τηλ. 8676.40 1).-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό 
"Αστυνομική Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα), 

για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν.............................

ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 Δραχμές.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:................................ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.......................
(Υπογραφή)..................................................................................

Γ ια άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 
Αριστοτέλους 175. 1 12 51, Αθήνα

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  Α σ τ / μ ο ς  Α Χ ρ η σ τ ό ς  

Μ α κ ρ ή ς ,  Αρχ ι συν τ άκ τ ης :  Α σ τ / μ ο ς  Β 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Μ π ο ύ ρ χ α ς ,  Ηλεκτρον ική  

σ ε λ ι δ ο π ο ί η σ η :  Α ν θ / μ ο ς  Κ ω ν .  Κ α ρ α -  

γ ι ά ν ν η ς .  Σ ύ ν τ α ξ η :  π . Υ .  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  

Χ ο ν δ ρ ο μ α τ ί δ η ς ,  Α ν θ / μ ο ς  Κων.  Κ α -  

τ ο ι ν ο ύ λ α ς ,  Α ρ χ / κ α ς  Κ ων .  Κ ο ύ ρ ο ς ,  

Π . Υ .  Α φ ρ ο δ ί τ η  Κ ο κ κ ί ν ο υ ,  Π.  Υ.  Φ ώ -  

τ ι ο ς  Μ α κ ρ ο ζ α χ ό π ο υ λ ο ς ,  Γ ρ α μ μ α 

τε ία:  Υ π α ο τ / μ ο ς  Α.  Κων.  Δ α ν ο ύ σ η ς ,  

Π.Υ.  Μ α ρ ί α  Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ ,  Π.Υ.  

Κων .  Π λ ε υ ρ ι τ ά κ η ς ,  Α ρχ ε ί ο :  Α σ τ / κ α ς  

Σ ε ρ α φ ε ί μ  Τ σ ο χ α ν τ ά ρ η ς ,  Δ ι α χ ε ί ρ ι 

ση:  Π . Υ .  Α ν α σ τ α σ ί α  Κ α ρ α μ ε ο ί ν η ,  

Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η :  Π.Υ.  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Β ό λ η ς .  

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς :  Α ρ χ / κ α ς  M i x .  Ρ α φ τ ό -  

π ο υ λ ο ς ,  Α σ τ / κ α ς  Ε υ ά γ γ .  Π α π α τ ο ί -  

μ π α ς .

Τηλέφωνα
Διευθυντής: 8672.573, Αρχισυντά

κτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674. 
230, Γ ραμματεία: 8676.401, Διαχείρι
ση: 8655.505, Διεκπεραίωση: 8677, 
074, Φ ωτογραφικό Σ υνεργείο : 
5247.616, Fax: 8676.633.

Φιλμς - Μοντάζ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Α.Ε.Β.Ε.

Αυλώνος 152 - Αθήνα

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Ηρακλείου 145, Περισσός
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