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Γεννήθηκε το 1954 στο χωριό Διπλάτανος Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνα

νίας και μεγάλωσε στη Λαμία. Το 1973 κατατάχθηκε στο Σώμα της τέως 

Χωροφυλακής ως δόκιμος Αξιωματικός. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθυ

πομοιράρχων το έτος 1976 και προήχθη κατ’ εκλογήν σ' όλους τους 

βαθμούς, μέχρι το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή .

Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ

νόμος. Οπου κι αν υπηρέτησε, τίμησε το ένδοξο Σώμα μας και άφησε 

πίσω ανεξίτηλη την προσωπική του σφραγίδα και ανθρώπους που μόνο 

καλά λόγια έχουν να πουν. Ηξερε να συνδυάζει το υπηρεσιακό καθήκον 

με την ανθρωπιά και την καλοσύνη. Ηταν πάντα εξυπηρετικός και καλό

καρδος. Κουβαλούσε μέσα του, το πνεύμα της προόδου και της δημιουρ

γίας. Κατείχε σε άριστο βαθμό τα υπηρεσιακά θέματα. Ηταν πάντα 

άνθρωπος του μέσου δρόμου και όχι των άκρων.______________________

Α ξέχα στε Αποστόλη,
με τη ψυχή μας γεμάτη θλίψη και συντριβή στην καρδιά, σου απεθύνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό, το στερνό αντίο 

και σε κατευοδώνουμε στο μεγάλο σου ταξίδι. Αποχαιρετούμε για τελευταία φορά το "γελαστό παιδΓ, τον εκλεκτό 

συνάδελφο, τον ειλικρινή φίλο και συνεργάτη, τον ευσεβή χριστιανό, τον υπέροχο άνθρωπο, το στοργικό πατέρα και σύζυγο.

Το νήμα της ζωής του έκοψαν, την ώρα που επιβιβαζόταν στο υπηρεσιακό λεωφορείο για να έλθει στο γραφείο του, 

δολοφόνοι - τρομοκράτες με βόμβα που είχαν τοποθετήσει. Οι δολοφόνοι χτύπησαν και πάλι άνανδρα, λεωφορείο με 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δεν υπάρχουν μάτια που να μη δάκρυσαν, καρδιές που να μη ράγισαν και χείλη που να μη ψέλλισαν το αυθόρμητο ΤΙΑΤΓ.

Γιατί; δεν είμαστε εμείς  κομμάτι του ελληνικού λαού;

Γιατί; Δεν είμαστε εμείς σπλάχνα απ' τα σπλάχνα του;

Γ ιατί; Δεν κυλάει στις φλέβες μας το ίδιο αίμα;
Ναι, είμαστε η ομάδα εκείνη των κρατικών λειτουργών με τις περισσότερες θυσίες. Ποτέ τόσοι λίγοι δεν πρόσφεραν 

τόσα πολλά σε κάθε περίπτωση Οχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας, να σκοτωνόμαστε κάθε μέρα. Αυτό είναι αυτοθυσία, είναι 

ηρωισμός, είναι χρέος τιμής.
Εμείς δεν απαντάμε με βία στη βία αλλά προτιμούμε με κίνδυνο της ζωής μας, το δρόμο του διαλόγου. Το μόνο που 

ζητάμε είναι η κατανόηση των δυσχερειών του έργου μας από την ελληνική κοινωνία και τον τύπο και η συνεργασία του 

πολίτη για να μείνει η πατρίδα μας έξω  από τον κλοιό του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

θέλουμε και ζητάμε αυτή η κοινωνία να καταλάβει και να ακουμπήσει επάνω μας.

Οχι, δεν σκοτώθηκε μόνο ο Αστυν. Υποδ/ντης Απόστολος Βέλλιος. Την τραγική αυτή στιγμή, δέχθηκε επίθεση η Ιδέα της 

Δημοκρατίας από το μηδενισμό και ο διάλογος από την ωμή βία.

Είναι ανάγκη να θωρακιστούμε όλοι μας απέναντι στην τρομοκρατία για να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας γαλήνη

Μόνο έτσι θα υπάρχει παρηγοριά ότι η θυσία σου άτυχε Αποστόλη δεν πήγε χαμένη.

Ο άδικος χαμός σου, αφήνει μεγάλο κενό. Ορφανεύει πρόωρα την οικογένειά σου που τόσο πολύ αγαπούσες και 

φρόντιζες. Για τη γυναίκα σου Βασιλική τα λατρεμένα παιδιά σου Βασιλική Χριστίνα και Γεωργία, που τόσο λάτρευες και 

καμάρωνες συνέχεια γι' αυτά μιλούσες, για τους γονείς σου, την αδελφή σου και τους άλλους συγγενείς σου, ο άδικος 

χαμός σου, αποτελεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Για μας μεγάλη απώλεια.

Σε βεβαιώνουμε ότι θα σε σκεπτόμαστε και θα σε αναζητούμε πάντοτε. Στη βαρυπενθούσα οικογένειά σου, εκφράζουμε 

τα βαθειά μας συλλυπητήρια και την υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα κοντά της.

Τα παιδιά σου θα είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους.

Αείμνηστε Αποστόλη,
με τη θυσία της πολύτιμης ζωής σου, εισήλθες στο πάνθεον των ηρώων της Αστυνομίας.

Κοιμήσου ήσυχα, γιατί ο θάνατός σου, δεν κλόνισε το ηθικό μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε αδελφέ μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΗΔΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ Σ Τ ΙΙ  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1*94,

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠ0ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

του Ν ικολάου Αθαν. Μ πλά νη, Α σ τυ νό μ ο υ  Α„ 
Πτυχιούχου Νομκού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Ο θεσμός της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και η 

κατοχύρωσή της όχι μόνο ως ηθικού, αλλά και ως περιουσιακού 

δικαιώματος, παρουσιάζει ιδιαίτερο δικαιοπολιτικό ενδιαφέρον. 
Κυριότερη ιδιομορφία του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας είναι το γεγονός, ότι εμφανίζεται ως δικαίωμα από

λυτο μεν στις εξουσίες που παρέχει, περιορισμένο δε στη χρο

νική του διάρκεια.
Ος σκοπός του θεσμού προβάλλεται η επίλυση του προβλήμα

τος της χρηματοδότησης της πνευματικής δημιουργίας μέσω ε 
ξασφάλισης στον πνευματικό δημιουργό της δυνατότητας οικονο

μικής εκμετάλευσης του έργου του (βλ. Γ. Κουμάντο, πνευματική 

ιδιοκτησία 5η έκδ. 1991, σελ. 23).
Ειδικότερα ο θεσμός της προστασίας των περιουσιακών στοι

χείων της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσφο

ρο μέσο για την παροχή κινήτρων παραγωγής νέων ιδεών. Αν το πε
ριουσιακό δικαίωμα δεν προστατεύονταν, οι δημιουργοί θα κατανά
λωναν περισσότερο χρόνο και περισσότερους πόρους στην επινόη

ση μεθόδων εξασφάλισης της προστασίας ή της διαφύλαξης της μυ

στικότητας των δημιουργημάτων τους, παρά στην παραγωγή νέων 

και πρωτότυπων έργων IRA posner. Economic Analysis of Low, Little 

Btown & Ca Boston - Toronto 19721.
Ετσι το Ανώτερο Δικαστήριο των Η.ΠΑ έχει κατ' επανάληψη 

αποφανθεί ότι τελικά ο κυριότερος στόχος της προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ουσιαστικά η διάδοση των ιδεών.

Η παροχή όμως απόλυτου δικαιώματος στο δημιουργό, ενώ ε 

πιλύει το πρόβλημα των κινήτρων του, ςρέρει στην επιφάνεια άλλα 

προβλήματα, όπως αυτό της απόκτησης ενός μονοπωλείου με συ

νέπειες τις γνωχττές στρεβλώσεις της αγοράς.
Με αυτά τα δεδομένα ο νομοθέτης πρέπει να καθορίσει την κα

τάλληλη δομή των δικαιωιμάτων, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
των αντιτιθεμένων συμφερόντων δημιουργού και καταναλωτών και 

να μην εμπνέεται αποκλειστικά από ωφελιμιστκές αντιλήψεις.
Ο πλέον πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις στα θέματα της 

πνευματικής ιδ ιοκτησίας έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Copyright, Designs and Patents Act 1988), στην Ισπανία (νόμος 

22/1987) και στη Γαλλία (Νόμος 85-660/3-7-1985).

Στην Ελλάδα ο νέος νόμος 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, 

συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα” ΙΑ' - 25/4-3-1993) 

ήλθε να αντικαταστήσει τον προΐσχύσαντα νόμο 2387/1920 και 

προβλέπει με το άρθρο 66 ποινικές κυρώσεις για το έγκλημα της 

κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας αναλυτικά, περιέχοντος ε 

κτενή περιπτωσεολογία, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Νομική Επιθεώρηση
Η πνευματική ιδιοκτησία

ως περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού
λΛε το άρθρο 1 του νέου νόμου ορίζεται, ότι η πνευματική ι

διοκτησία συναποτελείται από το περιουσιακό και το ηθικό δι

καίωμα του δημιουργού. Ετσι καθιερώνεται και νομοθετικά πλέον, 

ως προς το ζήτημα της νομικής φύσεως της πνευματικής ιδιοκτη

σίας, η λεγάμενη δυιστική θεωρία στη νεότερη εξέλιξή της, σύμ

φωνα με την οποία το δικαίωμα του δημιουργού στο έργο συμπε

ριλαμβάνει το άθροισμα δύο δικαιωμάτων, περιουσιακού και ηθι

κού, τα οποία ενώνονται στο δημιουργό. Τα διακαιώματα αυτά πα

ραμένουν όμως αυτοτελή και μπορούν να έχουν διαφορετική νο

μική μεταχείριση(βλ. Γ. Κουμάντο, πνευματική ιδιοκτησία, 5η έκδ. 

1991, σελ. 42 επ.). Αυτή η αυτοτέλεια κάθε δικαιώματος έναντι 

του άλλου τονίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του νέου νόμου και συ

νάγεται ακόμη και από το άρθρο 12 αυτού, κατά το οποίο το μέν 
περιουσιακό δικαίωμα είναι μεταβιβαστό εν ζωή (Inter vivos ή αι
τία θανάτου (mortis causa), το δε ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβα- 

στο μεταξύ ζώντων, αλλά πάντως κληρονομητό.

Συγγενικό δικαιώματα
και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο νέος νόμος υπαγάγει για πρώτη φορά δύο νέεες περιπτώ
σεις πέραν των κλασσικών και γνωστών υπό το καθεστώς του 

προϊσχύσαντος δικαίου, στα εγκλήματα της κλοπής της πνευμα
τικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για τα συγγενικά δικαιώματα (άδεια 

από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες από παραγωγούς υ

λικών φορέων και από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, βλ. 
άρθρα 46-48) και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 σε αντικείμενα πνευματικής ιδιο

κτησίας και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και 
το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. λΛε αυτό τον 
τρόπο εναρμονίζεται η νομοθεσία μας με την Οδηγία 91/250 ΕΟΚ της 

14-5-1991 για τη νομκη προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονι

κών υπολογιστών και επιλύεται το διεθνώς αμφισβητούμενο ζήτημα, 

αν τα προγράμματα Η/Υ πρέπει να υπαχθούν στο δίκτυο προσταα'ας 

της τεχνολογίας δηλ. στην ευρεσιτεχνία, ή αν υπάγονται στο προ

στατευτικό πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα στοιχεία του εγκλήματος της κλοπής 
της πνευματικής ιδιοκτησίας

ΛΛε τη διάταξη του άρθρου 66 του ν.2121/1993 προβλέπονται 

οι ποινικές κυρώσεις για το έγκλημα της κλοπής της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και περιγράφονται τα στοιχεία αυτού. Ετσι τιμωρείται

6 16\ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



ποινικός, όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των δια

τάξεων του παρόντος νόμου ή των αντιστοίχων διεθνών συμ

βάσεων (Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης, Παγκόσμιος Διεθνής 

Σύμβαση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που έχουν κυρωθεί με 

το νόμο 100/1975) εγγράφει σε υλικό φορέα ήχου ή εικόνας 

(π.χ. κασσέτα). αναπαράγει στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή 
διασκευή, θέτε ι σε κυκλοφορία (αρκεί να καθίσταται προσιτό 

στο κοινό) χρησιμοποιεί κατά παράβαση περιοριστικών όρων 
παρουσιάζει στο κοινό (π.χ. παράσταση θεατρικού έργου, συ

ναυλία κ.λ.π.Ι, εκ τελε ί δημόσια (χωρίς όμως η παρουσίαση να 

είναι ζωντανή αλλά προέρχεται από δίσκο, κασσέτα, CD, βι- 

ντεοκασσέτα κ.λ.π.), μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικό κατά οποιον- 

δήποτε τρόπο (εδώ νοείται η μετάδοση ή αναμετάδοση από 

ραδιοφωνικό ή τηλεοπτική σταθμό) και γενικά εκμεταλλεύεται 

έργο που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. χρη
σιμοποίηση σε διαφημιστικά spots) ή εισάγει αντίτυπα ή οργα
νώνει δημόσια εκτέλεση τέτο ιου έργου στο κοινό και να το πα
ρουσιάζει αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές.

Η έννοια του πνευματικού δημιουργού -  Τεκμήρια
Πνευματικός δημιουργός τυγχάνει ο έχων δημιουργήσει ένα 

πνευματικό ή καλλ ιτεχν ικό  έργο (άρθρο 1 παρ. 1 του 

ν.2121/1993). Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο νόμος με το άρ

θρο 10 "διευκολύνει” σύμφωνα με την Εισηγητική Εκθεση "την 

απόδειξη της ιδιότητας του δημιουργού και, επομένως, αρχι

κού διακαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας, μια απόδειξη 

που μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς το γεγονός της πνευμα

τικής δημιουργίας δεν πραγματοποιείται κατά κανόνα σε χώ

ρους δημόσιους". Για την αποδεικτική διευκόλυνση εισάγονται 

τα νόμιμα τεκμήρια του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 (δημιουργός 
του έργου τεκμαίρεται το πρόσωπο, του οποίου το όνομα εμ 

φανίζεται πάνω στον υλικό φορέα). Τα τεκμήρια αυτά είναι μα- 
χητά, αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου κατά των 

τεκμηρίων αυτών επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη, αν δεν ορί
ζετα ι διαφορετικά". Η αμφισβήτηση και το  τεκμήριο νομιμότη

τας εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δικαιούχων 

και δεν επηρεάζει, ούτε το αξιόποινο, ούτε την ποινική ευθύνη 

του δράστου, ο οποίος επομένως ευθύνεται σε κάθε περίπτω

ση ασχέτως ποιος είναι ο πνευματικός δημιουργός.

Το αντικείμενο του εγκλήματος
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου ως έργο νοείται κάθε 

πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης 
που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Αναφέρεται ενδεικτικά 

εκτενής σειρά έργων, όπως γραπτά ή προφορικά κείμενα, μουσι
κές συνθέσεις θεατρικά και χορογραφικά έργα, ζωγραφικά, γλυ
πτά, αρχιτεκτονικά, φωτογραφικά κ.λ.π„

Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι η προστασία ε ί

ναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισμό του έργου.

Τέλος η προστασία του νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κεί

μενα, με τα οποία εκφάζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας 

και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και 
στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης στις ειδήσεις και στα απλά 

γεγονότα ή στοιχεία (παρ. 5 ιδίου άρθρου).

Το υποκείμενο του εγκλήματος
Υπαίτιος εκ του νόμου (άρθρο 66 παρ. 1) θεωρείται όποιος έχει 

δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή των διε

θνών συμβάσεων εγγράφει, αναπαράγει, κυκλοφορεί, εκτελεί, με

ταδίδει, εκμεταλλεύετα ι κ.λ.π. Βεβαίως στην πράξη δημιουρ- 
γούνται αμφιβολίες σε περίπτωση που υπαίτιος τυγχάνει επιχει

ρηματίας και η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει ενέρ

γειες εργαζομένων ή άλλων προστηθέντων. Τέτοια περίπτωση α
ποτελεί αυτή των ιδιοκτητών κέντρων διασκεδάσεως, οι οποίοι ι

σχυρίζονται, ότι ο υπαίτιος κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 

ο διευθυντής της ορχήστρας ή ο τραγουδιστής κλ.π. Το θέμα ό

μως αυτό έχει επιλυθεί κυρίως από τις διατάξεις του Εργατικού 

Δικαίου, οι οποίες σε καμμ'α περίπτωση δεν αναγνωρίζουν ποινική 

ευθύνη των εργαζομένων σε θέματα αναγόμενα στην επιχειρη

ματική δραστηριότητα του υπαιτίου, ιδίως στις ομαδικές σχέσεις 
εργασίας, όπως είναι π.χ. οι σχέσεις ιδιοκτητών κέντρων διασκε- 
δάσεως (ή διοργανωτών συναυλιών κλ.π.) με την ορχήστρα ή άλλο 
μουσικό συγκρότημα, όπως επίσης και οι σχέσεις μεταξύ θεατρι

κού επιχειρηματία και θιάσου κλ.π. Τέλος δεν μπορεί να εξαιρεθεί 
κανείς υπαίτιος, όποια ιδιότητα και αν έχει π.χ. Δήμαρχος διοργα- 

νώνει συναυλία (ΓΚρίηηα, Ποινική και αστική ευθύνη του εργοδό

του επί ομαδικών σχέσεων εργασίας, ΕΕΔ 52, σελ. 186-188).

Ενα άλλο πρόβλημα δημιουργείται στην περίπτωση που οι προ- 

βλεπόμενες αξιόποινες πράξεις διαπράχθηκαν από νομικά πρό
σωπα. Γεννάται στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα ποιος θα 

ευθύνεται ποινικώς, όταν διοργανώνεται δημόσια εκτέλεση έργου 
από νομικό πρόσωπο κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων κα
θόσον η πλασματική φύση του νομικού προσώπου και η έλλειψη 
πραγματικής βούλησης εμποδίζει την άσκηση αληθούς ποινικής 

λειτουργίας. Στο ποινικό δίκαιο κρατεί η αρχή socletas dellnquere 
non potest, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η ποινική ευθύνη 

των νομικών προσώπων. Την ποινική ευθύνη φέρουν τα φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία ενήργησαν ως εκπρόσωποι του νομικού προ
σώπου (Α.Π. 260/61 Ποιν. Χρ. ΙΑ, σ.540).

Ος γνωστόν το ν.π. διοικείται από ένα ή περισσότερα φυσικά 

πρόσωπα (ΑΧ. 65 εδ. αΊ. Η διοίκηση του ν.π. έχει την επιμέλεια 

των υποθέσεων του ν.π. και αντιπροσωπεύει αυτό δικαστικά και 
εξώδικα (ΑΧ. 67 εδ. α'). Η έκταση της εξουσίας της διοικήσεως 

προσδιορίζεται στη συστατική πράξη ή το καταστατικό και ο 
προσδιορισμός αυτός ισχύει "έναντι πάντων" (erga omnes), έτσι 
ώστε υπέρβαση των ορίων της διοικήσεως να μην είναι δεσμευ

τική για το ν.π. 1ΑΧ.68 εδ. α'). Η εσωτερική σχέση 6ιοικήσεως-νο- 

μικού προσώπου ρυθμζεται κατά τας διατάξεις για την εντολή, 

που εφαρμόζονται ανάλογα. Η εξωτερική σχέση διοικήσεως -νο
μικού προσώηου-τρίτων ρυθμζεται κατά τις διατάξεις για την α

ντιπροσώπευση, που εφαρμόζονται ανάλογα (ΑΚ. 68 παρ. 21.

Ο καταλογισμός του εγκλήματος
Το παρόν έγκλημα είναι τυπικό (και όχι εκ του αποτελέσματος) 

και διώκεται αυτεπαγγέλτως, σε αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο 

που εδιώκετο κατ' έγκληση. Επίσης διώκεται εκ δόλου (αρκεί και 

ενδεχόμενος δόλος). Περιπτώσεις πλάνης, πραγματικής (δηλ. ά

γνοιας ή εσφαλμένης εκτίμησης συστατικών όρων της αντικειμε

νικής υηοστάσεως) ή νομικής (δηλ. άγνοιας ή εσφαλμένης αντίλη-
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ψης του αξιοποίνου είναι πολύ δύσκολο να εμφανισθούν. Η περί

πτωση να επικαλεσθεί κανείς ότι, με την αγορά της κασσέτας 

μουσικής, πίστεψε ότι απέκτησε και το εγγεγραμμένο έργο και 

επομένως μπορούσε να το μεταδώσει στο κοινό, αντιμετωπίζεται 
πλέον στο νέο νόμο με το άρθρο 17, το οποίο ορίζει ρητά, ότι η 

μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα, στον οποίο είναι 

εγγεγραμμένο το έργο, δεν επιφέρει μεταβίβαση και του δικαιώ

ματος πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν παρέχει στον αποκτώντα 

το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου.
Τέλος το εν λόγω έγκλημα μπορεί να συρρεύσει με αυτό της 

πλαστογραφίας και απάτης, όπως έγινε δεκτό από τη νομολογία, 

η οποία επιπλέον έχει κρίνει και την αγορά "πειρατικών" κασσετών 

ως αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.

Ενέργα€ς ηροανακριτικόν υπαλλήλων 
Αποδεικτικά μάσα

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης και βεβαίωσης του ε 
γκλήματος της κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας ο ανακρι- 

τικός υπάλληλος είνα ι από το νόμο ελεύθερος να χρησιμο
ποιήσει όποιο αποδεικτικό μέσο νομίζει, κατά την ανέλεγκτη 

κρίση του (Α.Π.187/1986 Ποιν. Χρ. ΛΣΤ. σ.499) τηρώντας βέβαια 
τους κανόνες των επιμέρους αποδεικτικών μέσων, ότι θα ε ί

ναι στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεσματικό, όπως και 
κάθε συνδυασμό των μέσων αυτών. Μπορεί λ.χ. να κάνει αυτο

ψία, τηρώντας τις  δ ιατάξεις των άρθρων 180 επ. Κ.ΠΑ να ε 

ξετάσει μάρτυρες με ε ιδ ικές γνώσεις (άρθρο 203 Κ.Π.Δ) ή μάρ

τυρες γενικά (άρθρα 209 επ. Κ.ΠΛ) να διατάξει πραγματογνω

μοσύνη (άρθρα 183 επ. Κ.ΠΑ) να κάνει έρευνες (άρθρα 253 επ. 
Κ.ΠΑ), κ.ο.κ. Ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων αποδεικτικών 
μέσων δεν αποκλείεται. Ετσι στην περίπτωση διενέργειας αυ

τοψίας προβλέπεται (άρθρο 182 Κ.ΠΑΙ η δυνατότητα πρόσλη

ψης από τον προανακριτή μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων, 

"που ορκίζονται νομότυπα", για να γίνει ο καθορισμός πραγμά
των ή τόπων ή της ταυτότητας των προσώπων ή για να δοθούν 

άλλα χρήσιμα στοιχεία.
Αν ο ανακριτικός υπάλληλος ενεργεί αυτοψία, η παρουσία 

εκπροσώπων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που ορί
ζονται ως μάρτυρες και αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας 

για να υποδείξουν τις  πλαστές βιντεοκασσέτες, κασσέτες, δι

σ κέτες COMPUTER, προβλέπεται ρητά από το  νόμο (άρθρο 182 
Κ.ΠΑ) και κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί αποτελεσματικά 

στην παρουσία τους. Αν ενεργε ί έρευνα του καταστήματος, για 
την κατάσχεση των πλαστών, η παρουσία τρίτων προσώπων 

δεν προβλέπεται μεν άμεσα από το  νόμο, επιτρέπεται όμως 

έμμεσα, αλλά σαφέστατα, αφού δεν καθορίζονται τα πρόσωπα 

που μπορούν να παρίστανται περιοριστικά, αντίθετα δε διαφαί- 

νεται από τη ρύθμιση του άρθρου 252 Κ.ΠΑ, ότι και άλλοι μπο
ρούν να είναι παρόντες κατά την έρευνα, άρα και οι εκπρόσω

ποι των ως άνω οργανισμών, οι οποίοι μπορεί να δίνουν πλη

ροφορίες στον προανακριτικό υπάλληλο. Τέλος οι εκπρόσωποι, 

που έχουν τ ις  ε ιδ ικ ές  γνώσεις, μπορούν να διορισθούν ως 

πραγματογνώμονες εφόσον οι σχετικοί πίνακες δεν περιέχουν 

πραγματογνώμονες της συγκεκριμένης ειδ ικότητας ΙΣχετ. 3/88 

γνωμ. Εισ. Πρωτ. Αθηνών).

Αστυνομικά και διοικητικά μέτρα
Στο άρθρο 63 του ν. 2121/1993 προβλέπεται η αστυνομική ηαρε- 

μηόδιση πράξεων που επίκεινται και που θα αποτελούσαν προσβολή 

της πνευματκής ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να ελέγ

χεται προληπτικά η τήρηση του νόμου. Τέλος με την τρίτη παράγρα

φο διευκολύνεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά απειλουμένων 

προσβολών της πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη (827/1994) γνωμοδότηση 

του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, η υποχρέωση της αστυνομικής αρ
χής για απαγόρευση της δημόσιας εκτέλεσης έργου, κατά το άρ

θρο 63 παρ. 1 του ν. 2121/1993, αναφέρεται σε κάθε περίπτωση 

επικείμενης πράξης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως 

περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού και όχι μόνο 
στις ενδεικτικά μνημονευόμενες στην ως άνω διάταξη (δημόσια 
εκτέλεση θεατρικού ή κινηματογραφικού ή μουσικού έργου), ως 

τις πλέον συνήθεις περιπτώσεις της, χωρίς άδεια του δημιουρ

γού, δημόσιας εκτέλεσης έργου. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ι- 
δίου νόμου, το περιουσιακό δικαίωμα δίνει την εξουσία στον δη

μιουργό, μεταξύ των άλλων, να απαγορεύει ή να επιτρέπει τη δη
μόσια εκτέλεση του έργου, καθώς και την μετάδοση ή αναμετά

δοση τούτου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.
Η έννοια της εξουα'ας ως προς τη ραδιοτηΚεοπτική μετάδοση ή α

ναμετάδοση του έργου, περιλαμβάνει το δικαίωμα του δημιουργού να 
επιτρέπει σε συγκεκριμένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό στεθμό τη μετά
δοση ή αναμετάδοση τούτου και οπωσδήποτε, με την άοηοη του δι

καιώματος του αυτού, δεν εξαντλεί την εξουσία του να επτρέπει ή να 

απαγορεύει στο να γίνει προατό ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα το, από 
την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, μεταδιδόμενο έργο, σε ένα κοινό, που 

δεν έχει σχέση με τον οικσγενεκχό κύκλο ή το άμεσο κοινωνικό περι

βάλλον του μεταδίδεντος (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2121/19931 Επομένως 

απαιτείται η άδεια του δημουργού και για την απλή, χωρίς τη χρησιμο

ποίηση υλικού φορέα - κασσέτας ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του έργου 

στους χώρους Καταστήματα), όπου το κοινό δεν είναι ο οικογενειακός 
ή κοινωνικός κύκλος του μεταδίδσντος βλ. και Γ Κρίππα, το έγκλημα της 
κλαής της πνευματικής ιδιοκτησίας Παν. Χρ. ΜΠ σ.9521

Αντίθετη ήταν η άποψη του Επιστημονικού Συμβουλίου της 

Βουλής το οηα'ο στη σχετική έκθεση επ' του σχεδίου νόμου στη 

σελίδα 27 και όσον αφορά το άρθρο 63 παρατηρεί τα εξής
"Το άρθρο 63 παρ. 1 Σχ.Ν. προβλέπει τη λήψη αστυνομικών μέ

τρων, όταν πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση θεατρικού ή κι
νηματογραφικού ή μουσικού έργου χωρίς να υπάρχει η απαι- 
τούμενη άδεια του δημιουργού. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 3 

παρ. 1 αριθ. 6 η δημόσια εκτέλεση του έργου (για την έννοια της 

οποίας βλ. π.χ. Δθ. Λιακόπουλο, Δημοσία Εκτέλεσις μουσικών συν
θέσεων Ε,ΕμπΑΚΗ, 136 επ.) συγκαταλέγεται στα περιουσιακά δι

καιώματα του δημιουργού, ενώ ο αριθμός 7 της ιδίας παραγρά

φου συμπεριλαμβάνει στα δικαιώματα αυτά και τη μετάδοση ή α

ναμετάδοση του έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τη

λεόραση και τα άλλα προβλεπόμενα μέσα. Από την αντιδιαστολή 
των δύο διατάξεων προκύπτει επομένως, ότι κατά το προτεινό- 

μενο νομοσχέδιο η δημόσια εκτέλεση του έργου δεν συμπίπτει 

εννοιολογικά με τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική αναμετάδοση του 

στο κοινό. Επομένως μπορεί να συναγάγει κανείς, ότι με τη συ 

γκεκριμένη διατύπωση του άρθρου 63 παρ. 1 ΣχΝ. τυχόν ραδιοφωνική
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ή τηλεοπτική αναμετάδοση του έργου δεν θα οδηγεί στη λήψη 

των προβλεπομένων αστυνομικών μέτρων, αφού αυτά περιορίζο

νται στην περίπτωση μόνο που πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέ

λεση θεατρικού ή κινηματογραφικού ή μουσικού έργου". Ανάλογη 

ήταν και η άποψη της πλειοψηφίας της συνέλευσης προϊσταμέ

νων των νομικών διευθύνσεων, η οποία απαντώντας στο ερώτημα 

αν η ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση σε δημόσιους χώρους 

αποτελεί δημόσια εκτέλεση μουσικής και ερμηνεύοντας τις αντί

στοιχες διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.2387/1920 (όπως 

τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν.4301/1929 και συμπλη

ρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν 6.619/1941 και άρθρο 1 του 
ν.1136/1944), δέχθηκε με γνωμοδότησή της (74/1989), ότι "δεν α

παιτείται άδεια του δημιουργού προκειμένου για αναμετάδοση ή 

απλή μετάδοση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής σε χώ

ρους γενικά προσιτούς σε αόριστο αριθμό προσώπων, καθόσον 

απαγορευμένη είναι η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ήτοι 

μετάδοση σε άλλο χρόνο και μέσω οιασδήποτε τεχνικής μεθόδου 
(κασσέτα κλ.π.). Η ακρόαση όμως του ραδιοφώνου και της τηλεο- 

ράσεως. καθ' όν χρόνον ακριβώς γίνεται η εκπομπή, οπωσδήποτε 

και οπουδήποτε επιτυγχανομένη, δεν συν ιστό αποτέλεσμα αναμετα- 

δόσεως ή δημοσίας εκτελέσεως δια τους άλλους, πλην του ραδιο

φωνικού και τηλεοπτικού σταθμού και επομένως δεν απαγορεύεται".

Η έγγραφη άδεια των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας 

αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, αναγκαία προϋπόθεση για τη 

χορήγηση των σχετικών διοικητικών αδειών. Τούτο σημαίνει ότι 
δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί η άδεια της διοικητικής αρχής (η

ισχύς της οποίας καθορίζεται από τις ειδ ικές κατά περίπτωση 

διατάζεις), χωρίς να προσκομισθεί η έγγραφη άδεια του οργανι

σμού συλλογικής διαχείρισης, ακόμη σε περίπτωση ανάκλησης 

της εν λόγω αδείας εκ μέρους του οργανισμού, δεν συντρέχουν 

πλέον οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η διοικητική άδεια εκδό- 

θηκε και επομένως ανακαλείται, σύμφωνα με γενική αρχή του 

Διοικητικού Δικαίου IACTUS CONTRARIUS).

Εδώ όμως γεννάται ένα σοβαρό θέμα, όσον αφορά ποίου ορ

γανισμού συλλογικής διαχείρισης η άδεια ζητείται προκαταβολι- 
κώς ειδικότερα για μουσικά όργανα, τα οποία ανέρχονται σε πολ

λά εκατομμύρια. Υποστηρίζεται η άποψη (βλ. Γ.Κρίππα Ποιν. Χρ. Μ- 
Γ\ σ. 960), ότι θα ζητείται η άδεια εκείνου του οργανισμού, που 
εκπροσωπεί το σύνολο ή τη συντριπτική πλειοψηφία των δημιουρ

γών (δηλαδή της ΑΕΠΙ), για τον απλούστατο λόγο, ότι οποιοδήποτε 

"εμπορικό" πρόγραμμα μουσικής δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς α
ριθμό τραγουδιών ή μουσικών σιΛ/θέσεων που ανήκουν στην συ
ντριπτική πλειοψηφία. Επομένως υπάρχει τεκμήριο (καθολικής ή 

σχεδόν καθολικής) εκπροσωπήσεως για την εν λόγω εταιρεία.

Αντί επιλόγου
θα ήταν λοιπόν ευχής έργον η επίλυση, από τη δικαστική πρά

ξη και τη νομολογία, των οποίων ερμηνευτικών προβλημάτων κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα πλαίσια της ισορροπίας των α- 
ντιτιθεμένων συμφερόντων (δημιουργού - καταναλωτών) και μα- 
κρυά από στενά ωφελιμιστικές και μονοπωλειακές αντιλήψεις, ό
πως στις εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφέρθηκε.
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ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Οι δήμοι και οι αυτόνομος κοινότητες με τα Δημοτικά και πε

ριφερειακό τους προγράμματα, άνοιξαν ένα δρόμο μέσα από μία 

συλλογική προοπτική.

Το Εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των ναρκωτικών, το 1985, 

δημιούργησε την ανάγκη, στα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρα

κτήρα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να γίνουν παράγοντες 

διεύρυνσης εναλλακτικών λύσεων και προσφοράς προς τα τοξι- 

κοεξαρτώμενα άτομα επιτρέποντας παράλληλα με ευέλικτο τρό
πο τον πειραματισμό και νέων μεθόδων".

Ενα από τα ιδρύματα που περισσότερο δραστηριοποιήθηκαν 

σ'αυτό το χώρο είναι ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός.

Αυτό το ιδωτικό ίδρυμα αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που είναι πολύ γνωστό διεθνώς σ'όλα τα μέτωπα, άρχισε να ανη

συχεί εδώ και μα  δεκαετία για τα προβλήματα των τοξικοεξαρ- 

τόμενων ατόμων και αποφάσισε να επεξεργαστεί δικά της προ

γράμματα, χωρίς βέβαια να απομακρυνθεί από το πλαίσιο του Ε

θνικού Σχεδιασμού για τα ναρκωτικά, ενσωματώνοντας στο πρό

γραμμά της τις  ρεαλιστικές δυνατότητες δράσης που πηγάζουν 
από την εμπειρία του σ'αυτόν τον τομέα.

Ετσι γεννήθηκαν τα κέντρα βοηθείας τοξικοεξαρτόμενων ατό

μων σ'όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας.

Στην Μαδρίτη, παραδείγματος χάρι, το έτος 1979 δεν υπήρχε 
κανένα κρατικό ίδρυμα που να εργαζόταν με τοξικοεζαρτόμενα 

άτομα, γεγονός που ώθησε αποφασιστικά τον Ερυθρό Σταυρό να 

θέσει σε ισχύ ένα πρόγραμμα. Δημιουργήθηκε ένα κέντρο σε συ

νεργασία με το Δήμο και το τό τε  Εθνικό Τμήμα Κοινωνικής 
Βοήθειας.

Στη συνέχεια έγιναν κι'άλλα, πάντοτε όμως επιχορηγούμενα 

και σε συνεργασία με τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων και 

των Συμβουλίων Κοινωνικών Υποθέσεων των Αυτόνομων Περιφε

ρειών καθώς και με Οργανισμούς που έχουν δημιουργήσει παρό
μοια Κέντρα Στήριξης αλλά αδυνατούν να ανταποκριθούν στην με
γάλη ζήτηση των ημερών μας.

Παρόλο που η δουλειά που γίνεται σε τέτοιου είδους κέντρα 
είναι σχεδόν παρόμοια, η δική μας έρευνα επικεντρώνεται κυρίως 

σ'αυτό του Εριθρού Σταυρού, λόγω του κύρους που διαθέτουν 

και λόγω της μεγάλης τους πείρας σε τέτοιου είδους θεραπευ
τικές διαδικασίες.

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
Το ενδιαφέρον για τα τοξικοεζαρτόμενα άτομα πάντα περ

νούσε μέσα από ένα σύστημα αποτοξίνωσης το οποίο δεν λάμ- 

βανε υπ'όψιν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.

Η προσέγγιση αυτή η οποία θα αύξανε τις πιθανότητες της θε

ραπείας θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συνεργασία και την 

στήριξη της οικογένειας. Κάτι σχεδόν ανέφικτο λόγω της ακατά

στατης και περιθωριακής ζωής των ατόμων αυτών.

Τα συγκεκριμένα “προγράμματα απεξάρτησης" δημιουργήθη- 

καν για άτομα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Ο Gregorio Martin, περιφερειακός διευθυντής τοξικοεξαρτό- 
μενων ατόμων του Ερυθρού Σταυρού (ΕΣΙ της Μαδρίτης εξηγεί 

πώς γεννήθηκε το πρόγραμμα αυτό.

" Πριν μερικά χρόνια παρατηρήσαμε πως υπήρχε μια ομάδα α
σθενών οι οποίοι δεν είχαν οικογενειακή συνοχή, ή επειδή η οι- 

κογένειά τους δεν ήθελε πια να τους βοηθήσει ή επειδή εκείνοι 
είχαν, ηθελημένα ή μη, καταστρέφει την σχέση αυτή. Αυτή η ομά

δα ασθενών δεν είχε πρόσβαση στα κέντρα θεραπείας αφού δεν 

υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον να τους παρο

τρύνει. ΓΓ αυτό αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το μοντέλο προ

γράμματος το οποίο, ακολουθώντας την δίκιά μας φιλοσοφία, 

σκοπεύει να φτάσει εκε ί που τα άλλα ιδρύματα δεν μπορούν.

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που καταφθάνουν στα κέ

ντρα αυτά είναι εκείνοι που έχοντας καταναλώσει ναρκωτικά για 

πολλά χρόνια, σέρνουν μαζί τους μια τεράστια φυσική αλλά και 

κοινωνική φθορά. Αυτοί κατάφεραν να επιζήσουν κάτω από εξευ

τελιστικές συνθήκες, κοιμώμενοι σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνη

τα, σπίτια ή ακόμα και στους δρόμους. Αυτοί αποτελούν τη ζω
ντανή εικόνα ενός περιθωριακού κόσμου όπου κανένας δεν εν- 
διαφέρεται να δώσει τίποτα γι' αυτούς.

Η πρώτη ασχολία του E i. είναι να τους βρει κάποιο καταφύγιο. 

Προσπαθεί να βελτιώσει κατά το μέγιστο τις υγειονομικές και κοι
νωνικές συνθήκες και αργότερα ξεκινά η θεραπεία τους. Εκείνοι 

οι ίδιοι το ζητούν, θ έλο ιν  να σταματήσουν τα ναρκωτικά, ξέρο
ντας ότι γι’αυτό πρέπει να αγωνιστούν και να υποφέρουν περισ

σότερο από ο,τιδήποτε άλλο".

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Δεν είναι απαραίτητο για όλους να σΐΛ/εχίσουν το πρόγραμμα 

απεξάρτησης. Κάποιοι αν θέλουν, μπορούν να ακολουθήσουν ε 

λεύθερα τη θεραπευτική αγωγή αποτοξίνωσης.Οταν όμως ένα ε 
ξαρτημένο άτομο πλησιάσει ένα τέτοιο κέντρο το κάνει επειδή 
είναι αποφασισμένος και θέλει πράγματι να ξεφύγει από την κό

λαση των ναρκωτικών. Μια τέτο ια  απόφαση έχει ήδη παρθεί 

ύστερα από χρόνια εξάρτησης από μ'α ή περισσότερες ουσίες 

και κατόπιν ηεποιθήσεως ότι τα ναρκωτικά έχο ιν  τελειώσει από 
τη ζωή του. Η ηλικίες τους μπορεί να ποικίλοιν, αλλά καταλήγουμε 

στην θλιβερή διαπίστωση ότι ήδη στα 13 τους χρόνια, ίσως και 
λίγο πριν, έχουν φτάσει σ'ενα τέτοιο σημείο.

Στα κέντρα αυτά εξυπηρετούνται όλοι, ε ίτε  έρχονται μόνοι ε ί

τε με την οικογένεια τους, χωρίς να προηγηθεί ραντεβού.

Ενας επαγγελματίας της θεραπευτικής ομάδας τους ενημερώ
νει για τον τρόπο που δουλεύουν έτσι ώστε οι ασθενείς να πλη

ροφορούνται για το πρόγραμμα και να διαπιστώνουν αν τους πα
ρέχεται εκείνο που αυτοί ψάχνουν.
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Σε περίπτωση που ο ασθενής θέλει να ακολουθήσει το πρό

γραμμα προηγείται μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τρεις το

μείς: τον υγειονομικό, τον κοινωνικό και τον ψυχολογικό. Λίστα α

ναμονής δεν υπάρχει και μέσα σε μια βδομάδα, η διαδικασία είνα 

σε θέση να αρχίσει. Οι εργαστηριακές εξετάσεις  πραγματο

ποιούνται σε συνεργασία με το κεντρικό νοσοκομείο του ΕΧ. Η 
εξερεύνηση της οργανικής κατάσταση μαζί με την κοινωνική και 

ψυχολογική μελέτη του ασθενούς, αποτελούν τα απαραίτητα 
στοιχεία με τα οποία η ομάδα επαγγελματιών- γιατροί, ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, εργασιοθεραπευτές κλ.π-ολοκληρώνουν τη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων με βάση τα οποία θα 

χαραχθεί η κλινική αντιμετώπιση του ασθενούς την οποία και ο

νομάζουν, ενότητα παροχής βοήθειας.
Αφού λοιπόν προσδιοριστεί η μέθοδος που πρέπει να ακολουθη

θεί, η θεραπεία της αποτοξνωσης αρχίζει τη στιγμή που εκτιμάται 
ως η πιο κατάλληλη για να φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΜΕΤΑ -  ΕΞΩ
Ο ελάχιστος χρόνος θεραπείας διακυμαίνεται γύρω στους 6 

μήνες, αν και δεν υπάρχουν καθορισμένα χρονικά όρια. Υπάρχουν 

άτομα που έχουν και δύο χρόνια θεραπείας. Αλλοι μπαίνουν και 

βγαίνουν. Μερικές φορές επειδή θεωρούνται αηοτοξινομένοι και 

άλλες επειδή ηθελημένα ή άθελα σταματούν να πηγαίνουν στο κέ

ντρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό τοξικοε- 

ξαρτόμενων ατόμων έχει εκκρεμείς υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. 

Ετσι η επαγγελματική θεραπευτική ομάδα δεν εκπλήσεται με τέ 

τοιου είδους εξαφανίσεις.
Ο Gregorio Martin, θεωρεί θετικό το βήμα που κάνουν ακόμα 

και αν εγκαταλείπουν το κέντρο γρήγορα:
Ένα άτομο, τακτικός χρήστης, με τεράστια κοινωνική και φυ

σική φθορά, με συλλήψεις και στερήσεις της ελευθερίας του, 

μπορεί να πετύχει κάτι θετικό. Αν κατορθωθεί να μειώσει τις υ

ποτροπές του, να αρχίσει κάποια εργασιακή δραστηριότητα ή να 
θεραηευθεί από συναφείς με τη χρήση ναρκωτικών ασθένειες 

ήδη θα έχει επιτευχθεί ένα θετικό έργο.
Επίσης σε μερικές περιπτώσεις ενδεχομένως να θεωρήθηκαν 

θεραπευμένοι δεδομένου του ότι οργανικά μπορεί να ήταν αλλά 

όσον αφορά την ψυχολογική τους κατάσταση, να χρειάζονταν μια 

θεραπεία πιο παρατεταμένη".

Μ Ε  Μ Ε Θ Α Δ Ο Ν Η
Από τις  αρχές του 1990 εφαρμόζεται ένα νέο πρόγραμμα συ

ντήρησης με μεθεδόνη. Τέτοια Κέντρα του Ερυθρού Σταυρού υ
πάρχουν στο Αλικάντε, Λούγκο, Μούρθια, Βαρκελώνη, Βαλένθια και 

Μαδρίτη όπου η ανταπόκριση των πολιτών εξανάγκασαν τα Κέ

ντρα να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα προγράμματά τους όπως 

θα δούμε στη συνέχεια.
Γενικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε τοξικοεξαρτόμενα 

περιθωριακά άτομα με μακροχρόνια χρήση και μειωμένη αντίστα

ση. Βέβαια δεν είναι τα μόνα άτομα που αφορά. Στο ίδιο πρόγρα- 

μα εντάσονται και άτομα που παρουσιάζουν κάποιες ιδιεταιρότη- 

τες  όπως π.χ. οι φορείς ή νοσούντες του έϊτζ, γυναίκες μετά από 

κάποιο στάδιο της κύησής τους όπου και γίνεται χορήση μέχρι τη 

γέννηση του παιδιού.

Οι ασθενείς στέλνονται από ένα κρατικό κέντρο ή προέρχονται 

από άλλο κέντρο χορήγησης της χώρας. Ο ρόλος του πυρήνα αυ

τού δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση της συγκεκριμένης ου

σίας αφού περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα και δίδεται ιδιαί
τερη προσοχή -όπως και στα άλλα προγράμματα- στον τομέα υ

γιεινής στον κοινωνικό και στον ψυχολογικό. Ο κυρίαρχος αντικει

μενικός σκοπός όπως έχει επισημανθεί και πριν, δεν είναι απλά 

και μόνο η αποτοξίνωση, αλλά η με κάθε τρόπο βοήθεια του α
σθενούς και η προσπάθεια επανένταξής του σ'ένα κόσμο που πο

τέ δεν αιστάνθηκε ευτυχισμένος. Εάν βέβαια όλα πάνε καλά και 

υπάρξει μια ευνοϊκή εξέλιξη, περνάει στη φάση του προγράμμα

τος ελεύθερος από ναρκωτικά
Οταν για οποιοδήποτε λόγο ο ασθενής δεν ανταηοκρίνεται στο 

πρόγραμμα δεν αποβάλλεται χωρίς καμία άλλη βοήθεια. Του γίνε

ται μια σταδιακή και προοδευτική αποτοξίνωση με τέτο ιο τρόπο 
ώστε, τη στιγμή που θα βγει από το πρόγραμμα να μην αντιμετω
πίσει το σύνδρομο της οργανικής στέρησης το οποίο και ξεπερ- 

νιέται πολύ πιο εύκολα από ότι η ψυχολογική εξάρτηση.
Εάν ο ασθενής για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να ηαρευρε- 

θε ί για λίγες μέρες στη χορήγηση της μεθαδόνης, οι ειδικοί δια

πίστωσαν ότι είναι καλλίτερα να μην πάρει για μερικές μέρες α- 

ποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους που προϋποθέτει η έξοδος της 

μεθαδόνης από το Κέντρο. Σε περίπτωση που ο ασθενής απου

σιάζει λόγω εισαγωγής του σε νοσοκομείο, η θεραπευτική ομάδα 

του Κέντρου έρχεται σε επαφή με το νοσοκομείο για να του χο

ρηγήσουν όχι μεθαδόνη αλλά κάποιο άλλο φάρμακο το οποίο θα 
επιτρέψει στον ασθενή να επιστρέψει στο πρόγραμμά του κέ

ντρου, μόλις βγει από το νοσοκομείο.

ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΠΙΣΗΣ
θεραπευτικές ομάδες του ΕΧ. ασχολήθηκαν με την ενημέρω

ση και εκπαίδευση του υγειονομικού και κοινωνικού προσωπικού 
των σωφρωνιστικών ιδρυμάτων της χώρας για να εφαρμόσουν το 

πρόγραμμα και στις φυλακές. Η προσπάθεια να σταματήσου/ τα 
ναρκωτικά μέσα από μια διαδικασία στέρησης της ελευθερίας έ 

χει φέρει καλά αποτελέσματα. Οσοι αρχίζουν τη θεραπεία μέσα, 

μπορούν να τη συ/εχίσουν και φεύγοντας από τη φυλακή, εντα- 

σόμενοι σε κάποιο πρόγραμμα των Κέντρων του ΕΧ. ή σε ο- 

ποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ιδιωτικό ίδρυμα της επιθυμίας τους.
Οι πρωτοβουλίες του ΕΧ δεν σταματούν εδώ. Ενα μέρος του πει

ραματικού προγράμματος έχει να κάνει με τα διαμερίσματα επανέ
νταξης των τοξικοεξαρτόμενων ατόμων δίχως οικογενειακή στήριξη. 

Μ'αυτόν τον τρόπο βρίσκουν μια διέξοδο στο θέμα της κατοκίας 
μακριά από το καθημερνό τους περιβάλλον. Τα διαμερ'σματα όμως 
είναι πολύ λίγα διότι η συντήρησή τους παρουσιάζει πολλές δυσκο

λίες τόσο οικονομκές όσο και κοινωνικής αηόρρκρις.
Αρχικά προορίζονταν για τα περιθωριοποιημένα τοξικοεξαρτό- 

μενα άτομα που συνέχιζαν την θεραπεία τους στα Κέντρα του 

ΕΣ.,κοθώς και τις εγκύους που βρίσκονται υπό τη χορήγηση με

θαδόνης. Τώρα όμως μελετάται η διεύρυνσή τους για να στεγάζει 

όλους όσους ακολουθούν κάποιο ανάλογο πρόγραμμα πάντοτε ό

μως κάτω από κάποια επιτήρηση.
An* το ncpio&K* της Ισπανικής Αστυνομίας "POUICIA· Μκτόφροση: 

Γιώργος ΧονδρομστΓδης -  Τζένη Ανογνωστοηούλου.
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ΑΠΟ
ΤΗΣ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΡ Φ  ΧΑ§ΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΑΘΗΤΩΝ

του Υπαστυνόμου Α' Ανδρόα Κορδολαΐμη

"Στη ρίζα κάθε τροχαίου ατυχήματος υπάρχει πάντοτε ένα ανθρώπινο λάθος.
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σημαίνει βελτίωση της συμπεριφοράς 

εκατομμυρίων αυτοκινητιστών, μοτοσυκλετιστών, ποδηλατών και πεζών.
Από την παιδική ηλικία πλάθεται η συμπεριφορά του ενήλικα, γι' αυτό από το σχολείο 

το παιδί πρέπει να γνωρίσει τους κινδύνους του δρόμου και τη σωστή συμπεριφορά του οδηγού. 
Το παιδί δεν έχει συνείδηση του κινδύνου που διατρέχει στο δρόμο, γι' αυτό είναι απαραίτητο 
να εντυπώσουμε στο μυαλό του απλούς κανόνες, που θα του επιτρέψουν να τον αποφύγει ".

Στην αρχή κάθε σχολικού έτο υ ς  το μεγαλύτερο πρόβλημα 

των γονιών είναι πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο, στο γυ

μναστήριο, στο φροντιστήριο, στη γειτονιά να παίζει και πώς 

θα επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι.

Απόλυτα δικαιολογημένος είναι ο ανωτέρω προβληματισμός 

καθόσον το 15% της παιδικής θνησιμότητας στη χώρα μας ο

φείλεται στα τροχαία ατυχήματα. Κάθε χρόνο στη χώρα μας 

αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο 140 παιδιά η

λικίας κάτω των 14 ετών και τραυματίζονται σοβαρό 1.500.

Οι αριθμοί των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που 

συμβαίνουν στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχουν προσλάβει διάσταση επιδημικής μορφής. 

Συγκεκριμένα το έτο ς  1982, από τους 1.586 νεκρούς από 

τροχαία ατυχήματα οι 208 ήταν ηλικίας κάτω των 17 ετών. Α

πό αυτούς οι 96 ήταν οδηγοί 58 επιβάτες και 60 πεζοί. Από 

τους 28.374 τραυμαπές οι 5.292 ήταν ανήλικα παιδιά: 2.105 ο

δηγοί 1.903 επβάτες και 1284 πεζοί. Το έτος 1983 ο συνο

λικός αριθμός των θυμάτων ΙνεκρώνΙ ήταν σχεδόν ίδιος με το 

προηγούμενο έτους. Τη χρονιά αυτή σε σύνολο 1.557 νεκρών, 
τα 194 άτομα ήταν ανήλικα

Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων προϋποθέτει την α

κριβή γνώση των αιτιών που τα προκαλούν και τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για την εξουδετέρωσή τους. Τα στατιστικά 

στοιχεία όλων των ερευνητών των τροχαίων ατυχημάτων 

συμφωνούν στο ό τι από τους τρεις παράγοντες που υπει

σέρχονται στο τροχαίο ατύχημα ο παράγοντας 'άνθρωπος" 

ευθύνεται σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο απ' όσο οι δύο άλλοι 

μαζί (όχημα, δρόμος) και κατά συνέπεια το κέντρο βάρους 

των προσπαθειών για ασφαλή οδική κυκλοφορία πρέπει να ε 

ντοπιστεί κύρια σε αυτό τον παράγοντα.

Στατιστικά στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης για την πρό

ληψη των ατυχημάτων (P.RIJ επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα 

του τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, που μόνο η κυ- 

κλοφοριακή αγωγή μπορεί να πετύχει Συγκεκριμένα από το 

έτος 1980 στις χώρες Νορβηγία και Φιλανδία, όπου η ενημέ

ρωση του κοινού σε θέματα κυκλοφορικής αγωγής ήταν σω

στά σχεδιασμένη άρτια οργανωμένη αλλά και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη η μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημά

των ήταν σημαντικά αισθητή και συνεχής για όλα τα επόμενα 

χρόνια.

Στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Στρασβούργο στις 23 Αυγούστου 1994, οι Υπουργοί Μεταφο

ρών, Παιδείας και Εσωτερικών των χωρών - μελών της Ευρω

παϊκής Ενωσης παρουσίασαν τα αποτελέσματα ειδικών ερευ

νών σχετικά με την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, πρό- 

τειναν δε την καθιέρωση στα σχολεία όλων των χωρών - με

λών του μαθήματος οδικής κυκλοφορίας (Road safety educa

tion). Υπ' όψιν, ότι σε μερικές χώρες της Κοινότητας (Γερμα

νίά, Αγγλία, Γαλλία), ήδη διδάσκεται εδώ και χρόνια στα σχο

λεία το παραπάνω μάθημα.

Στην πατρίδα μας η Ελληνική Αστυνομία καταβάλει μεγάλες 

προσπάθειες για την κυκλοφοριακή αγωγή των οδηγών και ει

δικότερα της νέας γενιάς. Καθημερινά Αστυνομικοί της Τρο

χαίας επισκέπτονται Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια Λύκεια Σχο
λ ές  Ιδρύματα και Οργανισμούς και πραγματοποιούν διαλέξεις 

σχετικά με τους κανόνες της οδικής ασφάλειας. Μ ετά δε την 

δημιουργία στη χώρα μας πάρκων κυκλοφορικής αγωγής 

πραγματοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλοφορικής 

διαπαιδαγώγησης το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική διδασκα

λία (διάλεξη - συζήτηση) και πρακτική εξάσκηση.

622\ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



Η διάλεξη πραγματοποιείται σε αί

θουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και 

εφοδιασμένη με ανάλογο εποπτικό 

υλικό (τηλεόρασή βίντεο, πραγματι

κές  πινακίδες σημάνσεως έγχρω

μες διαφάνειες, φωτογραφικά στιγ

μιότυπα τροχαίων ατυχημάτων, πα

ραστατικοί πίνακες που παρουσιά

ζουν τα αίτια των τροχαίων ατυχη

μάτων, στατιστικές αναλύσεις του 

κυκλοφοριακού προβλήματος κ.λπ| 

από Αξιωματικό της Τροχαίας ο ο

ποίος αρχικά προσελκύει την προ

σοχή των μαθητών με γενική αναφο

ρά στα τροχαία ατυχήματα και στη 

συνέχεια δίνει απλές και βασικές για την οδική τους ασφά

λεια οδηγίες τις οποίες χωρίζει σε τρεις ενότητες: 1| συ

μπεριφορά ως πεζός 21 συμπεριφορά ως επιβάτης και 31 

συμπεριφορά ως οδηγός ποδήλατου. Στη συνέχεια προβάλ

λεται σε βίντεο εκπαιδευτική ταινία με την οποία εμπεδώ

νεται στους εκπαιδευόμενους όλο το φάσμα της θεωρη

τικής διδασκαλίας.

Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται στο πάρκο κυκλοφοροκής 

αγωγής το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο σε αστικό 

κόμβο, ο οποίος παρουσιάζει πραγματικές συνθήκες κυκλο

φορίας μίας πόλης (δρόμοι, λεωφόροι, πλατείες πινακίδες 

σημάνσεως φωτεινοί σηματοδότες κλπ.1. Τα παιδιά χωρίζο

νται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα κυκλοφορεί εντός του πάρ

κου οδηγώντας ποδήλατα και η άλλη παρακολουθεί, εντοπίζει 

και κρίνει τα λάθη της άλλης. Στη συνέχεια γίνεται εναλλαγή 

των ρόλων των ομάδων και έτσι το μάθημα γίνεται ενδιαφέ

ρον και συναρπαστικό. Ταυτόχρονα τα παιδιά παρακολου- 

θούνται και καθοδηγούνται στις κινήσεις τους από τον ηαρευ- 

ρισκόμενο Τροχονόμο ή τον δάσκαλό τους ή άλλο αρμόδιο υ
πάλληλο του πάρκου.

Η αρχική εικόνα που παρουσιάζουν οι μαθητές κατά τις 

κινήσεις τους εντός του πάρκου και η όλη κυκλοφορική συ

μπεριφορά τους είναι άτακτη και όχι 

σύμφωνη με τις επιταγές του Κ.Ο.Κ.

Τα παιδιά εισέρχονται στο πάρκο με 

εκδρομική διάθεση. Ο παρευρισκό- 

μενος Αξιωματικός (τροχονόμος ή 

δάσκαλος) εκμεταλλευόμενος αυτή 

την θετική και ευχάριστη διάθεσή 

τους φροντίζει μέσα από τη σωστή 

επικοινωνία να εισάγει τα παιδιά στις 

αρχές του εκπαιδευτικού προγράμμα

τος και ό,τι στην αρχή υπήρξε παιχνί

δι στη συνέχεια μεταβάλλεται σε εκ

παιδευτικό υλικό και τελικά σε όργανο 

πρακτικής εφαρμογής των αρχών της

κυκλοφορικής αγωγής. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με προ
θυμία στο πρόγραμμα διότι το βρίσκουν ευχάριστο.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση γίνεται κυ

ρίως σε νέους και όχι σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Οι νέοι 

έχουν τη δύναμη να αφομοιώνουν, να δέχονται νέα πράγ

ματα και να συμπληρώνονται. Ο χρόνος που τώρα αφιερώ

νουν στην αφομοίωση της θεω ρίας αύριο θα τους γίνει εν

συνείδητη συνήθεια, πράξη, θα τους γίνει το περίγραμμα 

της ζωής το υς  όπου θα κινούνται με τη σκέψη και τη δρά

ση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σήμερα θεω 

ρούνται άλυτα, όταν παρουσιαστούν στα μάτια το υς  με όλη 

την αλήθεια, είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν στον ψυχι

σμό τους θετικά.

Η Ελληνική Αστυνομία, αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά τις 

ευθύνες της γύρω από το κυκλοφορικό πρόβλημα και την 

κυκλοφορική αγωγή, συνεχίζει τη μεγάλη της προσπάθεια 

για την διαμόρφωση καλών μελλοντικών οδηγών στη χώρα 

μας. Δεν μένει παρά η ανάλογη αντιμετώπιση αυτών των προ

βλημάτων και από τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, καθώς και 
από άλλους κρατικούς φορείς για τη σωστή οικοδόμηση του 

αυριανού οδικού κόσμου που συνοψίζεται στις λέξεις: ΑΝ

ΘΡΩΠΟΣ -  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ -  ΔΡ Ο Μ Ο Σ....ϋ ]
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
Συστάσεις για

ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ
μεγαλύτερη ασφάλεια

ΣΑΣ

του Ταξιάρχου Ευτυχίου Πεντάρη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για διάφορους λόγους, ορισμένα άτομα ανώτεροι κρατικοί λει

τουργοί, κυβερνητικοί παράγοντες, βουλευτές, δικαστές, διπλω

μάτες, διευθυντές εταιρειών κ. ά. διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
να γίνουν θύματα εγκληματικών ή τρομοκρατικών ενεργειών που 

στρέφονται εναντίον τους ή των οικογενειών τους.
Οι ενέρ γε ιες  αυτές περιλαμβάνουν δολοφονίες, κράτηση 

ομήρων, απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις.
Οπως (ραίνεται από την αστυνομική στατιστική, οι περισσότε

ρες από αυτές τις επιθέσεις λαμβάνουν χώρα, όταν τα άτομα αυ

τά ταξιδεύουν ή κινούνται στην άμεση περιοχή των οικιών τους, 

ή της εργασίας τους.
Γνωρίζουμε επίσης, ότι μεγάλη προετοιμασία προηγείται αυ

τών των επιθέσεων και περισσότερο κινδυνεύουν τα άτομα, των 

οποίων ο τρόπος ζωής είναι εύκολο να ηαρακολουθείται.

Π Ρ Ο ΣΤΑΣΙΑ
Είναι αδύνατο -εκτός αν κάποιος είναι στόχος μιας συγκεκρι

μένης απειλής- να είναι κανείς σε στάση ετοιμότητας 24 ώρες 

την ημέρα. Είναι όμως δυνατό να προετοιμάσει ένα λογικό σχέδιο

προστασίας ανάλογο με τον κίνδυνο, ένα σχέδιο που περιλαμβά

νει σειρά "τεχνικών μέτρων" καθώς και "κανόνες συμπεριφοράς" 
που δεν εμποδίζουν έναν ομαλό τρόπο ζωής, αλλά που καθιστούν 

ένα στόχο λιγότερο εκτεθειμένο και ελκυστικό.
Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι τα μέτρα 

ασφαλείας που προσφέρουν οι Αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

SECURITY κ.ά„ ποτέ δεν είναι τέλεια.
Πρέπει ηρωτίστως το ίδιο το άτομο να είναι υπεύθυνο για το 

σπίτι του, το όχημά του και τον τρόπο που το χρησιμοποιεί. Επί 

πλέον, κανείς δεν εξυπηρετείται καλύτερα από τον ίδιο τον εαυτό 

του.

ΣΥ ΣΤΑ ΣΕΙΣ
α. Αρνηση παροχής πληροφοριών
- Περιορίστε τις πληροφορίες για τις καθημερινές σας δρα

στηριότητες, π,χ. την ώρα αφίξεως και αναχωρήσεώς σας, τις ώ
ρες αφίξεως και αναχωρήσεως των παιδιών για το σχολείο. Τον 

οργανισμό, την υπηρεσία, την εταιρεία κ,λπ. στην οποία εργάζε

στε και τη θέση σας. Τις κοινωνικές και άλλες δραστηριότητές 

σας καθώς και εκείνων της οικογένειας σας.
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- Προσπαθήστε να αποφεύγετε τη ρουτίνα στη ζωή σας και 
την εργασία σας.

β. Γνώση κινδύνου

Να είστε σε ετοιμότητα για άτομα τα οποία σας παρακολου
θούν:

- Ενα όχημα που περνά τακτικά από το σπίτι σας.

- Ενα όχημα με άτομα μέσα, παρκαρισμένο κοντό στο σπ'τι σας.

- Επανειλημμένα τηλεφωνήματα από ανώνυμα άτομα ή άτομα 
που ισχυρίζονται ότι πήραν λάθος αριθμό.

- Υπηρεσίες επισκευών, "αθώους περιπατητές".

y. Ασφάλεια στο σπίτι

Το σπίτι θα πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στις "συ

στάσεις" της Αστυνομίας για την προστασία μιας σημερινής κα

τοικίας και θα περιλαμβάνει πρωτίστως:

Τεχνικά μίτρα:
- Φωτισμός της εισόδου ή τουλάχιστον του χώρου μέχρι την 

είσοδο.

- Ευκολία αναγνωρίσεως επισκέπτου με τη χρησιμοποίηση "πα
ραθυριού - μάτι" ή συστήματος αλυσίδας.

- Ενας ασφαλής χώρος όπου μπορεί να ειδοποιηθούν οι υπη

ρεσίες αμέσου δράσεως. θα ήταν μια λύση ένα δεύτερο τηλέ
φωνο στην κρεβατοκάμαρα με μια συμπληρωματική κλειδαριά 
στην πόρτα.

- Προστασία χωριστών χώρων, κυρίως στο γκαράζ.

Κανόνες συμπεριφοράς
- Πρέπει να είστε φιλύποπτοι για τους ξένους. Να μη επιτρέ

πετε σε ένα γνωστό να εισέλθει στο οίκημα με την πρόφαση ότι 

θέλει να κάνει ένα τηλεφώνημα (εάν είναι ανάγκη, κάνετε ο ίδιος 

το τηλεφώνημα). Μη δίνετε πληροφορίες για τις συνήθειές σας, 
από το τηλέφωνο. Ελέγξατε προσεκτικά τα συστατικά του υπηρε
τικού προσωπικού σας.

- Αποφύγετε ξαφνικούς επισκέπτες. Ζητήστε όπως τα συνερ

γεία συντηρήσεως έρχονται σε καθορισμένη ώρα. Αυτό θα μειώ
σει κατά πολύ ύποπτες καταστάσεις.

- Κλειδώνετε πάντα το σπίτι και ελέγχετε κάθε πρωί, πριν 
μπείτε στο γκαράζ, για σημάδια διαρρήξεως.

δ. Ασφάλεια στο γραφείο:

Προσπαθείστε να γίνεται έλεγχος εισόδου επισκεπτών στο 
χώρο απασχόλησης με τεχνικά μέσα.

Π ροστατεύσετε πληροφορίες που αφορούν την καθημε
ρινή δραστηριότητά σας και α υτές να γίνονται γνωστές με 
φειδώ.

Κανόνες συμπεριφοράς:
- Αποφεύγετε να μένετε μόνος στο κτίριο μετά τις κανονικές 

ώρες εργασίας.

- Μην αφήνετε στο γραφείο έναν ξένο μόνο του.

- Μ η ν  αφήνετε απρόσεκτα το ημερολόγιό σας ή τα δρομολό
για των ταξιδιών σας.

c. Ασφάλεια κατά τα ταξίδια

- Αποφύγετε τακτική συνήθεια στο δρομολόγιό σας, το είδος 
μεταφοράς και τις ώρες αναχωρήσεως και σφίξεως.

- Αποφύγετε περιοχές που φημζονται σαν επικίνδυνες.

- Ζητήσετε πληροφορίες, ιδιαίτερα σε μια άγνωστη χώρα ή 
πόλη.

- Να είστε δύσπιστοι σε ύποπτους στο χώρο του αυτοκινήτου 

σας, της οικίας ή του γραφείου σας καθώς και χώρου παρκαρι- 
σμένων αυτοκινήτων.

Ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο -  τεχνικά μίτρα:
- Τοποθετήσετε κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες και το 

πορτ - μηαγκάζ ώστε η χρησιμοποίηση αντικλείδων να καθιστά 
δύσκολη τη διάρρηξη.

- Εχετε γεμάτο το τεπόζιτο βενζίνης τουλάχιστον κατά το ήμι- 
συ.

- Αποφεύγετε να το γ εμ ζετε  σε ένα ορισμένο βενζινάδικο.

- Κρατάτε αρκετή απόσταση από το μπροστινό αυτοκίνητο, ώ
στε να μπορέσετε να κάνετε στροφή.

- Οδηγείτε με κανονική ταχύτητα κρατώντας την κεντρική λω- 
μ'δα κυκλοφορίας.

Κανόνες συμπεριφοράς:
- Προσπαθείτε να αλλάζετε τακτικά αυτοκίνητα.

- Προσέξτε για άτομα που σας παρακολουθούν ή απρόο

πτες κα τα σ τάσ εις  (υποτιθέμενα δυστυχήματα, μ ικρές συ
γκρούσεις).

- Να γνωρίζετε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας, τα ε 

μπόδια στο δρομολόγιό σας καθώς και που βρίσκονται οι υπηρε
σίες παροχής βοήθειας στο δρόμο σας.

- Αποφύγετε το ηαρκάρισμα σε απαγορευμένες περιοχές που 
είναι αφρούρητες.

- Ελέγξατε το αυτοκίνητό σας πριν μπείτε μέσα (για κρυμμένα 

άτομα, ύποπτα δέματα). Μην παίρνετε ξένους. Οδηγείτε με περί
σκεψη.
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Ταξιδεύοντας στο εζωτερικό:
- Μάθετε για τοπικές απειλές.
- Να είσθε σε θέση να αναγνωρίζετε έναν αστυνομικό.
- Να μπορείτε να ελέγχετε επικίνδυνες καταστάσεις. Απο

μνημονεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου αμέσου βοηθείας και 

να μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στην τοπική γλώσσα. Μπο

ρε ίτε  εκ των προτέρων να έχ ετε  σημειώσει μερικές στερότυ- 

πες φράσεις.
- Χρησιμοποιείτε όχημα με αριθμό κυκλοφορίας της χώρας 

που επισκέπτεστε.

στ. Ασφάλεια για τα παιδιά
- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι. Προπαντός μη 

δίνετε την εντύπωση ότι τα παιδιά σας είναι εκεί ενώ λείπετε.
- Διδάξτε στα παιδιά σας πως να χρησιμοποιούν σωστά το τη

λέφωνο, θα πρέπει να ξέρουν να τηλεφωνούν στις υπηρεσίες α
μέσου δράσεως και να μη δίνουν πληροφορίες για την οικογένεια 

από το τηλέφωνο.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να φεύγουν ποτέ με έναν ξένο. Συν εν

νοηθείτε με το σχολικό να μην παίρνονται τα παιδιά από έναν ξέ 

νο που ισχυρίζεται ότι ήλθε στη θέση σας ε ξ  αιτίας ατυχήματος 

ή άλλου λόγου.
- Γνωρίστε τους φίλους των παιδιών σας καθώς και τους γο

νείς τους.

ζ. Βομβιστική επίθεση

- Μη δέχεστε ποτέ ένα δώρο ή δέμα που δεν έχετε παραγ- 

γείλει.
- Μην ανοίγετε ποτέ ύποπτα δέματα. Μερικά σημάδια μπορεί 

να αποδείξουν ότι πρόκειται για επιστολή - βόμβα (ανασηκωμένο 
γραμματόσημο, άνιση κατανομή βάρους, ή αναφορά "προσωπικό", 

κανένα στοιχείο του αηοστολέως).

Αυτοκίνητο:
- Ελέγξετε το αυτοκίνητό σας πριν το χρησιμοποιήσετε για 

πρώτη φορά την ημέρα και κάθε φορά που έχει παρκάρει χωρίς 

επίβλεψη.

Οι παγιδευμένοι εκρηκτικοί μτχανισμοί είναι συνήθως 

απλό συστήματα που μπορούν να ανακαλυφθούν με έ 

να συνηθισμένο έλεγχο.
η. Απειλές από τηλεφώνου ή γραπτές
- Οταν παίρνετε ένα τηλεφώνημα που αναγγέλλει 

μια απαγωγή ή μια βομβιστική απειλή, παραμείνετε 

ήρεμα και σταθερό, προσπαθήστε να διασκεδάσετε 

την ενέργεια του καλούντος.
- Προσπαθήστε να κερδίσετε χρόνο. Μην παίρνετε 

βιαστικές αποφάσεις. Κάνετε συμπληρωματικές ε 

ρωτήσεις. Προσπαθήστε να πάρετε αποδείξεις των 

δηλώσεών τους.
- Απομνημονεύσετε όσα περισσότερα στοιχεία 

μπορείτε (ανδρική ή γυναικεία φωνή, θόρυβοι περιβάλ

λοντος προφορά, γλώσσα, τύπος φωνής).

- Οταν παίρνετε με το ταχυδρομείο μα γραπτή α

πειλή, περιορίσετε όσο το δυνατόν το χειρισμό του φα

κέλου και της επιστολής.
- Εάν το μήνυμα έχα ληφθα' με άλλο τρόπο, προστκβτστε 

να προσδιορ'σετε το χρόνο παραδόσεως και Try ταυτότητα

του αγγελιοφόρου ή όσες πληροφορίες μπορείτε γι' από/.

θ. Απαγωγή
Προληπτικά μέτρα
Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν είχαμε 

απαγωγές εν τούτοις ορισμένα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό 

σας και εκείνα της οικογένεια σας, θα πρέπει να κρατούνται σε 

ασφαλές μέρος ΓΓράπεζα, δικηγόρο, εργοδότη) ώστε να είναι δυ

νατόν να επαληθεύεται γρήγορα η αυθεντικότητα των δηλώσεων 

του απαγωγέα και να καθορίζεται αν το θύμα είναι ακόμα ζωντα

νό (ιατρικά στοιχεία, δείγμα γραφής και υπογραφής κασέτα με 
ηχογραφημιένη τη φωνή σας και αυτής της οικογενείας σας, συν

θηματικές λέξε ις  και υποκοριστικό, πρόσφατη έγχρωμη φωτο
γράφο, δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα της παλάμηςΙ.

Κανόνες για επιβίωση
- Προσπαθήστε να είσθε σε καλή σωματική και ψυχολογική κα

τάσταση.
- Μην παίζετε τον ήρωα. Υποκριθείτε ότι καταλαβαίνετε αλλά 

χωρίς υπερβολές.
- Αφήσετε ίχνη στα μέρη που είσθε φυλακισμένοι.

- Απομνημονεύσετε όσα σ το ιχε ία  μπορείτε, μάκρος δια

δρομής, πρόσωπα, όχημα κ.ό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι συστάσεις αυτές αποτελούν ένα ΜΙΝΙΜΟΥΜ πρόγραμμα που 

μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να σας προκαλεί μεγάλη ενόχλη

ση
Εχοντας γνώση της "απειλής”, αποφεύγοντας τη συνήθεια, πε

ριορίζοντας τις πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας και αυτόν 
της οικογένεια σας, παίρνοντας μερ ικές τεχν ικές  τεχνικής 

(ρύσεως προφυλάξεις και υιοθετώντας σωστές συνήθειες, είναι 

τα πιο ουσιώδη στοιχεία για την ασφάλειά σας.
Τα μέτρα αυτό θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο για κάποια 

παρούσα απειλή όσο και για μια απειλή που μπορεί να περιμένετε 

στο άμεσο μέλλον.
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Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Οι θυσίες των Ελλήνων κατά την περίοδο του 1940 -1944, υμνήθηκαν απ' όλο τον κόσμο σε τόνους μείζονες.

Οι Ελληνες δεν υπερηφανευθήκαμε ποτέ για τις θυσίες προς την πατρίδα, για το προαιώνιο χρέος. 
Αυτή είναι η μοίρα μας από την αυγή της ιστορίας. Ενας αγώνας διαρκής και λυσσαλέος ενάντια σε κάθε 

μορφή καταπίεσης. Η θυσία μας, δεν αποτελεί τίποτα ξεχωριστό. Πράξαμε αυτό που πράττει πάντα ο Ελλη
νας, σ' όποια εποχή κι αν ζει. Προσςρέραμε απ' την αστείρευτη πηγή, αίμα και πνεύμα για την ελευθερία.

Η πολύμηνη και συστη
ματική εργασία που άρχισε 

από την κατοχή, είχε επι
τρέψει στις αντιστασιακές 

οργανώσεις να κυριαρ
χήσουν δυναμικά σ' ολό
κληρη τη χώρα. Τα μόνα 

μέρη στα οποία δεν είχαν 

επικρατήσει ήταν το κέ
ντρο της Αθήνας και του 

Πειραιά. Οι συνοικίες της 

Αθήνας είχαν απελευθε
ρωθεί ένα μήνα πριν την 

απελευθέρωση των Αθη
νών που έγινε στις 12 Ο
κτωβρίου 1944 και γιορτά
σθηκε μέσα σε ένα πα
ραλήρημα λαϊκού ενθου
σιασμού όπου έλαβαν μέ
ρος 300.000 τουλάχιστον 

πολίτες βγαίνοντας στους 

δρόμους και γιορτάζοντας 

το χαρούμενο γεγονός 

που με λαχτάρα καρτε
ρούσαν. Οι μαύρες μέρες της σκλαβιάς είχαν πλέον περάσει ανε
πιστρεπτί, ο ήλιος της ελευθερίας άρχισε να ανατέλλει δειλά-δει- 
λά πάνω απ' τα ερείπια που είχε αφήσει πίσω του ο πόλεμος.

Ολόκληρη τη νύκτα της 11ης προς 12η Οκτωβρίου, ο λαός την 

πέρασε άγρυπνος στους δρόμους ή στα σπίτια, όπου κατασκευά
ζονταν τα πανώ με τα συνθήματα και από τα ξημερώματα άρχισε 

να σΐΛ/τάσσεται στην παρέλαση της νίκης. Μερικά καθυστερημένα 

τμήματα Γερμανών γεμάτα φόβο για το λαϊκό ξεσηκωμό έσπευ- 
σαν σαστισμένα να φύγουν άρον-άρον. Οταν μάλιστα ο Γερμανός 
στρατιωτικός διοικητής Αθηνών, λίγα λεπτά πριν εγκαταλείψει την 

πόλη με τη θωρακισμένη μονάδα 

συνοδείας του, κατέθεσε στέφα
νο δάφνης στο μνημείο του Αγνώ
στου Στρατιώτου, τα πλήθη όρμη- 
σαν άγρια και απειλητικά -μόλις οι 
Γερμανοί απομακρύνθηκαν- και 
κομμάτιασαν το στεφάνι των δο
λοφόνων του ελληνικού λαού.

Στις 18 Οκτωβρίου, ένα καναδι
κό πολεμικό, αποβίβαζε στο λιμάνι 
του Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου 

την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Ηδη, λίγες ημέρες πριν ε- 
γκαταλείψουν οι Γερμανοί 
την πρωτεύουσα είχε κα- 
ταφθάσει τριμελές κυβερ
νητικό κλιμάκιο αποτελούμε- 
νο από τους Γιάννη Ζεύγο, 
Θεμιστοκλή Τσάτσο και Μο- 
νουηλίδη το οποίο είχε υπο
δεχθεί κρυφά ο διευθυντής 

της Αστυνομας Αγγελος Ε- 
βερτ και ανέλαβε την 

ευθύνη της ασφάλειας τους. 
Το κλιμάκιο ήρθε σε επαφή 

με τους αξιωματικούς της 
Αστυνομας κατά τη διάρ
κεια μυστικής συναντήσεως 

στην ταράτσα της Γενικής 
Ασφαλείας, που τότε στε
γαζόταν σε παλιό κτίριο της 
οδού Πατησίων και Στουρ- 
νάρα. Στη συγκέντρωση ε
κείνη μίλησε στους αξιω- 
ματκούς της Αστυνομας ο 

Γιάννης Ζεύγος εξ  ονόματος
της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στις 18 Οκτωβρίου 1944 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαν- 
δρέου, έχοντας υψώσει προηγουμένως την Ελληνική Σημαία στην 

Ακρόπολη, εκφωνούσε μέσα σ' ένα κλίμα τεταμένης πολιτικής α
τμόσφαιρας και αγεφύρωτων κοινωνικών αντιθέσεων τον προ
γραμματικό λόγο του στο Σύνταγμα, ατενίζοντας μπροστά του μιά 

χώρα γεμάτη από τα ερείπια και τη φρίκη που άφησε πίσω του ο 

γερμανικός ναζισμός.
Οσο δύσκολη και να ήταν όμως η πραγματικότητα ο ήλιος της 

ελευθερίας άρχισε να ξαναφωτίζει την Ελλάδα, και κανείς δεν
σκεφτόταν ότι φώτιζε μόνο ερεί
πια και δόξα..

Φωτογραφία απάνω: Απε
λευθέρωση! Ο Ιερός Λόχος παρε
λαύνει στην Πανεπιστημου.

Φωτογραφία κάτω: Υπο
στολή της σβάστικας στην Ακρό
πολη, από κάποιο γερμανό στρα
τιώτη που φεύγει βιαστικά..

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κων
σταντίνος Κούρος

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994/627



ΜΕΡΕΣ TOY 1940

Μ έρες του Οχτώβρη του 1940. θέλουμε να τις αφύσουμε 

στην καρδιά των παιδιών μας μονάχα σαν έξαρση, σαν πάθος για 

την ελευθερία και σαν αξιοπρέπεια, θέλουμε να τις ξέρουν όπως 
ήταν: μέρες όλο φως, γεμάτες απ' την κρυστάλλινη διαύγεια του 

ελληνικού φθινοπώρου, απ' την αρσενική δύναμη που ξυπνά να ε 

τοιμαστεί για το χειμώνα που έρχεται.
Ετσι, ήταν τό τες  κείνες οι μέρες, Οχτώβρης 1940 Οπως ε ί

ναι και φέτος, όπως είναι πάντα το φθινόπωρο στην Ελλάδα. 

Μόνο που ο αγέρας ήταν βαρύς από ένταση, από απόφαση και 
από ελπίδα. Ο αγέρας καθάριζε απ' το πούσι τα βουνά, και τα 
βουνά, μόλις ξεμάκραιναν λίγο, γίνονταν (ρανταστικά γαλάζια. 

Υπακούανε στο νόμο τον ελληνικό που συμπλέκει τη ζωή και 

την ποίηση συνθέτοντας πάντα μια ενότητα νέα, που είναι και 

ζωή και ποίηση.
Οι Ελληνες είπαν, τότες, τον Οχτώβρη του 1940, ΟΧΙ. Δεν ήταν 

μόνο για τ' αγαθά τους, για την ξερή τους γη, για το γυμνό τους 

το βράχο που είπαν όχι. Ηταν για την ελπίδα που κινδύνευε. Πά

ντα αυτός εδώ ο τόπος στάθηκε η ελπίδα: Για ένα ιδανικό ζωής 

όπου έχει νικηθεί ο πανικός του θανάτου, για ένα ιδανικό ανθρώ

που όπου όλα, τέλος, υπάκουαν στην αλήθεια, στην περηφάνεια 

και στην αρετή.

Ιτρ α φ το κο π ο ύ σ ε  ο ήλιος τ ις  μ έρ ες  του Οχτώβρη του 

1940, όταν οι Ελληνες είπαν ΟΧΙ και πήγαν να πεθάνουν. Ο

πως η άλλη μεγάλη μέρα τους, η μέρα του Ελληνικού Ευαγ
γελισμού, είνα ι συνδεμένη με τη λάμψη της άνοιξης, έτσ ι 

και η νέα μεγάλη μέρα τους δέθηκε με την ομορφιά του 

φθινοπώρου Και ο σκοπός τελειώ θηκε: Ολα να γίνουν δύνα

μη, και ομορφιά και ποίηση.
Καθώς είναι πια τώρα, πενήντα τέσσερα χρόνια από τότες, οι 

μέρες εκείνες του 1940: ποίηση και δύναμη και ομορφιά.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ

"φεύγουμε για το Μέτωπο. Κυριακή απόγευμα ώρα 4.40'.

Ολη η κακομοίρα η Ρωμιοσύνη μας χα ιρέτησε στο πέρα

σμά μας. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά. Μας στέλνουν φιλιά. 

Κάνανε το  σταυρό τους κι ύστερα σηκώνανε στον ουρανό 

τα χέρια.
Λυπάμαι τους συναδέλφους μου που δεν γνώρισαν τέτο ιες 

στιγμές. Τα δάκρυα σού 'ρχονται στα μάτια. Οι συνάδελφοι πρό- 

σφεραν καραμέλες, τσιγάρα”

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
(ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΙ

28η Οκτωβρίου 1940 
Ελέγαμε: ένα Μαραθώνα ακόμα!

Ελέγαμε: μια Σαλαμίνα ακόμα!

Ελέγαμε: ακόμα ένα Εικοσιένα!

Και ήρτες τέλος Συ, Μητέρα - Μέρα, 

όπου αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα 

στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, 

στον υπέρτατο τους ηθικόν ιστορικό ρυθμό!

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
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Ή  αντίδραση πάλι ψιθυριστά "της κυρά Λένης της χήρας ο γιος 

από το Γαλαξα'δι είχε τελειώσει όταν χτυπήθηκε;". Νέο αγριακοίταγ- 

μα, και ξαφνικά βγάζω μα αυθόρμητη φωνή. "Παιδιά έχω τίμο ξύλο 
στο φυλαχτό μου, είμαι σαββατογεννημένος και γεννήθηκα και του 

αγίου Ευτυχούς. Είμαι πάντα τυχερός "παιδί της Παναγίας". Μαζί μου 
δεν θα πάθει κανείς τίποτα". Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Η διμοιρία ζη

τωκραύγασε κι ένα αίσθημα ασφαλείας και σιγουριάς γέμσε τις ψυ

χές όλων. Με πεποίθηση και κέφι περάσαμε τη χαράδρα σώοι και 

αβλαβείς. Φτωχέ ορθολογισμέ κι αδύναμε λόγε να συγκριθείς με τις 
πανίσχυρες δυνάμεις της ψυχής_."

Γ. Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΙΟΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΙ ΣΤΟ Ν ΑΓΟΜΑΙ

"Κ' οι μάνες τα κοφτά γκρεμνό σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν.
Κ' έλυνε τα τσεμπέρια τους κ' έπαιρνε τα μαλλιά τους 

κ' έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοηούσε, 

και τις αεροτραμηάλιζε ο άνεμος φορτωμένες.

Με την ευκή στον ώμο τους κατά το γιο παγαίναν 

μ' αυτές αντροηατάγανε, πέτρα την πέτρα 
κι ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μες τα σύννεφα 

χάνονταν ορθομέτωηες η μ'α π'σω απ' την άλλη".

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1994/629
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Ο Π αύλος Μ ελά ς,γόνος  της ιστορικής ο ικογένε ια ς των 

Μ ελάδω ν των Ιωαννίνων που οι ρ ίζες της χάνοντα ι στο 

Βυζάντιο, γεννήθηκε στις 29 Μ αρτίου 1870 στη Μ ασσαλία 

της Γ α λλ ία ς .Ο τα ν  ο Π αύλος ήταν τεσσάρω ν χρόνω ν η οι- 

κ ο γ έν εά  του εγκα τα σ τά θηκε μόνιμα στην Αθήνα.

Η ο ικ ο γ έ ν ε ια  των Μ ελ ά δ ω ν  ε ίχ ε  μ εγ ά λ η  π α ρ ά δ ο σ η  

σ το υ ς  ε θ ν ικ ο ύ ς  κα ι κ ο ινω ν ικο ύ ς  α γ ώ ν ε ς . Π ο λ λ έ ς  φ ο 

ρ έ ς  μ ά λ ισ τα  δ ιέ θ ε σ α ν  την π ερ ιου σ ία  το υ ς  υπ έρ της 
π α τρ ίδ ο ς . Μ π ο ρ ο ύ μ ε  να  π ούμε α β ία σ τα  ό τ ι έδ ω σ α ν  

σ άρ κα  και ο σ τά  σ το  γ νω σ τό  α ρ χ α ίο  α π ό φ θεγμ α  "υπ έρ 
πάντω ν η π α τρ ίς ". Την π α τρ ίδα  ε ίχα ν  για πάντα κ λ ε ι

σ μ έν η  σ την  κα ρ δ ιά  το υ ς  και την αγάπη π ρος α υ τήν  ά 

φ ηναν προικιό ο ι γ ο ν ε ίς  στα  παιδιά.
Μ ε την φ λόγα  και τη ζέσ η  π ρ ος την π ατρ ίδα  μ ε γ ά 

λ ω σ ε  και ο μ ικρ ό ς  Π α ύ λ ο ς . Το π ερ ιβ ά λλο ν  του  σπιτιού 

το υ , η εθν ική  δ ρ ά σ η  το υ  π α τέρ α  το υ , ά σ κησ α ν τ ε ρ ά 

στια  ψ υ χολογ ική  επ ίδ ρ α σ η  επ άνω  το υ . Ο ι σ υ ζη τή σ ε ις  

π ε ρ ί εθν ικώ ν θ εμ ά τω ν  που α π ο τε λ ο ύ σ α ν  μόνιμη επ ω 

δ ό  σ το  σπ ίτι την επ οχή  ε κ ε ίν η , την μ ετά  τον Ρω σο- 

το υ ρ κ ικ ό  π ό λ εμ ο , σ η μ ά δ ε ψ α ν  β α θ ε ιά  την εύ π λα σ τη  

παιδική ψυχή του . Από την παιδική το υ  ακόμη ηλικία ο 

ν ε ιρ ε υ ό τ α ν  να  κ α τ α τ α γ ε ίσ τ ο  σ τρ α τό .

Ο τα ν  έ γ ιν ε  η κα τά λ η ψ η  και π ρ ο σ ά ρ τη σ η  τη ς  Α ν α 
το λ ικής  Ρ ω μυλ ίας  από τη Β ου λγαρ ία ,  ο Π α ύ λ ο ς  Μ ε λ ά ς  
μό λ ις  ε ίχ ε  τ ε λ ε ιώ σ ε ι  το Γυμνά σ ιο  (18851. Η α ν α τ α ρ α χ ή  

που π ρ ο κ ά λ ε σ ε  α υτή  η εθν ική  τρ α γω δ ία  ε ξ έ γ ε ιρ ε  τα 

π α τρ ιω τ ικ ά  το υ  σ υ ν α ισ θ ή μ α τ α ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  να  

σ χ ε δ ιά ζ ε ι  την ε θ ε λ ο ν τ ικ ή  το υ  κ α τά τα ξη  στο  σ τρ α τό .  

Π ρ οβ λή μ α τα  υ γ ε ία ς  ό μ ω ς  τον α ν ά γ κ α σ α ν  να  α ν α β ά 

λ ε ι  τα π ρ ο σ ω ρ ιν ά  τ ο υ  σ χ έ δ ια ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  να  

σ τ ρ έ ψ ε ι  το  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  το υ  στη Σ τρ α τ ιω τ ική  Σ χολή  

Ευελπ ίδων, όπ ου  τελ ικά  ε ισ ά γ ε τ α ι .  Η α π όφαση  αυτή  α 

π ο τ ε λ ε ί  σ υ ν ε ιδ η τή  επ ιλογή .

Η ε γ γ ρ α φ ή  σ το  προσωπικό το υ  η μ ε ρ ο λ ό γ ιο  τρ ε ις  

μ έ ρ ε ς  πριν τις ε ισ ι τ ή ρ ιε ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  στη σ χο λή ,  ε ίν α ι  

χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ή :  “Ε π ιλ έ γ ω ν  το  σ τ ά δ ιο ν  α υ τ ό ,  δ ε ν  

υπάκουσα παρά ε ις  μίαν ιδ έα ,  να φανώ χ ρ ή σ ιμ ο ς  ε ις  

τον  πλησίον και ε ις  τον τόπον μου. Α υ τή  ε ίν α ι  ό λ η  μου 

η φ ιλοδοξ ία  και όπ ω ς κά θε  κ α λ ό ς  σ τρ α τ ιώ τη ς ,  θ έ λ ω  
να  υ π η ρ ετή σ ω  την πατρ ίδα  μου  και δΓ α υ τή ν  να απο- 
θάνω . Καμμιά δ υ σ κ ο λ ία  δ ε  θα με σ τα μ α τή σ ε ι .  Δ ε  θα 

υ π οχω ρήσω  ποτέ  προ των εμποδ ίω ν".

Λ ίγο  μ ε τ ά  την ο ρ κ ω μ ο σ ία  το υ  στη  σ χ ο λ ή  (1886) 

γ ρ ά φ ε ι  σ τον  π α τέρ α  το υ :"Σ εβ α σ τέ  μου π α τέρ α ,  π ρ ο

χ θ έ ς  το πρωί έ δ ω σ α  τον ν ε ν ο μ ιο μ έ ν ο  όρ κο .  Σ α ς  βε- 

βαιώ ότ ι  ωρκ ίσθην έχω ν  πλήρη σ υ ν α ίσ θ η σ η  των υπό 

του  ό ρ κ ο υ  ε π ιβ α λ λ ο μ έν ω ν  κα θη κ ό ν τω ν ,  σ τ α θ ε ρ ό ν  δ ε  

α π όφ α σ ιν  να  τα ε κ τ ε λ έ σ ω .  Δια το ύ το  και εκ  βά θους

τη ς  κ α ρ δ ία ς  μου  ωρκίσθην υπα- 

κ ο ή ν ,  πίστιν κα ι α φ ο σ ίω σ ιν  ε ις  

τ ο υ ς  ν ό μ ο υ ς  τη ς  Π α τ ρ ίδ ο ς  και 

ό τ ι  θ έ λ ω  υ π ερ α σ π ίσ ε ι  μ έχρ ι τ ε 

λ ε υ τ α ία ς  π νοής  την σημα ίαν  και 

τη ν  π α τ ρ ίδ α ν .  Πρ ιν  τ ε λ ε ιώ σ ω  

την επ ισ τολήν  μου  σ α ς  π α ρ α κ α 

λώ  Σ ε β α σ τέ  μου π α τέ ρ α ,  να  μ' 
ε υ χ η θ ε ί τ ε  όπως ο θ ε ό ς  με β ο η 
θ ή σ ε ι  να  τ η ρ ή σ ω  ε ν τ ίμ ω ς  τον 

ό ρ κ ο ν  μ ο υ  μ έ χ ρ ι  τ ε λ ε υ τ α ί α ς  

σ τ ιγμής  της  ζωής μου".

Α π ό  τη Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή  Σ χ ο λ ή  

Ε υελπ ίδω ν ,  ε ξ ή λ θ ε  το ν  Α ύ γ ο υ 

σ το  το υ  1891 σ ε  ηλικ ία 21 ε τώ ν ,  

με το β α θμ ό  του  α ν θ υ π ο λ ο χ α -  

γού του  πυροβολ ικού .

Μ ε τ ά  α π ό  έ ν α  χ ρ ό ν ο  πα

ν τ ρ ε ύ ε τ α ι  την α δ ε λ φ ή  το υ  Ιω- 

ν ο ς  Δ ρ α γ ο ύ μ η ,  Ν α τα λ ία .  Ο γ ά 

μ ο ς  τ ο υ  υ π ή ρ ξ ε  κ α θ ο ρ ισ τ ικ ό ς  

για την ε μ π έ δ ω σ η  κα ι α π ο κ ρ υ 

σ τά λ λ ω σ η  των πατρ ιωτικών του  
σ υ ν α ισ θ η μ ά τ ω ν  κα ι την  π ρ ο σ 
ή λω σ ή  του  στην τα λ α ιπ ω ρ η μ έ ν η  

Μ α κ ε δ ο ν ία .  Α υ τ ό  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  

δ ια φ α ίν ε τα ι  σ ε  επ ισ τολή  που έ 

σ τ ε ι λ ε  σ τη  γ υ ν α ίκ α  τ ο υ ,  ό π ο υ  

τη ς  τ ό ν ιζ ε  ό τ ι: "τα π ο λ υ ά ρ ιθ μ α  

π α ρ α δ ε ίγ μ α τα  π ατρ ιω τ ισμού  και 

θ ά ρ ρ ο υ ς  φ υσ ικού, α λ λ '  ιδ ίω ς η 

θ ικού ,  τα οποία  σ υ ν ά ν τ η σ α  ε ις  

την αγαπ ητήν  σ ου  ο ικ ο γ έ ν ε ια ν ,  

μ' εβοήθησαν..."

Μ ετά  τον α τυχή  π ό λ εμ ο  του  

1897, ό λ ε ς  οι κ υ β ε ρ ν ή σ ε ις  ε ίχαν 

ε γ κ α τ α λ ε ίψ ε ι  την ά μ υ ν α  του  ε λ 
λ η ν ισ μ ο ύ  τη ς  Μ α κ ε δ ο ν ία ς .  Δ ί 

σ τα ζα ν  σ ε  κ ά θ ε  το υ ς  κίνηση που 

θα μ π ο ρ ο ύ σ ε  να  ε κ λ η φ θ ε ί  ω ς 
πράξη εχθρ ική  π ρ ο ς  την Τ ο υ ρ 

κία. Καμία σκέψ η δ εν  υπ ήρχε  για 

α π ο σ τ ο λ ή  α ν δ ρ ώ ν ,  ο π λ ισ μ ο ύ  

και σ ω μά τω ν στη Μ α κ ε δ ο ν ία .  Ε

τσι το πεδίο ε ίχ ε  α φ ε θ ε ί ε λ ε ύ θ ε 
ρ ο ,  ό λ ο  το 1902 και 1903 στη  

δ ρ α σ τ ή ρ ια  π ρ ο π α γ ά ν δ α  τω ν 

Β ο υ λγάρ ω ν .
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Τον Ιούνιο του  1904 η κυ βέρ νησ η  θ ε ο τ ό κ η  ε ίχε  κα- 

τ α λ ή ξ ε ι  σ την  α π ό φ α σ η  ό τ ι  έ π ρ ε π ε  να  ο ρ γ α ν ω θ ο ύ ν  

σ ώ μ α τα  στην Ε λλά δα  και να σ τα λ ο ύ ν  στη Μ α κ εδ ο ν ία  

που  μ έ χ ρ ι  τ ό τ ε  μ ό ν ο  μ ι κ ρ έ ς  ο μ ά δ ε ς  α ν τ ίσ τ α σ η ς  

υπήρχαν. Τον Α ύ γ ο υ σ το  του  ίδ ιου έ τ ο υ ς  ο Μ ε λ ά ς  ο- | 

ρ ίζ ε τα ι  από το Μ α κ ε δ ο ν ικ ό  Κομ ιτάτο  της  Α θ ή ν α ς ,  ως |

γ ε ν ικ ό ς  α ρ χ η γ ό ς  των α ν τά ρ τ ικ ω ν  σ ω μ ά τω ν  τη ς  π ε 

ρ ιοχής  Μ ο ν α σ τη ρ ιο ύ  - Κ α σ τορ ιά ς .  Λ ίγ ε ς  η μ έ ρ ε ς  α ρ 

γ ό τ ε ρ α  φ ε ύ γ ε ι  από την Α θ ή ν α  με το ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο  Μί- 

κης Ζ έ ζ α ς  σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς  από δ έ κ α  Κ ρητ ικούς  για τη 

Λ ά ρ ισ α ,  όπου ε ν ώ θ η κ ε  με ά λ λ ο υ ς  α ν τ ά ρ τ ε ς .

"Α ν α λ α μ β ά ν ω  α υ τό ν  τον α γώ να  - έ γ ρ α φ ε  στη σ ύ ζυ 

γό του -  μ ε  όλη  μου τη ψυχή κα ι με την ιδέα  ότ ι  ε ίμα ι 

υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς  να τον α ν α λ ά β ω .  Είχον και έχω  την α -  

κ ρ ά δ α ν τ ο ν  πεποίθησιν  ό τ ιδ υ ν ά μ ε θ α  να ε ρ γ α σ θ ώ μ ε ν  

ε ις  την Μ α κ ε δ ο ν ία  και να σ ώ σ ω μ εν  πολλά  πράγματα . 

Εχων δ ε  την πεποίθησ ιν  το ύ τη ν ,  θ ε ω ρ ώ  υ π έ ρ τα το ν  

καθήκον  μου να  θυσ ιάσω  το παν όπ ω ς πείσω την κυ- 

βέρνη σ ιν  και την κο ινήν γνώ μην π ε ρ ί  τούτου..."
"Ο Π αύλος  Μ ε λ ά ς  ήλ θ ε  στη Μ ακεδον ία " ,  γ ρ ά φ ε ι  ο Β. 

Λ α ο ύ ρ δ α ς  π ρ ολογ ίζοντα ς  το βιβλίο του  Γ. Μ α ρ α β ελ έα  
που ε ξ ε τά ζ ε ι  τη ζωή του  Π. Μ ελά ,  "όχι για να σ φ ά ξε ι α λ 

λά  για να υπερασπ ίσε ι και π ρ ο σ τα τεύ σ ε ι  το υ ς  σφαγια- 
ζο μ έν ο υ ς .  Και ήλ θ ε  όχι ως πράκτωρ της βάρβαρης  βίας 

α λλά  ως α π ό σ το λ ο ς  της ιδ έ α ς  του Ε λλην ισμού .Ο π ου κι 
αν χρε ιάσ θηκε  υπήρξε σ κληρ ό ς  και αμε ίλ ικτος ,  α λλά  η 

θεμελ ιακή  του αρχή, υπήρξε ο σ εβ α σ μ ό ς  του προς τον 

ά ν θ ρ ω π ο , α υ τή ς  ά λ λ ω σ τ ε  τη ς  ανθρω π ιστ ικής  α ρ χ ή ς  

ήταν σύμβολο η μορφή του  και η ζωή του"

Βρήκε το θ ά ν α το  στη Σ τά τ ισ τα ,  στ ις  13 Οκτωβρ ίου 
1904. σε  μπλόκο που του ε ίχε  σ τήσ ε ι  τούρκικο απόσπα

σμα κατόπιν π ροδοσ ίας .  Ο π ρ όω ρ ος  θ ά ν α τό ς  του, ήταν 

μεγά λη  απώλεια για τη συνέχ ιση του  μακεδον ικού  α γώ 

να, έγ ινε  όμ ω ς  αφορμή για να πυκνώσουν οι τά ξε ις  των 

Μ α κεδονο μά χ ω ν  και να ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ω θ ο ύ ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α 

τικά ο ι β ο υ λ γ α ρ ικ έ ς  β λ έ ψ ε ις  που ε κ φ ρ ά ζ ο ν τα ν  με τη 

σκληρότητα  και απανθρωπιά των κομιτατζίδων.

Ο Ιων Δ ρ α γ ο ύ μ η ς ,  κ ο υ ν ιά δ ο ς  του  Μ ε λ ά ,  π ερ ιγρ ά -  

φ ο ν τ α ς  το  θ ά ν α τ ο  τ ο υ  γ α μ β ρ ο ύ  π α ρ α δ έ χ ε τ α ι  ό τ ι  
"χ ρ ε ιά σ θ η κ ε  ο θ ά ν α τ ο ς  ε ν ό ς  π α λλη καρ ιού  για να δ ώ 

σ ε ι  πνοή ζω ής στ ις  π ρ ώ τες  ε κ ε ίν ε ς  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  και σ' 

ό λ α  τα σ χέδ ια .  Τα λόγ ια  των Ε λλήνω ν έ μ ε ν α ν  λόγ ια  

ώσπου να έ λ θ ε ι  ο θ ά ν α τ ο ς  να τα ζω ν τα ν έψ ε ι" .

Η ε ίδηση του θα ν ά το υ  του σ ήμα νε  την ώρα να ξυ

πνήσει η ελληνική ψυχή από το λήθαργο  που την είχε ρίξει 

η συμφορά του 97. Οι δισταγμοί, ο ι σκοπ ιμότητες κα ιτα  δι
πλωματικά εμπόδια, πέφτουν συντρίμμια στο πέρασμά της. 

Ο ι μαρτυρ ικο ί ελλην ικο ί πληθυσμοί ανασα ίνουν με α ν α 

κούφ ιση .Ο ικαμπάνες  των εκκλησιών χτυπούν κα ιπ άλ ισ τ ις  
πόλεις και στα χωριά της Μακεδον ίας. Τα σχολεία  {ρνα- 

νοίγουν και δ έχοντα ι  χαρούμενα  τα Ελληνόπουλα.
Ετσι, με τη θυσία του Παύλου Μελό, διατηρήθηκε ο Ελ

ληνισμός της Μακεδονίας ίσαμε το 1912 που η νικηφόρα 
προέλαση του ελληνικού στρατού, έκανε να φυσήζει και 
στην πολύπαθη αυτή ελληνική γη ο ζωογόνος αέρας της 
ελευθερίας".

Βιβλιογραφία
1 Περιοδικό ΤΟΤΕ άρθρο του Ε. Γκίκα.

2 ΓΑ  Μαραβελέα "Παύλος Μελάς".

3 Εκδοτικής Αθηνών Ιστορία του Ελληνικού Εθνους".
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o  x n o c  x P ~ r e M i o c
C T H  ZCDH. "ΓΗΝ ΠλΡΧΑ,ΟΟΗ,

Τ Η Ν  Υ Μ Ν Ο \Ο Π Χ , Τ Η Ν  Μ Ί Ο Γ Ρ λ ψ ίλ .
V / 1 στερα από εισήγηση της θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έγκριση της Ιερός Συνόδου και πρόταση 

του Υπουργού Δημοσίας Τ άξεω ς εκδόθηκε το υπ. αρ. 398/1987 Προεδρικό Διάταγμα (<ΡΕΚ 178/5.10.87 τ Α Ί με το οποίο 

ο άγιος Μεγαλομόρτυς Αρτέμιος αναγνωρίστηκε "ως Προστάτης του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας- και καθιερώθηκε η 

20η Οκτωβρίου κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη του, ως ημέρα επίσημης εορτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

/ ' Λ  Αγιος Αρτέμιος εγένετο  αυτόπτης μόρτυς της θαυμαστής εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού "εν τούτω νίκα- που εφ ανε- 
ρώθη μεσούσης της ημέρας στον Μ έγα Κωνσταντίνο, τούτο το θέαμα ενίσχυσε αυτόν στην πίστη και στον αναληφθέντα 

υπό του Κων/νου του Μεγάλου αγώνα IMigne 96,12931.

/" Λ τ α ν  ο Κωνστάντιος υιός του Μ  Κων/νου, μετά του οποίου ο Αγιος Αρτέμιος συνεδέετο μετά στενής φιλίας, έμαθε, ότι 

τα λείψανα των Αποστόλων Ανδρέου καιΛουκά ετάφησαν στην Ελλάδα, ήτοιτου ΑγίουΑνδρέου στην Πάτρα και τουΛουκά 

στη Θήβα, εκόλεσε τον Αρτέμιο και τον δ ιέταξε να τα μεταφ έρει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αγιος Αρτέμιος εξεπλήρωσε τη 

διαταγή μεταβάς στην Ελλάδα. Κατά την παράδοση ο Αγιος μεσολάβησε και ο Αυτοκράτορας απέστείλε χρήματα για την κα

τασκευή, με επίβλεψη του Αγίου, του υδραγωγείου Πατρών σε αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου του Αγίου Ανδρέου 

στην Κωνσταντινούπολη που έγινε το 357 και κατετέθη στον I. Ναό των Αγίων Αποστόλων.

/'■"V Αγιος Αρτέμιος ζω γραφίζεται συνήθως με στολή πολέμου, με θώρακα, σπάθη, περικεφαλαία εξηρτημένη εκ του λαιμού, 

κρατά ασπίδα και δόρυ ή σταυρό. Κατά τα χαρακτηριστικά του προσώπου ομοιάζει προς τον Χριστό, νέος την ηλικία με 

βραχύ γένειο, λεπτό μύστακα και κόμη μακρά, ελαφρώς κυματίζουσα και πίπτουσα επί των ώμων αυτού.

£ > ικ ό ν ε ς  του αγίου Αρτεμίου σώζονται στα Ιερά των αρχαίων ιερών μονών, όπου εικονίζεται μεταξύ των άλλων στρατιωτι- 

ν - , κών αγίων. Σπουδαία εικόνα αυτού υπάρχει στον I. Ναό του Πρωτάτου των Καρυών του Αγίου Ορους, έργο του Πανσέληνου 

ΙΙΔ' αιώνος). Επίσης εικόνες του αγίου υπάρχουν στις I. Μ ονές Μετεώρων. Εικόνες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, ε -  

κτυπώθησαν υπό της θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι επ ιθυμούντες να γίνουν κάτοχοί των μπορούν να την 

ζητήσουν από την θρησκ. Υπηρεσία (Μεσογείων 96 ,11527 Αθήνα), θα τους αποσταλεί δωρεάν ως ευλογία.

ου Αγίου Αρτεμίου εκδόθηκαν ιδιαίτερες πλήρεις Ακολουθίες που βρίσκονται σε κώδικες του Αγίου Ορους. Κανόνα 

στον Αγιο Αρτέμιο έγραψ ε ο Ιωσήφ ο υμνογράφος 1+8861, Στιχηρά δε Θεόδωρος ο Στουδίτης. ΣτουςΑγιορείτικους κώ

δικες ευρίσκονται καιάλλοικανόνες όπως και ιδιαίτερος παρακλητικός κανόνας και κδ' Οίκοι. Η θρησκευτική Υπηρεσία το 1990 

εξέδω σ ε την 'Ακολουθία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου- επί τη βάσει της εν τη νήσω Μυκόνω γενομένης κατ' έτος  

1820 εκδόσεως. Περιέχεται και Παρακλητικός Κανόνας (ποίημα του αειμνήστου Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου).

Ό  ιερό λείψανο του αγίου, παραληφθέν υπό της διακονίσσης Αρίστης της Αντιοχειανής εκκλησίας κατά παράκλησιν της 

παρά του Ιουλιανού κατετέθη -εν γλωσσοκόμω- και απεστάλη εις  Κωνσταντινούπολή, έπειτα μετηνέχθη εις  τον υπό του 

Αυτοκράτορος Αναστασίου (491 -5181 ανεγερθέντα ναόν του Προδρόμου στην Οξειό στο σημερινό Ξηρονήσι που βρίσκεται 

μεταξύ Πρώτης και Αντιγόνης των Πριγκιποννήσων. Εκτοτε ο ναός τούτος κατέστη περιώνυμος, ως ναός του Αγίου Αρτεμίου. 
Τ εμόχιον λειψάνου φυλόττει ως θησαυρόν πολύτιμον η θρησκευτική Υπηρεσία εις τον I. Ναόν Παμ. Ταξιαρχών Σχολών Αστυ
νομίας, προς προσκύνησιν. 

βιβλιογραφ ία περί του βίου του Αγίου:

- Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Μητροπ. Λεοντοπόλε ω ς σελ. 59, εκδόσεις Απο- 
στολικής Διακονίας

- Συναξαριστής Αγίων, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εκδόσεις Ορθοδ Κυψέλης θεσαλ/νικη σελ. 389.
- Οι βίοι των Αγίων, Μην Οκτώβριος Μιχαήλ I. Γαλανού, σελ. 106, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας.
- Μ έγας Συναξαριστής Κων/νου Χρ. Δουκάκη σελ. 240.
- Περιοδικό Εκκλησία, τόμος ΚΕ'(19481 σελ 328.
- θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Γ', στήλη 259.
- Αγιοδρόμιο, Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλοπούλου, 1978, σελ. 595.
- Ηρωες της πίστεως (+Μητρ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, Αλεξάνδρου! σελ. 224.
- Καλλίνικοι Μ άρ τυρ ες Αρχιμ. θεοδώ ρου Μπεράτη, σελ. 165.
- Εόρτια Μηνύματα, Μητροπολίτου Ζιχνών (νυν ΠατρώνΙ Νικοδήμου, σελ. 204.
- Αγιος Α ρτέμ ιος Αρχιμ. Χαραλόμπους Βασιλόπουλου, αριθ. 48.
- Λόγοι επί των εορτών και μνημών αγίων, Αρχιμ. Φιλαρέτου Βιτάλη. σελ. 48
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Ο Μ 6 Γ Α Λ Ο Μ Χ Ρ Τ Υ C Χ Ρ 'Γ Θ Μ ΙΟ Ο  
Ο n P O C 'T X 'T H C  M X C  X r iO C

Α Ρ Χ ΙΜ Χ Ν Λ Ρ ΓΓΟ Υ  6 Y C 6 K IO Y  Π ΙΟ Τ Ό \ Η

Ο εορταστικός κύκλος της λα τρευ
τικής ζωής της εκκλησίας, μας καλεί 
και πάλι ε φ έ τ ο ς  να  τιμή σ ουμε τον  
Μ εγαλομάρτυρα  Αρτέμιο που λόγω 
του αξιώματος που ασκούσε, επ ελέ- 
γη πριν από οκτώ χρόνια, ως προστά
της και καθοδηγητής της Ελληνικής 
Αστυνομίας γιατί αποτελεί με την πί
στη. την ο μο λο γία  και το  μαρτύρ ιό  
του ζωντανό παράδειγμα προς μίμη
ση μάρτυρα και ομολογητού της πί- 
στεώς μας.

Ο  Αγιος Αρτέμιος έζηοε επί της εποχής 
του Μ. Κωνσταντίνου και ήταν αυτόπτης 
μάρτυς της εμφάνισε ως του σημείου του 
Τίμιου Σταυρού οτον ουρανό με την προ
τροπή προς τον αυτοκράτορα "ε ν τούτω νί
κα".

Αγω νίσθηκε κατά των ειδ ω λο λα- 
τρών βασιλέων, δια δ ε  την ανδρεία, 
την τιμιότητα του χαρακτήρος, τα ε 
ξαιρετικά πνευματικά χαρίσματα, και 
τις π ο λλές  διοικητικές ικα νότητες, 
μα προ παντός για τα αγνά και ειλ ι
κρινή αισθήματα, εξετιμήθη δεόντω ς  
υπό το υ  Μ. Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ  και 
προήχθη σ ε α ν ώ τερ ο υ ς  βαθμούς, 
τέλ ο ς  δ ε  έγ ινε δούξ και Αυγουστά- 
λιος.

Α νεδείχθη  "πάσιν αιδέσιμος", δη
λαδή εις  ό λο υς σ εβαστός, "δια την 
απαστράπτουσαν του βίου αυτού ε -  
ρετήν". Μ ετά πιστότητος υπηρέτησε 
και εκ τελ ο ύ σ ε  τις δ ια τα γ ές  του Μ. 
Κωνσταντίνου και του διαδόχου του 
Κωνσταντίνου, ο οποίος τον απεκά- 
λ ε σ ε  "ανδρ ώ ν απ άντω ν θ εο φ ιλ έ -  
στατονκαι άριστον".

Αλλ. όταν η εξουσία περιήλθε στα 
χέρια Ιου λιανού του Παραβάτου που 
ήταν σ φ οδρός π ολέμιος Ιησού του 
Ναζω ραίου, μισούσε την χριστιανική 
πίστη ε ξέδ ιδ ε  δ ιαταγές και νόμους α- 
ντιχριστιανικούς τιμωρούσε και βασά
ν ιζε  το υς  πιστούς χρ ισ τιανούς που 
δ εν  ηρνούντο την πίστη τους, τότε ο 
Α ρ τέμ ιο ς  π ρ οέβα λε αντίσταση. Αρ- 
νήθηκε να υπακούσει στους αντιχρι- 
στιανικούς νό μ ους, αρνήθηκε να α- 
ποκηρύξει την πίστη του στο Χριστό

και να προσχωρήσει στη λατρεία  των 
ειδώλων.

Ετσι ο αυτοκράτω ρ Ιουλιανός τον  
σ υνέλα βε, τον υπ έβαλε στην Αντιό
χε ια  της Συρ ίας  σ ε φρικτά βασανι
στήρια και τέλο ς δ ιέταξε να τον απο
κεφαλίσουν στις 20 Οκτωβρίου του έτους 
363.

Ο προστάτης Αγιός μας μαρτύρησε

"δια του λόγου και δια του πάθους". 
Γιατί δ εν  περιοριζόταν στην εκ τέλ ε 
ση της αυστηρώς υπηρεσιακής απο
στολής του, που ήταν ανάλογη με τα 
καθήκοντα του σημερινού Αστυνομι
κού: τήρηση της δημοσίας τάξεω ς, έ 
λεγχος και πάταξη της παρανομίας, 
εμπέδωση του αισθήματος ειρήνης  
και ασ φ άλειας σ τους π ολίτες, υπε
ράσπιση της πατρίδος και του νόμου  
όταν απειλούνται από οποιονδήπο- 
τε. αλλά εργαζόταν με ζήλο και πίστη 
και για τη διάδοση του Χριστιανισμού 
και τη συρρίκνω ση της θρ η σ κεία ς  
των ειδώλων.

Η ζωή του, λοιπόν, α π ετέλεσ ε ένα  
διαρκές μαρτύριο μιά συνεχή μαρτυ
ρία και ζωντανό και έξοχο  παράδειγ
μα μ ιμ ή σ εω ς  και για  το υ ς  υπ η ρ ε- 
τούντες στην Ελληνική Αστυνομία.

Η ταραγμένη σήμερα κοινωνία μας κα
λεί κάθε Αστυνομικό μιμούμενος τον προ
στάτη μας Αγιο Αρτέμιο, να δώσει τη δική 
του μαρτυρία και το δικό του μαρτύριο. 
Πράγματι, και ο βίος κάθε Αστυνομι
κού είναι ένα  μαρτύριο και μια μαρτυ
ρία. Μ αρτύριο ως προς το ότι με κίν
δυνο της ζωής του βρίσκεται αντιμέ
τωπος με τέτο ια  πρόσωπα και κατα
στάσεις που πρέπει να  π αραμένει α 
νεπ ηρέαστος, αγω νιζόμενος χωρίς 
υπ οχω ρήσ εις, σ υμβιβασμούς, συ
ναλλαγές, πράξεις και εν έρ γ ε ιες  χα
ριστικές που δ εν  έχουν θέση στην α
ποστολή του. Μ αρτυρία ως προς το 
ότι πρέπει να εμπ νέει με την αρετή, 
το  ή θ ο ς  και τη ν  α κ ε ρ α ιό τ η τ α  της  
ζω ής του, θ ά ρ ρ ο ς , εμπ ιστοσύνης, 
και αίσθημα ασφαλείας στο λαό μας.

Η εορτή του προστάτου μας Αγίου Αρτε - 
μίου δεν είναι τυπική ανάμνηση του αγίου. 

Είναι ουσιαστική για κάθε ορθόδοξο Αστυ
νομικό που πιστεύει στο Χριστό και που δε 
ξεχνά ότι ο Ιησούς είναι αλάνθαστος οδη
γός. ο μοναδικός διδάσκαλος της υψίστης 
ηθικής, ο αληθινός ελευθερωτής, ο προ
στάτης. ο κραταιός, το καταφύγιο, η ασφά
λεια. το φως το αληθινό και έχει ανάγκη της 
παρουσίας Του στη ζωή του. δια της μεσι
τείας του προστάτου Αγίου μας. -
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Η Ελληνική Αστυνομία 
στην πρώτη γραμμή

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
κατά της διάδοσης της χρήσης των ναρκωτικών, 

15 έως 22 Οκτωβρίου 1994,
βρίσκει την Ελληνική Πολιτεία και 

κατ' επέκταση την Ελλην. Αστυνομία, 
στην πρώτη γραμμή της μάχης 

για την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, 

της χειρότερης μάστιγας 
του αιώνα μας.

Η ανθρωπότητα απειλείται θανάσιμα 
και καθημερινά πολλοί νέοι, 

αναζητώντας το χαμένο παράδεισο, 
πέφτουν ανύποπτοι στις παγίδες, 
που έξυπνα στήνουν οι έμποροι 

των ναρκωτικών.
γίνονται δούλοι κάποιου ναρκωτικού 

και οδηγούνται, πού αλλού, 
στον όλεθρο και την καταστροφή, 

στη φυλακή ή στο ψυχιατρείο 
ή κάπου αλλού μονιμότερα 

στο νεκροταφείο...
Η αστυνομία δίνει κάθε μέρα 

τη δική της μάχη 
εναντίον των εμπόρων 
του λευκού θανάτου, 

οι οποίοι καθημερινά επενδύουν 
στον ανθρώπινο πόνο.

Επειδή πιστεύουμε ότι, η πρόληψη 
είναι η καλύτερη μορφή θεραπείας, 

πρέπει ο ανελέητος αυτός πόλεμος, 
να πάρει διαστάσεις σταυροφορίας 

όλων των κοινωνικών φορέων 
και να γίνει υπόθεση όλων μας, 

με την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των νέων, 
για τους μύθους και την πραγματικότητα 

γύρω από το καυτό αυτό θέμα.
Ο αγώνας

θα πρέπει να ξεκινήσει από την οικογένεια, 
με όπλο, τη γνώση για τα αίτια 

που οδηγούν τους νέους στα ναρκωτικά 
και το σωστό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΩΞΗΣ
Με το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας, ασχολούνται 

οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων: Δημόσιας Τάξης, Δι

καιοσύνης, Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτι

λίας, Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικά η δίωξη των ναρκωτικών έχει α

νατεθεί σε τρεις αυτοτελείς Υπηρεσίες, ήτοι την Ελληνική Α
στυνομία, τις Τελωνιακές Αρχές και το Λιμενικό Σώμα, που 

υπάγονται αντίστοιχα στα Υπουργεία Δημόσιας ΤάΕης Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτίλος. Κάθε μα από αυτές τις Υτηρεσίες ασκεί τα 
καθήκαντά της μέσα στα πλαίσια της εδαφικής της αρμοδιότητας.

Το συντονισμό της δράσης αυτών των τριών υπηρεσιών, ασκεί 
το Συντονιστικό Οργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ). το ο

ποίο στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λειτουργεί και ως 

Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Βασική επιδίωξη 

του οργάνου αυτού είναι, ο συντονισμός της όρόσης των υ

πηρεσιών Δίωξης, η 
συλλογή -  επεξεργα
σία και όιανομή πλη
ροφ οριώ ν, σχετικό  

με τα ναρκω τικό, 
στους αρμόδιους 
φορείς, η συνεργα
σία με αντίστοιχες  
Υπηρεσίες της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης 
και απ' ευθείας α
νταλλαγή πληροφο
ριών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Στο 

ΣΟΔΝ - ΕΜΠ το Υπουρ

γείο μας μετέχει ενεργά 

με εκπροσώπους του.
Το Υπουργείο Δημό

σιας Τάξης κινείται τό 

σο στο εθνικό όσο και 

στο δ ιεθνές επίπεδο.

Στο εθνικό επίπεδο: α) 
συμμετέχει με εκ
προσώπους του στον 
Οργανισμό Καταπο

λέμησης Ναρκωτι
κών ΙΟ.ΚΑ.ΝΑ.1, β) συ
νεργάζεται με διάφορους φορείς Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλ

λογοι, Σωματεία κλπ.) που ευαισθητοποιούνται και ασχο
λούνται με θέματα ναρκωτικών, γ) εκπαιδεύει συνεχώς α
στυνομικούς σε θέματα ναρκωτικών, με τους οποίους πλαισιώ

νει τις μάχιμες υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, δ) διαθέτει δύο 
αμιγείς Υποδιευθύνσεις και δώδεκα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών 

στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, Γ ραφεία Δίωξης Ναρκωτι

κών σε όλα τα Τμήματα Ασφαλείας της χώρας και ολιγομελείς 

ομάδες στα διεθνή αεροδρόμια κατά τη θερινή περίοδο. Επτά αυ

τοτελή Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών στις πόλεις Αλεξανδρούπο

λη, Ορεστιάδα, Ρόδο, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Κέρκυρα, ε) 
λειτουργεί σε 24ωρη βόση δύο τηλεφωνικό κέντρο, σ'

Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τα οποία υποδέχεται, αξιολογεί και εκ

μεταλλεύεται όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που αφο

ρούν τα ναρκωτικά, στ) έχει προμηθευτεί και εφοδιάσει τις 

ειδικές υπηρεσίες με όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα και 

σκύλους ανιχνευτές ναρκωτικών, ξ ) ασκεί σχολαστικούς ε
λέγχους σε όλα τα σημεία εισόδου - εξόδου της χώρας, η) ε
πιτηρεί τα σχολικό συγκροτήματα και τα φαρμακεία που 
δέχονται επιθέσεις τοξικομανών.

Στο διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμμε
τέχει σε όλες τις συναντήσεις και συσκέψεις που διοργα- 

νώνονται σχετικά με τα ναρκωτικά, εφαρμόζει τις διεθνείς 
συμβάσεις που έχει κυρώσει κατά καιρούς η χώρα μας και α- 
νταποκρίνεται σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του προ

βλήματος των ναρκωτικών.

Η χώρα μας μετέχει 

σε Ευρωπαϊκές ομάδες 

εργασίας για τα ναρκω

τικά (EUROPOL, 
SCHENGEN κ.λπ.), σε 

δ ιεθ νε ίς  οργανισμούς 

(Ο.Η.Ε. -  INTERPOL -  
Ομάδα POMPIDOU  
κ.λπ.) και αναπτύσσει 
διακρατικές πρωτο
βουλίες συνάπτοντας 
σχετικές συμφωνίες με 
γειτον ικές χώρες. Επί

σης έχει βελτιώσει το 

νομικό πλαίσιο κατά των 

ναρκωτικών (NJ2161 /93), 

έχει κυρώσει τις διε
θνείς συμβάσεις για 

τα ναρκωτικά και έχει ε 

πίσης λάβει νομοθετι
κά και διοικητικά μέ
τρα για την πάταξη του 

ξεπλύματος χρημάτων, 

που κατά ένα μεγάλο 

μέρος προέρχονται από 

δραστηριότητα σχετική 

με τα ναρκωτικά.
Παρά όμως τη διαρκή μάχη των Διωκτικών Αρχών, το πρόβλη

μα των ναρκωτικών παραμένει στις μεγάλες του διαστάσεις, ό

πως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ζώντας καθημερινά το δράμα των γονιών, που τα παιδιά τους πα
ρασύρθηκαν στους "παραδείσους" των ναρκωτικών, αυτών που τα 

γέννησαν και τα μεγάλωσαν, αλλά κάποια μέρα τα βρήκαν νεκρά, δεν 
θα σταματήσουμε ποτέ να υπενθυμίζουμε, ότι η ζωή των παι
διών μας κινδυνεύει κάθε μέρα και mo πολύ. Η βοήθεια και 

η συμπαράσταση όλων είναι όσο ποτέ αναγκαία και θεωρούμε ότι, 

χρέος μας είναι να βγάλουμε τις νάρκες από τα μονοπάτια των 
νέων . Ας σκεφθεί ο καθένας μας, ότι το επόμενο θύμα των 
ναρκωτικών μπορεί να είναι το δικό του παιδί.-
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ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΑΛΑΣ

Τα τελευταία χρόνια τα ναρκωτικά αποτελούν ένα πολύ ανησυχητικό κοινωνικό πρόβλημα διεθνώς,
που παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πολλά μέτρα λαμβάνονται, πολλά περισσότερα πρέπει να ληφθούν.
Τα ναρκωτικά δεν είναι αντικείμενο ειδικών, τα ναρκωτικά μας αφορούν όλους και χωρίς τη βοήθεια όλων, 

η δράση των κυβερνητικών φορέων κινδυνεύει να αποτελέσει λύση επείγουσας ανάγκης
και όχι συνολική αντιμετώπιση.

Σήμερα αναι το παιδί του γείτονα που παλεύει μέσα στον κύκλο 

της κόλασης των ναρκωτκών, αύριο μπορα να αναι το δικό μας.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για διακίνηση, για συλ
λήψεις, για υπερβολική δόση, για θανάτους. Ελάχιστες είναι οι 

πληροφορίες για την πρόληψη, τις επιλογές, την υγιεινή ζωή, την 

ευτυχία, την επικοινωνία, την ανθρώπινη ζεστασιά, την καλλιέργεια 

της αυτοεκτίμησης.
Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι υπόθεση όλων μας. Αν ε 

μείς οι μεγάλοι αναλογισθούμε τις ευθύνες μας απέναντι στα νέα 

παιδιά του περιβάλλοντος μας, αν σκεφθούμε τα προβλήματά 

τους, αν επιδιώκουμε τον διάλογο και κρατάμε την ψυχραιμία μας 

στα καυτά προβλήματα, κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Κάνουμε κάτι 
που μπορεί να βοηθήσει να μην δοκιμάσουν ποτέ τα ναρκωτικά. 

Οι απαγορεύσεις όχι μόνο δεν αρκούν αλλά είναι ουτοπία.
1. Γιατί οι νέοι παίρνουν ναρκωτικέ;
Ολοι οι χρήστες δεν είναι απαραίτητα και εξαρτημένοι από τα 

ναρκωτικά, αναμφισβήτητα όμως, όλοι όσοι είναι σήμερα εξαρτη

μένοι, κάποτε ξεκίνησαν ως απλοί χρήστες.

Πολλά έχουν γραφτεί για τις α ιτίες που ωθούν τα νέα παιδιά 

στη χρήση ναρκωτικών. Οι παράγοντες είναι πολλοί και αφορούν 

το άτομο, την οικογένεια, το περιβάλλον, την διαθεσιμότητα των 

ουσιών. Ολοι όμως συμφωνούν στο ότι:
α) Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι σύμπτωμα κάποιας στέ

ρησης, έλλειψης, κατανόησης, αγάπης. Δύο λέξεις που οι περισ

σότεροι τοξικομανείς δεν είχαν την τύχη να τις συναντήσουν.

β) Η έλλειψη επικοινωνίας και διαλόγου μέσα στην οικογένεια 
τις τελευταίες δεκαετίες είναι όλο και περισσότερο έντονη. Και 
οι δύο γονείς λείπουν όλο και περισσότερο από το σπίτι γιατί ερ

γάζονται.
Αγωνίζονται να παρακολουθήσουν την αλματώδη αύξηση της 

τεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας. Ετσι τους μένει όλο και λιγότερος χρόνος για να αφιε

ρώσουν στα παιδιά, την οικογένειά τους. Το άγχος τους οδηγεί 

σε κακές συνήθειες όπως.· η χρήση του τσιγάρου, του αλκοόλ, 

των ηρεμιστικών φαρμάκων.

Η οικογενειακή εστία που πρέπει να είναι τόπος συνάντησης, 

κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού αποκτά την όψη κελλιού που 

τα κάγγελά του ονομάζονται αδιαφορία, απαγόρευση, εξουσία, 

μοναξιά.
γ) Η αύξηση των τοξικομανών έχει ως αιτία την κριτική στάση 

τους απέναντι σε μια κοινωνία που στηρίζεται σε συστήματα α

ξιών που αυτοί απορρίπτουν. Μια καταναλωτική κοινωνία, μια κοινωνία 

συναγωνισμού και ανταγωνισμού που δεν τους αφήνει επιλογές.
Μια κοινωνία χωρίς αξίες που δίνει περισσότερη σημασία στην 

κοινωνική επιτυχία παρά στην ανθρώπινη αξία. Μια κοινωνία που 

είναι ανίκανη να δημιουργήσει πραγματικές αξίες, ιδανικά, για τα 

οποία αξίζει να αγωνίζεται κανείς.

2. Τα ναρκωτικέ είναι φυγή ή αναζήτηση;
Η χρήση των ναρκωτικών έχει την έννοια της φυγής. Φυγή από 

την οικογένεια, την κοινωνία, το περιβάλλον γενικότερα που ο 

νέος απορρίπτει. Φυγή από κάθε αγωνία, άγχος συναισθηματική 

αστάθεια.
Φυγή από το πλήθος των προβλημάτων, από το φόβο για το 

μέλλον. Μια αναζήτηση του εσωτερικού εγώ, του απόλυτου, μιας 
ζωής πιο έντονης συναισθηματικά, με μεγάλες ασυνήθιστες ε 

μπειρίες. Η αναζήτηση συχνά μιας άμεσης ικανοποίησης, μιας ευ
τυχισμένης στιγμής στην στερημένη καθημερινότητα. Μια α

ναζήτηση χωρίς παραχωρήσεις και φραγμούς, με αποκλειστικό 

σκοπό την ικανοποίηση.
3. Είναι κραυγή αδυναμίας ή διαμαρτυρίας;

Παίρνοντας ένας νέος ναρκωτικά εκφράζει την καχυποψία ή 

την αποδοκιμασία του για τον κόσμο των μεγάλων που τα λόγια 

τους διαψεύδουν τις πράξεις τους. Ετσι όμως παραβιάζει κοινω
νικούς κανόνες ταμπού και απαγορεύσεις.

Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια κραυγή αδυνα

μίας, ένα κάλεσμα για βοήθεια.
4. Είναι ένας τρόπος να αποκτήσει ταυτότητα;
Το νέο παιδί και κυρίως ο έφηβος δυσκολεύεται να καταλάβει 

τον κόσμο των μεγάλων τον οποίο δεν παραδέχεται. Ετσι ψάχνει 
για άλλα σημεία αναφοράς. Συχνά τα βρίσκει σε μια αθλητική πο

λιτική ή μια ομάδα φίλων.
Στην ομάδα μπορεί να προσδιοριστεί, να εξελιχθεί. Εκεί όμως 

αν δεν είναι δυνατός κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με τα ναρκω

τικά. Εχει μεγάλη σημασία να θέλει να είναι διαφορετικός να ξε

χωρίζει, έχοντας σωστά πρότυπα, αρχές, ιδανικά.

5. Και η περιέργεια;
Γι' αυτήν το μεγαλύτερο όπλο είναι η σωστή ενημέρωση.

δ. Τι είναι ναρκωτικέ;
Ναρκωτικά είναι ουσίες φυσικές ή χημικές που επιδρούν στο 

νευρικό κεντρικό σύστημα και μεταβάλλουν την ποιότητα των συ

ναισθημάτων και το επίπεδο της συνείδησης, προκαλώντας εξάρ- 

τιση του ατόμου από αυτές.
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ΝΕΟΙ: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Αποφάσεις σχετικά pc τη χρήση ουσιών

Οταν θέλετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις και αισθάνεστε α

βέβαιοι, μιλήστε σε κάποιους που εμπιστεύεστε:

* Στους γονείς σος
* I '  έναν συγγενή
* Στο δάσκαλο ή τον καθηγητή σας
* Στον οικογενειακά σας γιατρά
* Σε κάποιο ενήλικο άτομο που ενδιαφέρεται για σας ή
* Σε κάποιο στενά σας φίλο που όμως 6εν κάνει χρήση 

τοξικών ουσιών.
Μια ανοιχτή επικοινωνία και ειλικρινή συζήτηση μπορεί να σας 

βοηθήσει να καταλάβετε γιατί είστε δυσαρεστημένος ή αβέβαιος 
και να βρείτε μια ικανοποιητική λύση. Αν διαλέξετε να κάνετε 

χρήση ναρκωτικών, νομίζοντας ότι έτσι θα βρείτε λύση στα προ- 
βλήματά σας, διαλέγετε σίγουρα ένα μονόδρομο που οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια στον όλεθρο και την καταστροφή.

Πρακτικές συμβουλές 
για να n c iT C  "όχι" στα ναρκωτικά

Αν οι φίλοι σας ή άλλοι άνθρωποι που ξέρετε εξασκούν πίεση 
σε σας, έχετε  το δικαίωμα να πείτε ό,τι εσείς νομίζετε. Μερικές 

φορές η απόφασή σας θα είναι να κάνετε ό,τι οι άλλοι θέλουν να 

κάνετε. Και σεις όμως μπορείτε να επηρεάσετε τους άλλους και 

κατά συνέπεια να κάνουν ό,τι εσείς θέλετε. Σκαφτείτε πως 
μπορείτε να nciTC "όχι" στις προσφορές ναρκωτικών και 
μάλιστα χωρίς να προσβάλετε αυτούς που σος τα προ
σφέρουν. Εδώ είναι μερικές πρακτικές συμβουλές.

1. Να είστε έτοιμοι για ν ' αντιμετωπίσετε τους διάφο
ρους τύπους πίεσης.

Αν η πίεση γίνεται με φιλικό τρόπο ή για να σας πειράξοίΛ/, 

μπορείτε ν' ανταποκριθείτε με τον ίδιο τρόπο. Αν η πίεση αποτε

λεί απειλή, ίσως τότε να χρειαστεί να την αποφύγετε.
2. Να έχετε μία έτοιμη πρόφαση για να πείτε "όχι*.
Μπορείτε να πείτε "όχι, δεν θέλω", "δεν ανακατεύομαι πλέον

στα ναρκωτικά", "τα έχω παρατήσει".

3. Δεν υηοχρεούστε να εξηγήσετε γιατί δεν θέλετε 
ναρκωτικά. Δώστε ένα απλά και ειλικρινή λόγο.

Μπορείτε να πείτε "όχι ευχαριστώ", "δεν με συγκινούν", "εφ' 
όσον εγώ δεν σας πιέζω να πάρετε ναρκωτικά, κι εσείς δεν πρέ

πει να με πιέζετε".

4. Φερθείτε ευγενικά αλλά με βεβαιότητα, χωρίς να 
προσβάλετε τους φίλους σας.

5. Πολλές φορές οι φίλοι δεν θέλουν να καταλάβουν τι 
θα πεί *όχι* και μπορεί να χρειαστεί να το επαναλάβετε.

δ. Βρείτε μια άλλη απασχόληση: "Οχι ευχαριστώ, πάω 
να παίξω ποδόσφαιρο*

7. Αλλάξτε το θέμα
θ. Αποφύγετε τα άτομα και τις τοποθεσίες όπου ξέρε

τε άτι οι άνθρωποι εκεί χρησιμοποιούν ναρκωτικά.

9. Διαλέξτε τους φίλους σας προσεκτικά. Να κάνετε 
παρέα με πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν ναρκωτικά.

10. Αποφύγετε να σας παίρνουν στο αυτοκίνητά τους 
άγνωστα ή ελάχιστα γνωστά σε σας πρόσωπα.

Αντί να κάνετε αυτό, καλύτερα να πάρετε ένα ταξί.-
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΡΩ
ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Πρέπει να τονίσουμε, ότι είναι δύσκολο ακόμα και για τους ε ι

δικούς να διαπιστώσουν αν ένα παιδί έχει αρχίσει τη χρήση ναρ

κωτικών. Οι επιδράσεις και τα συμπτώματα διαφέρου/ πολύ από 

άτομο σε άτομο και από ναρκωτικό σε ναρκωτικό.

Πριν οι σωματικές κακώσεις αρχίσουν να είναι εμφανείς στο 

σώμα του παιδιού σας, από τις μολυσμένες σύριγγες, με τα χα

ρακτηριστικά αποστήματα και τις ουλές και πριν αυτό καταλήξει 
στον παρασιτισμό, την αλητεία και το έγκλημα, επιβάλλεται οι γο

νείς να επεμβούν έγκαιρα και να προλάβουν το κακό και να το 
χτυπήσουν στη ρίζα του, πριν αυτό προχωρήσει και γίνει συνήθεια 

και εξάρτηση.

Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να βρίσκεστε πολύ κοντά στο 
παιδί σας, να είναι φανερά τα αισθήματα της αγάπης σας προς 

αυτό, να συνεργάζεστε στενά με το σχολείο του και να ελέγχετε 

τις  παρέες του

φυσικά αν το παιδί σας έχει κάποια σχέση με τα ναρκωτικά, 

θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. 

Επειδή όμως, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων είναι κάτι το 

συνηθισμένο και γίνονται για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό 

που πρέπει να προσέξετε είναι, αν η η συμπεριφορά αυτή είναι 

όντως ασυνήθιστη και διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα, οπό
τε  και πρέπει να σας ανησυχήσει.

Γι' αυτό:
-  Αν το παιδί' σας παρουσιάζει απότομες αλλαγές στη διά

θεση και τη συμπεριφορά του, έντονη αντίδραση για τους κανό

νες του σπιτιού και του σχολείου, ξαφνική πτώση των επιδόσεών 

του στο σχολείο, οξυθυμία και επιθετικότητα,

-  Αν οι κινήσεις και οι αντιδράσεις του γενικά, είναι αργές, 

αν γελάει νευρικά χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αν οι κόρες των ματιών 

του διαστέλλονται.

-  Αν ξαφνικά αερίζει συχνά το δωμάτιό του, έστω κι αν κάνει 
κρύο, χωρίς βέβαια να κατορθώνει να διώξει την περίεργη μυρω
διά του χασίς,

-  Αν έχει απαιτήσεις για αυξημένο χαρτζιλίκι, αν απέκτησε 

καινούργιους φίλους και καινούργιες συνήθειες,

-  Αν δέχεται τηλεφωνήματα από αγνώστους και γενικά δια
κατέχεται από κάποια μυστικοηάθεια,

-  Αν αρχίζουν να σας λείπουν χρήματα και χρυσαφικά από 
το ση'τι,

-  Αν έχει κρούσματα υπνηλίας ή αϋπνίας, καθώς και ανορε

ξίας

T6tc , npcnci να μπουν "ψύλλοι" σ τ' αυ
τιά σαςΙ

Βέβαια, αυτές οι αποκαλύψεις δεν σημαίνουν οπωσδήποτε ότι 

ένα παιδί έγινε τοξικομανής, γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται και η 

άμεση επέμβασή σας. Μπορεί να είναι μια παροδική κρίση, ένα

δοκιμαστικό στάδιο. Μπορεί το παιδί σας να βρίσκεται στην αρ

χή του κατήφορου και να χρειάζεται άμεσα και αποτελεσματικά 

τη βοήθειά σας ώστε να ξεφύγει οριστικά από τον εφιάλτη...

Τι 6cv πρέπει να κάνετε
Η πρώτη στιγμή είναι η πιο κρίσιμη και αποφασιστική. Αν κάνετε 

λάθος, τότε η προσπάθειά σας δεν έχει πιθανότητες να πετύχει. 

Ετσι:
Δεν πρέπει να βάλετε τις φωνές και να ξεσπάσετε στο 

παιδί πριν μάθετε άλα τα γεγονότα - γιατί θα μπορούσε να 

κάνει μεγάλο ένα μικρό πρόβλημα.

Δεν πρέπει να σας καταβάλλει πανικδς. διότι αυτό, όχι μό

νο δεν σας βοηθάει αλλά δίνει το τελειωτικό χτύπημα στο παιδί 

σας, που βλέπει έτσι ότι δεν μπορεί να βασιστεί ούτε στους γο

νείς του.
Δεν πρέπει να το διώξετε από το σπίτι, και να το διακό- 

ψ ετε  από τη δουλεία ή από το σχολείο, γιατί αυτοί οι παράγοντες 

της διακοπής δραστηριοτήτων είναι αρνητικοί για την περαιτέρω 

βοήθεια του παιδιού σας.
Δεν πρέπει να το απομονώσετε και να το στιγματίσετε,

προσπαθώντας μέσα από μια σκληρή μεταχείριση να λύσετε το 

πρόβλημα.

Τι πρέπει να κάνετε
Αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνετε, είναι να προ

σπαθήσετε να ανοίξετε ένα διάλογο σοβαρά και ουσια
στικά με το παιδί σας. Να δε ίξετε  κατανόηση και σεβασμό 

στην προσωπικότητα του παιδιού, καθώς επίσης και διάθεση για 

ειλικρινή υποστήριξη και βοήθεια του παιδιού σας, με σταθερότη

τα στις απόψεις σας και αυτοκριτική όπου χρειάζεται.

Πέστε του καθαρά άτι δεν εγκρίνετε τη συμπεριφο

ρά του αλλά άτι εξακολουθείτε να το αγαπάτε σαν παιδί 

σας και πως θα το σ τηρ ίξετε και θα το  βοηθήσετε με όλες 
σας τ ις  δυνάμεις. Η αποδοκιμασία σε τέτο ια  ζητήματα δεν 

φέρνει κανένα αποτέλεσμα.

Αν ακούσετε και συζητήσετε τ ις  απόψεις του παιδιού σας 

ανοιχτά, είναι πολύ πιθανόν το παιδί σας να εκτιμήσει 
την πείρα σας και να δεχτεί τις συμβουλές σας σε όλα

τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των ναρκωτικών. Η ανοι- 

χτόκαρδη στάση είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί το παιδί 

σας θα αισθάνεται ότι μπορεί να μιλήσει ελεύθερα χωρίς να 

φοβάται ότι θα αποδοκιμαστεί.

Πέρα από τη βοήθεια που χρειάζεται το παιδί σας, πρέπει να 

έ χ ε τ ε  υπόψη σας ότι πιθανά και σεις να έχετε ανάγκη 
βοήθειας, την οποία πρέπει να την αναζητήσετε σε ειδικούς ή 

σε άλλους γονείς που έζησαν πριν από σας το ίδιο πρόβλημα. Μό

νο έτσι θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση του παιδιού σας σωστά 

και αποτελεσματικά.
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Κρίσιμη Κατάσταση
Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας βρίσκεται σε προχωρημένο 

στάδιο της τοξικομανίας, τότε σίγουρα η αντιμετώπισή του δεν 

μπορεί να γίνει με τις αρχές που ηροαναφέραμε και που αφορούν 

κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση των πρώτων φάσεων.

Η περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια πάθη

ση που έχει ξεφύγει από την έννοια της τάσης, μια και υπάρχουν 

και σωματικές διαταραχές πάρα πολύ καθοριστικές και για τη συ

μπεριφορά του αλλά και για την υγεία του και η θεραπεία του θα 

πρέπει να γίνει στα ειδικά κέντρα αποτοξίνωσης.

Αν το παιδί σας έχει πάρει υπερβολική δόση και το βρείτε νυ

σταγμένο ή αναίσθητο να τι πρέπει να κάνετε:

- Σιγουρευτείτε άτι το χτυπά καθαρός αέρας.

- Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική, το ·φ ιλ ί της ζωής* μπο
ρεί νο βοηθήσει περιμένσντας την ιατρική βοήθεια.

-  Γυρίστε το στο πλάι και παρακολουθείστε για να μην 
πνιγεί σε περίπτωση εμετού.

- Κολάστε αμέσως γιατρό ή τηλεφωνήστε για ασθενοφόρο.
- Μαζέψτε ό,τι σκόνες, χάπια ή οτιδήποτε άλλο νομί

ζετε άτι χρησιμοποίησε για να πάρει το ναρκωτικό και πάρτε 

τα μαζί σας για να τα εξετάσει ο γιατρός.

- Μετά δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να το κουβε
ντιάσει μαζί σας. Ισως είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή να σας 
πει τι ακριβώς συμβαίνει.

-  Προσπαθήστε να το ενθαρρύνετε ώστε να συνεργα
στεί μαζί σας και να δεχτεί βοήθεια.-
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Επενεργειες στο 
Κεντρικό Νευρικό

Σύστημα (Κ.Ν.Σ.)ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ
του Α σ τυ ν. Δ ιευ θ υ ντο ύ  (Υ Π  Δ ημητρίου Βούζα, 

Δ ιδά κτορ ος Πανεπιστημ. Α θ η νώ ν -  Κ α ρδιολόγου

1. Ορισμός
Η συνθήκη της Γενεύης της 15-6-1932 χαρακτηρίζει σαν "ναρ

κωτικά” τα φάρμακα που προκαλούν εξάρτιση (εθισμό) και τα ά

τομα που τα χρησιμοποιούν ναρκομανείς".
Στα ναρκωτικά υπάγονται ουσίες που έχουν κατασταλτική μέ

χρι διεγερτική δράση. Επομένως είναι φανερό ότι ο όρος ναρκω

τικά δεν είναι δόκιμος για όλες αυτές τις ουσίες, αφού εκφράζει 

σωστά μόνο μια κατηγορία φαρμάκων που έχει πράγματι κατα

σταλτική δράση.

2. Επενέργειες στο Κ.Ν.Σ.
Τα ναρκωτικά επιδρώντας στο Κ.Ν.Σ. προκαλούν:

α. Εξάρτηση
Είναι η κατάσταση κατά την οποία με τη συνεχή χρήση ορισμέ

νων φαρμάκων, ελαττώνεται η ευαισθησία τυυ οργανισμού, με α

ποτέλεσμα να χρειάζεται όλο και μεγαλύτερες δόσεις για να προ- 

κληθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Η εξάρτηση διακρίνεται σε:
- Σωματική εξάρτηση
Είναι η ανάγκη που δημιουργείται στα κύτταρα του οργανισμού, 

ιδιαίτερα τα νευρικά για το φάρμακο, ώστε χωρίς αυτό να μην 

μπορούν να εργαστούν φυσιολογικά, εκδηλώνοντας αυτή τους την 

ανεπάρκεια με ιδιαίτερα δυσάρεστο τρόπο.

- Ψυχική εξάρτιση
Είναι ο βαθύτερος ψυχικός δεσμός μεταξύ ατόμου - φαρμά

κων που δημιουργεί ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής, ο οποίος δεν ε- 

γκαταλείηεται εύκολα. Δημιουργείται ένας καταναγκασμός που ο

δηγεί στην περιοδική ή συνεχή λήψτ του φαρμάκου.

β. Παραισθήσεις
Είναι η παραμορφωμένη αίσθηση που δημιουργείται όταν υπάρ

χει ερέθισμα για το αντίστοιχο αισθητήριο όργανο.

γ. Ψευδαισθήσεις
Είναι η αίσθηση που δημιουργείται χωρίς να υπάρχει ερέθισμα 

για το ομόλογο όργανο.

... ΑΠΑΝΤΟΥΝ
δ. Σύνδρομο στέρησης ή απόσυρσης
Παρουσιάζεται όταν ο οργανισμός στερείται της συνεχούς πα

ρουσίας του φαρμάκου, οπότε επέρχεται αλλαγή του μεταβολι

σμού του κυττάρου.

3. Συμπτωματολογία.
Α. Οπιούχα
Εδώ υπάγονται το όπιο και οποιαδήποτε άλλη ουσία φυσική ή 

σινθετική, έχει όμοιες με αυτό φαρμακολογικές ενέργειες, όπως 

η μορφίνη, η ηρωίνη, η κωδείνη.

/. Οπιο
Στην αρχή προκαλεί ευφορία, αυξημένη ερωτική επιθυμα και 

ευχάριστες ονειροπολήσεις. Σε μεγάλη χρήση μέθη, διανοητική 

σύγχυση και υπνηλία. Σε μεγάλες δόσεις τρομώδες παραλήρημα 

(όπως στους αλκοολικούς) και τάση για ανθρωποκτονία (αμόκΙ. Στη 

χρόνια δηλητηρίαση καχεξία και θάνατο.

2. Μορφίνη
Στην αρχή προκαλεί ευφορία και αίσθημα υπερβολικής δύνα

μης. Οταν όμως παρέλθει η επίδραση του φαρμάκου προκαλεί ση
μεία διέγερσης του Παρασυμπαθητικού Νευρικού Συστήματος, 
δηλαδή υπνηλία, βραδυκαρδία, ναυτία, εμετούς, δυσκοιλιότητα, 

σιελόρροια, παράλυση της αναπνοής.

3. Ηρωίνη
Τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, τα αποτελέσματα από τη 

χρήση της ηρωίνης είναι ακριβώς τα ίδια με της μορφίνης, αλλά 

εμφανίζονται πιο νωρίς και είναι βαρύτερα. Η χρόνια τοξικομανία 

είναι πιο βαριά και ο ψυχαναγκασμός απίστευτα μεγάλος. Η κα

τάρρευση της προσωπικότητας και της σωματικής υγείας επέρ

χεται γρηγορότερα από ότι στη μορφίνη. Το στερητικό σύνδρομο 

είναι εντονότερο και ο κίνδυνος θανάτου μεγαλύτερος.
Από τις ενδοφλέβιες ενέσεις που γίνονται χωρίς ασηψία, συ

χνά προκαλείται ηπατίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και σηψαιμία, με αποτέ
λεσμα το θάνατο. Η συνηθέστερη όμως αιτία θανάτου είναι η υ
περβολική δόση από καθαρή ή και νοθευμένη ηρωίνη.
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Σύνδρομο στέρησης στα οπιούχα. Επέρχεται 1 2 -24  ώρες με
τά την τελευταία δόση και χαρακτηρίζεται αρχικά από ανησυχία, 

παρακλήσεις και απαιτήσεις για το φάρμακο, αδιαθεσία που ε ξ ε 

λίσσεται σε έντονο άγχος μέχρι απελπισία, ιδρώτες, ρίγη, κρά

μπες στους μυς των άκρων και του στομάχου και ωστικά άλγη σε 

όλο το σώμα. Βαθμιαία επέρχεται πυρετός, αύξηση της αρτη
ριακής πίεσης και SHOCK που οδηγεί στο θάνατο.

Αν το άτομο αντέξει στα παραπάνω, το σύνδρομο υποχωρεί 
για να εξαφανιστεί σε 8 - 10 ημέρες.

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ο ασθενής συνεχζει να 

σκέπτεται και να μιλά γύρω από το φάρμακο και τη χρήση του και 
υπόκειται σε άμεση επιστροφή σ' αυτό.

Β. Παραισθησιογόνσ Ψευδαισθησιογόνα ή Ψυχεδελικά.
Εδώ υπάγονται ουσίες που από τη χρήση τους προκαλούνται 

διαταραχές της αντίληψης, ονειρικές εικόνες, σοβαρή μείωση της 
ικανότητας διάκρισης της πραγματικότητας από το (ρανταστικό. 
Αλλοτε προκαλούν χαρούμενη 

διάθεση και άλλοτε τρομακτικό 

φόβο και έτσι κανείς δεν μπο

ρεί να προβλέψει ποιό δρόμο 

θα ακολουθήσει το παραισθη- 

σιακό "ταξίδι".

Στην ομάδα αυτή συγκαταλέ

γονται το LSD, το χαα'ς η μαρι

χουάνα κ.ά.

/. L.S.D. ΙΔιαιθυλαμίδιο του 
λυσεργικου οξέος/.

Τα αποτελέσματα του LSD 
εκδηλώνονται μέσα σε 30 λε
πτά και διαρκούν 6 - 9  ώρες.

Εμφανίζονται παραισθήσεις ο

πτικές (τα χρώματα (ραίνονται 

εντονότερα), ακουστικές (α

σθενείς ήχοι ακούγονται σαν ι

σχυρότατοι θόρυβοι), απτικές 

(τα αντικείμενα φαίνονται να 

μεταβάλλονται σε όγκο και 

σχήμα).

Ακολουθεί σύγχυση ως 
προς τα αντικείμενα και το πε

ριβάλλον και ο χρήστης αισθά

νεται ότι είναι ο SUPER ΑΛΑΝ, 

θέλει να πετάξει από ανοιχτό 

παράθυρο, να σταματήσει αυ

τοκίνητα κλπ. και όλα αυτά του δημιουργούν πανικό. Κάτω από 

την επήρεια τέτοιων εντυπώσεων ακόμη και αυτοκτονίες και φό

νοι έχουν διαπραχθεί (περίπτωση AAANSON στις ΗΠΑ). ΛΛια άλλη 

χαρακτηριστική εκδήλωση είναι η αναδρομική εμπειρία (FLASH 

BACK), δηλαδή τα άτομα αυτά μπορεί να εμφανίσουν παραισθη- 

σιογόνο ταξίδι (TRIP) και έξι μήνες μετά την τελευταία ημέρα που 
το διέκοψαν.

2. Ινδική κάναβις ΙχασίςΙ

Προκαλεί αρχικά διέγερση του Κ.Ν.Σ. (ευφορία, ιλαρότητα).

ψευδαισθήσεις (οι χρήστες νιώθουν πανίσχυροι και έτσι προβάλ
λουν μεγάλη αντίσταση κατά την επ' αυτοφώρο σύλληψή τους) 

και ακολούθως καταστολή που εκδηλώνεται με μέθη, βαθύ ύπνο, 

υπογλυκαιμία (γι' αυτό τρώνε γλυκά, σύκα, καρύδια κατά το κά

πνισμα). Οταν περνά η δράση του ναρκωτικού και το άτομο ξυπνά 

εμφανίζεται καταβολή, μελαγχολία, ιδρώτες, μείωση των πνευμα

τικών λειτουργιών και αδράνεια της γενετήσιας ορμής.

Η διάρκεια της “μαστούρας" είναι τέσσερις ώρες. Η χρόνια 

χρήση προκαλεί ψυχώσεις, αγγειακά επεισόδια, νοσήματα του α

ναπνευστικού, λαρυγγίτιδα (είναι γνωστή η χοντρή φωνή του 

χρήστη), βλάβες του γενετικού συστήματος (διαταραχές του 

κύκλου στις γυναίκες, ελάττωση του αριθμού και της κινητικότη

τας των σπερματοζωαρίων στους άνδρες), μείωση της δράσης 

του ανοσοβιολογικού συστήματος με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

λοιμώξεων, ενώ βλάβες στον εγκέφαλο ερευνώνται ακόμη.

Γ. Διεγερτικά του Κ.Ν.Σ.

TYPES OF DRUGS 
UNDER INTERNATIONAL 
CONTROL

Από τη χρήση τους διεγεί- 

ρεται το Κ.ΝΣ. και προκαλείται 

ζωηρότητα, διέγερση και αϋ

πνία.

Τα πιο διαδεδομένα είναι η 

κοκαίνη, οι αμφεταμ ίνες, το 
κράκ κ.ά.

/. Κοκαίνη

Προκαλεί αρχικά διέγερση 

του ΚΜΧ. με ευφορία, φλυαρία, 

γέλιο, παραισθήσεις, ψευδαι
σθήσεις, ταχυκαρδία, αλλά αρ
γότερα καταστολή με κατάθλι

ψη, σεξουαλική ανικανότητα, 
καταβολή, ιδρώτες.

2. Αμφεταμίνες.

Η διέγερση του Κ.ΝΧ. εκδη

λώνεται με ανησυχία, πολυλο

γία, τρόμο των χειρών, παραι

σθήσεις και σωματική εξάντλη

ση από έλλειψη ύπνου και κακή 

διατροφή λόγω ανορεξίας.

Δ. Κατασταλτικά του 
Κ.Ν.Σ.

Περιλαμβάνονται τα υπνωτι

κά και τα ελάσσονα ηρεμιστικά 

ή αγχολυτικά (VALIUM, STEDON,
TAVOR κ.ά ).

Σε μικρή δόση προκαλούν ύφεση του Κ.Ν.Σ. (καταπολέμηση της 
αϋπνίας, άγχους, ανησυχίας, ευερεθιστότητας). Σε μεγάλες δό

σεις προκαλούν ζάλη, ύπνο, διαταραχές του προσανατολισμού (αι

τία τροχαίων ατυχημάτων), μυϊκή ασυνέργεια, κώμα, θάνατο. Ο κίν

δυνος επαυξάνεται όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με τα οινο

πνευματώδη. Χρόνια κατάχρησή τους οδηγεί σε σωματική και ψυ

χική εξάρτηση που εκδηλώνεται με τρόμο, άγχος, αδύναμα, τρο
μώδες παραλήρημαΠ
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ (STAR CHANNEL)
Δεν υπάρχει καμμία απολύτως αμςριβολι'α, ότι η μάστιγα των 

ναρκωτικών, όχι μόνο έχει ενταθεί και μάλιστα σε ιδιαίτερα ανη

συχητικό βαθμό, αλλά όσο και να μη τολμούμε να το παραδε

χθούμε, οι αδίστακτοι έμποροι του αργού θανάτου, φαίνεται να 

κερδίζουν έδαφος. Η "εφευρετικότητα” των κυκλωμάτων στους 
τρόπους διακίνησης ναρκωτικών δυστυχώς, καθιστούν αδύνατο 

τον εντοπισμό όλων των ποσοτήτων κάθε είδους ναρκωτικών, 

που ε ίτε  προορίζονται για τους τοξικομανείς της χώρας μας, ε ίτε 

μεταφέρονται σε κάποια άλλη χώρα.
Στις αρχές Δίωξης Ναρκωτικών, είναι γνωστό ότι το 90% της 

παγκοσμίου παραγωγός ηρωίνης, παρασκευάζεται στην Μέση Α
νατολή και το 95% της παγκοσμίου παραγωγής κοκαΐνης, στην Λα

τινική Αμερική. Ολες αυτές ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες μετα- 
φέρονται αεροπορικώς, θαλασσίως και οδικώς προς τις χώρες 

κατανάλωσης.

Οι χώρες του Χρυσού Τριγώνου, η Βιρμανία, το Λαός και η Ταΰ- 

λάνδη, οι χώρες της Χρυσής Ημισελίνου, το Ιράν, το Αφγανιστάν 

και το Πακιστάν και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Λίβα

νος, η Τουρκία και η Συρία, παράγουν το 90% της παγκοσμίου πα

ραγωγής ηρωίνης.

Από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Κολομβία το Περού 

η Βενεζουέλα και η Βολιβία, παράγουν το 95% της παγκόσμιας πα

ραγωγής κοκαΐνης.
Οι χώρες της Νοτιοδυτικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, Μέσης 

Ανατολής το Μαρόκο και το Μεξικό παράγουν το 80% περίπου 

της παγκόσμιας παραγωγής χασίς. Οι αδίστακτοι έμποροι, για το 

εύκολο και μεγάλο κέρδος, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά

θεια, έστω και θυσιάζοντας μερικές ποσότητες ή ακόμα και δι

κούς τους ανθρώπους, προκειμένου να “στείλουν” τις παραγγε
λίες που τους έχουν δοθεί από συνδέσμους τους. Αδιαφορούν 

βέβαια για τις ανθρώπινες ζω ές που χάνονται. Αδιαφορούν για 

τους νέους. Αδιαφορούν για τον όλεθρο και την καταστροφή που 

οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τους χρήστες.
Ολοι μιλούν για ενιαία στρατηγική. Ολοι μιλούν για σωστή δια

παιδαγώγηση των νέων. Για ενημέρωση των γονιών. Οι έμποροι 

στηρίζονται στην αμάθεια ή τουλάχιστον στην ημιμάθεια. Ας φρο
ντίσουμε λοιπόν όλοι να τους "κτυπήσουμε" με το πανίσχυρο όπλο 

της ενημέρωσης και της ορθής διαπαιδαγώγησης τ' ανθρωπόμορ

φα τέρατα που τη μόνη αξία που αναγνωρίζουν είναι αυτή του 

χρήματος.
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ΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"
Η γενεσιουργός αιτία της εξάπλωσης των ναρκωτικών στη χώ

ρα μας και κυρίως στην Πρωτεύουσα, δεν οφείλεται μόνο στην 

έλλειψη αστυνόμευσης όπως ισχυρίζονται πολλοί ή στην έλλειψη 

ενημέρωσης στα σχολεία ή στην λανθασμένη άποψη, "αυτός 

παίρνει μαλακό και όχι σκληρό ναρκωτικά άρα δεν αντιμετωπίζει 

μεγάλο πρόβλημα" ή στο ότι "είναι πολύ δύσκολο να φθάσεις στο 
κεφάλι γιατί τα "βαποράκια" δεν γνωρίζουν πρόσωπα".

Το πρόβλημα κατά την άποψή μου ξεκινάει από το σπίτι και όχι 
μόνο με τα παιδιά χωρισμένων γονιών.

Είναι δυστυχώς λίγες οι περιπτώσεις που γνωρίζω, γονείς να 

κάνοιν συστηματικό έλεγχο και έρευνα για την ποιότητα των φί

λων των παιδιών τους.

Αγνοούν οι γονείς με ποιους συμμαθητές ή φίλους και φίλες 

διασκεδάζουν και που τα παιδιά τους.

Δεν ανησυχούν αν το παιδί επιστρέφει μετά τις 1 ή 2 τα ξη
μερώματα στο σπίτι τους, χειμώνα ή καλοκαίρι.

Μια απλή παρατήρηση γι αυτούς αρκεί....ούτε καν επίπληξη.

Αδιαφορούν, αν το παιδί τους διασκεδάζει σε βάρος των μα

θημάτων και της υγείας του ακόμα και στις καλοκαιρινές διακο
πές.

Λίγοι είναι οι γονείς αυτοί που προδιαθέτουν τα παιδιά τους να 

ασχοληθούν με τον αθλητισμό, αφού μετά το σχολείο και το γυ

μναστήριο ή το κολυμβητήριο, το παιδί θα γυρίσει κουρασμένο 

στο σπίτι και μόλις φάει θα πέσει να κοιμηθεί γύρω στις 11 το 
βράδυ.

Λιγότεροι είναι οι γονείς που δίνουν συμβουλές στο παιδί τους 
πως να αποφεύγει τις κακοτοπιές ακόμα ακόμα να μην παίρνει 

τσιγάρο, αν γνωρίζουν ότι καπνίζει, ή ένα ποτό από ξένους γιατί 
πιθανώς να πρόκειται για χασι'ς ή στο ποτό να υπάρχει κάποιο 

ήρεμιστικό χάπι και για τους γνωστούς βέβαια λόγους.
Ακόμα χειρότερο, είναι ο γονιός όταν καταλάβει ότι το παιδί 

του κάνει άσχημες παρέες και ίσως έχει δοκιμάσει ναρκωτικά να 

μη συζητήσει το θέμα με το ίδιο, με το καθηγητή ή τον γυμνα
σιάρχη ή να μην απευθυνθεί στην Αστυνομ'α.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
Η καταστολή της εγκληματικότητας στον τομέα των ναρκωτι

κών έχει ανατεθεί στις αστυνομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 

δίωξης λαθρεμπορίου του υπουργείου Οικονομικών και στις λιμε
νικές αρχές. Είναι γνωστό ότι για την επίτευξη αρμονικής συνερ

γασίας μεταξύ των τριών διαφορετικών υπηρεσιών έχει δημιουρ- 

γηθεί εδώ και πέντε χρόνια το λεγόμενο Συντονιστικό Οργανο κα

τά των ναρκωτικών, με έδρα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η 

προσφορά του όμως είναι αμφίβολη, αφού για ένα μεγάλο διά
στημα στην ημερήσια διάταξη ήταν η τριβές και η απρόθυμα συ

νεργασίας, αντί' του κοινού στόχου, της εξάρθωσης δηλαδή των 

κυκλωμάτων του λευκού θανάτου. Παρά τις επισημάνσεις της δια

κομματικής επιτροπής το 1992, ελάχιστα πράγματα βελτιώθηκαν 

στον τομέα της συνεργασίας.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες της ρα

γδαίας εξάπλωσης των ναρκωτικών στη χώρα μας, που συνο

δεύεται, δυστυχώς, με τους ομαδικούς θανάτους των νέων αν

θρώπων. Με την καταστολή και μόνον, ασφαλώς, το πρόβλημα

Πόοο ελεύθερος είσαι 
παίρνοντας ναρκωτικά; 

Σαν μαριονέτα!

Μ ά άλλη λύση είναι συνάντηση με κάποια κοινωνική λειτουργό.

Γιατί στην σημερινή εποχή μέσα στην τσιμεντούπολη συμβαίνει 
γονείς να ντρέπονται να αποκαλύψουν στο δάσκαλο ή στον αστυ

νομικό ότι το παιδί τους κάνει χρήση ναρκωτικών για να μήν το 
μάθει ή γειτονιά με αποτέλεσμα ή νεολαία να βρίσκεται στο έ 

λεος των εμπόρων του αργού θανάτου.

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ)
δεν αντιμετωπίζεται.

* Επιβάλλεται, όμως, όσο υπάρχουν “συναρμόδιες" υπηρεσίες, 

να βρεθούν κοινά δρόμοι συνεργασίας εναντίον του πιό ύπουλου 

εχθρού της σύγχρονης κοινωνίας μας Διότι η δημιουργία του ε 

νιαίου κοινοτικού χώρου με την κατάργηση των εσωτερικών συ

νόρων, ανοίγει τους δρόμους στην ανεμπόδιστη κυκλοφορία των 

κακοποιών, αλλά και των προϊόντων του εγκλήματος.

* Επιβάλλεται, επίσης, όσο το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι 

παγκόσμιο φαινόμενο, να ενισχυθούν οι δρόμοι συνεργασίας με 
τις ξένες μυστικές υπηρεσίες σε μιά βάση ουσιαστικής ανταλ

λαγής πληροφοριών. Οι "ελεγχόμενες παραδόσεις" παράνομων 
ναρκωτικών ουσιών, αποτελούν ίσως την πιό προωθημένη μορφή 

συ/εργασίας, αλλά ελάχιστα εφαρμόζεται.

* Επιβάλλεται, τέλος, η ενεργοποίηση του ίδιου του πολίτη, ο 

οποίος στη χώρα μας παραμένει απλός θεατής του άχαρου έργου 
των διωκτικών αρχών. Ενώ η συμβολή του, μπορεί να αποβεί κα- 
ταλυτική.-
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μπορούμε να κάνουμε 
για να κρατήσουμε 
παιδιά μας μακρια τους

ΠΡΟ
και πάντα

1. Επαφή με τα παιδιά σε κάθε φάση της ζωής τους.

2. Καλλιέργεια κλίματος αξιοπρέπειας, σεβασμού 

και κυρίως αυτοπεποίθησης.

3. Συζήτηση με τα παιδιά, ως ίσος προς ίσον.

4. Σωστές, ειλικρινείς, υγιείς αρχές μέσα στην οι

κογένεια.
5. Συμπαράσταση και αρωγή στις αποτυχίες και τα 

λάθη τους.
6. Προθυμία να ακούσουμε το οποιοδήποτε πρό-

8. Δραστηριοποίηση των παιδιών με σπορ, χόμπι και 

άλλες ενασχολήσεις.
9. Τρυφερότητα προς τα παιδιά μας.

10. Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός.

11. Βρίσκεστε πάντα πλάι τους, χωρίς να αισθάνο

νται το φόβο της απειλής ή της τιμωρίας.
12. Να λειτουργούμε υπεύθυνα και υποδειγματικά 

σαν καταναλωτές φαρμάκων, οινοπνεύματος, καπνού, 

ηρεμιστικών κλπ.

Ανησυχούμε
ΟΤΑΝ

1 Παρουσιάζει αλλοίωση των χαρακτηριστικών 

του.

3. Λέει πολλά και συνεχώς ψέματα.

4. Ξαφνικά δεν μελετάει κανονικά.

5. Παίρνει συχνά αποβολές.

6 Κάνει συστηματικά σκασιαρχείο.

7. Απουσιάζει περίεργες ώρες από το σπίτι.

8. Παρουσιάζει πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά 

του και στη σωματική του κατάσταση.

9. Αρχίζει να φορά συνεχώς μακριά μανίκια.
10. Αρχίζουν να εξαφανίζονται από το σπίτι πολύτι

μα αντικείμενα.

11. Ζητά όλο και περισσότερα χρήματα.

12. Η μάνα νιώθει έντονα ότι κάτι δεν πάει καλά
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ΚΑΤΑ
τη διαπίστωση

ΠΡΕΠΕΙ
1. Να δείξουμε ενδιαφέρον, στοργή και κατανόηση.

2. Να έρθουμε κοντά, να ανοιχτούμε" και να ανοι- 
χθεί κΓ αυτό.

3. Να δούμε τι φταίει και να αναγνωρίσουμε τα 

σφάλματα αμφοτέρων των πλευρών.

4. Να μάθουμε πότε, πόσο, για πόσο και τι παίρνει.

5. Να ζητήσουμε τη βοήθεια των ειδικών.

6. Να κρατήσουμε το πρόβλημα μέσα στην οικογέ

νεια.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
1. Να μας καταλάβει πανικός.

2. Να γίνουμε έξαλλοι.

3. Να νομίσουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα το

ξικομανή.

4. Να εκστομίσουμε απειλές.

5. Να κοινοποιήσουμε το θέμα σε άσχετους γνω
στούς και φίλους.

6. Να αρχίσουμε τα "οικογενειακά" συμβούλια.

ΜΕΤΑ
και μέχρι τέλος

1. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί γνωρίζει ότι το αγαπάτε.

2. Σταθείτε σταθερά δίπλα στο παιδί.

3. Συμπαρασταθείτε στην πκ> σοβαρή μάχη στη ζωή του

4. Χαρείτε και επικροτήστε την κάθε του επιτυχία 

και τονώστε του το ηθικό σε κάθε αποτυχία.

5. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε πιστά τις οδη

γίες, τις συμβουλές και τα προγράμματα των ειδικών.

6. Ενημερωθείτε, μάθετε, εκπαιδευτείτε σωστά 
σαν γονείς.

ΞΕΧΝΑΜΕ
1. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη ψυχικής επαφής και 

τρυφερότητας.

2. Τα δικά μας εφηβικά χρόνια.

3. Η ε φ η β ε ία  είναι επ ο χ ή  τω ν  υ π α ρ ξια κ ώ ν 

προβληματισμώ ν το υ  ανθρώπου. Είναι μια πραγ

ματική έκρηξη σ το  μυαλό, την ψ υχή και το  σώ 
μα.

4. Κάθε κο υ ρ α σ μένο ς  από φ ό ρ το  ερ γα σ ία ς  

μ α θ η τή ς  δ ε ν  ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τα  ύ π ο π το ς  

χρ ή σ η ς  να ρκω τικώ ν. Φ ρ ο ν τ ίσ τ ε  να ε ίσ τ ε  δια

κριτικοί.

5. Δεν ξεχρεώνουμε τις υποχρεώσεις μας μ' ένα 

γερό χαρτζιλίκι κι επώνυμα ρούχα.
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Μήνυμα Υπουργού Δημόσιας Τάξης

κ. Στέλιου ΠαπαΘεμελή
Το πρόβλημα των 

ναρκωτικών απ οτελεί 

πραγματική μάστιγα για 

τη χώρα μας. Η τραγικό

τερη  όψη του είναι το  

γεγονός ότι πλήττει τη 

νεολαία, το πιο ζωντανό 

και δυναμικό κομμάτι της 

κοινωνίας μας. Οι συνε

χε ίς  θάνατοι νέων αν

θρώπων που σημειώνο

νται τον τελευταίο καιρό 

εξα ιτίας της χρήσης η

ρωίνης, αποτελούν δρα

ματική απόδειξη της ζο 

φ ερ ή ς αυτής πληγής 

μπροστά στην οποία κα

νείς δεν δικαιούται να ε 

θελοτυφλεί.

Είναι ευνόητο ότι κα

μία επιείκεια δεν μπορεί 

να επ ιδ ειχτεί προς την 

πλευρά των εμπόρων 

ναρκωτικών, οι οποίοι, έ 

μποροι του λευκού θα
νάτου, κερδοσκοπούν με 

τίμημα τη ζωή των συνανθρώπων τους. Η μόνη απάντηση 

που έχει να αρθρώσει η συντεταγμένη Πολιτεία απέναντι' 

τους είναι η συστηματική τους δίωξη κι η αμείλικτη τιμωρία 

τους.

Εντούτοις, βασική αρχή στην καταπολέμηση των ναρκω

τικών πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του χρήστη ως ατό

μου το οποίο υποφέρει και δικαιούται μέριμνας και κατα

νόησης, τόσο από την πολιτεία, όσο κι από την Κοινωνία 

στο σύνολό της. Ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών πρέπει να 

πάψη να θεωρείται - τόσο από την κοινή γνώμη, όσο κι από 

τις διωκτικές Αρχές - ως περιθωριακό άτομο που εγκλημα

τε ί κατά της κοινωνίας και, συνεπώς, άξιο καταστολής και 

τιμωρίας. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι αυτός ο 

οποίος έφτασε στο σημείο να καταστρέφει μ' αυτόν τον 

τρόπο τον εαυτό του και, στην πραγματικότητα να οδηγεί

ται στην κοινωνική αλλά και φυσική του αυτοκτονία, έχει ά

μεση ανάγκη βοήθειας, θεραπείας και αποτοξίνωσης. Οχι 

καταστολής και τιμωρίας. Πρέπει να αντιληφθούμε, επίσης, 

πως όταν, το άτομο αυτό, φτάσει στο σημείο της αποθε

ραπείας, χρειάζεται να γίνει αντικείμενο κοινωνικής επανέ

νταξης και όχι κοινωνι

κού στιγματισμού ή κοι

νωνικής απομόνωσης.

Μόνο η σφαιρική α

ντιμετώπιση του προ

βλήματος των ναρκωτι

κών είναι ικανή να κατα

πολεμήσει αυτήν την κοι

νωνική αιμορραγία: κατα

στολή και τιμωρία των ε 

μπόρων των ναρκωτι

κών, θεραπεία και κοινω

νική επ ανένταξη των 

χρηστών ναρκωτικών 

ουσιών. Πάνω απ' όλα ό
μω ς επιβάλλεται να δο

θ ε ί  ιδ ια ίτερη έμφαση  

στην πρόληψη. Μια υ

πεύθυνη και συνεχής ε 

νημέρωση της νεολαίας 

μας για τ ις  δραματικές  

επιπτώσεις τηις χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών, μια 

συνεχής και τεκμηριω

μένη πληροφόρηση της 

κοινής γνώμης για τους 

κινδύνους που απειλούν τα παιδιά όλων μ ας μπορεί να έ 

χουν πολύ πιο θετικά αποτελέσματα από τη στυγνή κατα

στολή όσων δεν ήξεραν ή δεν μπόρεσαν ν' αντισταθούν 

στην εκμετάλλευση των εμπόρων ναρκωτικών.

Οι άνδρες και οι γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας ο

φείλουν να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στην αν

θρώπινη διάσταση του προβλήματος αυτού που διαβρώνει 

την κοινωνίας μας. Μ ε την παρουσία και την δράση τους 

καλούνται να καταπολεμήσουν τη μάστιγα των ναρκωτικών. 

Ταυτόχρονα όμω ς θάπρεπε να σκέφτονται και να δρούν, 

όχι μόνο ως όργανα διωκτικών μηχανισμών αλλά και ως γο

ν ε ίς  φίλοι ή συγγενείς θυμάτων, ή υποψηφίων θυμάτων, 

των ναρκωτικών. Γιατί όλα τα παιδιά μας τα καραδοκεί ο 

κίνδυνος του λευκού θανάτου. Αν δεν τα βοηθήσουμε να 

βρουν νόημα και προσανατολισμό στη ζωή τους. Αν δεν 

τους δείξουμε πόσο ωραία μπορεί να είναι η ζωή. Αυτή τη 

ζωή που, ελαφρά τη καρδία προθυμοποιούνται να τους πά

ρουν οι έμποροι ναρκωτικών, πουλώντας τους ψ ευδαι

σθήσεις και κλέβοντάς τους την ευτυχία που εμείς  μπο

ρούμε να τους χαρίσουμε.-
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Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγου Μανόλη Χουρδάκη
Η διάδοση της 

χρήσης των ναρκωτικών, 

αναμφισβήτητα είναι το  

σοβαρότερο πρόβλημα 

για όλες τις σύγχρονες 

κοινωνίες.

Στο παρελθόν, το  

πρόβλημα των ναρκωτι

κών δεν αφορούσε την 

Ελληνική κοινωνία. Είχε 

σχέση μόνο με τη γεω

γραφική θέσ η  της χώ

ρας, η οποία αποτε

λούσε το δρόμο, μέσω  

του οποίου, μεγάλες πο

σ ότη τες ναρκωτικών 

ουσιών από τις  χώ ρες  

της Ανατολής, περ

νούσαν στις χώ ρες της 

Δυτικής Ευρώπης.

Τα τελευτα ία  χρόνια, 
το πρόβλημα των ναρκω

τικών, δυστυχώς, εξελ ί

χθηκε και σε κοινωνικό.
Η διάδοση της  

χρήσης των ναρκωτικών 

συνεχίζει να επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς σε μεγά

λα τμήματα του πληθυσμού της χώρας και, μάλιστα, ανεξάρ

τητα απο την κοινωνική 

και οικονομική διαστρω

μάτωση.

Σήμερα, η διάδοση 

της χρήσης των ναρκω

τικών έχ ε ι λάβει ανησυ

χητικές διαστάσεις και 

αγκαλιάζει σφιχτά ακόμη 

και τη νεολαία μας και 

καθώς η πατρίδα μας ε ί
ναι τόσο μικρά διαπράτ- 

τουμε στην κυριολεξία  

εθνικό έγκλημα, όταν 

αφήνουμε να καταστρέ- 
φεται η κοινωνία μας και 

ιδ ια ίτερα το πιο υγιές  

και ελπιδοφόρο κομμάτι 

τη ς  οι νέοι μας.

Μ ε την ευκαιρία της 

Ευρωπαϊκής εβδομάδας  

κατά της διάδοσης της 

χρήσης των ναρκωτικών, 

έχουμε την αίσθηση ότι 

όλοι μας όχι uovo συνει

δητοποιούμε το πρόβλη

μα των ναρκωτικών και 
τους κινδύνους που εγκυμονεί, αλλά και αντιλαμβανόμαστε 

το χρέος που έχουμε ως Αστυνομικοί και πολίτες

- Να εργασθοΰμε με ζήλο, μεθοδικά και συστηματικά, 
για να αποτρέψουμε, στο βαθμό που μπορούμε, 

την καταστροφή και τον εκφυλισμό της κοινωνίας μας 
από τη μάστιγα των ναρκωτικών.

- Να δούμε με κατανόηση τον απλό χρήστη.
- Να χτυπήσουμε αμείλικτα τον έμπορο.

- Να ενημερώσουμε σωστό τους πολίτες
και ιδιαίτερα τους νέους μας.

- Να εργασθούμε αρμονικό και αποδοτικό
με τους αρμόδιους φορείς.

Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι στις προσπάθειες μας αυτές 
θα έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της Ελληνικής Κοινωνίας.-
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Ο ΕΛΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

Εχουν σημάδια 
παράκρουοη$

«Αν δεν ήταν δολοφόνοι, θα ήταν άίιοι λύπης»

ΗΘΕΛΑΝ
οπωσδήποτε νεκρό

Ω Σ «ΠΡΟΓΕΥΣΗ» της 
νέας φ ιλοσ οφ ίας που 

καθιέρωσε το  υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως στον το
μέα της πάταξης της τρο
μοκρατίας θεω ρείτα ι κ α ι η 
σκιαγράφηση, από ε ιδ ική  
ομάδα ψυχολόγων που 
συστήθηκε, της προσωπι
κότητας των τρομοκρατών 
μέσα από την τελευτα ία  
προκήρυξη που απέστει- 
λαν στον Τύπο. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με το πόρισμα που 
συνέταξαν ο ι ψυχολόγοι, 
«οι ένοχο ι της  δολοφ ονι
κ ή ς  ενέρ γε ια ς  τη ς  19ης  
Σ επ τεμβρ ίου  1994 δ ιακα
τέχοντα ι από έντονη  ιδ εο 
λο γ ική  σύγχυση, ε ίν α ι κα
τά πάσα π ιθανότητα  
ψυχολογικά ανισόρροποι 
(κα ι οπω σδήποτε
συμπ λεγματικο ί), μάλλον  
χαμηλού δ ε ίκ τη  νοημοσύ
νης  κα ι, επ ιπλέον, άτομα  
περιθω ριακά, μ ε  σ α φ ε ίς  
εν δ ε ίξ ε ις  παράκρουσης  
που αναπτύσσουν μ ια  αρ- 
ρ ω ατημένη  (κα ι σ ε  λ εκ τ ι
κό  επ ίπ εδο ) επ ιθ ετ ικ ό τη 
τα απ έναντι σ ε  οποιονδή- 
ποτε δ εν  ασπάζετα ι τ ις  ε
ξ ίσ ου  αρρω στημένες ιδ έ 
ες  τους κ α ι δεν  επ ικ ρ ο τε ί 
την  εγκλη μ α τική  συμπε
ρ ιφ ο ρ ά  τους».

Αναλυτικά, η προκή
ρυξη των τρομοκρατών... 
αξ ιολογε ίτα ι ως εξής: «Το 
κ ε ίμ εν ο  αυτό δεν ε ίν α ι τ ί
ποτα περ ισσότερο από έ
να τυπ ικό  παραλήρημα, 
βγαλμένο  κα τευθε ίαν  από 
κά π ο ιο  εγχ ε ιρ ίδ ιο  ψυχια
τρ ικ ή ς  κ α ι ο ι συγγραφ είς

___

του, αν δεν συμπεριφερό- 
ντουσαν σαν εγκλη μα τίες  
του κο ινού  π ο ιν ικού  δ ι
κα ίου, θα ή τα ν  ά ξ ιο ι της  
λύπ ης κ α ι τη ς  συμπόνοι» 
α ς μ α ς  ή  θα προκαλούσαν  
το ν  γέλωτα σ ε  κά π ο ιον  λ ι
γότερο “ανθρω πιστή  ’  α
ναγνώστη».

«Πράγματι», αναφέρε- 
τα ι στο πόρισμα των ε ιδ ι
κών ψυχολόγων, «ο αμε
τροεπ ής βερμπ αλισμός  
τους, η έλλειψ η  κ α ι του  
π ιο  στο ιχε ιώ δους λο γ ι
κού  ε ιρ μο ύ  σ την  επ ιχε ι
ρ ημα τολο γ ία  τους, η σ τε
ρεότυπ η φ ρασεολογ ία  
τους, ο ι παράλογοι ι 
σ χ υρ ισ μο ί τους κα ι ο ι α
κόμα  π ιο  παράλογες α
π α ιτή σ ε ις  τους, η νεφ ε
λώ δης “π ο λ ιτ ική  τους α
νάλυση”, ο  δ ο γμα τ ισ μ ός  
τη ς  ομ ιχλώ δους σ κέψ ης  
τους, η αυθα ιρεσ ία  τω ν  
π ορ ισμάτω ν τους, η αή- 
θη ς  νοοτροπ ία  τους κα ι η 
μ ο νο μ α ν ία  τους ε ίν α ι 
σ το ιχ ε ία  που συνθέτουν  
το  ψυχολογικό π ροφ ίλ  α
τόμω ν σχ ιζοειδούς προ
σ ω π ικό τη τα ς  τα οπ ο ία  α- 
σκό  πως επ ιχειρούν να 
ντύσουν μ ε  “ευ γ εν ή " κ ί
νητρα τ ις  απ οτρόπα ιες  
π ρ ά ξε ις  τους κ ι εξ ίσ ου  α· 
νεπ ιτυχώ ς προσπαθούν 
να μ ετα τρ έψ ουν -  μ ε  αδέ
ξ ια  τεχνάσματα γκεμπ ελ ι
κού χαρακτήρα -  το  
ψυχω σικό τους παραλή
ρ η μ α  σ ε  ορθό λόγο των 
μόνω ν “ε ιλ ικρ ινώ ς  σκε- 
π τομένω ν κα ι δρώντων 
πολιτώ ν "».

(ΒΗΜΑ, 25-9-1994)

Του Σπόρου Ορνεράκη

| Μ Ρ

(ΝΕΑ, 20-9-1994)

Τυφλή 6ια
Ο  ΕΝΑΣ 

ΝΕΚΡΟΣ, 11
Τραυματίες από 
νI ύολοφονική 

επίθεση 
Ο ΠΡΟΚΗΡΥ

ΞΗ παρα- 
[ \ ήρημα από τον 
ΕΛΑ αργά χθες  

τη νύχτα

______________ ________ mm._I

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994/651



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΑΠΟΣΤ. ΒΕΛΛΙΟ

Νέο φόρο αίματος πλήρωσε για μια ακόμη φο
ρά η Αστυνομία, καθώς βρέθηκε και πάλι,αναίτια, 
στο στόχαστρο των τρομοκρατών.

Η νέα άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον 
αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, την ώρα που ανυποψίαστοι 
πήγαιναν στη δουλειά τους, άφησε άναυδη την 
κοινή γνώμη και γέμισε θλίψη την αστυνομική οικο

γένεια.
Ο θλιβερός απολογισμός ένας νεκρός, ο Αστυ

νομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Βέλλιος, πατέ
ρας τριών ανήλικων παιδιών, δύο σοβαρά και οκτώ 
ελαφρότερα τραυματισμένοι.

Η Ελληνική Αστυνομία 
με δάκρυα στα μάτια και 
πονεμένη ψυχή αποχαιρέ
τησε τον αδικοχαμένο συ
νάδελφο, παρουσία της πο- 
λιτκής και αστυνομικής η
γεσ ίας του Σώματος και 
εκπροσώπων ολόκληρου 
του πολιτικού κόσμου.

Κοιμήσου ήσυχος, αξέ
χαστε συνάδελφε. Ο άδι
κος χαμός σου δεν κλόνισε 
το ηθικό μας. Αντίθετα μας 
παροτρύνει να συνεχίσου- 
με με μεγαλύτερο πάθος 
το δύσκολο αγώνα μας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το περίπτερο τι^ς Ελληνικής Αστυνομίας 
στην 59η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης

Πληροφοριακό Κέντρο (περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας 
λειτούργησε και φέτος στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 59ης Διε
θνούς Εκθέσεως, από 9 έως 19 Σεπτεμβρίου 1994.

Η λειτουργία του περιπτέρου, αποτελεί μια κίνηση αγάπης και 
μια χειρονομ'α αληθινής φιλίας του προσωπικού της Αστυνομίας 
προς τον Ελληνα πολίτη, για να γνωρίσει την Αστυνομία και την α
ποστολή της. Μέσα στους χώρους του προβλήθηκε το έργο της 
Αστυνομίας και δόθηκαν πληροφορίες, τόσο για τους χώρους της 
Εκθεσης, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κύριο θέμα του Πληροφοριακού Κέντρου ήταν "1984-1994: Δέ
κα χρόνια Ελληνικής Αστυνομ'ας, δέκα χρόνια στην υπηρεσία του 
πολίτη", το οποίο απεικονίζονταν σε μεγάλη διαφάνεια. Παράλληλα 
εκθέθηκαν φωτογραφίες από τη δράση της Αστυνομ'ας γενικότε
ρα. Μέσα στο περίπτερο προβάλλονταν βιντεοκασέτα με τις δρα

λιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Αντιφωνώντας ο κ. Υπουργός, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα 

που υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και πάταξης του 
σημερινού οργανωμένου και μη εγκλήματος, στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την επίτευξη μιας Αστυνομ'ας, αντάξιας να αντα- 
ποκριθεί στις απαιτήσεις του "2.000" και διαβεβαίωσε ότι η Αστυ
νόμο θα έχει την πλήρη συμπαράσταση της Πολιτείας, στον αγώνα 
της για λιγότερη βία και έγκλημα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομ'ας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης, ο εκπρόσωπος 
του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου θεσ/νίκης Αρχιμ. κ. Μεθόδιος, ο 
προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της Αστυνομ'ας Αρχιμ. 
κ. Ευσέβιος Πιστολής, εκπρόσωποι των Δικαστικών, Στρατιωτικών 
κ,λπ. αρχών της πόλεως, απόστρατοι Αστυνομικοί, αντιπροσωπείες 
αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων από όλες τις Υπηρεσίες της 
Γ Λ Α  θεσ/νίκης και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
και του Τύπου.

στηριότητες της Γενικής Αστυνο
μικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης. Επί
σης προβλήθηκε και η συμβολή των 
Ελλήνων Αστυνομικών στο Μακε
δονικό Αγώνα με την ευκαιρία της 
90ης επετείου του, με έκθεση σχε
τικού φωτογραφικού ιιλικού.

Την 10-9-1994 και ώρα 10.30', 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
του Πληροφοριακού Κέντρου, από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Στέλιο Παπαθεμελή. Ο Γενικός Α
στυνομικός Δ/ντής θεσ/νίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντί- 
νος, μίλησε στους προσκεκλημέ
νους για τα θέματα που προβάλλο
νται και γενικά για το έργο της Ελ
ληνικής Αστυνομ'ας, καθώς και για 
τις προσπάθειες αναβάθμισης της 
Αστυνομ'ας, που καταβάλλει η πο
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εγκαίνια νεο ϊδρυθέντος Αστυνομικού Σταθμού Λεπτοκαρυάς - Π ιερίας
Τον νεοϊδρυθέντα Αστυνομικό Σταθμό Λεπτοκαρυάς και το Α

γροτικό Ιατρείο, που βρίσκονται στο κέντρο της Κοινότητας και σε 
χώρο που παραχωρόθηκε με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
εγκαινίασε πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Πα- 
παθεμελής.

Στην τελετή  των εγκαινίων παραβρέθηκαν η Υφυπουργός 
Προεδρίας κ. Μαρία Αρσένη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε
δονίας κ. Νίκος Ζαμηουνίδης, ο Νομάρχης Πιερίας κ. Χρήστος Γκοσ- 
λιόποιιλος, οι Δήμαρχοι Κατερίνης και Λιτόχωρου, ο Α' Γενικός Α
στυνομικός Επιθεωρητής Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Πιτσογιάν- 
νης, ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος 
κ. Δημήτριος Μπακιρτζής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας Α- 
στυν. Υποδιευθυντής κ. Γεώργιος Τσεσμετζής, εκπρόσωποι Στρα
τιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι της εκκλησίας, κοινοτάρχες και πολύς 
κόσμος.

Κεντρικός ομιλητής στην ανωτέρω εκδήλωση ήταν ο Αστυνο
μικός Δ/ντής Π ιερίας ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό 
για το ενδιαφέρον του, τόνισε πως η ίδρυση του Αστιν. Σταθμού 
Λεπτοκαρυάς ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων Λεπτοκα
ρυάς. Επίσης παρουσίασε τα προβλήματα της περιοχής και τις δρα
στηριότητες της Αστυν. Δ/νσης Πιερίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Υπουργός, ο οποίος μεταξύ άλ
λων, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα που έχει για την περιοχή η ί
δρυση και λειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού αλλά και γενικότε
ρα στις σοβαρές καινοτομίες που πραγματοποιούνται στο χώρο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που σκοπεύουν στην εμπέδωση ενός κλί
ματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αστυνομία και την 
Κοινωνία.

Λ

Εγκαίνια βιβλιοθήκης στο Παράρτημα
Πρόσφατα και με την ευκαιρία εκδήλωσης που έγινε στο Πα

ράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Κρήτης στο Ρέθυμνο, για να τιμη
θούν από τη Νομαρχία Ρεθύμνης, οι Ρεθυμνιώτες που πολέμησαν 
στην Κύπρο κατά την εισβολή το 1974, πραγματοποιήθηκαν τα ε 
γκαίνια της βιβλιοθήκης του Παραρτήματος -καθώς και έκθεση Κυ
πριακού Βιβλίου που αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της- από την Υ-

Σχολής Αστυφυλάκων στο Ρέθυμνο
πουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κα Κλαίρη Αγγελίδου.

Στην ομιλία του ο Διοικητής του Παραρτήματος Αστυνόμος Α' 
κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι, σκοπός της βι
βλιοθήκης αυτής, είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω μόρφωση όχι 
μόνο των εκπαιδευομένων αλλά και των λοιπών αστυνομικών που 
υπηρετούν στην Αστυνομική Δ/νση Ρεθύμνου και ακόμα ότι η παρα
πάνω βιβλιοθήκη φ ιλοδοξεί να γίνει δανειστική για την εξυπηρέτηση 
τόσο των Αστυνομικών, όσο και των Πολιτών της πόλης.

Στην παραπάνω εκδήλωση, τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. 
Θεόδωρος και τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωπος του Νο
μάρχη Ρεθύμνης, ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Μανώλης Λουκάκης, ο 
Γενικός Επιθεωρητής της Ε' ΓΕΑ Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Λάζα- 
ρης, ο Επιθεωρητής Κρήτης Ταξίαρχος κ. Μανόλης Σπυριδάκης, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου κ. Νικόλαος Σταυράκης, εκπρό
σωποι Στρατιωτικών, Δημοτικών αρχών και άλλων φορέων της πό
λης και πλήθος κόσμου.

Κατά την τελετή εηιδόθηκε από το Διοικητή του παραρτήματος 
αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος στην Κύπρια Υ
πουργό και στη συνέχεια παρατέθηκε μικρή δεξίωση για τους επί
σημους και τους λοιπούς προσκεκλημένους στο αλσύλιο της 
Σχολής.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ορκίστηκαν οι Νέοι Υπαστυνόμοι του Ν Λ  649/70

Στις 14-9-1994 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των 
νέων Υηαστινόμων Β' του Ν Α  649/70, που αποφοίτησαν μετά από 
επτάμηνο μετεκπαίδευση από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπα- 
στυνόμων της Σχολής Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, που ε 
δρεύει στο Μαρούσι.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομ'ας 
Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης και ο Α' Υπαρχηγός Αντι
στράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, οι οποίοι και επέδωσαν τα 
πτυχία στους εξερχομένους Υπαστυνόμους, ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Λάκκος ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικό
λαος Ρελάκης ο προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της 
Ελληνικής Αστυνομ'ας Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος 
Πιστολής πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομ'ας καθώς και πολλοί συγγενείς και φίλοι των νέων Υπα- 
στυνόμων.

Την ημερήσια Διαταγή εκφώνησε ο Διοικητής της Σχολής Επι
μόρφωσης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Κανελλόπουλος ο 
οποίος απηύθινε μεταξύ άλλων συμβουλές και παραινέσεις προς 
τους νέους Υπαστυνόμους, ενώ μετά τη λήξη της τελετής επακο
λούθησε δεξίωση.
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ΜΑΜΑ ΜΟΥ, ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
Μη με παραχα ϊδεύετε. Ξέρω πολύ καλά  πως δεν πρέπει 

να μου δ ίν ε τε  6, τιδήποτε oas ζητώ , la s  δοκιμάζω  μονάχα 

γιο  να δω.

Μη φ οβάστε νάστε σταθερο ί μα ζ ί μου. Το προτιμώ. Με 

κάνει να νιώ θω  περισσότερη σιγουριά.

Μη με κάνετε να ν ιώ θω  μικρότερο απ' 6,τι ε ίμα ι. Αυτό 

με κάνει να παριστάνω καμιά φορά  υο "σπουδαίο".

Μη μου κάνετε π α ρ α τη ρ ή σ ει μπροστά στον κόσμο, αν 

μπ ορείτε, θ α  προσέξω  περισσότερο αυτά  που θα μου π ε ί

τε, αν μ ιλήσετε  ήρεμα, μια  στιγμή που θα ε ίμα σ τε  μόνοι 

μας.
Μη μου  δημ ιουργείτε to  συναίσθημα  πως ta  λάθη μου 

ε ίν α ι αμαρτήματα. Μ περδεύονται έτσ ι μέσα μου όλες οι α

ξίες, που έχω  μάθει ν ' αναγνω ρίζω .
Μην αναστατώ νεστε τόσο, 0 ta v  σας λέω : "Δεν σας χω- 

νεύω Ι". Δεν απευθύνομαι σ' εσάς, αλλά στη δύναμη που 

έχετε, να μου εναντιώ νεστε.

Μη με προστατεύετε από τις συνέπειες. Χρειάζετα ι κα

μιά φ ορά να πάθω, γ ια  να μάθω.

Μη δ ίν ε τε  μεγάλη σημασ ία  στις μ ικροαδιαθεσ ίες μου. 

Καμιά φ ορά  δημιουργούνται ίσα - ίσα, γ ια  να κερδ ίζω  υην 

προσοχή που ζητούσα.
Μη μου κά νετε  συνεχώς παρατηρήσεις, γ ια τ ί τό τε θα 

χ ρ ε ια σ τε ί να προστατεύσω  to v  εαυτό μου κάνοντας to v  

κουφό.
Μη μου δ ίν ετα ι επ ιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω πολύ πε- 

ρ ίφρονημένος, όταν δεν ns κρατάτε.

Μην υπερτιμάτε την τιμιότητά μου. Συχνά οι απειλές σας 
με σπρώχνουν στην ψευτιά.

Μην π έφ τετε  σε αντιφάσεις. Με μπερδεύετε έτσ ι αφά

νταστα και με κάνετε να χάνω  την π ίστη μου σ ' εσάς.

Μη με α γνοε ίτε  όταν  σας κάνω ερωτήσεις. Αν κάνετε  

κάτι τέτοιο, 3α ανακαλύψ ετε πως θ ' αρχίσω  να παίρνω  

π ληροφορ ίες από άλλες πηγές.

Μην προσπ αθείτε να με κάνετε να π ιστέψω  πως ε ίσ τε  
τέλε ιο ι ή αλάνθαστοι. Είναι σοκ για  μένα  όταν ανακαλύψω 

ότι δεν ε ίσ τε  ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Μην δ ιανοηθείτε  ποτέ ότι θα πέσει η υπόληψή σας, αν 

μου ζητήσετε συγγνώμη. Μια τ ίμ ια  αναγνώριση ενός λά

θους σας, μου δημ ιουργεί πολύ θερμά αισθήματα  απέναντί 

σας.
Μην ξεχνάτε πως μ' αρέσει να πειραματίζομα ι. Χωρίς 

αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Σας παρακαλώ, παραδεχτείτε 

το.
Μην ξεχνάτε πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Ισως oas ε ίνα ι 

δύσκολο να κρατήσετε το ίδ ιο  βήμα μ' εμένα, αλλά προ

σπαθήστε, σας παρακαλώ.

Μην ξεχνάτε, πως δεν  θα μπορέσω ν' αναπτυχθώ χω

ρίς πολύ κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δεν χρειάζετα ι 

να σας το πω. Ετσι δεν  ε ίνα ι;

Από τον Ροΰντολφ ΝτρΔϊκωρς
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 01 ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Τα πα ιδ ιά  τω ν  καπ νισ τώ ν ε ίν α ι π ερ ισσ ότερο  ευπρό

σβλητα από αλλεργ ίες, κυρ ίω ς όταν βρ ίσκοντα ι στην ηλι

κ ία  μεταξύ 3 και 5 ετώ ν. Οπως υποστηρίζουν  οι ε ιδ ικο ί, 

όταν και οι δύο γονείς  ε ίν α ι αλλερ γ ικο ί υπάρχει π ιθανότη

τα που φ θά νε ι το 75%, το π α ιδ ί να κληρονομήσει Γην α λ  

λ ερ γ ία  τω ν γονέω ν του. Αυτός ο κ ίνδ υ νο ί γ ίν ετα ι ακόμα 

μεγαλύτερος όταν οι γονε ίς  του παιδιού ε ίν α ι καπνιστές.

Ερευνα που έγ ιν ε  στην  Αμερική έκανε γνω στά τα εξής 

στοιχεία : Οταν και οι δύο γονείς  ήταν καπνιστές, Γ & ε  υο 

62% τω ν παιδ ιώ ν τους υπ έφ εραν στην  ηλ ικ ία  τω ν 5 ετώ ν  

από συχνές κρ ίσ εις  άσθματος. Οταν οι γονείς  ήταν  αλλερ

γ ικο ί, x u p fs  <5μωί να ε ίνα ι καπνιστές, μόνο ro 35% τω ν 

παιδ ιώ ν παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα τα οποία  
εξέλε ιπ α ν  αργότερα. Το τσιγάρο όμως προκαλεί και άλλες 
βλάβες στον οργανισμό τόσο τω ν παιδιών.

Εχει δ ιαπ ισ τω θεί ότι ο καπνός από τα τσιγάρα που κα

π ν ίζουν  οι γονείς , αυξάνει τη συχνότητα τω ν παθήσεω ν  

τω ν αναπνευστικώ ν οδώ ν όχι μόνο στα μ ικρά παιδιά αλλά 

και στους εφήβους. Τα παιδιά τω ν  καπνιστών βήχουν ιέσ - 

σερις φορές συχνότερα απ' ότι εκ ε ίν α  τω ν μη καπνισιών. 
Οπως επ ισημα ίνουν  οι ε ιδ ικ ο ί στην περίοδο  ι η ί  γρήγορης 

ανάπτυξης ο οργανισμός τω ν παθητικώ ν καπνιστώ ν πα ίρ

νε ι λ ιγότερο οξυγόνο απ' αυτό που χρειάζετα ι.

Αφοί
Κουρκουντή
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Η  ποιότητα στο ανδρικό ντύσιμο 
για επίσημες αλλά και σπόρ εμφανίσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ντυθείτε κομψά και άψογιχ, 
με λίγα χρήματα και 

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡ11ΜΗΣ 
μικρή προκαταβολή 

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

Σε αγορά τοις μετρητοίς 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. 4122 728

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Α σ τυ ν ο μ ία ς* Α ερ ο π ο ρ ία ς  «Σ τρ α το ύ * Ν α υτικ ο ύ  

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ιώρα οτα κατασιήματά 
μας Οα βρείτε ιιε.ραν ιη ς  
ιιαραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού.
Α ε ρ ο π ο ρ ία ς . Ν α υ τικ ο ύ  

<»: όλα κ ι  μεγέθη (j ιε ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα και όλα τα 
πα ρελκό μενα  σ το λή ς )

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΛΗΜΙΑΣ 32 106 72 ΑΘΗΝΑ
1 ΐ|λ 361:'6SI '  «, -
ΜΙ >.ΟΙ ΙΊΟΝ 105. 115 26 ΑΘΗΝΑ (f.vuvn σχολής Αστυνομίας) 
ν \ Κ  6403 047 I πκ 6493 046
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Ο κόσμος
του πνεύματος και της τέχνης

Ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης Αγαπητός Γ. Τσοπανόκης, εξέδω σε πρό

σφατα τη νέα του εργασία για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα με τον 

τίτλο 'Νεοελληνική Γραμματική*. Την έκδοση του ογκώδους αυ

τού έργου ανέλαβαν από κοινού ο εκδοτικός οίκος των αδελφών 

Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη με το Βιβλιοπωλείο της Εστίας στην 

Αθήνα. Με το έργο αυτό, ο Αγ. Τσοπανόκης στο οποίο συμπεριλαμ

βάνει φωνητική, μορφολογία, σύνταξη και λεξικό, έρχεται να γκρε

μίσει τη μονοκρατορία της γραμματικής του Τριανταφυλλίδη και να 

ολοκληρώσει τη ρύθμιση του νεοελληνικού κλιτικού συστήματος. Ο 

ίδιος τονίζει ότι "η γραμματική του Τριανταφυλλίδη που σχεδιάστη
κε με τη συνεργασία της Πηνελόπης Δέλτα στις αρχές του αιώνα, 

είναι πια ξεπερασμένη διότι ανήκει σε μιά φάση γλωσσική η οποία 
έχει ξεπεραστεί. Η νέα γραπτή μας γλώσσα και σε μεγάλο βαθμό 

η προφορική, δεν είναι πια η “μητρική μας γλώσσα", η "γλώσσα του 

λαού" και όλα αυτά που έλεγαν οι ψυχαριστές και οι υποστηρικτές 

της δημοτικής. Είναι η γλώσσα των ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν α

πό σχολεία, πράγμα που δε συνέβαινε ως το 1900 ή δε συνέβαινε 

σε μεγάλο βαθμό. Για τη "Νεοελληνική Γραμματική", έχει εκδηλωθεί 

ήδη ενδιαφέρον να μπει ως επιστημονικό βοήθημα στις Παιδαγω

γικές Ακαδημ'ες. Από κει και πέρα, εξαρτάται από την υποδοχή που 
θα βρει στους συναδέλφους γλωσσολόγους, θα δημιουργήσει του

λάχιστον ερωτηματικά και επομένως θα δούμε την εξέλιξη. Προ
βλέπω ότι θα υπάρξουν ανάμεικτες αντιδράσεις διότι πάρα πολλοί 
θα δουν ότι έχουμε μιά επιστροφή στην καθαρεύουσα".

Δύο αιώνες συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της Οδησ
σού. Στους εορτασμούς της επετείου, θα συμμετάσχει ενερ

γό και το Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού στο οποίο έχουν παραχω- 

ρηθεί από το Δήμο Οδησσού έναντι συμβολικού μισθώματος, δύο 

συνεχόμενα κτίρια στο ένα εκ των οποίων, σήμερα, στεγάζεται το 

Μουσείο της Φιλικής Εταιρίας και στο δεύτερο το Παράρτημα 
του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Το Ιδρυμα Ελληνικού Πο

λιτισμού, σάρκωμα του αειμνήστου Ιωάννη Γεωργάκη, με την παρου

σία του στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, έχει πολύ σπουδαίο 

ρόλο να διαδραματίσει, λόγω του ότι στην ευρύτερη περιοχή της 

Μαύρης θάλασσας ζουν περισσότεροι από 500.000 Ελληνες.

Σημαντικά είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από έρευνες στο 

σπήλαιο της θεόπετρσς στην Καλαμπάκα της Θεσσα
λίας. Συγκεκριμένα τα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρχε ζωή στο 

σπήλαιο 45000 χρόνια από σήμερα μέχρι περίπου το 3.000 Π.Χ. Βρέ

θηκαν ακέραιοι, δύο ανθρώπινοι σκελετοί. Ο ένας είναι παλαιολιθι

κός και χρονολογείται από το 14.000 π.Χ. και ο άλλος από το 8500 

αΧ. Η μελέτη τους σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αναμένεται να 

οδηγήσει στον προσδιορισμό του ανθρώπινου τύπου αυτής της ε 

ποχής, αλλά και στην παθολογία του. Οπως λέει ο προϊστάμενος στο 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του "Δημοκρίτου", δρ Γιάννης Μανιάτης,

"οι ανασκαφές στο σπήλαιο της θεόπετρας έχουν φέρει στο φως, 

υλικό μεγάλης σπουδαιότητας, δίνοντας τη δυνατότητα να μπουν σε 

μιά απόλυτη χρονολογική κλίμακα η Νεολιθική, η Μεσολιθική και η 

Παλαιολιθική περίοδος. Με τις ανασκαφές αυτές καταφέραμε να 

παράγουμε απόλυτες ηλικίες σε περιόδους πολύ παλιές, πραγμα

τικά αφώτιστες, της ζωής του ανθρώπου στην Ελλάδα".

Επ' τέσσερα χρόνια προσπαθούσε ο βέλγος επιγραφολόγος, Α- 

λέν Μαρτέν, να διαβάσει τα πενήντα τρία κομμάτια αρχαίου 

παπύρου, που βρήκε ξεχασμένα στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 

του Στρασβούργου. Παιδεύτηκε πολύ δοκιμάζοντας να συνθέση τα 

σπαράγματα, και τελικά τα κατάφερε. Η συγκίνηση ήταν τεράστια 
και το αποτέλεσμα υπέροχο. Το κείμενο που προέκυψε από τη σύν
θεση των σπαραγμάτων, αποκάλυψε εβδομήντα στίχους του αρ

χαίου Ελληνα φιλοσόφου Εμπεδοκλή. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι 

οι εξήντα από τους στίχους είναι ανέκδοτοι. Αν αναλογιστούμε μά

λιστα πως από το έργο του Εμπεδοκλέους μέχρι πριν λίγο, ήταν 

γνωστοί μόλις 450 στίχοι, οι οποίοι όμως, σημάδεψαν τη δυτική σκέ

ψη επί αιώνες, η ανακάλυψη του Μαρτέν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η γνωστή εφημερίδα "Τόϊμς" της Ν. Υόρκης, σε άρθρο της υπό 

τον τίτλο “Ρωσικά λάφυρα" μιλάει για τα λάφυρα που αποκό

μισαν οι Σοβιετικοί από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β'Παγκο- 
σμίου Πολέμου, τονίζοντας ότι η υπεξαίρεση των καλλιτεχνικών θη

σαυρών μιάς χώρας με τη βοήθεια των όπλων ή με αυτοκρατορική 

εντολή, ανοίγει πληγές που δεν κλείνουν με το χρόνο, όπως συμ
βαίνει με τη μακροχρόνια διεκδίκηση επιστροφής των μαρμάρων 

του Παρθενώνα από την Ελλάδα. Οι "Τάίμς", λοιπόν, προτρέπουν τον 

πρόεδρο Γέλτσιν να ξεκινήσει μια μεγάλη πανηγυρική πομπή με το 

"θησαυρό του Πριάμου" που θα περιοδεύσει ανά τον κόσμο και θα 

καταλήξει με την παράδοση των καλλιτεχνημάτων στη Γερμανία. 

Αυτή ακριβώς είναι η προτροπή του αρθρογράφου των Τόϊμς". Ενα 
μήνυμα που μας έρχεται από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τις 

ίδ ιες περίπου μέρες που δημοσιεύθηκε η παραπάνω άποψη, στην 

Αγγλία, μιά άλλη εφημερίδα εξ ' ίσου γνωστή, η "Ιντερνάσιοναλ Χε- 

ραλντ Τρίμπιουν" σε άρθρο της υποστήριζε απροκάληπτα και χωρίς 

αιδώ, ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα αγοράστηκαν από τη βρετα

νική κυβέρνηση, υπονοώντας ότι η κατοχή τους από το μουσείο του 

Λονδίνου είναι απόλυτα νόμιμη. Βεβαίως οι Εγγλέζοι δεν περίμεναν 

αντίλογο σ' αυτή τους τη θέση η οποία ομολογουμένως στερείται 

στοιχειώδους λογικής. Αλλά ο αντίλογος ήρθε και ήταν καταπέλτης. 

Διαβάζοντας ο Ζυλ Ντασσέν, σύζυγος της αείμνηστης Μελίνας 

το επίμαχο άρθρο, δεν κατάφερε να συγκροτήσει την οργή του και 
απαντώντας στην εν λόγω εφημερίδα, έδωσε ένα γερό μάθημα 

στους "πονηρούς" λονδρέζους τονίζοντας ότι "το μάρμαρα του 
Παρθενώνα υφαρπάγησαν από το λόρδο Ελγιν, με την α
νοχή των οθωμανικών αρχών, πουλώντας τα στη συνέχεια 
στη βρετανική κυβέρνηση*. Αντικρούοντας μάλιστα τον ισχυρι-
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σμό περί εγκυρότητας της αγοράς των μαρμάρων του Παρθενώνα 

και αναφερόμένος στον αγώνα της Μελίνας, υπογραμμίζει ότι ο 

σκοπός της δεν ήταν να δημιουργήσει προϋποθέσεις που θα οδη

γούσαν στην απογύμνωση των μεγάλων μουσείων του κόσμου, αλλά 

η επιστροφή ενός μοναδικού μνημείου στην Ελλάδα που αποτελεί 
επιμέρους τμήμα ενός συνόλου.

Καρκίνου στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στον Δημήτριο Τριχόπουλο, απο- 

νεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα για τις επιδημιολογικές 

και βιολογικές του έρευνες σε Αθήνα και σε Αμερική. Επίσης, για 
τις έρευνές του σχετικό με το ρόλο του παθητικού καπνίσματος 

στον καρκίνο του πνεύμονος και το ρόλο των ιών της ηπατίτιδας Β 

και C στον καρκίνο του ήπατος.

Πόσοι γνωρίζουν άραγε ότι ο σκηνοθέτης του ‘ Ράμπο* ε ί- 
ναι Ελληνας; Πρόκειται για το Γιώργο Κοσμάτο του οποίου η 

μητέρα είναι από την Κάσο και ο πατέρας του από την Κεφαλονιά, 

ο οποίος όμως γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτοα Ο δαι

μόνιος Κεφαλονίτης που λατρεύει την Ελλάδα, εκτός από τον "Ρά- 
μπο" έχει σκηνοθετήσει την "Κόμπρα", το "Πέρασμα της Κασσάν

δρας" και το "Tombstone". Ολα τα έργα του γνώρισαν μεγάλη επι

τυχία ώστε σήμερα να θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 

σκηνοθέτες. Αυτή την εποχή σχεδιάζει να σκηνοθετήσει τη ζωή 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αντιμετωπίζει το θέμα πολύ σοβαρό. 

"Ο Μεγάλος Αλέξανδρος, όπως ο ίδιος λέει, είναι πολύ σοβαρή υ
πόθεση δεν είναι comic book όπως ο Ράμπο".

ΤΟυς βυζαντινούς θησαυρούς της Θεσσαλονίκης θα στε

γάσει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το οποίο πρόσφατα 
εγκαινιάσθηκε από τον πρωθυπουργό. Qi θησαυροί που θα στεγα
στούν στο Μουσείο θα επιστρέφουν από την Αθήνα όπου φυλάσ

σονταν επί 70 χρόνια στο Βυζαντινό Μουσείο της πρωτεύοιι- 

σας,Στις οχτώ συνολικό αίθουσες χωριτικότητα 2.400 τ.μ. τα εκθέ

ματα θα καλύπτουν τη λατρεία των χριστιανικών χρόνων, την πα

λαιοχριστιανική τέχνη, τα πρωτοχριστιανικό κοιμητήρια, τον ιδιωτικό 
βίο, τα βυζαντινό κάστρα, τις εποχές των Μακεδόνων, των Κομνη- 

νών και των Παλαιολόγων. Το Μουσείο διαθέτει υπερσύγχρονα ερ

γαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων και προσφέρεται για την έρευ

να του βυζαντινού πολιτισμού. Η δημιουργία του αποτέλεσε προ
σωπικό όραμα της Μελίνας Μερκούρη το όνομα της οποίας εδόθη 
στο αμφιθέατρο του Μουσείου.

Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ουψάλα αναγο- 

ρεύθηκε πρόσφατα ο Ελληνας επιστήμονας Δημήτριος Τριχά- 
πουλος μαζί με τέσσερις ακόμη επιστήμονες από την Αμερική και 

τη Βρετανία. Η τιμή που επιφυλάχθηκε στον διακεκριμένο συμπα

τριώτη μας είναι πολύ σημαντική λόγω του ότι για παρόμοιες ανα

γορεύσεις έχουν θεσπισθεί αυστηρότατα κριτήρια. Για να γίνει α

ντιληπτό το μέγεθος της διάκρισης αρκεί να πούμε πως πάρα πολ
λές φορές η διάκριση αποτέλεσε προανάκρουσμα του βραβείου 

Νόμπελ. Ο Δημήτριος Τριχόπουλος, είναι καθηγητής της Επιδημιο
λογίας και και Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Α

θηνών και ταυτοχρόνως καθηγητής της Προλήψεως του Καρκίνου 

και Επιδημιολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Επιδημιολογίας του 

Χόρβαρντ, καθώς και διευθυντής του Κέντρου Προλήψεως του

Ο διάσημος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου που διαμέ

νει μόνιμα στο Παρίσι, μας έχει συνηθίσει σε προσφορές ερ
γασιών του, οι οποίες γίνονται αφιλοκερδώς προκειμένου να εξυ

πηρετηθούν ευγενείς σκοποί πολιτιστικής προβολής της πατρίδας 

μας. Αυτό φυσικά αποτελεί τιμή για όλους τους Ελληνες και δείχνει 

την μεγαλοθυμία του Ελληνα καλλιτέχνη προς τη γενέτειρά του την 
οποία όπως ο ίδιος διακυρήττει με λόγια και με έργα, έχει πάντα 
στην καρδιά και στη ψυχή ως γνώμονα αλάνθαστο. Ο Βαγγέλης μας 

ετοιμάζει μια ακόμη έκπληξη σε συνεργασία με την επίσης διάσημη 

Ειρήνη Παπά, όπου θα είναι πρωταγωνιστές στην ενημερωτική κο

μπανία των εκδηλώσεων "Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
1997". Η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, δέχθηκε να συμμετόσχει εκ μέ

ρους της Ελλάδας στις φετινές εκδηλώσεις της Λισαβώνας ως πο
λιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αλλά και στις εκδηλώσεις 

που θα γίνουν το 1997 στη Θεσσαλονίκη για τον ίδιο σκοπό με τη 
θεατρική παραγωγή "θεοδώρα". Στον Βαγγέλη, προτόθηκε η παρου
σίαση όπερας με θέμα το Μέγα Αλέξανδρο για ένα υπερθέαμα, του 

οποίου το κόστος παραγωγής θα ξεηεράσει τα 500 εκατομμύρια 

δραχμές και θα αποτελέσει την προσωπική συνεισφορά του καλ

λιτέχνη στις εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας της 
Ευρώπης ‘Θεσσαλονίκη 1997*, αφού διευκρινίσθηκε ότι την 

οργάνωση και την οικονομική κάλυψη της παραπάνω εκδηλώσεως 

θα αναλάβει ε ξ  ολοκλήρου ο διάσημος συνθέτης. Ομολογουμένως 

στην εποχή που διανύουμε, προσφορές όπως της Ειρήνης Παπά και 

του Βαγγέλη είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικές..

Εξήντα ένα χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του μεγάλου 

ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, του μοναδικού ίσως Ελληνα μετά 

τους αρχαίους που έχει κερδίσει και διατηρεί την παγκόσμια ανα

γνώριση. Οι πωλήσεις, όμως, των ποιημάτων του εκτός Ελλάδος χω

ρίς να είναι ευκαταφρόνητες δεν είναι και ιδιαίτερα σπουδαίες ή 
μάλλον δεν ήταν. Η κατάσταση άλλαξε όταν στην κηδεία της πρό

σφατα θανούσης Τζάκι Ωνάση, ο Μόρις Τέμπελσμαν διάβασε την 
■Ιθάκη· του Καβάφη. Η απαγγελία του ποιήματος και η μνεία των 

"New York Times" έφεραν τον αλεξανδρινό ποιητή στο προσκήνιο 
με αποτέλεσμα να εξαντληθεί αμέσως η μετάφραση των ποιημά

των που είχε γίνει από τον Εντ. Κίλι και τον φ. Σέραρντ. Τα ποιήματα 
ε παν εκ δόθηκαν επανειλλημένως γιατί ήδη είχαν γίνει ανάρπαστα. 

Ενα θλιβερά γεγονός και μιά δημοσίευση σε μιά μεγάλη ε
φημερίδα ήταν αρκετά για να γνωρίσει το αμερικανικά α
ναγνωστικό κοινά τον Καβάφη.
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ -  ΓΚΙΚΑΣ
Εσβησε στα 88 του χρόνια 

ο ζωγράφος και ακαδημαϊ
κός Νίκος Χατζηκυριάκος - 
Γκίκας. Ο μεγάλος ζωγρά
φος που γεννήθ ηκε στην 
Αθήνα το 190ά, καταγόταν 
από παλιές ναυτικές οικο
γένειες των Ψαρών και της 
Υδρας.

Από τα εφηβικά του χρό
νια ακόμη, μαθήτευσε κο
ντά στο μεγάλο  ζωγράφο 
Παρθένη. Αργότερα, έφυγε 
για τη Γαλλία όπου συνέχι
σε τις  σ π ο υ δές  του  στο  
Lycee Janson de Sailly.

To 1922 παρακολούθησε 
στη Σορβόνη  μ α θήμ α τα  
Γαλλικής Φιλολογίας και Αι- 
ο θ η τ ική ς , ενώ  σ ύχνα ζε  
στην Ακαδημία Ranson. με- 
λ ε τώ ν τα ς  ζωγραφική και 
χαρακτική με δασκάλους 
τον Μπισιέρ και το Γ αλάνη.
Συνέχισε να ζει στο Παρίσι 
μέχρι το 1934επισκεπτόμε- 
νος συχνά την Αθήνα.

Μόλις 17 ετών πραγματο
ποιεί την πρώτη του έκθεση 
(1923), στο Salon des Independants 
και στη συνέχεια συμμετέχει σε πολ
λές ομαδικές εκθέσεις στο Salon des 
T u ile ries  και ο το  Salon des Surin- 
dependants. Ο γαλλικός Τύπος και τα 
περιοδικά αναφ έροντα ι συχνά στο 
έργο  του. Η πρώτη ατομική έκθεση 
του Γκίκα οργανώ νεται το 1927 στο 
Παρίσι και ακολουθεί τον επόμενο 
χρόνο άλλη στην Αθήνα.

Το 1941 εκλέγετα ι καθηγητής στην 
έδρ α  του Ελεύθερου Σχεδίου στην 
Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Με- 
τοόβιου Πολυτεχνείου την οποία κρά
τησε επί 17 συναπτά έτη.

Τα ενδιαφέροντά του όμως δεν πε
ριορίζονται αποκλειστικά οτη ζωγρα
φική. Ασχολήθηκε με τη χαρακτική, τα 
σκηνικά, τις εικονογραφήσεις, τη γλυ
πτική και την αρχιτεκτονική. Εγραψε 
πολλές μελέτες και άρθρα και του εί
χε απονεμηθεί το Αρ ιστείο  Τεχνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Ως ζωγράφος πραγματοποίησε πε
ρ ισσότερες από σαράντα ατομικές 
εκθέσεις στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το 
Λονδίνο, τη Γενεύη, το Βερολίνο και

την Αθήνα και πάρα πολλοί πίνακές 
του κοσμούν μουσεία της Ελλάδος 
και του εξωτερικού.

Το 1970 η Ακαδημία Αθηνών απονέ
μει στον Γ κίκα, το Αριστείο Καλών Τε
χνών και τρία χρόνια αργότερα τον ε 
κλέγει τακτικό μέλος της και το 1982 
ανακηρύσσεται επίτιμος Διδάκτορας 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αρι- 
σ τοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος - Γ κίκας κυ
ριάρχησε στο χώρο της Τέχνης για 
πενήντα τουλάχιστον χρόνια. Εργα 
του βρίσκονται οε πολλές ιδιωτικές 
συλλογές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα 
μ ε γ α λ ύ τε ρ α  Μ ου σ ε ία  και Π ινα
κοθήκες του κόσμου.

Η συμβολή του σε όλους τους το 
μείς της τέχνης είναι σημαντική. Σχέ
διασε σκηνικά και κοστούμια για αρκε
τά θεατρικά έργα και ήταν ο πρώτος 
που παρουσίασε μοντέρνες σκηνο
γραφ ίες στην Ελλάδα ,στο  θέατρο  
Μαρίνας Κοτοπούλη, το 1937. Σ. αυ
τόν οφείλονται τα αρχαιοπρεπή κο

στούμια στις Νεφέλες του Α
ριστοφάνη που ανέβηκε στο 
Εθνικό Θ έα τρο  το 195 1 και 
που παρουσιάστηκε τον ε 
π όμενο χρόνο  στην Com- 
edie Francaise στο Παρίσι. Ε
πίσης ήταν ο σκηνογράφος 
στο μ π α λ έτο “Περσεφόνη" 
του  G ide  με μουσ ική  
Stravinsky, που ανέβηκε το 
1961 στο  C ove n t G arden 
του Λονδίνου.

Ο καλλιτέχνης έχει εικονο
γραφήσει ακόμη μιά ποικιλία 
βιβλίων μεταξύ των οποίων 
την Οδύσσεια του Καζαντζά- 
κη, το Δάφνι ς και Χλόη του 
Λόγγου και τα ποιήματα του 
Καβάφη. Ακόμη έχει γράψει 
πολλά βιβλία, άρθρα και με
λ έτες  για την Αρχιτεκτονική 
και την Αισθητική καθώς και 
δοκίμια για τα προβλήματα 
σχετικά με το χαρακτήρα της 
Ελληνικής Τέχνης.

Ο C h ris tian  Z ervos α
ν α λ ύ ο ν τα ς  τ ις  ε σ ώ τερ ε ς  
καλλιτεχνικές αναζητήσεις 
του Νίκου Χατζηκυριάκου - 

Γκίκα, σημειώνει ότι ξεκίνησε από βα
σικές θέσεις του κυβισμού, αδημονό- 
ντας να διαπεράσει την ορατή επιφά
νεια των πραγμάτων και νακατακτήοη 
τη βαθύτερη ουσία τους.

Ωστόσο κατά κανόναν τρόπο δεν 
μπορούμε να τον κατατάξουμε σε κά- 
ποια ομά δα . Στην επ ισ τροφ ή του 
προς αναζήτηση του αντικειμένου, η 
μόνη ομοιότητά του με ορισμένους 
ζωγράφους, είναι ο κοινός τους προ
σανατολισμός.

Ο Γ κίκας κλείνεται σε μιά πνευματική 
μοναξιά που τον κάνει να κρατάει πά
ντα τις αποστάσεις και να βαδίζει με 
διακριτική υπερηφάνεια το δρόμο που 
η φύση του έχει χαράξει.

Στο  πρόσωπό του μπορούμε να 
δούμε έναν από τους λίγους ζωγρά
φους της μετακυβιστικής γενιάς, που 
το  έ ρ γ ο  του σ η μ α δ εύ ετα ι από τη 
διαρκή έγνοια να κρατηθεί μακριά α
πό ο.τιδήποτε απάδει στην ανθρώπι
νη ανωτερότητα και αξία. Αυτός, άλ
λωστε, είναι και ο κύριος άξονας της 
σκέψης του και ο κανόνας της τέχνης 
του. -
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ

Πανηγυρ ικά  γ ιορ τά σ τηκα ν  τα 150 χρόνια  από την ί

δρυση τη ς  θ ε ο λ ο γ ικ ή ς  Σ χολής της Χάλκης, που βρ ίσκε

τα ι στα νησ ιά  της Π ροπ οντίδας. Εκεί ο Ο κ ο υ μ εν ικ ό ς  Πα
τρ ιά ρ χης Β α ρθ ο λο μ α ίο ς  και τα μέλη  της Σ υ νόδ ου  του 
Ο κο.υμενικού  Π α τρ ια ρχε ίου  χ ο ρ ο σ τά τησ α ν  στη θ ε ία  Λ ε ι

τουργ ία  που έγ ιν ε  στην Ιερά Μ ονή της Α γ ίας Τρ ιάδας.
Η θ ε ο λ ο γ ικ ή  Σ χο λή  π α ρ α μ έ ν ε ι κ λ ε ισ τή  τα τ ε λ ε υ 

τα ία  23 χ ρ όν ια  από ό τα ν  η τουρκ ική  κυ β έρ νη σ η  α π α 

γ ό ρ ε υ σ ε  τη λ ε ιτο υ ρ γ ία  το υ  θ ε ο λ ο γ ικ ο ύ  Τ μ ή μ α το ς  της 

Σ χ ο λ ή ς  το 1971 β λ έπ ο ν τα ς  ό τ ι α π ο τε λ ο ύ σ ε  φυτώ ριο  

π νευμ α τικώ ν α ν δ ρ ώ ν  για την Ο ρ θ ο δ ο ξ ία . Α φ έθ η κ ε  να 

λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί μ ό νο  το  Λ ύ κ ε ιο , το  οπ οίο  κα ι α υ τό  έ κ λ ε ισ ε  

πριν από μ ερ ικό  χ ρ όν ια  λό γω  έ λ λ ε ιψ η ς  μ α θητώ ν. Κατά 

κ α ιρ ο ύ ς , έγ ιν α ν  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  για την ε π α ν α λ ε ιτο υ ρ 

γία τη ς  θ ε ο λ ο γ ικ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  α λ λ ά  απ έβησαν ά κ α ρ π ες .
Από τη Σχολή αποφοίτησε πλήθος πνευματικών ανθρώ

πων πολλοί εκ των οποίων αν ήλθαν τα ύπατα εκκλησια
στικά αξιώματα ενώ άλλοι διέπρεψαν στα γράμματα και 
τις επιστήμες. Ο σ η μ ε ρ ιν ό ς  Ο ικ ο υ μ εν ικ ό ς  Π α τρ ιά ρ χ η ς  

κ.κ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο ς  ε ίν α ι α π ό φ ο ιτο ς  τη ς  θ ε ο λ ο γ ικ ή ς  

Σ χ ο λ ή ς  τη ς  Χ ά λκη ς , όπ ω ς επ ίσ ης  κα ι ο Α ρ χ ιεπ ίσ κοπ ος 

Α μ ε ρ ικ ή ς  κ. Ιάκω βος. Κατά τη δ ιά ρ κ ε ια  των 127 ετώ ν 

λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  τη ς  Σ χ ο λ ή ς  α π ο φ ο ίτη σ α ν  930 σ π ο υ δ α 

σ τ έ ς  εκ  τω ν οπ οίω ν 343 έγ ιν α ν  επ ίσκοποι, 12 ο ικ ο υ μ ε 

ν ικ ο ί π α τρ ιά ρ χ ε ς , δύ ο  π α τρ ιά ρ χ ες  Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ία ς ,  δύο  

π α τρ ιά ρ χ ε ς  Α ν τ ιό χ ε ια ς , τ έ σ σ ε ρ ις  α ρχ ιεπ ίσ κοπ ο ι Α θ η 

νώ ν κα ι έ ν α ς  Τ ιρ ό νω ν , 318 π ρ ε σ β ύ τε ρ ο ι κα ι δ ιά κ ο ν ο ι.

Α ξ ιο μ ν η μ ό ν ε υ τη  ε ίν α ι κα ι η β ιβλιοθήκη τη ς  Σ χο λή ς ,

που δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  με π ρ ω το β ου λ ία  το υ  Π α τρ ιά ρ χ η  

Γ ε ρ μ α ν ο ύ  Δ ' κα ι κ τ ίσ θ η κ ε  μ ε  δ ικά  το υ  έ ξ ο δ α .  Η βι
βλ ιοθήκη  εμ π λ ο υ τ ίσ θ η κ ε  κατά  κ α ιρ ο ύ ς  με βιβλία τη ς  βι
βλ ιοθήκης του  Π α τρ ια ρχε ίου  και από δ ω ρ ε έ ς  ο μ ο γενώ ν .

Για το ν  ε ο ρ τ α σ μ ό  τω ν 150 χ ρ ό ν ω ν  σ υ ν έ ρ ρ ε υ σ ε  

π λή θο ς κό σ μ ο υ  α ν ά μ ε σ α  σ το υ ς  ο π ο ίο υ ς  ο Π α τρ ιά ρ 
χης Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ία ς  κ. Π α ρ θ έν ιο ς , ο Π α τρ ιά ρ χ η ς  Βου- 

κ ο υ ρ ε σ τ ίο υ  κ. θ ε ό κ τ ισ τ ο ς ,  ο Α ρ χ ιεπ ίσ κοπ ος  Τ ιρόνω ν 
Α ν α σ τά σ ιο ς , εκπ ρ όσ ω π ο ι των Π α τρ ια ρ χ ε ίω ν  Μ όσ χα ς  

κα ι Γ εω ρ γ ία ς , εκπ ρ όσ ω π ο ι τη ς  Ε κκλησ ίας τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  

κα ι τη ς  Ε κκλησ ίας τη ς  Τ σ εχ ο σ λ ο β α κ ία ς , ο Γ εν . Γ ρ α μ 

μ α τ έ α ς  το υ  Π α γ κ ο σ μ ίο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  Ε κκλησ ιώ ν, ε κ 
π ρ όσ ω π ο ι το υ  Β α τ ικα νο ύ , π ο λ λ ο ί μ η τρ ο π ο λ ίτ ε ς  το υ  

Ο ικ ο υ μ εν ικ ο ύ  θ ρ ό ν ο υ ,  κ λ η ρ ικ ο ί κα ι λ α ϊκ ο ί  από ο λ ό 

κ λ η ρ ο  τον  κόσ μο , σ υ γ κ εν τρ ώ θ η κ α ν  στη Χ άλκη.

Ο Ο κ ο υ μ εν κ ό ς  Πατριάρχης Β αρθολομα ίος στην ομιλία 
του που έγ ινε  μετά τη λήξη της θ ε ία ς  Λ ειτουργ ίας, στο 

Π νευματικό Κ έντρο της Σ χολής σ χολ ίασε καυστικό πως: 
'Καιρικά δυστυχήματα τα τελευταία 23 χρόνια κρατούν τη 
Σχολή κλειστή* π ροσ θέτοντας ότι όλο ι γύρισαν όχι ως πα

τρ ιάρχες και α ξω ματούχο ι της εκκλησίας αλλά  ως ξενητε- 

μένα παιδιά που γύρισαν στη μητρκή αγκαλιά, αλλά και για 
να ζητήσουν να ανοίξει και πάλι η Σχολή τους, η Σχολή της 

Εκκλησίας και του Γ ένο υς , κά νο ντα ς  έκκληση προς την 

τουρκκή κυβέρνηση να επ ιτρέψ ει την επ αναλειτουργία  της 

Σχολής, ευελπ ιστώ ντας ότι θα υπερηηδηθούν τα εμπόδια.

Ελπίζουμε να ευοδωθούν οι προσδοκίες του Πατριάρχη 

που αποτελούν και προσδοκίες όλης της Ορθοδοξίας.
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Ι Π Ο Ρ Ι Κ Η  '

e m Q P H i H

Θ ε σ π ρ ω τ ία :  
Ξ η μ ερώ μ α τα  

28η ς Ο κτω βρίου  
1940

Οι συνεχείς ιταλικές προκλήσεις εί
χαν πείσει την ελληνική πλευρά ότι η 
στρατιωτική εμπλοκή δ εν  ήταν μα
κριά. Η Ελλάδα προσπάθησε να χειρι
στεί την όλη υπόθεση με προσοχή και 
λεπτότητα, ώστε να αφήσει εκτεθει
μένη στη διεθνή κοινή γνώμη τη φασι
στική κυβέρνηση της Ρώμης. Το πλήρω
μα όμως του χρόνου είχε έλθει. Στην 
ελληνοαλβανική μεθόριο είχαν ανα
πτυχθεί ισχυρές ιταλικές δυνάμεις έ 
τοιμες για την εισβολή. Η ελληνική κυ
βέρνηση για ευνόητους λόγους απέ
φυγε να κηρύξει επιοτ ράτ ευση πριν τ η ν 
έναρξη της εισβολής. Ετσι τα ξημερώ
ματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 οι 
δυνάμεις που υπεράσπιζαν τα ελληνι
κά σύνορα ήσαν κατ. ανάγκη ανεπαρ
κείς. Τα αμυντικά όμως αυτά κενά έ- 
σπευσαν να καλύψουν -στις περισσό
τερες φορές εθελοντικά- οι έλληνες 
αστυνομικοί. Οι περιπτώσεις είναι πολ
λές, θαεπισημάνουμε όμως εκείνη της 
Θεσπρωτίας μέσα από δύο κείμενα, α
ποσπάσματα των οποίων δημοσιεύου
με. Πρόκειται για την από 24.1. 1953 α
ναφορά του Υπομοίραρχου Ιωάννη 
Κούρτη’ προς τη Δ.Χ. Αρταςίέγγραφο II 
και την από 6.12.1940 του Ταγματάρχη 
Στρατολογίας Γ εωργίου Μπίταπρος το 
Στρατολ. Γ ραφείο Ηγουμενίτοης (έγ
γραφο II). Και τα δυο κείμενα, αν και εν
δεικτικά, μας δίνουν το μέτρο της προ
σφοράς του έλληνα αστυνομικού της 
εποχής στις κρίσιμες εκε ίνες μέρες 
της ιταλικής επίθεσης, προσφοράς 
που συνεχίστηκε στην ύπαιθρο και τα 
αστικά κέντρα καθόλη τη διάρκεια της 
ξενικής κατοχής. Ας αφήσουμε τα έγ
γραφα να μιλήσουν:

- I  -

‘Εις τας ηαραμονάς του ελληνοϊταλι- 
κου πολέμου υπηρετούν ως ενωμο τάρ- 
χης εις τον Έλεγχον Διαβατηρίων Αυχέ
νας Σαγιάδος Φιλιατών. Περί ώραν 3ην 
πρωινήν της 28.10.1940 ειδοποιήθημεν 
από τον Συνοριακόν Τομέα Φιλιατών να

αγρυπνώμεν άνευ  άλλης εξηγήσεως. 
Ε υ ρ έθη μ εν  ε ις  τα προχείρω ς κα τα 
σκευασμένα χαρακώματα της οροθε- 
τικής γραμμής άπαντες οι άνδρες του Ε
λέγχου Διαβατηρίων (1 ενωμ/ρχης και 2 
χωρ/κες). ως και οι άνδρες του στρατιω
τικού φυλακείου (1 λοχίας και 8 στρατιώ
τε ς )  μ ε τά  τ ινα  λ επ τά  από της ε ιδ ο -  
ποιήσεως. Περί ώραν 5 και 20. πρωινήν 
της ιδ ίας εδ έχθη μεν  επ ίθεσ ιν από τα 
αλβανικά σύνορα υπό ισχυρών ιταλοαλ - 
βανικών δυνάμεω ν και μετ. αντίστασιν 
μιας περίπου ώρας συνεπτυχθημεν κα- 
τευθυνόμενοι προς Καλαμάν και ειδικώ - 
τερον εις το πορθμείον, όπερ υπήρχεν 
κάτω θι του χωρίου Καστρί Ηγουμενί- 
τσης. Εις Σαγιάδα ηνώθημεν μ ετά  των 
ανδρών του ομωνύμου Σταθμού ανερ- 
χομένων εις πέντε μ ετά  του Σταθμάρ
χου Ανθ/στού, και ήδη έ.α. Υπομ/ρχου

Χ α τζη γ ιά ν ν η  Δ η μ η τρ ίο υ  και ακο- 
λουθήσαμεν το ανωτέρω δρομολόγιον.

Περί ώραν 10 και 30. περίπου πρωινήν 
εφ θ ά σ α μ εν  ε ις  το π ορθμείον, όπου 
δ ιήλθομεν ε ις  την απέναντι όχθην και 
ευθύς ο υποφαινόμενος μ ετά  του Α ν
θ /σ το ύ  Χατζηγιάννη επ οντίσα μεν  το 
πορθμείον ίνα μή εύρωσιν τούτο οι Ιτα
λοί και διευκολυνθώσιν εις  την διάβασιν 
του ποταμού.

Π ερ ί ώ ρα ν 1 ην μ ε τ ά  μ εσ η μ β ρ ία ν  
ανήλθομεν εις τα υψώματα του χωρίου 
Καστρί, όπου ουδεμ ία ν  στρατιω τικήν  
δύναμιν αμύνης εύρομεν. Εν τω μεταξύ 
ισχυρο ί δ υ ν ά μ ε ις  ιτα λ ικού  σ τρ α το ύ  
εισήρχοντο εις το ελλληνικόν έδαφος. 
Περί ώραν 2αν μετά  μεσημβρίαν ιππείς Ι
ταλοί δυνάμεω ς διμοιρίας φθάσαντες  
εις  τον Καλαμάν και ειδικώτερον εις το 
μέρ ος  του πορθμείου κατώπτευον την

662\ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



όχθην προς ανεύρεσ ιν  πόρου. Δ ιεθέ- 
τομεν εν  μόνον οπλοπολυβόλον "Σεντ- 
ετ ιέν 'κα ι αφού ακροβολιστήκαμε εβάλ- 
λομεν κατά του εχθρού, μάλλον δ1. εκ 
φοβισμόν δ ιότι η απόστασις ήτο μ εγά 
λη. Πάντως οι Ιταλοί παρητήθηοαν της 
κατοπτεύσεως και απήλθον εις την βά- 
σιν των εν  Σαγιάδι. Περί ώραν 3ην απο
γευματινήν κατέφθασεν ο Ανθ/γός και 
ήδη Ταγμ/ρχης Κομποτιάνης Ιωάννης 
μ ε  δύναμιν 45 ανδρών και ένα  πολυβό- 
λον, την ιδ ίαν δ ε  νύκτα επλαιοιώθη η 
νότιος γραμμή αμύνης Καλαμά δια με- 
γαλυτέρας δυνάμεως (2 Ταγμάτων} και 
πυροβολικού.

Έχω την γνώμην ό τι εάν  δεν εποντίζε- 
το το πορθμείον και δεν  εβάλλομεν δι. 
εκφοβισμόν κατά των πρώτων ανιχνευ
τών ιππέων, θαδιήρχοντο οι Ιταλοί, θα ε-  
πέφερον σύγχισιν και πανικόν και δεν θα 
επ ρ α γ μ α το π ο ιε ίτο  ως επ ρ α γμ α το -  
ποιήθη ανέτω ς η εν  Πρεβέζη συντελου- 
μένη επιστράτευσις...'-

- I I -
‘...ούτος (ο μοίραρχος Κουκουλομά- 

της2) καίτοι ων βεβαρυμένος μ ε τας ποι
κίλας και τας πολυσχιδείς υποχρεώσεις 
του..., εντούτοις... δ εν  ηρκέσθη εις  την 
τυπικήν και μόνον διεκπεραίωσιν υποθέ
σ εω ν της α ρ μ ο δ ιό τη τό ς  του αλλ. ε -  
πεζήτει διαρκώς να δραχθή οιασδήπο τε 
ευκαιρίας, όπως προσφέρη τας υπηρε
σίας τουκαιεις τηνπρώτην γραμμήν του 
πυράς, οσονδήποτε επικίνδυνος και αν 
ήτο αύτη. Τοιαύτη ευκαιρ ία παρουσιά- 
σθηπράγματι την 30ήν 8/βρίουε.έ.. οπό
τε διάφοροι πληροφορίαι ημετέρων πα
ρατηρητών έφερον την διάβασιν παρά 
τμήματος του ιταλικού στρατού του πο
ταμού Καλαμά εκ της θέσεως 'Τσιφλίκι", 
κειμένης παρά τας εκβολάς του, και την 
παρά τούτου κατάληψιν των νοτίως του 
υψώματος ‘Δάφνη" τοποθεσιών, εις ε - 
λαχίστην δηλαδή από της Ηγουμεν 'παης 
απόστασιν, και α ίτινες δεν εφυλάσσο- 
ντο παρ. ημετέρων στρατευμάτων.

Εις την κρίσιμον ταύτην περίστασιν, 
καθ. ην επεβάλετο η άνευ χρονοτριβής 
εξακρίβωσις του αριθμού και των πραγ
ματικών προθέσεων του εχθρού, ο μο ί
ραρχος Κουκουλομάτης Φώτιος προσε- 
φέρθη οικειοθελώς και χωρίς να τω επι
βλαβή παρ. ουδενός όπως αναλάβη την 
σοβαράν όσον και ριψοκίνδυνον ως άνω 
αποστολήν, τεθείς δε άνευ και του ελά 
χιστου δισταγμού επικεφαλής μικτής ο- 
μάδος, αποτελεσθείσης προχείρως εκ 
χωροφυλάκων, αγροφυλάκων και πολι

τών, συνεπλάκη μ ε το ως άνω εχθρικόν 
τμήμα, όπερ καίτοι ήτο αρτιώτερον εξω- 
πλισμένον ως διαθέτον και πολυβόλον, 
εν  τούτο ις ετράπη εν  τέλε ι ε ις  φυγήν 
φονευθέντων αρκετών εκ των στρατιω
τών του, χωρίς το ημέτερ ον  απόσπα
σμα να υποστή οιανδήποτε απώλειαν. 
Αποτέλεσμα της ως άνω ηρωικής πρω
τοβουλίας του περί ού πρόκειται Μοι
ράρχου, καθ. ην ούτος εξέθεσεν εις κίν
δυνον την ζωήν του, ήτο αφ. ενός η πέ
ραν του Καλαμά απώθησις των Ιταλών, 
αφ. ε τέρ ο υ  δ ε  η εξύψωσις του ηθικού 
των κατοίκων ενταύθα.... ως και η ανα- 
πτέρωσις του πολεμικού φρονήματος 
των φιλιών στρατιωτικών τμημάτων των 
δρώντων περί το χωρίον Καστρί.

Την 5ην Ν ο εμ 
βρίου ε.έ., καθ. ην 
π αρά της π ρ ο ϊ- 
σ τα μ έ ν η ς  Σ τρ α 
τιω τικής αρχής  
του  τομέω ς  
τούτου είχεν απο- 
φασισθή η προσω
ρ ιν ή  σύμπ τυξις  
των τμημάτων της 
π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  
τούτης, εις τον ως 
άνω  Μ ο ίρα ρχον  
α ν ε τέ θ η  η υπο- 
στήρηξις  της συ- 
μπτύξεως και πλα- 
γ ιο φ ύ λα ξ ις  του  
Τ άγματος Λ επ ε- 
νού, του δρώντος 
α να το λ ικώ ς  των 
χω ρίω ν Ν έα  Σ ε 
λ ε ύ κ ε ια  κα ι Κα
στρί, πράγματι δε  
ούτος τεθείς  επι
κεφαλής ομάδος  
εκ  χωροφυλάκων 
και αγροφυλάκων, 
έφερεν εις πέρας 
την α π οσ τολήν  
του μετά  πλήρους 
δ εξ ιο τεχ ν ία ς , α- 
ποχω ρήσας εκ  
των τελευ τα ίω ν , 
συνενω θείς μ ετά  
του Τάγματος Λε- 
π ενού  και παρα- 
μείνας μετ. αυτού 
ε ις  την δευ τέραν  
γραμμήν αντιστά- 
σ εω ς  π αρά την  
θ έσ ιν  Αγία Μαρί
να..."

Σημε ιώσεις:
1 .0  Ιω ά ννη ς  Η λία  Κ ο ύ ρ τη ς  γ ε ν ν ή θ η κ ε  το 

1912 σ το ν  Κ όβ α λλο  Λευ κά δ α ς και κατατάχθη

κε ο τη  Χω ροφ υλακή ο τα  1933. Η 28.10. 40 θα 

το ν  βρει Ε νω μ ο τά ρ χ η , Διοικητή Ελέγχο υ  Δ ια 

βατηρίω ν Α υ χ έν ο ς  Σα γιάδος.Κ ατά την κατοχή 

εντάχθηκε στις αντά ρτικες ο ρ γα νώ σ εις  Ε Α Ο - 
ΕΟ ΕΑ. Α π ο σ τρ α τε ύ θ η κ ε  το  1963 με όρ ιο  η λι

κίας με το βαθμό του Α ντιο υντα γμα τά ρ χη. Π έ - 

θα νε το 1982(φωτογραφία κάτω).

2 .0  Φ ώ τιος Ιω ά ννου  Κ ο υ κο υ λο μ ά τη ς  γ ε ν 

νήθηκε το 1898 σ τη ν  Τό μπρα  Λακω νίας. Κατα

τά χθ η κ ε  σ τ η ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  σ τα  1918 και η 
28.10.40 το ν βρήκε Μ οίραρχο, Διοικητή της Υ - 

ποδ. Χωρ. Η γο υμενίτσα ς. Α π οσ τρ α τεύθ ηκε το 

1960 για λό γο υ ς  υγείας με το βαθμό του Α ντι- 

σ υ ν τα γμ α τά ρ χ η . Π έθ α νε το 1967 (φ ω το γρ α - 
Φ ίαεπάνω ).

Υηοστυνόμος Α' Κων/νος ΔανοΟσης
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•r ί  π  i  [ τ η  m u  a m  m m o n n

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Πρόκειται για μια νέα  συσκευή η ο
ποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστη
κε από την ερευνητική  ετα ιρ ία  SIRA 
που εδρεύει στο Τσίζλερστ κοντά στο 
Λονδίνο, έχει αρκετά μικρό μέγεθος 
και τοποθετείται πάνω από τοπαρπρίζ 
του αυτοκινήτου χωρίς να φαίνεται.

Η έξυπνη αυτή συσκευή που επι
νοήθηκε από τους οπτικούς μηχανι
κούς της εταιρείας, ανιχνεύει τους υ
δρατμούς που επικάθονται στο εσω
τερικό του παρπρίζ και τη βροχή στο ε 
ξωτερικό.

Αυτό το επιτυγχάνει μετρώντας συ
νεχώς την ορατότητα του οδηγού μέ
σα από το παρπρίζ το οποίο και καθα
ρίζει αυτόματα όσο καλύτερα γίνεται, 
προσαρμόζοντας επίσης αυτόματα 
τους καθαριστήρες του παρπρίζ στην 
ταχύτητα της βροχής που πέφτει στο 
εξωτερικό.

Η λειτουργία της γίνεται με τη χρήση 
υπέρυθρων σημάτων σαν κι αυτά που 
βρίσκονται στα τηλεχειρ ιστήρια των 
συσκευών τηλεόρασης.

Μικροοκοπικοί δίοδοι εκπομπής υ
πέρυθρου φωτόςίΙΡΕΩε), που βρίσκο
νται στο ταμπλώ του αυτοκινήτου, α
νακλούν αβλαβή σήματα στο εσωτε
ρικό του παρμπρίζ και τα στέλνουν οε 
έναν ειδικό ανιχνευτή, που είναι τοπο
θ ετη μ ένο ς  στην οροφή του αυτο 
κινήτου.

Ο τρόπος με τον οποίο η υπέρυθρη 
δέσμη ανακλάται ή διαχέεται από το 
παρμπρίζ αποτελεί δείκτη της βροχής 
που βρίσκεται στο εξω τερ ικό του ή 
των υδρατμών στο εσωτερικό του. Ο
σο περισσότερη είναι η βροχή τόσο 
πιο αδύναμη είναι η ανάκλαση και όσο 
π ερ ισσότερο ι υδρατμοί υπάρχουν 
τόσο μεγαλύτερη είναι η διάχυση.

Ο κ. Μάρκ Αστόν, μηχανικός της SIRA 
που σχεδίαοε τη συσκευή, λέει ότι πα
ρόλο που η συσκευή βρίσκεται ακόμη 
στις πρώτες μέρες της εμπορικής της 
αξιοποίησης, τα τεστ που έγιναν σ.έ- 
να δοκιμασμένο όχημα έδειξαν ότι ο 
αν ιχνευτής μπορεί να καταγράψει 
δ ιαφορετικές ποσότητες υδρατμών 
με ευκολία.

ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ Τ Ο  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μ ΕΘ Ο ΔΟ Σ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
Η σκουριά είναι μπελάς και η απομά

κρυνσή της κοστίζει ολόκληρη πε
ριουσία στη βιομηχανία με τη μορφή 
εξόδω ν συντήρησης. Προληπτικές 
μ ο ρ φ ές  επ έμ β α σ ης έχ ο υ ν  μ όνο  
βραχύβια οφέλη.

Οι περισσότερες μέθοδοι είναι τοξι
κές. όπως συμβαίνει για τα ο ξέα  η 
συσσώρευση των οποίων είναι βλα
πτική για το περιβάλλον.

Αλλες μέθοδοι, όπως η αμμοβολή, 
βλάπτουν την επιφάνεια του μετάλ
λου ή απαιτούν εντατική εργασία. Μία 
ν έα  μέθοδος καταπολέμησης της 
σκουριάς και της διάβρωσης που ανα
πτύχθηκε στην Αυστραλία, εκτιμάται 
ότι θα ξεπεράσει τις ενστάσεις που υ- 
πάρχουνγια τις σημερινές μεθόδους. 
Το προϊόν λέγεται Appliclean, παρα
σκευάστηκε από τον χημικό G era lt 
Cairns της εταιρίας Queesland και υ- 
ποστηρίχθηκε από τη μεταλλευτική ε 
τα ιρεία  ΜΜ. Αποτελεί μία απ οτελε
σματική. μη τοξική και φιλική για το πε
ριβάλλον μέθοδο που στηρίζεται σε 
οργανικά συστατικά. Και επειδή το 
π ρ ο ϊό ν  ε ίν α ι 1 0 0 %  βιοαποικο- 
δομήσιμο. μπορεί να απορρίπτεται 
στα αστικά λύματα χωρίς πρόβλημα. 
Τα βακτήρια που υπάρχουν μέσα στα 
αστικά λύματα θα καταστρέψουν το 
υλικό σε λίγο χρόνο.

Για π α ρά δε ιγμ α , γ ια  σκουρ ιά  
σιδήρου απαιτείται χρόνος μεταβολι
σμού 24άρων ωρών ενώ για το χαλκό, 
που είναι τοξικός, ο χρόνος που απαι
τείται είναι 48 ώρες.

Το υλικό Apliclean πρέπει να διαλυ
θεί οε νερό και η ελάχιστη δραστική α
ναλογία είναι 3% .

Τ ο χλιαρό διάλυμα μπορεί να χρησι
μοποιηθεί με το χέρι αν χρειάζετα ι, 
αλλά ο πιο συνηθισμένος τρόπος ε ί
ναι να ψεκάζεται πάνω στην υπό επε
ξεργασία επιφάνεια με την βοήθεια 
φθηνού σε κόστος εξοπλισμού.

Στη συνέχεια, το υγρό μπορεί να α
νακυκλωθεί, αφού διαχωριστεί από τα 
σ τερ εά , και θα περάσουν αρκετές  
βδομάδες πριν το διάλυμα κορεστεί 
σε μόρια μετάλλου.

Το προϊόν αυτό, στην ουσία απομα- 
κρύνει τη σκουριά, αντίθετα με άλλα 
προϊόντα τα οποία διαλύουν τη σκου
ριά και αφήνουν την επιφάνεια έτοιμη 
για περαιτέρω οξείδωση. Η σκουριά 
δ ιαλύετα ι και δεσ μεύετα ι στο υγρό 
διάλυμμα με τη μορφή μεγάλων συ
μπλοκών μορίων. Αυτή η ιδιότητα του 
υλικού δίνει λύση στο πρόβλημα της 
αυτο -οξείδω σ ης που συμβαίνει σε 
μέταλλα πολλαπλού σθένους, όπως 
είναι ο σίδηρος και ο χαλκός. Αντίθε- 
τα , τα ισχυρά ο ξέα  που χρ ησ ιμ ο 
ποιούνταν μέχρι τώρα είναι τα ίδια α
πό τη φύση το υ ς  δ ιαβρω τικά : 
"ακούουν" την επιφάνεια του μετάλ
λου προετοιμάζοντάς το για περαιτέ
ρω οξείδωση και διάβρωση. Τέλος τα 
ειδικά βερνίκια παγιδεύουν την οξεί
δωση αντ ί να την εξαλείψουν ολοκλη
ρωτικά.

Μία μη α να μ ενό μ ενη  χρήση του 
Apliclean είναι η χρήση του ως λίπα
σμα. Και αυτό διότι ότανχρησιμοποιεί- 
ται στην αφαίρεση της σκουριάς, δη- 
μιουργείται οργανικό άζωτο ως παρα
προϊόν. το οποίο υφίσταται σχεδόν 
πλήρη μεταβολισμό από τα φώτα.

Ολα τα πειράματα δοκιμών για το υ
λικό αυτό έγ ιναν στο Πανεπιστήμιο 
του Hertfordshire, της Μ. Βρεταννίας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Βρετανοί ειδικοί σε θέματα υγείας 
ζήτησαν να διεξαχθούν έρευνες  για 
να εξακριβωθεί εάν ο παιδικός καρκί
νος μπορεί να προκαλείται από ηλε- 
κτρομαγνητικά πεδία σαν αυτά που 
παρόγονται από ηλεκτροφόρα σύρ
ματα και ηλεκτρικές συσκευές.

Η συμβουλευτική ομάδα των ε ιδ ι
κών, αναφέρει σε έκθεσή της πως δεν 
υπάρχουν βιολογικές αποδείξεις που 
να συνδέουν την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία με τον καρκίνο. Ωστόσο η 
ομάδα στην οποία συμμετέχουν κο
ρυφαίοι καρκινολόγοι προσθέτει πως 
έρευνες στη Φιλανδία, τη Σουηδία και 
τη Δανία δείχνουν πως υπάρχει πιθα
νότητα να υφίσταται μεταξύ τους σχέ
ση στην περίπτωση της παιδικής λευ
χαιμίας.
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Ε Π ΙΠ  Hill Η ΕΠΙ ΤΕΧΜΜΟΓΙΠ
Ο αριθμός των προσβεβλημένων 

παιδιών στις μ ελ έ τες  είναι πολύ μι
κρός σύμφωνα με την έκθεση που συ
ντάχθηκε για την ανεξάρτητη κυβερ
νητική υπηρεσία σε Εθνικό Συμβούλιο 
Ακτινολογικής Προστασίας.

Καθώς δ εν  υπάρχει οποιαδήποτε 
πειστική πειραματική υποστήριξη η ο 
μάδα υπογραμμίζει την επείγουσα α
νάγκη να ερ ευ νη θ ε ί περεα ιτέρω  η 
βάση οποιονδήποτε αλληλεπ ιδρά
σεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πε- 
ρ ιβαλοντολογ ικού  επ ιπέδου με το 
σώμα, αναφέρει η έκθεση.

Ο  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩ Ν  ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν 

οι επιστήμονες για τις αρνητικές επι
δράσ εις  των καυσαερίων στον αν
θρώπινο οργανισμό. Κατά τη διάρκεια 
σεμιναρίου γνωστοί ερευνητές τόνι
σαν τη σχέση μεταξύ βενζόλης και

παιδικής λευχαιμίας. Οι ρύποι που εκ
πέμπουν τα αυτοκίνητα και κυρίως οι 
βενζινοκινητήρες απασχολούν ιδιαί
τερα τους επιστήμονες οι οποίοι συν
δέουν πλέον άμεσα τις σημαντικότε
ρες αρρώστιες με την επίδραση των 
επικίνδυνων ουσιών που εκπέμπονται 
στο περιβάλλον.

Στο σεμινάριο για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας των πόλεων το οποίο 
διοργανώθηκε από το Ελληνοβρετα- 
νικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ε
θνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, οι ειδι
κευμένοι επιστήμονες συμφώνησαν 
ότι η σχέση του ανθρώπου με το αυ
τοκίνητο ευθύνεται για μιά σειρά από 
σοβαρές α σ θ έν ε ιες  που συνήθως 
δεν αντιμετωπίζονται από τη σύγχρο
νη ιατρική με επιτυχία.

Ο δρ. Σιμόν Γουλφ ανέφερε ότι η ε 
ρευνητική ομάδα έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα πως υπάρχει σχέση με

ταξύ του βενζολίου και της παιδικής 
λευχαιμίας. Οι κύριες πηγές βενζόλης 
στο περιβάλλον είναι τα καυσαέρια 
των βενζινοκίνητων οχημάτων. Μάλι
στα τα υψηλότερα ποσοστά βενζό
λης περιέχονται στους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες της αμόλυβδης 
βενζίνης.

Ο κ. Γ ουλφ έχει συγκροτήσει μία ο
μάδα κορυφαίων περιβαλλοντολο
γιών, χημικών και επιδημιολόγων που 
προσπαθούν να διερευνήσουν τους 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες 
που μπορούν να προκαλέσουν λευ
χαιμία.

Επίσης αναφέρθηκε ότι ένας οδη
γός ταξί έχει 50%  περισσότερες πι
θανότητες να προσληφθεί από καρκί
νο σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Το 
ίδ ιο  σ υμ β α ίνε ι και με το υ ς  υπαλ
λήλους των κλειστών πάρκιγκ όπου η 
πιθανότητα είναι 15%.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΚΑΙ ΠΟΑΑΕΣ ΑΤΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΛ-ΚΛΤ Λ Σ Τ Ι1ΜΛ
Ιφιγένειας 84-86,
176 72, Καλλιθέα 

(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555
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Σε μαιευτήριο του Λονδίνου πριν από τρεις μήνες γεννήθηκαν 

δύο υγιέστατα μωρά, η λευκή Λουίζ και ο μαύρος Ρις. Σύμφωνα 

με τους ειδικούς που ρωτήθηκαν,ακόμη μια ανάλογη περίπτωση έ 

χει καταγραφεί κατά το παρελθόν στα ιατρικά χρονικά της Βρετα- 

νίας.Όταν γεννήθηκαν ο Ρις και η Λουίζ ήταν λίγο μελανοί, αλλά σε 

διάστημα δύο ημερών άρχισαν να παίρνουν ροδαλό χρώμα',δηλώνει 

ο πατέρας τους Κέρτις Σίμονς. "Αλλά έπειτα από μια εβδομάδα α- 
ντιληφθήκαμε ότι ο Ρις έχει μαύρο δέρμα και άρχισε να βγάζει 

μαύρα μαλλιά, ενώ η αδελφή του ήταν λευκή και ξανθιά". Ωστόσο 
η Λουίζ έχει κληρονομήσει τα αυτιά του πατέρα της, συμπληρώνει 

η μητέρα Μάριον Γουόλς. "Το πιο δύσκολο ήταν να εξηγήσουμε 
στους συγγενείς και τους φίλους που δεν πίστευαν πριν δουν τα 

παιδιά, συμπληρώνει". Τ ο  γεγονός ότι είναι διαφορετικού χρώμα

τος μπορεί αργότερα να προκαλέσει τις κοροϊδίες των συμμαθη

τών τους στο σχολείο. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι τυχερά διότι θα 

μπορούν να κατανοήσουν τα φυλετικά προβλήματα και από τις δύο 

πλευρές" δηλώνει η μητέρα.

Ολο και περισσότερες γυναίκες στις Ινδίες βρίσκουν τραγικό 

θάνατο επειδή οι οικογένειες των συζύγων τους δεν θεω

ρούν αρκετή την προίκα τους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Νέου 

Δελχί. Συνολικά 20.535 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από το 
1990 έως το 1993, τονίζεται σε γραπτή απάντηση της κυβέρνησης 
σε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο. Η καταβολή 

προίκας είναι απαγορευμένη στις Ινδίες, αλλά η πρακτική αυτή είναι 

ακόμη ευρέως διαδεδομένη, κυρίως μεταξύ των Ινδουϊστών, οι ο

ποίοι αποτελούν περίπου το 80% του συνολικού πληθυσμού των 
90 0  εκατομμυρίων της ασιατικής χώρας. Οι σύζυγοι συνήθως ε 

ξαντλούν οικονομικώς την οικογένεια της νύφης, απαιτώντας με

τρητά, αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές. Εάν δεν ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις τους, τότε κακομεταχειρίζονται τις γυναίκες τους. Οι 

νεαρές Ινδές, οι οικογένειες των οποίων δεν είναι σε θέση να α- 
νταποκριθούν στις απαιτήσεις των συζύγων, βρίσκουν τραγικό θά

νατο. Τις περιλούζουν με κηροζίνη, που χρησιμοποιείται ευρέως 

στη χώρα για το μαγείρεμα και τις καίνε υποστηρίζοντας ότι ο θά
νατος οφείλεται σε ατύχημα.

Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πρωτοβουλία Βρετανού ια

τρού να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογι- 
στού, που θα αποφασίζει εάν ένας ασθενής θα ζήσει ή θα πεθά- 

νει,.,Έάν σταματάμε τη θεραπεία ασθενών που είναι καταδικασμέ

νοι, θα γλιτώνουμε πολλά χρήματα", υποστηρίζει ο δρ. Ντέιβιντ Μπι- 

χάρι. Το πρόγραμμα τροφοδοτείται με το ιατρικό ιστορικό και τη ση

μερινή κατάσταση του σσθενούς και τίθεται το ερώτημα ποιές είναι 

οι προοπτικές του. Εάν το πρόγραμμα αυτό του υπολογιστή ε 

κτιμήσει ότι ο ασθενής είναι απίθανο να ζήσει για διάστημα με

γαλύτερο των τριών μηνών, ανάβει ένα "σύμβολο θανάτου", ένα 

μαύρο φέρετρο μ' έναν άσπρο σταυρό.,.Ό ηλεκτρονικός υπολογι

στής έχει ακρίβεια 95% όταν μας λέει ότι ένας ασθενής είναι κα

ταδικασμένος", δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο BBC ο δρ. Μπιχάρι 

που εργάζεται στο Νοσοκομείο “GUY'S" του Λονδίνου. Η Επιτροπή 

Ηθικής της Ιατρικής Ενωσης καταδίκασε αμέσως αυτό το πρόγραμ

μα. Εάν φτάσουμε στο σημείο να εξαρτάται η συνέχιση της ζωής 

μας από τα διάφορα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν 

θα διαφέρουμε σχεδόν σε τίποτα από την κοινωνία, την οποία πε- 
ριέγραψε ο Τζόρτζ Οργουελ στο ”1984".

Μια συνηθισμένη ανάγκη έλαβε απρόοπτη τροπή, όταν ένας Σουη

δός σήκωσε το σκέπασμα της λεκάνης στην τουαλέτα του δια
μερίσματος του και βρήκε ένα βόα συσφιγκτήρα, μήκους 23 μέτρων, 

κουλουριασμένο στο εσωτερικό της,Φοβήθηκε ο άμοιρος Σουηδός 
τρόμαξε όμως και το φίδι,.,Ο σνδρας έτρεξε να φύγει και ο βόας -οι 

ιδιοκτήτες του οποίου μένουν σε άλλο διαμέρισμα της πολυκατοκίας 

και τον είχαν αφήσει στο μπάνιο τους για να δροσιστεί, λόγω του 

καύσωνα- εηέτρεψε γρήγορα στους σωλήνες αποχέτευσης του κτι

ρίου. " Οι ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν στο δρόμο. Κανένας δεν 

τολμούσε να πάει στην τουαλέτα, ούτε καν στο κρεβάτι τού1 δήλωσε 

προς το σουηδικό ειδησεογραφικό πρακτορείου Τ Γ  ο Λάρς Αντερσον, 

διευθυντής της εταιρείας αποχετεύσεων, ο οποίος κλήθηκε να λύσει 

το πρόβλημα στην πόλη Λόυντ της Νότιας Σουηδίας. Το φίδι αιχμαλω
τίστηκε σώο και αβλαβές χάρη σε μίνι κάμερες οι οποίες συνήθως 
χρησιμοποιούνται για να εντοπίζονται τα σημεία των σωληνώσεων των 

αποχετεύσεων που έχουν φράξει.

Κπώληση των βρεφών συνήθως γίνετε με κάθε μυστικότητα, 

ττη χώρα μας τουλάχιστον.,.Το να γυρίζεις όμως στους δρό

μος διαλαλώντας το ανθρώπινο εμπόρευμά σου, είναι εξαιρετικά 

πρωτότυπο. Ο Αμερικανός Βίνσεντ Σλάιτ, βγήκε πρωί - πρωί στο κέ

ντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και πρόσφερε το παιδί του, ένα 

αγόρι τεσσάρων μηνών, για πούλημα στους περαστικούς για 1.000 
δολάρια. Με την ισχύουσα νομοθεσία η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται 
ως πλημμέλημα και η τιμωρία είναι πολύ μικρή. Οι περαστικοί έδει

χναν αμήχανοι και έκπληκτοι όταν ο Βίνσεντ τους πλησίαζε και τους 

έλεγε: "το αγοράζεις για χίλια δολάρια;" Δύο τρεις γυναίκες και ένας 

άνδρας ενδιαφέρθηκαν να το αγοράσουν, αλλά δύο αστυνομικοί με 
πολιτικά, που είδαν τι έκανε ο Βίνσεντ και τον παρακολουθούσαν, 

παρενέβησαν και τον έπιασαν. Η ποινή για τον πατέρα είναι ένας 

χρόνος φυλακή. Υπάρχει και η μάνα, που πήρε πίσω το παιδί της κι 

είπε ότι ο Βίνσεντ....αστειευόταν.

Τέρμα στον φόβο κατά την επίσκεψη στον οδοντίατρο, υπόσχε
ται μία μέθοδος από την μακρινή Κίνα. Οδοντίατρος της κινέ

ζικης παραδοσιακής ιατρικής ισχυρίζεται ότι καθιστά ανώδυνη την 

εξαγωγή δοντιών, πατώντας με τα δάχτυλα του ένα νεύρο στο λαι

μό των πελατών του, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Νέα Κίνα. Ο 

Ντου Γουανξιάνγκ 44 χρόνων, οδοντίατρος στην επαρχία Γκιζού, υ-
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ηοστηρίζει ότι έχει κάνει 150.000 εξαγωγές δοντιών στην 25χρονη 

καριέρα του με αυτή τη μέθοδο, που στηρίζεται στις αρχές του βε

λονισμού, μόνο στο λαιμό, μόνο που αντί για βελόνες χρησιμοποιεί 

τα δάχτυλα του. Σύμφωνα με τον Ντου, το νεύρο κάθε δοντιού ε 
πικοινωνεί με ένα συγκεκριμένο σημείο στον λαιμό το οποίο όταν 

πιεστεί προκαλεί τοπική αναισθησία. Ο θαυματουργός οδοντίατρος 

παραδέχτηκε πως έχει συμβεί να κάνει εξαγωγή γερού δοντιού, ε 

πειδή πάτησε λάθος σημείο στο λαιμό, αλλά τόνισε ότι τέτοια πε

ριστατικά είναι πολύ σπάνια.

Υπέρβαρες πατάτες, που ξεπερνούν τα δύο.κιλά. "γέννησε" το 

χωράφι ενός Ηρακλειώτη παραγωγού, ενώ οι γεωπόνοι της 

Διεύθυνσης Γεωργίας έμειναν άναυδοι από την πρωτοφανή σοδειά 

που έφτασε τους 5 τόνους με 200  κιλά σπόρου..."Το εντυπωσιακό, 
εκτός από την πατάτα γίγαντα" λέει ο αρμόδιος γεωπόνος, είναι ότι 
ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν χρησιμοποίησε καμιά καινούργια 
μέθοδο καλλιέργειας και απλώς έκανε την συνήθη φροντίδα, τη λί

πανση και το συχνό πότισμα του χωραφιού".

Από τον δέκατο όροφο έπεσε αγοράκι τριών χρόνων στη Σιγκα

πούρη και όμως επέζησε, αφού η ορμή της πτώσης του με

τριάστηκε από μια συστάδα δέντρων μπαμπού. Το αγοράκι ανα

καλύφθηκε πεσμένο, διατηρώντας ακόμη τις  αισθήσεις του, στο 

παρτέρι του σπιτιού του, με αρκετά κατάγματα. "Πιστεύουμε ότι 

το παιδάκι, όταν ξύπνησε και αντελήφθη πως είναι μόνο του στο 

σπίτι, άνοιξε την ακλείδωτη καγκελόπορτα της κουζίνας και έπεσε" 

δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Κάπου βαθιά στην καρδιά του Θιβέτ υπάρχει ένα χωριό όπου δεν 

έχει πεθάνει κανένας κάτοικος από το 1942 και οι ηλικιωμένοι δια

τηρούν τη φόρμα τους κάνοντας ποδήλατο και προσέχοντας τη σε

ξουαλική τους ζωή. Αυτό γράφει σε φύλλο της η εφημερίδα "Νέα των 
Κινέζων Γινακών”. Η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και η αποπληξία είναι 

άγνωστα στο χωριό Ντονγκόγκ, όπου ο mo ηλικιωμένος κάτοχος είναι 

142 χρόνων και Β8 κάτοχοι είναι άνω των 130 χρόνων, γράφει η εφη

μερίδα. Αποτέλεσμα της μγδενκής θνησιμότητας επ' 50  χρόνια, όνοι, 

οι κάτοικοι του χωριού να έχουν αυξηθεί από 680 σε 6224. Σύμφωνα 

με έναν Δυτικό ανθρωπολόγο που επκαλα'ται η εφημερίδα, οι περισ

σότεροι από τους ηλικιωμένους είναι υγιέστατοι, κάνουν κάθε μέρα 

ποδήλατο και έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.

Ενας άνδρας που θεωρείται ότι ήταν ο γηραιότερος κάτοικος 

του Ιράν, πέθανε πριν λίγες μέρες σε ηλικία 153 χρόνων στην 
πόλη Λαλεϊ του Κουζεστάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε 

το Ιρανικό πρακτορείο ΊΡΝΑ". Ο Καρμπαλάι Μαλέκ Αράν, ο οποίος 

στα νιάτα του ήταν σιδηρουργός, παρότι τα μάτια του είδαν πολλά 
και πέρασε ακόμη περισσότερα, τον ενάμισι αιώνα που έζησε είχε 

σιδερένια υγεία μέχρι τα τελευταία του, σύμφωνα με το πρακτο

ρείο. Ετρωγε πάντα πολύ και καλής ποιότητας βούτυρο και πολλά 

γαλακτομικά προϊόντα, ενώ όπως καυχιόταν δεν πέρασε ποτέ το 

κατώφλι νοσοκομείου, ούτε επισκέφθηκε ποτέ κανέναν γιατρό. Είχε 

νυμφευθεί εφτά φορές στη μακροχρόνια ζωή του και ηεθαίνοντας 
άφησε 2 Π  παιδιά, εγγόνια, δισέγγονο και τρισέγγονα.

Μια τίγρη πήδηξε έξω από το κλουβί της στη διάρκεια παρά

στασης του τσίρκου σε πόλη της κεντρικής Ινδίας και τραυ

μάτισε θανάσιμα ένα αγόρι ηλικίας έξι ετών, που παρακολουθούσε 
την παράσταση. Το επεισόδιο συνέβη στην πόλη Σακρανταπούρ της 
επαρχίας ΛΛπιχάρ, όταν το ζώο αρνήθηκε να υπακούσει στον εκπαι

δευτή του και πηδώντας έξω από το κλουβί επιτέθηκε στο άτυχο 
αγοράκι που καθόταν στην πρώτη σειρά δίπλα τον πατέρα του. Ο 

μικρός υπέκυψε στο νοσοκομείο, όπου διεκομίσθη σοβαρά τραυ

ματισμένος. Η τίγρη τραυμάτισε σοβαρά και τον πατέρα του παι

διού, ενώ μεταξύ των θεατών επικράτησε πανδαιμόνιο. Οι υπάλλη

λοι του τσίρκου κατάφεραν να κλείσουν λίγο μετά το αιλουροειδές 

στο κλουβί του.

Μια 66χρανη γιαγιά από την περιοχή Γκόλντ Κοστ του Κουίνσλαντ 

της Αυστραλίας χτυπήθηκε από κεραυνό, δευτερόλεπτα μόλις 

τελείωνε την αφήγηση ενός αστείου για κεραυνούς, που σατίρζε ε 

λαφρώς και τον θεό. Πρόκειται για την Πολίν Χάντερ, που έπαιζε γκολ

φ μαζί με άλλες γυναίκες στο Τάλι Βόλεϊ. Ξαφνικά ο ουρανός σκοτεί

νιασε και άρχισε να αστράφτει και να βροντά Η Πολίν Χάντερ θυμήθηκε 

το ανέκδοτο και άρχισε να το διηγείται στις συμπαίκτριές της. Πριν κα

λά καλά τελειώσει την αφήγηση της ένα αστροπελέκι χτύπησε την ο

μπρέλα της Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρό αλλά, όπως λέει η 

ίδια, "είδε αστράκια". Πάντως δεν πιστεύει ότι πρόκειται για "θεία τι
μωρία αλλά για σύμπτωση". Το γεγονός όμως προκάλεσε ποικίλα σχό

λια στον αυστραλιανό τύπο. Ενας αρθρογράφος επισημαίνει ότι "είναι 

φανερό πως υπάρχουν ορισμένα θέματα για τα οποία δεν επτρέπεται 
να αστειεύεται κάποιος και ένα από αυτά είναι ασφαλώς ο θεός._" Αλ

λος σχολιαστής όμως πστεύει ότι σημασία έχει το ότι η κ. Χάντερ ε 

πέζησε. Ο θεός φυσικά δεν αστόχησε, κατά τη γνώμι του, αλλά θέ

λησε -αφού της έστειλε τη δέουσα προειδοποίηση- να δείξει και τη 

μεγαλοθυμ'α του.

Η εφημερίδα Ίντιαν Εξπρές" του Νέου Δελχί, γράφει ότι υπάλ- 
,ηλος τράπεζας άκουσε μια γυναίκα να προσεύχεται πίσω από 

τη θωρακισμένη πόρτα θησαυροφυλακίου στα υπόγεια τράπεζας 

της Καλκούτας και αμέσως σήμανε συναγερμό.Ο διευθυντής της 

τράπεζας συνελήφθη και εναντίον του απαγγέλθηκε κατηγορία για 

παράνομη κατακράτηση από αμέλεια, διευκρίνησε η Ίντιαν Εξπρές". 

Η Πούσπα Συνγκάνια κλείστηκε στο θησαυροφυλάκιο ημέρα Σάβ

βατο, όταν η πόρτα του έκλεισε ξαφνικά ενώ εκείνη βρισκόταν στο 

εσωτερικό του. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, φώναζε και χτυ

πούσε την πόρτα μάταια ολόκληρο το Σαββατοκύριακο...
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Τ ο  ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό  μ α ε

Σύρα: φ ω ς, Θάλασσα, αρχοντιά
Σχεδόν στο κέντρο των Κυκλάδων, πρώτη σε πληθυσμό 

(21.547 κ.) αλλά 11η σε έκταση (84 τ.χ.) ανάμεσα στα Κυκλα- 

δανήσια, η Σύρα αποτελεί μια αναπάντεχη έκπληξη για τον αμύητο 

επισκέπτη. Καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι τίποτα από τις κα- 
τάξερες ανατολικές ακτές της δεν προοιωνίζει την επόμενη ε 
ντύπωση. Σαν το σκάφος πάρει στροφή δεξιά, για να μηεί στο 

λιμάνι, τον υποδέχεται μια πόλη λαμπερή, αμφιθεατρικά κτισμένη 

που απλώνεται ως την ακροθαλασσιά. Μπροστά του, κάτω από 

δυο λόφους η Ερμούπολη, η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η πόλη 

του δημιουργήθηκε από το μηδέν αλλά που για σχεδόν μισό αιώνα 

σφράγισε με την παρουσία της την οικονομική ιστορία της νεώ- 

τερης Ελλάδας, αποτελώντας ταυτόχρονα ρυθμιστή της εμπορευ- 

ματικής κίνησης της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια του 
Ιθ' αιώνα. Πίσω της πάνω στον δεξιό λόφο ο ναός της Ανάστασης 

και στον αριστερό ο Αη Γιώργης των καθολικών, που στέφει την 

Ανω Σύρα, απόηχο ενός μακρινού παρελθόντος, με τη θαυμάσια 
διατηρημένη μεσαιωνική οικιστική της διόρθωση.

Εκτός όμως από το συμπαγές οικιστικό σύνολο που σχηματί
ζουν η Ερμούπολη (14690 κ.) και η Ανω Σύρα (1.026 κ.), το νησί 

είναι διάσπαρτο από χωριά αλλά και αγροτικούς οικισμούς. Εδώ η 

ανθρώπινη παρουσία είναι έντονη από τα νεολιθικά χρόνια. Λίγο 

αργότερα, ανάμεσα στα 2.800 και 2000 πΧ, αναπτύσσεται σε υ
ψηλά επίπεδα μια δραστηριότητα που η ιστορία θα την ονομάσει 

"Πολιτισμό Σύρου - Κέρου" με αντιπροσωπευτικά δείγματα τα 

γνωστά μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια και τα αινιγματικά τηγανό- 

σχημα κεραμικά σκεύη. Στα αρχαϊκά χρόνια, το νησί θα διαμορφώ

σει σιγά - σιγά την ιωνική του φυσιογνωμία. Εκεί θα γεννηθεί ο 

φιλόσοφος (θεολόγος και αστρονόμος) Φερεκύδης, ένας από 

τους προδρόμους της σωκρατικής σκέψης.

Η ζωή συνεχίζεται αδιάπτωτα ως τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά 

χρόνια, σε στενή σχέση με τις  εμπορικές δραστηριότητες της 

Δήλου. Τον 4ο μ Χ  αι„ χριστιανική πια, καλείται να συμμετάσχει 

στην ιστορική πορεία του βυζαντινού κράτους. Από τον 7ο όμως 
μ Χ  αι. και μετά το χαρακτήρα της ζωής του νησιού θα σημαδέ

ψουν οι συνεχείς πειρατικές επιδρομές. Μετά τη φράγκικη κατά

ληψη (1207) το δυτικό δόγμα θα καθιερωθεί, πλην όμως οι κάτοι

κοι θα διατηρήσουν ζωντανά και αναλλοίωτα την ελληνική γλώσσα 

και τα ήθη και έθιμά τους. Στα 1537 ο Χαρεΐδίν Μπαρμπαρόσα θα 

παραδώσει τη Σύρα στην κυριαρχία της Υψηλής Πύλης. Η περίο

δος της τουρκοκρατίας θα σημαδευτεί με τον απαγχονισμό του 

(καθολικού) επισκόπου Ανδρέα Κάργα στα 1617, ο οποίος κρίθηκε 

ένοχος σΐΛ/ωμοσίας κατά της τουρκικής κυριαρχίας.
Η έκρηξη της μεγάλης επανάστασης του 1821 θα ανατρέψει 

συνθέμελα την ήρεμη και ειρηνική ζωή του νησιού. Πρόσφυγες 

από τα παράλια ης Ιωνίας, τη Χίο και τα Ψαρά θα εγκατασταθούν 

στο μυχό του λιμανιού. Ναυτικοί και έμποροι οι επήλυδες, δε θα 
αργήσουν να δημιουργήσουν την πόλη του Ερμή, την Ερμούπολη. 

Η συμβολή της νέας πόλης στην ελληνική επανάσταση υπήρξε κα

θοριστική. Καθοριστική όμως υπήρξε και η συμβολή της στην πο

ρεία του νεοελληνικού κράτους. Κύτταρο οικονομικής ανάπτυξης 

και πνευματικής δραστηριότητας η Ερμούπολη θα αποτελέσει τον 

οικονομικό και πολιτιστικό πνεύμονα της νέας Ελλάδας, τουλάχι

στον ως τη δύση του Ιθ' αιώνα, όταν η ανάπτυξη του λιμανιού του 

Πειραιά -ειδικότερα μετά τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου- 

θα αποτελέσει πλήγμα για την ευημερία του νησιού.

Εκείνο που σημάδεψε τον πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού 

ήταν η ειρηνική συνύπαρξη των δύο δογμάτων σε σχέση με την 

αστική ανάπτυξη του Ιθ' αιώνα. Ο δυτικός πολιτισμός θα αφήσει
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έντονη τη σφραγίδα του μέσα από το Γρηγοριανό μέλος των κα

θολικών εκκλησιών, μέσα από το νεοκλασικό στυλ της αρχιτεκτο

νικής της νέας πόλης, τα περίφημα ελληνικά και ξένα σχολεία, τη 

μουσική αλλά και τη θεατρική παιδεία. Το 1840 αρχίζει η περίοδος 
του ιταλικού μελοδράματος, ενώ στο θέατρο "Απόλλων" της Ερ- 
μούπολης 11864) θα ανεβούν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερ

τορίου λίγο μετά την παγκόσμια πρώτη τους. Ο  Εμμ. Ροίδης Δημ. 

Βικέλας Γεώργιος Σουρής Λέων Κουκούλας, Κωστής Μηαστιάς 
Ρίτα Μηούμη - Παπά, Μόνος Ελευθερίου κ_ά. είναι μερικά από τα 

πνευματικά παιδιά της Γύρας.
Στον επισκέπτη του νησιού θα συνιστούσαμε να αρχίσει τη συ

ριανή του περιπέτεια από την Ανω Γύρα. Σε λίγα λεπτά ένα ταξί 

θα τον φέρει στην κορυφή του λόφου. Εκεί πάνω ο Αγιώργης η 

μητρόπολη των καθολικών, ναός κομψός αέρινος, με κόσμημα 

την Παναγία της Ελπίδας είναι ένα από τα λιγοστά μπαλκόνια του 
Αιγαίου. Κατηφορίζοντας ας σταθούμε λίγο στην Παναγία του 

Καρμήλου, πριν φθάσουμε στην πλατεία Μάρκου Βαμβακάρη, του 
μεγάλου βάρδου της λαϊκής ψυχής που τόσο ύμνησε τον τόπο 

του ("Φραγκοσυριανή", κ.ά.Ι Από 'κεί θα απολαύσουμε μια υπέρο- 

ψη πανοραμική θέα της Ερμούπολης και του λιμανιού της. Συνεχί
ζοντας την καθοδική πορεία μας θα περάσουμε από τον Αγιο Σε
βαστιανό, το Σα Μπαστιά, ένα από τα ευλαβικότερα προσκυνήμα-

1 I

τα της Ανω Σύρας για να θυμηθούμε το τραγούδι του Μάρκου 

'Σύρα η Απάνω Χώρα σου με την ανηφόρια σου/ μ ε  τα πολλά σο

κάκια σου και μ ε  το Σα Μπαστά σου/...'.

Λίγο πιο κάτω, πριν κατεβούμε στη θάλασσα, θα πρέπει να 

σταθούμε στο νεκροταφείο της Ερμούπολης. Μια υπέροχη γλυ
πτοθήκη με αριστουργήματα της νεοελληνικής γλυπτικής του Ιθ' 

αιώνα θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας. Έργα εμπνευσμένα από το 
νεοκλασικισμό αλλά και λαϊκά μοτίβα, έργα με διαστάσεις μνη

μειακές χωρίς όμως να τους λείπει η τρυφερότητα.
Βρισκόμαστε πλέον στην Ερμούπολη. Καθ' οδόν προς το κέ

ντρο της πόλης θα συναντήσουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου (την 

Παναγία των Ψαριανών), όπου φυλάσσεται η "ομώνυμη" εικόνα του 

El Greco. Στη θέση της υπογραφής ο μεγάλος "μαϊστωρ" θα γρά

ψει: "Δομάνικος θεοτοκύπουλος ο δε ιξός ' Φθά/σντας στην κεντρική 

πλατεία την προσοχή μας θα τρφ ήξει ένα από τα mo όμορφα νεο

κλασικά κηρία της Ελλάδας το Δημαρχείο της πόλης έργο του Ταίλ-

λερ Ιθεμελίωση 1876, εγκαίνια 19001 Σήμερα εκτός το Δημαρχείο 

στεγάζει και τις δικαστικές αρχές της πόλης Δίπλα του, δείγμα ρομα- 
νηκού νεοκλασικισμού με ιταλίζοντα στοιχεία, το Πνευματικό Κέντρο 

- Δημ Ββλιοθήκη (πρώην Λέσχη Ελλάς"! έργο του αρχιτέκτονα Ρ. Sam- 

ρο (18631 Στην πλατεία δεσπόζει ο ανδριάντας του Ανδρέα Μιαούλη, 

ενώ δεξιά και λίγο mo πάνω το θέατρο "Απόλλων".
Συνεχίζοντας την ανηφοριά θα βρεθούμε μπρος στο ναό του 

Αγίου Νικολάου, καύχημα της ερμουπαλίτκης μεγαλοαστικής τάξης 
(1848 - 1870). Ο Αγιος Νικόλαος είναι ο επιφανέστερος ναός της 
Σύρας και ένας από τους ομορφότερους και μεγαλύτερους του Αι

γαίου. Στο εσωτερικό του κυριαρχεί ο θαυμάσιος μαρμάρινος διάκο
σμος (τέμπλο, άμβωνας κλα), έργο του Γεωργίου Βιτάλη, γλύπτη από 

τα (στέρνια της Τόνου. Στον ίδιο ανήκει και το μνημείο του άγνωστου 

στρατιώτη, λίγο mo κάτω από το ναό, το πρώτο στο είδος του μνη

μείο στην Ελλάδα. Μετά τον Αγιο Νικόλα ο δρόμος μας ξεναγεί πα

ραλιακά στη σινοικία “Βαπόρια" με τα αρχοντκά των παλιών εφοπλι

στών και βιομτχάνων της πόλης και συνέχιζα, έξω  από την πόλη, στο 

συριανό ορθόδοξο προσκύνημα του Αγου Δημητρίου, σημείο ανάτα

σης ρεμβασμού και αναπόλησης.

Η Ανω Σύρα και η Ερμούπολη μας εισήγαγαν στο αστικό 

πνεύμα, στον κυρίαρχο πολιτιστικό στίγμα του νησιού. Τα χωριά 
όμως μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις γραφικότητας αλλά και σπά
νιας φυσικής ομορφιάς. Ο επισκέπτης δε θα πρέπει με τίποτα να 

χάσει ένα ηλιοβασίλεμα από το Κίνι. Ο Γαλησσάς ο φοίνικας η 
Παρακοπή, η Βάρη και η Ντελαγκράτσια (από τη Santa Marla della 

Grazla, σήμερα και Ποσειδωνία) δεν απηχούν μόνο τους στίχους 
των τραγουδιών του Μάρκου αλλά μας περιμένουν να μας προ

σφέρουν υπέροχες στιγμές απόδρασης από την πεζότητα της 

καθημερινότητας. Στη Σύρα λοιπόν, που είναι πάντοτε όμορφη, εν

διαφέρουσα κι ελκυστικική. Καλοκαίρι και χειμώνα..

Υηαστυνδμος Α ' Κωνσταντίνος Δανούσης
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

•  ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Μ εγάλη επ ιτυχία σημείω σε η Ασφάλεια  Αττικής μ ε  τη σύλληψη του 29χρονου δραπέτη Αναστασίου ΤσερμπΙνη, ο onolbs 
ε ίχε αποδράσ ει κατά τη δ ιάρκεια  της μεταφοράς του από τις φυλακές  Κορυδαλλού στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο Τ σ ερ μ π νη ί 
ο onolbs κατά το παρελθόν απέδρασε άλλες επτά φ ορές, έχει κα ταδ ικασ τε ί σε δέκα έξ ι χρόνια φυλακή γ ια  ένοπλη λησ τεία  
στη Θ εσσαλονίκη  και κρυβόταν στο σπίτι της 36χρονη ί Σοφίας Περάκη, στο Μ οσχάτο, η οποία ε ίνα ι φ ίλη του συγ κρατούμενοι) 
του, Κυρ. Κυριάκού, που αποφυλακίσθηκε πρόσφατα, συνεργαζόταν δε, στη διάπραξη κλοπών και άλλω ν αξιόποινω ν πρά
ξεων, μ ε  το γνωστό ληστή Τραπεζών Π αρασκευά  Σερεμέτη.
Το παράδοξο όμως της υποθέσεω ς, το οποίο εξέπ ληξε τους άνδρες της Ασφάλειας, είνα ι ότι ο Σ ερ εμ έτη ί ε ίχε σ υλληφ θεί 
κα ι φ υλα κ ισ θ ε ίπ ρ ιν  από ένα περίπου χρόνο με  την κατηγορία  a |s  σ υ μ μ ετο χ ή  στη σπείρα  Πολυδώ ρου, που είχε δ ιαπ ράξει 
έντεκα  ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα Τραπεζών, αποκομίζοντας  το π οσόντω ν 140.000.000 δραχμών. Η έρευνα  της 
Ασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα  να απ οκα λυφ θείό τι ο Σερεμέτης είχε α π οφ υλακ ισ θείτον Ιούνιο 1 9 9 4 ,γ ια τ ίδ εν ε ίχ ε  σ υγκληθεί 
το Συμβούλιο Π λη μμ ελε ιοδ ικώ νγ ια  να αποφασίσει την παράταση  τηχ κράτηση*.
Η υπόθεση ήταν λ ίγο  μπ ερδεμένη αλλά τελικά βρέθηκε ο μίτος που δ ιευκόλυνε στην  δ ιαλεύκανσή τη*.

•  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ
Στα δ ίχτυα του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας της Ασφάλειας  Αττική* πιάστηκε ο 36xpovos τραπ εζικό* υπ άλληλο ί, Δ η μ ήτρ ιο ί 
Παντελόπουλος, ύστερα  από σχετικές  π ληροφ ορ Ιε ί που περ ιήλθαν σε γνώση  τ η ί ανω τέρω  υπηρεσίας.
Ο Π αντελόπουλος  ε ίχε  στην κατοχή του 32 πήλινα αρχαία  αντικείμενα  (αγαλματίδ ια , πήλινα  σκεύη κ ,λπ .) και τέσσερ ις βυ
ζαντινές ε ικόνες, σημαντικής  αρχαιολογικής και εμπ ορική* αξίας. Ο δράστης συνελήφθη και τα αντικείμενα  που είχε προς 
πώληση α ξ ιολογήθηκαν από τους αρχαιολόγους του Εθνικού Μ ουσείου και του  Χριστιανικού και Βυζαντινού Μ ουσείου  Α
θηνών, ο ι οποίοι αποφάνθηκαν ότι τα πήλινα αντικείμενα  χρονολογούντα ι από τον 6ο έως τον  4ο π.Χ. αιώνα, ενώ ο ι εικόνες 
χρονολογούντα ι από τον Τ 7ο έως τον19ομ .Χ . αιώνα και ότι όλα εμπ ίπτουν στις προστατευτικές δ ιατάξεις  του  αρχα ιολογικού 
νόμου. Κατά την  εξέταση  ο Π αντελόπ ουλο ί ισχυρίσθηκε ότι όλα τα αντικείμενα  είνα ι ο ικογενειακά  κειμήλια και ότι τα  πήλινα  
προέρχοντα ι από την Κέα Κυκλάδων.

•  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
Από άνδρε* τ η ί Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνελήφθη ο 46xpovos Γερμανός υπήκοος, Π ιέρ ιγκερ  Γκούτερ Εινζ, μηχανικό* 
αυτοκινήτων, γ ια τ ί κατά  τη δ ιάρκεια  ελέγχου που έκαναν στο αυτοκίνητό του ανακάλυψαν 29.000 πλαστά  δολάρια  Α μερ ική*, 
148 πλαστά διαβατήρια , σφραγίδες  τω ν γερμανικώ ν αρχών, μηχανισμού* κοπή* και τοποθέτηση* φω τογραφ ιώ ν σε δημόσια 
έγγραφα, μ ιά γραφομηχανή, ένα κανονικό δ ιαβατήρ ιο στο όνομα Βάγκνερ Κλάους, ένα πλαστό  γερμαν ικό  διαβατήριο στο 
όνομα Σ ίγκμουντ Τ σερκν ι, μία πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όρ ιο 10.000.000 μάρκα και μ ια  ευρω κάρτα  αυτόματης  ανάληψη* 
χρημάτω ν από οποιαδήποτε Τράπεζα.
Η Ασφάλεια  Η γουμενίτσα* ε ίχε  από καιρό  π ληροφ ορ Ιε ί σχετικά με μ έ λ ο ί διεθνούς σπείρας παραχαρακτώ ν και πλαστο- 
γράφ ω ν που αναμενό ταν  να φ θάσει από την Ιταλία κα ι είχαν  εντε ίνε ι τα μέτρα  ελέγχου τω ν επ ιβατώ ν στο λ ιμάνι γ ια  τους 
επ ιβάτες που κατέφθαναν από τη γειτον ική χώρα.
Ο Σ ίγκμουντΤσερκ ίν ι του οποίου το όνομα  αναγράφ ετα ι στι* κάρτε* και στο διαβατήριο, συνελήφθη φέτος το καλοκαίρ ι από 
λ ιμενικούς του Λ ιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, γ ια  κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτω ν και κρατε ίτα ι στις φυλακές Κέρκυρας. 
Ο ι συλλήψει* τω νΤ σ ερ κΜ  και Π ιέρ ιγκερ  Γλούτερ Εινζ, θεω ρ είτα ι ότι είνα ι ένα σοβαρό χτύπημα σε δ ιεθνές κύκλω μα παρα
χαρακτώ ν και πλαστογράφω ν που εδ ρ εύ ε ι στη Β ουλγαρ ία  και τα Σκόπια και δ ια θέτε ι τα "προϊόντα  τη *" oris χώ ρε* rrjs Ευ
ρώπη* μέσω  Ελλάδα*.

•  ΘΡΑΣΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
ΗρωΑιη στον31χρονο κρατούμενο Δημήτριο ΦαρμακΙδη επιχείρησε να δώσει ο 26xpovos, Γ. Γαλανό*, μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκη* κατά την ώρα τη ί προσαγωγής του ΦαρμακΙδη στην εισαγγελία. Ο Γ αλανός,όμως, φάνηκε άτυχοί σ 'αυτή του την προ
σπάθεια, γ ια τί έγινε αμέσως αντιληπτός από τους αστυνομικούς και συνελήφθη πριν προλάβει να ολοκληρώσει το εγχείρημά του.

•  ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
Ο ι Ειδικές Α στυνομ ικέ* Υπηρεσίες Δ ίω ξης Ε γκληματικότητα*, που πρόσφατα συ στάθηκαν στους νομούς  Η ρακλείου  και 
Ρεθύμνου, δ ίνουν δυναμ ικά το  παρόν με τους ελέγχο υ s που πραγματοποιούν σε καθημερ ινή  βάση, ανταποκρινόμενε* α
πόλυτα στο σκοπό τ η ί σύστασή* rous. Πρόσφατα, μάλιστα, σε εξόρμηση που πραγματοπ οίησαν  προβαίνοντας σε έλεγχο  
κέντρου  δ ιασκέδασης, συνέλαβαν μετά  από άγρια  συμπλοκή και πυροβολισμούς, τον 32χρονο Παύλο Γυπαράκη, που εμ
φανιζόταν ως "προστάτης’  του νυχτερινού κέντρου.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ο Γυπαράκης, εις β ά ρ ο ί του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψη* και καταδικαστικέ* αποφάσεις, μόλις αντιλήφθηκε 
του αστυνομ ικού*, προσπάθησε να δ ιαφ ύγει π ι/ροβολώ ντα*.
Ο ι αστυνομ ικο ί ανταπόδωσάν rous πυροβολισμού*, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στην μέση και να τον μ ετα φ έρουν  
εσπευσμένα  στο Β εν ιζέλειο  νοσοκομείο.

•  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ
Συνελήφθη κατόπν έρευνα* από άνδρεί τη ί Ασφάλεια* του Αεροδρομίου Ελληνικού, ο 45xpovos βρ α α νδ ί υπήκοοί, Ντόναλτ n$>s, 
γ α τ ί έφερε στις αποσκευέ* του δέκα κιλά xaofs, 13 γραμμάρια ηρωΝη*, δίτκια μεθαδόνης και μ ύ  ζυγαριά ακριβεία*. Τα τέσσερα, μά
λιστα, εκ των δέκα κιλών χασί*, τα είχε κρύψει σε ένα ακορντεόν και τα υπόλοπα έξι κιλά, στον διπλό πάτο τη* βαλίτσαs του.
Ο n ips  έφ τασε στην Ελλάδα προερχόμενο* από το Ν επ άλ Π ρέπει να σ ημειω θεί δε, ότι δ ιαμένει μόνιμα στην Ελλάδα από 
το 1980 και τα ξ ίδ ευε πολύ συχνά σε χ ώ ρ ε ί τ η ί Aafas και τ η ί Ευρώπη*.
Κατά πάσα π ιθανότητα ο Π ίρ* προμηθευόταν τα  ναρκωτικά από tis χώ ρε* ns Aoias και τα δ ιοχέτευε στην Ευρώπη.

•  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΗΡΩΪΝΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Μ έλο* ν ιγηριανού συνδικάτου  δ ιακίνηση* ηρω ίνη* αποδείχθηκε ότι ήταν ο 23xpovos αμερ ικανό* υπήκοο*, Ν ίκο λα ί Μ ά νλε ί 
Κιεσλέσκι, που συνελήφθη πρόσφατα στην αίθουσα τράνζιτ του Δυτικού Αερολιμένα  Αθηνών, από ά νδρε* του Τμήματο* Δ ίω- 
ξη* Ναρκωτικών του Α ερολιμένα  να μ εταφ έρ ε ι σε ε ιδ ικά δ ιαμορφω μένη κρύπτη τη$ βαλίτσα* του 4.650 γραμμάρ ια  καθαρή* 
ηρω ίνη*.
Ο Ν ίκολα ί Μ ά ν λ ε ϊε ίχ ε  φθάσει στην Αθήνα με πτήση τ η ί Ο λυμπιακή* από την Μ πανγκόγκ και μέσω Ζυρ ίχη* θα πήγαινε στο 
Λο* Α ντζελε*. Π αρουσ ιαζόταν δε, us  ε ισαγω γέα* δερμάτινω ν ειδώ ν γ ια  λογαρ ιασμό ετα ιρε ία * - φάντασμα. Η ετα ιρε ία  υπό 
τον έλεγχο  του  νιγηριανού συνδικάτου διακινούσε ηρωίνη από την Ταϊλάνδη στο Λο* Α ντζελε* και χρησιμοποιούσε αμερι- 
κανού* υπηκόου* γ ια  να μην κ ιν ε ί υποψίε*.

•  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΑΚΑ...
Λίγο έλλειψ ε να π ετύχει η απόπειρα απόδρασης τρ ιώ ν Αλβανών από τον πρώτο όροφο τη ί τρ ίτη* π τέρυγα* τω ν φυλακώ ν 
του Κ ορυδαλλού όπου εκρατούντο. Την απόπειρα όμω* των Αλβανών, ανπλήφθηκε ο αστυφύλακα* Ν ικόλαος Παναγιωτό- 
πουλο* από την υπερυψω μένη  σκοπιά που βρ ισκόταν εκτελώ ντα* υπηρεσία και πυροβόλησε πολλές φ ορέ* στον αέρα για 
εκφοβισμό με αποτέλεσμα οι Α λβανο ί να φοβηθούν και να τρ έξουν  πάλι πίσω  στο κ ελ ί του*.
Οι τρ ε ί* Αλβανοί, Ν ικόλαο* Αόλι, Αντριάνο Τσαρόσι και Σπ ύροί Δαγκαλί, έκοψ αν τα κάγκελα του  κελιού rous, γλίστρισαν 
στον περίβολο τω ν φυλακώ ν και προσπάθησαν με γάντζο που ήταν δεμένος  σε σεντόνια να πηδήξουν από τον περίβολο.

•  ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ...
Συνελήφθη μετά  από περ ιπετειώ δη καταδίω ξη στην περιοχή τη ί Βάρης, από αστυνομικούς του οικείου  Τμήματο*, ο σεση
μασμένο* κακοποιό* Χαρίλαος Δημητρόπουλος, μέλος σπείρας που έχ ε ιδ ια π ρ ά ξε ιτέσ σ ερ ι* ένοπ λε* λησ τε ίε* σε τράπ εζε*. 
Ο Δημητρόπ ουλο* είνα ι ένα από τα  πιό γνωστά ονόματα στο χώρο τω ν συμμοριώ ν και στενός συνεργάτης του καταζητούμε
νου για  φόνους και ένοπ λε* επ ιδέσεις, Μ ιχάλη Μ ακρυγιάννη.
Το όνομα και τω ν δύο  κακοποιών έγ ινε “γνωστό" μετά από το μακελειό  στο νυχτερ ινό κέντρο  "Χρυσή Νύχτα", όπου ο Μα- 
κρυγιάννη* γ ια  ασήμαντη αφορμή  πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του Δημητρόπουλου, τον ταμ ία  του  κέντρου Στέλιο 
Χριστοδουλάκη και τραυμάτισ ε σοβαρά δύο  σερβ ιτόρου*.
Μ ετά το μακελε ιό  ο Μ ακρυγ ιάννη ί με το Δημητρόπουλο μ α ζ ί μ ε  τους αδελφούς Νίκο κα ι Βασίλη Παλαιοκώ στα, συνέστησαν 
συμμορ ία  κα ι έκαναν λησ τε ίες . Από τις τέσσερις  λησ τείε* του* απέσπασαν συνολικά 31.400.000 δραχμές.
Ο Δημητρόπουλος όταν συνελήφθη, απεύφυγε να δηλώ σει το πραγματικό του όνομα στους αστυνομικού* του τμήματο* 
Β ά ρ η ί. Ο ταν όμως προσήχδη στη Δ/νση  Ε γ κλη μ α το λο γ ιώ ν  Ερευνών (Σήμανση) και αποδείχθηκε η ταυτό τητά  του, "έβαλε  
την ουρά στα σκέλια" κατά  το κοινώς λεγόμενο.

•  ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟ
Αιμόφυρτος βρέθηκε στην οδό I. Φ αρμάκη στη Θεσσαλονίκη, ο 20χρονος μουσουλμάνος από τη Ξάνθη Α τα λ ίΜ ιλαμ Ν Ο γλού , 
ο οποίος εξέπ νευσε κατά  τη διάρκεια  τ η ί μεταφ ορά* του στο νοσοκομείο . Ο νεαρός Α ταλί, όπως αποδείχθηκε, είχε δ α ρ ε ί 
άγρ ια  από rous Φ ιγκρέτ Χασάνογλου, 24 ετών, από τη Ξάνθη και τον Ιωάννη Λέκα, 18 ετών, από τη Βόρεια  Ηπειρο. 
Σύμφωνα με στο ιχεία  τη * Ασφάλειας Θ εσσαλονίκης, πέτρα του σκανδάλου  ή ταν20χρονη Θεσσαλονικιά, γνω στώ ν στοιχείων, 
η οποία δ ιατηρούσε σ χ έσ ε ΐί με τον Φ ιγκρέτ Χασάνογλου και την οποία δ ιεκδ ικούσε το θύμα.
Ο Χασάνογλου μηνα ντέχοντα ς  άλλο  την κατάσταση που είχε δη μ ιο υ ρ γη θ ε ίμ ε  τον  αντεραστή, ζήτησε τη βοήθεια  του φίλου 
του, Λέκα, προκειμένου να δώ σει ένα τέ λ ο ί στην "κατάσταση" τη ί οποίας το τ έ λ ο ί βάφτηκε με αίμα.
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Αυτό το μήνα σας παραθέτουμε μιά σειρά από νομικούς όρους και εκφράσεις, 
που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις καθημερινές νομικές -και όχι μόνον- υποθέσεις. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μία πρώτη δοκιμασία των γνώσεων σας.
Στη συνέχεια, οι απαντήσεις θα σας λύσουν τις τυχόν αμφιβολίες.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. Δήλη ημέρα είναι: η Α. Παρούσα Β. 

Επερχομένη Γ. καθορισμένη
2. Δικαίωμα διζήσεως έχει: Α. Ο πρω- 

τοφειλέτης. Β. Ο εγγυητής, Γ. Ο δα
νειστής

3. Την αφάνεια την κηρύσουν: Α. Οι 
συγγενείς. Β. Δικαστήριο. Γ. Κοινοτική 
ή δημοτική Αρχή

4. Τον αρραβώνα τον επιστρέφει δι
πλό: Α. Ο δότης. Β. Ο εγγυητής. Γ. Ο λα
βών

5. Η Σύμβαση Μεταπραοίας είναι :Α. 
Πώληση, Β. Δωρεά. Γ. Εγγύηση

6. Το χρησιδάνειο αφορά πράγματα: 
Α. Κινητά. Β. Ακίνητα. Γ. Κινητά και Ακί
νητα

7. Η ψιλή κυριότητα είναι: Α. Κανονική. 
Β. Ενισχυμένη, Γ. Βεβαρυμένη

8. Στη μεταγραφή μεταγράφονται: Α. 
Πρόσωπα, Β. Ακίνητα. Γ. Τίτλοι

9. Η δουλεία αφορά ξένο πράγμα: Α. 
Κινητό. Β. Ακίνητο, Γ. Κινητό και ακίνητο

10. Σχολάζουσα χα ρα κτηρ ίζετα ι η 
κληρονομιά λόγω του: Α. Διαθέτη, Β. 
Κληρονόμου. Γ. Κηδεμόνα

11. Η συγγένεια εξ αγχιστείας διακόπτε
ται με: Α. Τη λύση του γάμου, Β. Την 
ακύρωση του γάμου, Γ. Δεν διακόπτεται

12. Την νόμιμη μοίρα την ρυθμίζει: Α. 
Η διαθήκη, Β. Ο νόμος. Γ. Ο κληρονό
μος

13. Η επίμορτη αγροληψία γίνεται 
σ την: Α. Μ ίσθω ση, Β. Πώληση. Γ. 
Επικαρπία

14. Η εξώνηση είναι δικαίωμα του: Α. 
Πωλητή, Β. Αγοραστή. Γ. Εγγυητή

15. Τηνεπίσχεση δικαιούται: Α. Ο οφει
λέτης, Β. ο δανειστής. Γ. Τριτεγγυητής

16. Μέ μψη Αστοργου Δωρεάς επιβάλ- 
λ ε τα ι: Α. Από την νόμιμη μοίρα. Β. Την 
Διαθήκη. Γ. Τ ον κληρονόμο

17. Στον συμψηφισμό οι απαιτήσεις 
δ εν  πρέπει να ε ίν α ι: Α. Ληξιπρόθε
σμες, Β. Ομοειδείς, Γ. Μελλοντικές και 
αόριστες

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. Δήλη ημέρα Β: είναι μια καθορισμένη χρονολογία.
2. Δικαίωμα δφσεως Β: Ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της 

οφειλής εως ότου ο δράστης επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του 
πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη (ένσταση δίζησης)

3. Αφάνεια Β: Είναι η με δικαστική απόφαση κηρυσσόμενη κατάσταση προσώ
που. που ο θάνατος είναι λίαν πιθανός, επειδή εξαφανίσθηκε ενώ βρισκόταν σε 
κίνδυνο ζωής ή απουσιάζει από μακρού χωρίς ειδήσεις.

4. Αρραβώνας Γ: Στον αρραβώνα δίδεται περιουσιακό στοιχείο με τον όρο άν 
αθετήση την σύμβαση αυτός που το έδωσε θα χάσει τον αρραβώνα, και άν την 
αθετήσει αυτός που τον έλαβε θα τον επιστρέφει διπλάσιο.

5. Σύμβαση μεταπραοίας Α: Είναι πώληση στην οποία ο πωλητής παραδίδει στον με
ταπράτη, πράγμα προς πώληση αντί κάποιας διατιμήσεως του. ο δε μεταπράτης μέ
σα σε ορισμένη προθεσμία οφείλει την καταβολή της συμφωνημένης διατίμησης εί
τε να επιστρέφει το πράγμα που του δόθηκε για πώληση (πώληση εφημερίδων)

ό. Χρησιδάνειο Γ: Είναι σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμε
νους (χρήστης) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλο 
(χρησάμενο) την χρήση κινητού ή ακινήτου πράγματος δίχως αντάλλαγμα, ο δε 
δεύτερος υπόσχεται να του το επιστρέφει μετά τη γενομένη χρήση του.

7. Ψιλή κυριότητα Γ: (Γυμνή) είναι η απομένουοα στον κύριο, όταν το δικαίωμα 
του βαρύνεται με επικαρπία υπέρ άλλου.

8. Μεταγραφή Γ; Είναι η διοικητική πράξη καταχωρίσεως στα ειδικά βιβλία του 
αρμόδιου γραφείου μεταγραφών περιλήψεως των μεταγραπτέων τίτλων.

9. Δουλεία Γ: Είναι εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο (κινητό ή ακίνητο) πράγμα με βάση το 
οποίο ο δικαούχος του μπορεί να αποκομίζει μία ωφέλεια ή χρησιμότητα από αυτό.

10. Σχολάζουσα κληρονομιά Β: Χαρακτηρίζεται η κληρονομιά όταν ο κληρονό
μος της είναι άγνωστος ή άν δεν είναι βέβαιο άν την αποδέχθηκε οπότε διορί
ζεται κηδεμόνας της (από το δικαστήριο).

11. Αγχιστεία Γ: Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγ
γενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και βαθμό. Η αγχιστεία συνεχί
ζει και μετά τη λύση ή ακύρωση του γάμου που την προκάλεσε.

12. Νόμιμη μοίρα Β: Είναι το απαραβίαστο δικαίωμα του κληρονόμου στην κληρο
νομιά που του παρέχει ο νόμος για λόγους γενικότερης κοινωνικής σκοπιμότητας.

13. Επίμορτη αγροληψία Α: Στη μίσθωση αγροτικού τμήματος, το μίσθωμα μπο
ρεί να συμφωνηθεί σε ποσοστό επί των καρπών που προσδιορίζεται από την ε 
πιτόπια σηνήθεια αν δεν έχει ορισθεί κάτι άλλο.

14. Εξώνηση Α: Είναι το σύμφωνο με το οποίο ο πωλητής έχει το δικαίωμα μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία να πάρει πίσω το πράγμα αντί τιμήματος που συμφω νήθηκε.

15. Επίσχεση Α  Ανοοφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή 
μετηνοφειλήτου έχει δικαίωμα αν δεν προκύπτεικάτιάλλο,νααρνηθείτηνεκπλήρωση 
της παροχής μέχρις ότου ο δανειστής εκπληρώση τηνυποχρέωση που τον βαρύνει.

1 ό. Μέμψη Αστοργης Δωρεάς Α: Κάθε δωρεά εν  ζωή του κληρονομουμένου, 
μπορεί να ανατραπεί εφ. όσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο του θα
νάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει την νόμιμη μοίρα.

17. Συμψηφομός Γ: Επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων α- 
πατήσεων όσο καλύπτονται άν είναι ομοειδείς κατά το αντ ικείμενο κα ληξπρόθεσμες. □
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Πo p t p e t o συναδέλφου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ

σκευτική Υπηρεσία στο Πνευμα
τικό κέντρο του Ιερ ο ύ  Ναού 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη 
Σχολή Υπαστυνόμων.

Ο συνάδελφο5 Κ. Παπαδόπου- 
Aos έχ ε ι σημειώσει πάρα πολ- 
tes επιτυχίε5 στον καλλιτεχνικό 
τομέα, αρκετέΣ τουλάχιστον για 
να α τεν ίζε ι με αισιοδοξία γ ο  

μέλλον του και να προσβλέπει 
σε ακόμη μεγαλύτερη καταξίω
ση.

Ο Κυριάκοϊ Παπαδόπουλοί γεννήθηκε oris Σέρρε$ to  1957 και μετά την 

αποφοίτησή του από το λύκειο κατατάχδηκε (1981) στην τέω ί χωροφυ
λακή. Σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Αγορανομία$ Σερρών.

Από δεκαετία ί ασχολείται με τη φωτογραφία anotuncOvovtas κυρίωί 
σκηνέί από το ζωικό βασίλειο και από to  φυτικό κόσμο. Το 1988 έλαβε 
μέρο5 για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίαβ που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ιαπωνία. Το 1989 πραγματοποίησε στην 
Εδεσσα την πρώτη του ατομική έκθεση με θέμα "Περιβάλλον και Ζωή', που 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

ΑτομικέΣ εκθέσ ε/s πραγματοποίησε επίσηs to  1990 στη Νάουσα όπου ε- 
ξετέθησαν έργα του στο Πολιτιστικό Κέντρο και to  1992 στη Βέροια στην 
Αίθουσα Στέγη* Γραμμάτων και Τεχνών.

Το Νοέμβριο του 1992 έλαβε μέρο* στη 

2η BIENALLE ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ 

"22 V  LA L'ART" ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΕΧΝΟΝ, που 
έγινε στα περιστήλια του Δημοτικού Θεά
τρου στην Μπαστιά τη5 Κορσική*, εκπρο- 
σωπώντας την ελληνική Ι.ΡΑ.

Τελευταία φορά που εξέθεσε έργα του 

είνα ι το Μάρτιο του 1994 με τη συμμε
τοχή του στην έκθεση έργων τέχνη* Α
στυνομικών που διοργάνω σ ε η Θρη-
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Me το Π ροεδρικό Δ ιάταγμα της 23-8-94. που δημο- 

σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 149 Γ' της 30-8-94 προήχθησαν: 
α. στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ύστερα από ε 

πιλογή, οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Ειδικών Καθηκόντων 
(Υγειονομικοί) Θεοφάνης Κάτσιος και Αντώνιος Αϊβατζί- 
δης.

β. στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού, κατ ε 
κλογή, ο Αστυνόμος Α Ειδικών Καθηκόντων (Υγειονομικός) 
Απόστολος Μήτσιος.

γ. στο βαθμό του του Αστυνομικού Υποδιευθυντού, κατ' 
εκλογή, ο Αστυνόμος Α' Γεώργιος Μανιδάκης.

δ. στο βαθμό του Αστυνόμου Β, κατ αρχαιότητα, οι Υπα- 
στυνόμοι Α (Παραγωγικής Σχολής) Σωτήριος Χατζηπανα- 
γ ιώ της. Εμμανουήλ Καναβάκης, Σπυρίδων Σερίφης, 
Τρύφων Κούκιος, Κωνσταντίνος Παπαπολίτης. Κωνσταντί
νος Ευσταθίου, Γεώργιος Αποστολάκης. Δημήτριος Κου- 
ρούμαλης, Αντώνιος Γιαννόπουλος και Χρήστος Μπούρας 
και οι Υπαστυνόμοι Α Ν.Δ. 049/70 Βασίλειος Καυκάς και Αρ- 
γύριος Ζάχος.

Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα προήχθησαν αναδρομικά
οι:

Αστυνόμοι Β Γεώργιος Γλυμίδης και Αντώνιος Λενακάκης 
στο βαθμό του Αστυνόμου Α' από 14-5-1994,

Υπαστυνόμοι Α Λεωνίδας Παγκάκης και Νικόλαος Νικο- 
λουζάκης στο βαθμό του Αστυνόμου Β' από 28-1-1993 και 
14-5-1994 αντίστοιχα,
Υπαστυνόμοι Β' Κωνσταντίνος Μπάδας, Παύλος Λουκά- 

τος και Ευάγγελος Πιτσώνης στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Α' από 19-7-1991 ο πρώτος και από 19-0-1992 οι άλλοι 
δύο,

Υπαστυνόμος Β Ν.Δ. 549/70 Σωτήριος Στάθης στο βαθμό 
του Υπαστυνόμου Α' από 18-7-1994.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το Π ροεδρικό Δ ιάταγμα της 23-8-94, που δημο- 

σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 149 Γ της 30-8-94 αποστρατεύθησαν 
ο Αστυνόμος Α Ιωάννης Μαυρογιάννης, ύστερα από αί
τησή του, με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού και 
ο Αστυνόμος Β Πιέρρος Δεκουλάκος, αυτεπάγγελτα.

Με το Π ροεδρικό Δ ιάταγμα της 29-8-94, που δημο- 
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 153 Γ της 31-8-94 αποστρατεύθησαν 
ο Αστυνόμος Α Βασίλειος Τριαντάφυλλος με το βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντού και ο Αστυνόμος Β Κωνστα
ντίνος Μπαντουβάκης με το βαθμό του Αστυνόμου Α . 
ύστερα από αίτησή τους.

Με το Προεδρικό Δ ιάταγμα της 29-8-94, που δημο- 
οιεύθηκε οτο Φ.Ε.Κ. 162 Γ' της 7-9-94 αποστρατεύθηκε ο Α
στυνόμος Β Ν.Δ. 049/70 Πολύδωρας Κλάδος με το βαθμό 
του Αστυνόμου Α'. ύστερα από αίτησή του.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας, τέθηκαν σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή 
τους, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β', οι παρακάτω Αν-

θυπαοτυνόμοι: Γεώργιος Γκόβαρης. Χρήστος Καράμπα- 
λης. Νικόλαος Παπαρούνης, Δημήτριος Ρούσσης και Αν- 
δρέας Σαντιμπαντάκης.

ΑΠΟΝ ΟΜ ΕΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜ ΟΙΒΩΝ
Με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 

απονεμήθηκε "εύφημη μνεία" στους Αστυνόμο Α Πρόδρομο 
Ιωσηφίδη, τον Ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Ζιαγκλιαβό και 
τον Αστυφύλακα Γεώργιο Μήττα. διότι "υπηρετούντες 
στην Α.Δ. Κοζάνης, στο Α.Τ. Νεάπολης και στον Α.Σ. Τσο- 
τυλίου και εργαοθέντες με ζήλο, επιμονή και μεθοδικότη- 
τα, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και πέτυχαν την 
ανακάλυψη, σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη των 
τριών δραστών των ενόπλων ληστειών σε βάρος των Υ
ποκαταστημάτων της Ε.Τ.Ε. Τσοτυλίου και Νεάπολης Κοζά
νης, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκα
τομμυρίων δραχμών".

Με άλλη απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας απονεμήθηκε "εύφημη μνεία" στους Αστυνόμο Α' Νι
κόλαο Γεωργίου, Υπαστυνόμο Α' Γρηγόριο Ραυτόπουλο, 
Ανθυπαστυνόμο Βασίλειο Τζιάλα, Αρχιφύλακα Π.Σ. Κων
σταντίνο Σπανουδή, Αρχιφύλακα Μ.Π.Σ. Γεώργιο Μουρκο- 
τίνη και στους Αστυφύλακες Αγγελο Αργυρόπουλο και 
Κωνσταντίνο Μόσχο, διότι "υπηρετούντες στο Τ.Α. Γρεβε- 
νών και εργαοθέντες με ζήλο, επιμονή και μεθοδικότητα, 
πέτυχαν να συλλάβουν δύο επικινδύνους και ενόπλους 
κακοποιούς, οι οποίοι είχαν διαπράξει κλοπές τριών μοτο- 
ουκλεττών στην πόλη των Γρεβενών και στη συνέχεια ε ί
χαν διαπράξει ένοπλες ληστείες στα Υποκαταστήματα της 
Ε.Τ.Ε. Τσοτυλίου και Νεάπολης Κοζάνης, κατά την έρευνα 
δε που έγινε στην πατρική τους οικία βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και διαρρηκτικά εργα
λεία για χρήση και διάπραξη εγκληματικών πράξεων".

Με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
απονεμήθηκε "έπαινος" στους Αστυφύλακες Μιχαήλ Μη- 
τρόπουλο και Κωνσταντίνο Λιάγκα της Διεύθυνσης Αμε
σης Δράσης της Γ.Α.Δ.Α., διότι "εκτελώντας διατεταγμένη 
υπηρεσία αξιοποίησαν επιτυχώς πληροφορίες που τους ε- 
δόθηοαν, και επέτυχαν να εντοπίσουν και μετά από κατα
δίωξη να συλλάβουν αλλοδαπό κακοποιό, ο οποίος ολίγο 
χρόνο προ της σύλληψής του είχε εισέλθει σε κατάστημα 
καλλυντικών και είχε ληστεύει τον υπεύθυνο του κατα
στήματος, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στο λαιμό".

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με αφορμή τα διάφορα σχόλια και τις ανέλεγκτες πλη

ροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά τη δημοσίευση του Ν. 
2227/1994, περί δήθεν μεταβολής του συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος των αστυνομικών και την εύλογη ανησυχία 
του προσωπικού, παρέχονται από το Τμήμα Νομικών Υπο
θέσεων της Διεύθυνσης Μελετών/Υ.Δ.Τ. οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις σχετικά με τις νέες συνταξιοδοτικές ρυθμί
σεις:
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1. Δεν μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης δι
καιώματος σύνταξης του αστυνομικού προσωπικού, δη
λαδή εξακολουθεί να ισχύει η 25ετία, ανεξάρτητα από το 
χρόνο κατάταξής του.

2. Δεν θίγονται τα όρια ηλικίας που ισχύουν για το αστυ
νομικό προσωπικό.

3. Σε ότι αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης, αντικαθί
σταται από τότε που ίοχυσε η διάταξη του άρθρου 5 του 
Ν. 1902/90, σύμφωνα με την οποία οι αστυνομικοί που κα
τατάχθηκαν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουάριου 1983 μέ
χρι 31 Δεκεμβρίου 1992, θα υπολογίζουν την πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία σε πεντηκοστά, ήτοι: α) μέχρι 25 έτη 
= 25/50, β) από 25 - 30 έτη 2/50 ανά έτος και γ) από 30 - 
35 έτη 3/50 ανά έτος.

4. Οι λοιπές ουνταξιοδοτικές διατάξεις που διαλαμβάνο
νται στο Ν. 2227/1994 αφορούν τους δημόσιους πολιτι
κούς υπαλλήλους.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
• Ο Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Αθιάνας, που υπηρετεί 

στη Δ ιεύθ υνσ η  Α σ φ ά λε ια ς  Α ττικής (τηλ. γρ α φ ε ίου  
6448.177, οικίας 8813.628), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

• Ο Αστυφύλακας Νεκτάριος Μικρός, που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας (τηλ γρα
φείου 7283.11 1 εσωτ. 289, οικίας 031 - 656.401). επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

• Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Πάτρας, που υπηρετεί οτο 
Α.Τ. Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟ Υ  ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ
• Υποστράτηγος ε.α. τ. Χωρ/κής Ηλιος Βασιλείου Τζωρτζνης Γεν-

νήθηκε το 1928 στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Απεβίωσε στις 
6-9-1994.

•  Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Βέλλιος. Γεννήθηκε 
το 1954 στο Διπλάτανο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας. Ε- 
φονεύθη από τρομοκρατική επίθεση στις 19-9-1994.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΩΣΗΣ Α 3 Ω Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
Σε ανακοίνωσή της. με αφορμή την παρωδία δίκης των Τι- 

ράνων, η Ενωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για τη νέα πρόκληση 

του καθεστώτος των Τιράνων κατά του Ελληνισμού και πα
ράλληλα τη συμπάθειά της προς τις οικογένειες των κα- 
ταδικασθέντων ομογενών μας, 

καταδικάζει τη βίαιη συμπεριφορά των Αλβανών Αστυνομι
κών εναντίον των Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων, κα
τά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

υπενθυμίζει στους Αλβανούς συναδέλφ ους την υπο
χρέωσή τους για σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τόσο της Ελληνικής μειονότητας όσο και του 
συνόλου του Αλβανικού λαού και, τέλος, 

δηλώνει την πρόθεσή της να θέσει το θέμα της αντιδημο- 
κρατικής συμπεριφοράς των Αλβανών Αστυνομικών ενώ
πιον της Διεθνούς Ενωσης των Αστυνομικών.

Σε άλλη ανακοίνωσή της, με αφορμή τη βομβιστική επίθε
ση κατά υπηρεσιακού λεωφορείου στον Περισσό, αναφέ
ρει:

"Η νέα άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνο
μικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, την ώρα που ανυποψίαστοι πήγαιναν στη δουλειά 
τους, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το μείζον θέμα της 
τρομοκρατίας οτη χώρα μας και την ανάγκη νομικής και κοι
νωνικής θωράκισης των θεσμών.

Η Ενωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας εκφράζει τη 
βαθειά λύπη και συμπάθειά της στην οικογένεια του θανό- 
ντος συναδέλφου και στους τραυματίες και τις οικογέ- 
νειές τους και, παράλληλα, απευθύνει έκκληση στα πολι
τικά κόμματα και στους κοινωνικούς φορείς για ομόθυμη 
καταδίκη της τρομοκρατίας και ανάγκη δημιουργίας αρρα
γούς κοινωνικού μετώπου προς αντιμετώπισή της".

ΑΝ Ο ΙΓΜ Α ΛΟ ΓΑΡΙΑΣΜ Ο Υ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΕΛΛΙΟΥ

Ο αγαπητός και εκλεκτός συνάδελφος Απόστολος Βέλ- 
λιος δεν υπάρχει πια κοντά μας. Οι τραγικές συνθήκες του 
χαμού του είναι γνωστές. Για τον ίδιο δεν μπορούμε να κά
νουμε τίποτε άλλο από το να τον θυμόμαστε με αγάπη. Πί
σω του, όμως, άφησε μία χήρα με τρία ανήλικα κοριτσάκια, 
δεκατριών, ένδεκα και οκτώ χρονών.

Η απουσία του πατέρα, βέβαια, δεν αντικαθίσταται με τί
ποτε και ο πόνος της ορφάνιας θα είναι μεγάλος. Ολοι μα
ζί. όμως, μπορούμε να προσφέρουμε μια μικρή βοήθεια και 
να θεωρούμε στο μέλλον ότι αυτά τα παιδιά έχουν την α
νάγκη μας. όπως και τα παιδιά μας.

Με αυτές τις σκέψεις, ανεξάρτητα από την όποια βοήθεια 
της Πολιτείας, ανοίχτηκε από τους συναδέλφους αξιωμα
τικούς της Τάξης του ένας λογαριασμός στο όνομα της 
Βασιλικής χήρας Αποστόλου Βέλλιου, με συνδικαιούχους 
τις τρεις κόρες τους. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
112 - 002101 - 178641 Τ ρ α π είς  Πίστεως.
Μπορούμε, λοιπόν, καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις 

του να καταθέτουμε κάποιο ποσό στο λογαριασμό αυτό. 
Το σπουδαιότερο, όμως, είναι να μην ξεχάσουμε με τον 
καιρό την ηθική μας αυτή υποχρέωση και να θυμόμαστε με 
κάθε ευκαιρία ότι τα παιδιά του Απόστολου Βέλλιου ήταν 
λιγότερο τυχερά από τα δικά μας και έχασαν νωρίς τον πα
τέρα τους.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλοι ανήκουμε στην ίδια 
μεγάλη οικογένεια των αστυνομικών και αυτό πρέπει να 
μας στηρίζει σε κάθε δύσκολη στιγμή.-
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Για ns ελεόβερεε ώρεε
____________ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ____________

1. Οχημα για οδικές κατασκευές.
2. Ταλαιπωρεί επιβάτες πλοίων - Ο

λόκληρος (καθ.)
3. Κόκκαλα (καθ.) - Υπήρξε σύζυγος 

του έκπτωτου Σάχη της Περσίας Ρεζά 
Παχλεβί.

4. Τύχη, πεπρωμένο - Μ ενεξέδες 
(καθ.) - Αρχαία ονομασία της Αττικής.

5. Μαζί με ένα άρθρο...γίνεται αίσθη
ση - Αγαπητικός.

6. Πόλη της Θεσσαλίας, γνωστή και 
για το ούζο της - Διπλασιαζόμενο...εκ
φράζει έκπληξη.

7. Δεν...λείπει κανείς - Λεία... αε- 
τονύχηδων.

8. Παραγωγός ή έμπορος γεωργικού 
προϊόν μας - Βουλγαρική δυναστεία.

9. Τα είχε... τετρακόσια - Ο αριθμός 
473 (με γράμματα) - Τη ρίχνουν σε α
νεπιθύμητα σκυλιά.

10. Γενναιόδωρος.
11. Σύμβολο της αριθμητικής - Γιος 

του Ιακώβ - Βελγική πόλη.
12. Γ άλλος...άγιος - Σε μερικούς κι 

αυτά σπάνε.

__________ ΚΑΘΕΤΑ___________
1. Κατάσταση ή βιβλίο ονομάτων.
2. Δημόσιος υπάλληλος κι αυτός.
3. Ανατολίτικης π ροέλευσης μουσι

κό όργανο - Υγιεινό το χρώμα του.
4. Κατηγορία ψωμιών - Πρόθεση.
5. Οι π ερ ίεργο ι το χρησιμοποιούν  

πολύ - Συμπεραίνει - Σύμβολο της α
ριθμητικής.

6. Αφρικανός φύλαρχος - "...Γκάρτ- 
νερ", παλιά δ ό ξα  του Χόλλυγουντ - 
Χρονικός σύνδεσμος.

7. Συνδέει το φάρυγγα με το στομάχι.
8. Δ ώ μ α τα  κατοικ ιώ ν - Π ερ ίο δ ο ς  

χρόνου (καθ.)
9. Η διακήρυξη  της α ν εξα ρ τη σ ία ς  

τους έγινε το 1776 (αρχικά) - ·Μαρί...', 
γνωστή Γαλλίδα τραγουδίστρια.

10. Στα π ρόθυρα του...σπασίματος 
αυτός.

11. Σ. αυτή την ήπειρο βρίσκεται και η Βιρ
μανία - Μαζί με τοΦ.-φανέρωνα γρήγορη 
ενέργεια - Ξένο μέτρο επφανειών.

12. Στρατιωτικά τμήματα που δ εν  έ 
λαβαν μ έρ ο ς  σε ανατρεπτική πραξι
κοπηματική κίνηση.

ΛΥΣΗ
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Α Ν Ε Κ Δ Ο ΤΑ

Ποιος έφταιγε
Μ ετά το ξυλοκόπημα του ξενύχτη 

συζύγου:
Η σύζυγος: Οι φίλοι σου είναι η κατα

στροφή σου!
Ο σύζυγος: Το ξέρω. Αυτοί με έφ ε

ραν στο σπίτι. Εγώ δεν ήθελα νάρθω...

Τα ήθελε άσπρα...
Ενας ζωγράφος συναντά στην ε 

ξοχή ένα τσοπάνο με τα πρόβατά του.
- Μ. αφήνεις να ζωγραφίσω τα πρό

βατά σου; τον ρωτάει.
-Οχίταπροτμω άσπρα, ατανταοβοσκός.

Λάθος
Ο τροχονόμος ρωτάει τον οδηγό, 

που μόλις σταμάτησε μετά από περι
πετειώδη καταδίωξη:

- Γιατί κύριε δεν σταματήσατε αμέ
σως μόλις σας φώναξα;

- Συγνώμη κύριε τροχονόμε, δεν κα
τάλαβα ότι ήσαστε εσείς !.... Νόμιζα ότι 
φώναζε κάποιος που πάτησα...

Κρασοπατέρας
- Εγώ. λέει κάποιος σ. ένα φίλο του. 

ορκίστηκα στη γυναίκα μου να μην ξα- 
ναγυρίσω σπίτι μεθυσμένος...

- Κι ασφαλώς θα κράτησες το λόγο σου. 
Δεν θα έβαλες γουλιά στο στόμα σου...

- Οχι. Δεν ξαναγύρισα πια στο σπίτι 
μου...
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Jeans and Casual Wear

Levi's - Diesel - Chevegnion 
Uniform - Unlimited - Rifle 
Lee - Edwin - Polo - Armani 

Fruit of the loom

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 55, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΗΛ. 6919 367
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Υπερβολές
Δύο κυνηγοί συζητούν:
- Εγώ. λέει ο ένας, σκότωσα μια πέρ

δ ικα από απ όσταση πεντακοσ ίω ν 
μέτρων.

- Αυτό δεν  είναι τίποτε, λέε ι ο άλ
λος. Εμένα όταν με βλέπουν οι πέρδι- 
κες...παραδίνονται!

Ψέμματα
Δυο ψεύτες κουβεντιάζουν. Λέα οένας:
- Αυτή τη στιγμή μιά μύγα πετάει πά

νω από το καμπαναριό της εκκλησίας.
- Ναι, έχεις δίκιο, λέει ο άλλος.
- Μη μου πεις ότι τη βλέπεις και σύ;
- Οχι, αλλά ακούω το θόρυβο που 

κάνουν τα φτερά της!

Απάντηση
- Πετράκη τι σημαίνει "αυτοάμυνα", 

ρω τάει μια δασκάλα ένα  μικρό μα
θητή της.

- Να... όταν κάποιος, ας πούμε, υ
πογράψει ο ίδιος τον έλεγχό του, κυ
ρία!
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Μ η τ ρ ο π ο λ ί^  Μαγάρων και Σαλαμίνos με επιστολή 

του ευχαρ ισ τε ί γ ια  την αποστολή τευχώ ν του περιοδικού 

pas και το ν ίζε ι: "η καλαίσθητος εμφ άνισα , αλλά κυρ ίω ς  

η υψηλή στάθμη της ύλης έχουν α ναδε ίξε ι το υμέτερον  

π ερ ιοδ ικόν  ε ις  εν  εκ  τω ν  α ρ ίσ τω ν  εκ  τω ν  κυκλοφο- 

ρούντω ν εις  την χώραν ημών περιοδικώ ν".

Α σ τυ φ ύ λα κα ί Π ο ιμενίδη5 Σταύρος του Αλεξάνδρου 

που υπ ηρετε ί στο Α.Τ. Κ α τε ρ ίν ή  rrjs Α Λ  Πιερίας, εκ

φ ρ ά ζε ι τις θερμότατες ευχαρ ιστίες του προς όλους rous 

συναδέλφους  Αστυνομικού5 και Πολιτικούς υπαλλήλους 

οι οπ οίο ι του συμπαραστάθηκαν οικονομικά  oris δύσκο- 

λες πραγματικά στιγμές που περνάει ώ στε να αντιμετω 

π ίσ ε ι τα απαραίτητα γ ια  την  εγχείρησή του. Εύχομαι σε 

(5Aous oas και στις ο ικογένειές σας -αναφ έρε ι στην ευ

χαριστήρια  επιστολή του-υγεία , χαρά και κάθε ευτυχία.

^ 3 ^ 0  κ. Κ εφ αλίδης Αναστάσιος συγχαίρει την Ελληνική Α

στυνομία και ιδ ικότερα τους Αστυνομικού5 Μιχάλη  Μη

τρύπουλο και Μάγκα  Κων/νο, που με  την παρατηρητικό

τητα, το θάρρος, την ψυχραιμ ία, και την αποφασιστικό

τητα τους, κατάφ εραν να συλλάβουν τον  παραλίγο δο

λοφόνο του, ρισκάροντας την ίδ ια  τους τη ζωή.

|^37]Με ευχαριστήρια επιστολή του ο Ταγματάρχης ε.α. Κ.ΝΓΟ- 

ΚΟΣ Νικόλαος, κάτοικος Βόλου, ευχαριστεί και συγχαίρει 

την Ελληνική Αστυνομία και ιδ ια ίτερα  τον Αστυφύλακα 
ΚΟΥΓΧΟΥΛΑ Ιωάννη του Δημητρίου, του Τμήματος Ασφα

λείας, της ΑΑΜ αγνησίας, διότι ενώ βρήκε την τσάντα τη5 

συζύγου του με ικανό αριθμό χρημάτων κ Λ ι.  χωρίς να υ

πάρχει στην διάθεσή του η διεύθυνση, εντόπισε την κάτοχο 

τη ί ro0vcas και την παρέδωσε.

|^3<]0  Αθλητικός Σύλλογος "ΦΘΙΩΤ/Σ" ευχαρ ισ τε ί την Αστυνο
μική Διεύθυνση Βοιωτίας γ ια  την ανταπόκρισή τη$ στο α ί

τημά του γ ια  εν ισχυμένη παρουσία  Αστυνομικής δύνα

μης, στον αγώνα  τη$ ομάδο$ rous με τον Αρη Θηβών που 
έγ ιν ε  πρόσφατα  στο γήπεδο  τη$ Θήβας.

^37]0  Α σ τυ φ .(2 3 8 0 0 3 ) μ α ν ο υ ς α δ α κ η ς  Ν ικό λα ο ς  το υ  
Τμήματος Α σ φ α λε ία ς  Χ ανίω ν, ευ χ α ρ ισ τε ί τον Αρχηγό 

τηβ Ελληνική5 Αστυνομία$ που ε ν έκ ρ ιν ε  την  δ ιεν έρ 

γ ε ια  π ροα ιρετ ικού  εράνου μεταξύ του προσω πικού για  
την  ο ικομ ική  του εν ίσ χυση , ύστερα από τον σοβαρό  

τραυματισμό του, καθώ ς και όλους rous συναδέλφους  

τω ν  π ρ ο α να φ ερ ομένω ν  Υπ ηρεσ ιώ ν για  την  πρόθυμη 
ανταπόκρισή τους. Παρόμοιες ενέρ γε ιες , επ ισ η μα ίνε ι, 

πέρα από την  υλ ική  βοήθεια , εν ισ χύουν το πνεύμα αλ

ληλεγγύης και συμπαράστασης  μεταξύ τω ν σ υναδέλ

φ ω ν.

£3 ^Τ ο  Πολεμικό Ναυτικό αισθάνεται βαθύτατα  την υποχρέω

ση να ευχαρ ιστήσει θερμά  την  Αστυνομική Δ ιεύθυνση 
Καστοριάς, για  την  συνδρομή και το υψηλό υπηρεσιακό 

ενδ ιαφ έρον που επ έδ ε ιξε  κατά την διάρκεια  τω ν εκδη

λώ σεω ν τη$ Ναυτική$ Εβδομάδθ5 94 στην Καστοριά.

|^3<]Η κοινότητα Κορώνου ευχαρ ισ τε ί θερμά τον Διοικητή και 

όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμαΐ05 Φ ιλω τίου  

καθώς και τους άνδρες του Αστ. Σταθμού K opuvf6as για 

την συμμετοχή rous oris  έρευνες  ανεύρεση* τη5 εξαφ α- 

νισθείσης  (ήδη νεκρή$) A w as χήρας Κων.Βλακού, η ο

ποία ανευρέθη σε ερημ ική τοποθεσία του Μυώνα.

Πρωτοπρεσβύτερο5 του Ιερού Ναού T>)s navaYfas των 

Βλαχερνών, ε κ φ ρ ά ζε ι ns ολόθερμε* ευχαρ ισ τίε5  του 

προς το Υ Λ Τ . και τον Αρχηγό τη* Ελληνική* Αστυνομία*, 

γ ια  την ευ γ εν ικ ή  συμμετοχή του Τμήματος Μ ουσ ική* 

Μπάντα5 τη5 Ελλην. Αστυνομία5 ans ε ο ρ τ α σ τ ή  εκδη

λ ώ σ ε ι τη5 Evopfas που έγ ινα ν  πρόσφατα.

|^3<]θ  προϊστάμενο* του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί

δευσης τη5 Νομαρχίας Μ αγνησίας κΑπόστολος  Λαζά

ρου, ευχα ρ ισ τε ί την Α Λ  Μαγνησίας γ ια  την συμπαρά
σταση και την βοήθεια  που π ρόσφερε στην επ ιτυχημένη 

δ ιεξαγω γή τω ν Γενικών Εξετάσεων 1994.

Πρόεδρο5 τη5 Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι),
* τ η *  Επαρχίας Θήρα*, ευχα ρ ισ τε ί την Ελληνική Αστυνομία 

και ειδ ικότερα όλο το προσωπικό τη5 Αστυνομίας του  νη
σιού τη$ Σαντορίνη5 για  τον εντοπισμό και τη  σύλληψη  

σπείρας διακίνησης  ναρκω τικώ ν.

^ 3<]0 κ,Μιχάλη* Σωτ. Κατσικέας, από τα Τσέρι α τη* Μάνη*, κά
τοικος Αθηνών, ευχαρ ιστεί rous: Αστυφ. ΠΑΤΣΙΚΑ Παναγιώ

τη και ΠΕΤΡΑΚΟ Γεώργιο που υπηρετούν στο Τμήμα Ασφα- 

λείας Σπάρτης καθώς και τον Αστυφ.ΜΠΟΥΓΑΔΗ Γεώργιο 

που υπηρετεί στο Α.Τ. Σπάρτης, γ ια τ ί ενώ  ήταν τραυματι- 

σμένο$ στην κορυφή του Ταΰγετου χωρίς να μπορεί να 

περπατήσει, μπόρεσαν και έδωσαν τέλο* στην πρωτόγνω

ρη γ ι’αυτόν περιπέτεια. Ευχαριστεί επίσης τον ΑστΑ/ντή  

Αακωνίas, τον Διοικητή του ΑΤ,Σπάρτη*, καθώς και 7 πυ- 

ροσβέστε* και 1 δασοπυροσβέστη για  την αμέρκπη αν

θρωπιά και την συγκινητική αυτοθυσία που έδειξαν.

j ^ ] 0  κ.ΓΚΟΓΚΑΣ Κων/vos από τα  Κανάλια Κέρκυρα* ευχα

ρ ισ τε ί το προσωπικό τη$ Τροχαίας Ηγουμενίτσας και ε ι
δ ικότερα rous, Ανθ/μο ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ και Αρχ/κα ΓΑΤΣΙΟ 

για  την παντοειδή συμπαράσταση που π ρόσφ εραν σ' 

αυτόν και στην  ο ικογένειά  του σε τροχα ίο που συνέβη  

πρόσφατα στο 10 χλμ. πριν την Ηγουμενίτσα.
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Επιτροπή Προστασίας ΒΟΣΝΙΩΝ Παιδιών, α ισθάνεται 

β α θ ε ιά  υπ οχρέω ση να εκ φ ρ ά σ ε ι τις ε υ χ α ρ ισ τ ία  rrjs 

στην Δ ιμοιρ ία  Ειδικών Αποστολών crjs Ε λλη ν ική  Αστυ- 

ν ο μ ίas, γ ια  την άψογη συμπεριφορά και προσφορά  cous 

σαν οδηγο ί στην  εξυπηρέτηση τω ν 90 παιδ ιώ ν και τω ν  

συνοδών rous, κατά  την 7 ήμερη κρουαζιέρα που πραγ

ματοποίησαν μ ε  την  Ακτοπλοϊκή Εταιρεία  Βεντούρης στα 

Ελληνικά νησιά πρόσφατα.

|^3<]Η κοινότητα Β α σ ιλ ιά ,  τη* Νομαρχίας Λευκάδας απευθύνει 

"ενα μεγάλο ' ευχαριστώ, τόσο npos τον Διοικητή, όσο και 

npos όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματο* Βασι

λικής λόγω  τη ί άψογη* αστυνόμευσης που έκαναν στην πε

ριοχή κατά τη φ α ε ιν ή  καλοκαιρινή περίοδο. Η ικανοποίη

ση, τον ίζε ι στην ευχαριστήρια επιστολή του ο πρόεδρος 

κ,Σιδέρης, τόσο τω ν κατοίκω ν του χωριού όσο και των πα

ραθεριστών υπήρξε πολύ μεγάλη. Για τό λόγο αυτό, θεω
ρούμε πως ε ίνα ι χρέος μας να επισημάνουμε την ευσυνει

δησία rous και να τους συγχαρούμε.

]0  ToniK0s Εφοροί Προσκόπων Ρέθυμνου κ. Ξεν. Σπιταδά- 
κης καθώς και τριακόσια περίπου παιδιά του Σώματος Ελ

λήνω ν  Προσκόπων εκφράζουν, σε ευχαριστήρια επιστολή 

rous, ns θερμές τους ευχαριστίες προς τον Διοικητή Π .ΣΑ 

Κρήτη* και την  Ελληνική Αστυνομία* επειδή ε ίχαν την κα

λοσύνη να διαθέσουν για ns μετακινήσεις τω ν παιδιών από 

και προς το κατασκηνωτικό tous κέντρο, ένα λεω φορείο .

|0 κ. Ιωάννης Τσίγκος, ευχα ρ ισ τε ί την Τροχαία Ελευσίνος 
και συγκεκρ ιμένα  τον Αστυν-Α' ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Σπυρίδωνα 

και Ανθ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, διότι εργαζόμενοι 

πέραν του ω ραρ ίου τους, κατόρθωσαν να εντοπ ίσουν  
τον υπαίτιο , ο οποίος, με το αυτοκίνητό του παρέσυρε 

από το πεζοδρόμιο την άτυχη μητέρα του, με αποτέλε

σμα, να  ε κ π ν ε ΰ σ ε ι α ρ γό τερ α  στο χ ε ιρ ο υ ρ γ ε ίο  του 

Κρατ.Νοσοκομείου Νίκαιας.

jO Σύλλογος" Φ ίλ ω ν  Του Σιδηροδρόμου", ευχαρ ισ τε ί το 

ΚΣΓ' Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Α σφαλείας γ ια  την ά

ψ ογη φρούρηση τω ν επ ισήμω ν προσκεκλημένω ν του 

καθώ ς και γ ια  την εξα ιρ ετ ική  προθυμία  κατά την  εκ 

δήλω ση τω ν  εγκα ιν ίω ν  τω ν γ ρ α φ ε ίω ν  του Συλλόγου.

|0  Δήμαρχος της Νέας ιω νίας, ευχα ρ ισ τε ί και συγχαίρει 
την Ε λληνΜ π υνομ ία  και ε ιδ ικότερα το Δ/ντή και όλο το 

προσωπικό τη* Δ/νσης Avar. Αττική* γ ια  την επ ιδειχθεί- 
σα δ ιάθεση  συνεργασ ία* και ανάληψη πρωτοβουλιών, 

αναφ ορικά  με όλη  την οργάνωση τη* υποδοχής και εν

θρόνισης του  νέου  Μ ητροπ ολίτη  Νέας Φ ιλαδ έλφ εια ς  

που έγ ιν ε  πρόσφατα.

£ 3 ^ 0  κ,Βασίλης Κυριακόπουλος, ευχαριστεί τον Αρχιφύλακα 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο, του Τμήματο* Τροχαίας Αθηνών, διότι τον 

έσωσε κυριολεκτικά από την μανία αλλοδαπού που επιτέθηκε 
αναιτιολόγητα, με πέτρες αρχικά κατά του αυτοκινήτου που 

επέβαινε και με κλωτσιές και τα χέρια όταν σταμάτησα Ο Αρ
χιφύλακα* ήλθε τρέχοντα*, συνεπλάκη με τον μαινόμενο αλ

λοδαπό και με τη βοήθεια άλλου συναδέλφου του μπόρεσαν 

και ακινητοποίησαν το δράστη. Σημειωτέον ότι, ο Αρχυφύλα- 
k o s  στην προσπάθειά του αυτή τραυματίστηκε.

£ 3 ^ 0  Πανασ ιολογιώ τατο* Αρχιμανδρίτης Ιλα ρ ίω ν  Αθανά

σιος, πρόεδρος του  Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιε

ρού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Παναγίας 

Κύκκου Ταύρου, ευχα ρ ισ τε ί τον  Αρχηγό τ η ί Ελληνική* Α
στυνομίας, γ ια  την προσφορά του Τμήματος Μουσικής 

κατά την πανήγυρι του Ναού που μ ε  την παρουσία  τη* 
ελάμπρυνε την λιτάνευση τη* I. Eik0vos τηβ θεομήτορο ί.

^3^)0  Σύμβουλος Π ρεσβείας Α' κ. Αριστείδης Αγαθοκλής του 
Ελληνικού Κλιμακίου  Ζάγκρεμπ, σε έκθεσή του σχετικά  
με  την απόδοση εργασ ίας του Υπαστ. ΣΤΑΥΡΟΥ Ιωάννη, 

κατά  το διάστημα τη* Ελληνική* Π ροεδρ ία* στην ECMM, 

επ ισημα ίνει μεταξύ άλλω ν ότι, η παρουσία του ανω τέρω  

αξιω ματικού σ 'αυτή  τη γεμάτη ιδ ια ιτερότητε* εξάμηνη α

ποστολή, υπήρξε απόλυτα επιτυχή*.

[)3<]0  Πρόεδροί και τα μέλη  τη* Εκτελεστική* Επιτροπής του 

Παγκόσμιου πρωταθλήματος Ξιφασκίας, ευχαριστούν θερ

μά την  Ελληνική Αστυνομία για την αμέρκπη βοήθεια και 

συμπαράσταση που έδειξε  κατά την διεξαγωγή του Παγκο

σμίου  Πρωταθλήματος Ξιφασκίας που έγ ινε  στην Αθήνα, 

στο Στάδιο Ειρήνη* και Φ ιλίας, από 3 εω * 8 Ιουλίου 1994.

[̂ 33<]0  Μ ητροπολίτη* Λέρου, Κάλυμνου και Αστυπαλαίας Νε

κτάριος, ευχαρ ισ τε ί τον Δ ιοικητή και όλο το προσωπικό 
του Α.Τ. Καλύμνου γ ια  την φ ιλότιμη προσπάθεια που κα

τέβαλαν  προκειμένου να τηρήσουν την τάξη κατά την ε

π ίσκεψ η του Τ ιμ ίου Λειψάνου τη ί Ayfas Αικατερίνης.

]0  Δ ιευθυντή* του Γενικού Π ερ ιφ . Νοσοκ. Γ. Παπανικο- 

λάου κ. Παν. Σπύρου καθώς και οι συνεργάτες του, εκ

φράζουν τις θερμές τους ευχαρ ιστίες στον Δ/ντή τη ί Δ/ν

σης Τροχαίας Αττικής και σ 'όλο το προσωπικό τη* για την 

ταχεία  και ασφ αλή  διακομιδή μοσχεύματος καρδιάς που 

ε ίχ ε  σαν αποτέλεσμα  την επ ιτυχ ία  της μεταμόσχευσης.

[^Ε υ χα ρ ισ το ύ μ ε την Αστυφ-ΛΟΓΑΡΙΔΟΓ Σοφία, του Τμήμ. Τρο

χαίας Καισαριανής για την συνεργασία τη* με το περιοδικό μας.

^^Ε υ χ α ρ ισ το ύ μ ε  την κ. Βάσια Λιβιτσάνου-Υδραίου και το κ. 

Παντελή Υδραίο για τη συνεργασία rous με το περιοδικό μαί.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994/679



ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η 'Αστυνομική Επιθεώρηση’ δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και 

επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από μετάφραση ή απο
τελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την 
Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.

Οι υποβαλλόμενες εργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλο
γραφημένες σελίδες, συνοδεύονται ατό ανάλογο φωτογραφικό υλικό κα υπο
γράφονται από το συγγραφέα ο οποίος έχει κα την ευθύνη για το περιεχόμενο.

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα επιτροπή του Περιο
δικού. ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα δύο (2) εσώφυλλα του εξωφύλ

λου, τρεις (3) τετράχρωμες σελίδες και τρεις (3) ασπρόμαυρες. Ο ωφέλιμος χώ
ρος κάθε σελίδας είναι 24 X 17.2 cm. Οι τιμές των καταχωρουμένων διαφημίσεων 
έχουν καθορισθεί ως εξής:

Ιοεσώ φυλλο εξωφύλλου: 200.000,2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 180.000.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000, ασπρόμαυρη: 100.000,
1/2 σελίδας τετράχρωμης: 80.000, ασπρόμαυρης: 50.000.
1/4 σελίδας τετράχρωμης: 50.000. ασπρόμαυρης: 30.000.
Γ ια όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρήσεις μιας διαφήμισης γίνε

ται έκπτωση 10%. έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% και για δώδεκα συνεχείς κα- 
τ αχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώ
σεων, επιβαρύνονται με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται 
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 καταχώριση 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 ενδιαφερόμενοι για κατ αχ ώριση διαφημίσεω νή για οποιαδήποτε άλλη σχε- 
τική πληροφορία δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού 
(τηλ. 8676.401),-_____________________________________________________

Δ ΕΛΤΙΟ  ΕΓΓΡΑΦ ΗΣ ΣΥΝΔΡΟ Μ ΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό 
"Αστυνομική Επιθεώρηση" ξΑριστοτέλους 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...................

Ο Ν Ο Μ Α ΤΕ Π Ω Ν Υ Μ Ο :.......................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜ Α:.......................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.........................................................................................
ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Ο :...................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.........................
(Υπογραφή).........................................................................................

Γ ια άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 867 7.0 7 4

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ
Αριστοτέλους 175,11251. Αθήνα

Διευθυντής: Α σ τ / μ ο ς  Α  Χ ρ η σ τ ό ς  

Μ α κ ρ ή ς ,  Αρχισυντάκτης: Α σ τ / μ ο ς  Β 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Μ π ο ύ ρ χ α ς ,  Ηλεκτρονική  

σελιδοποίηση: 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  Κ ω ν .  Κ α -  

τ σ ι ν ο ύ λ α ς ,  Α ρ χ / κ α ς  Κ ω ν .  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 .  Φώ
τ ι ο ς  Μ α κ ρ ο ζ α χ ό π ο υ λ ο ς ,  Γραμμα
τεία: Υ π α σ τ / μ ο ς  Α .  Κ ω ν .  Δ α ν ο ύ σ η ς .  

Π . Υ .  Μ α ρ ί α  Κ ω ν ο τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ .  Π . Υ .  

Κ ω ν .  Π λ ε υ ρ ι τ ά χ η ς ,  Φ ω το γ ρ α φ ικ ό  
Α ρ χ ε ίο :  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 .  Διαχείριση: 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 ίω 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 ίε ς :  Α ρ 

χ / κ α ς  Mi x .  Ρ α φ τ ό π ο υ λ ο ς ,  Α ο τ / κ α ς  

Ε υ ό γ γ .  Π α π α τ σ 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 ω τογραφ ικό  Σ υ ν ερ γ ε ίο : 
5247.616, Fax:8676.633.

Φιλμς - Μοντάζ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Α.Ε.Β.Ε.

Α υλώ νος152 - Αθήνα

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Ηρακλείου 145, Περισσός

680\ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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