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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η ιστορική επέτειος του Επους του ’40 

γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα 
σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας, 

όπου έγιναν συγκεντρώσεις, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις.
Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν η Θεσσαλονίκη, που γιόρταζε ακόμα 

τον προστάτη της Αγιο Δημήτριο και την επέτειο της Απελευθέρωσής της.
Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, που έγινε παρουσία των κ.κ. Υπουργών 
Εθνικής Αμυνας Γεράσιμου Αρσένη, Δημόσιας Τάξης Στέλιου Παπαθεμελή, 

Τύπου και Μ.Μ.Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου και Μακεδονίας-Θράκης Κων/νου Τριαρίδη, 
ξεχώρισε η άψογη εμφάνιση των πεζοπόρων και μηχανοκινήτων τμημάτων

της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Στο  ε ξ ώ φ υ λ λ ό  μ α ς : Από τις εκδηλώ σεις
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά των Ναρκωτικών.

Τα κ ε ίμ ενα  των συντακτών και σ υνεργατώ ν του περιοδικού  
απηχούν τις δ ικές τους απόψ εις και δ ε ν  εκφ ρ άζουν απαραίτητα  
τις επ ίσημες θ έ σ ε ις  του Υπουργείου Δ ημόσ ιας Τάξης.
Κ είμενα  που δημοσ ιεύοντα ι ή όχι, δ ε ν  επιστρέφονται.
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Εκτίμηση αποτελεσμάτων 
της Τρίτης Ελληνικής προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης *

Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας διεδραμάτισε τριπλό ρόλο ήτοι:

1. Ελαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας κατά τις διάφορες συ
σκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας (Συμβούλιο Κο
ρυφής στην Κέρκυρα, Ατυπα Συμβούλια, Διάφορες Ομάδες Εργα
σίας κ.λπ.1

2. Οργάνωσε, αυτό το ίδιο, ορισμένες συσκέψεις στην Ελλάδα 
(Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη, Διευ
θυντικές Ομάδες στην Αθήνα) και τέλος

3. Προετοίμασε και προώθησε ορισμένα σημαντικά θέματα του 
Τίτλου VI "Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων" της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ενωση, με τους Αξιωματικούς του, που συμμε
τείχαν ή Προήδρευσαν σε 18 Ομάδες Εργασίας.

Δεν θα σταθούμε πολύ στους δύο πρώτους ρόλους, για τους 
οποίους ως γνωστόν υπήρξε καθολική ομολογία ότι τα μέτρα α
σφαλείας που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων και ο 
τρόπος διοργάνωσής τους, υπήρξαν πράγματι υποδειγματικά.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μόνο, ότι κατά το χρονικό διάστημα 
της Ελληνικής Προεδρίας δραστηριοποιήθηκε ολόκληρος ο μηχανι
σμός της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα στο Συμβούλιο Κο
ρυφής της Κέρκυρας απασχολήθηκαν 2.350 Αστυνομικοί, εκ των ο
ποίων 2.200 μεταφέρθηκαν από την Αθήνα, με τρία οχηματαγωγά 
πλοία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ως χώροι διαμονής τους.

Η άρτια οργάνωση και ο άριστος συντονισμός των δυνάμεων 
ασφαλείας απέσπασε τα ευνοϊκά σχόλια των Συνέδρων.

Αναφορικά με τον τρίτο ρόλο, που περιέχει θέματα ουσίας και 
οργανωτικά και που αποτελεί το κυρίως αντικείμενο αυτής της ε 
κτίμησης, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

Από τις αρχές ακόμη του 1993 το Επιτελείο του Υπουργείου μας 
άρχισε την προσπάθεια για την έγκαιρη προετοιμασία των υπηρε
σιών του, ώστε η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
να γίνει χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι Υπηρεσίες μας όμως, 
είχαν να αντιμετωπίσουν κατά το χρονικό εκείνο διάστημα σημα
ντικές δυσκολίες, γιατί έπρεπε να προετοιμάσουν δύο εναλλακτικά 
προγράμματα εργασιών, ήτοι ένα που θα εφαρμοζόταν σε περί
πτωση που η Προεδρία θα ασκείτο με το καθεστώς της Προεδρίας 
του 1988 (διακυβερνητική συνεργασία οπότε πολλές από τις συ
σκέψεις θα εγίνοντο στη χώρα μας) και ένα για την περίπτωση ά
σκησής της με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ σε ισχύ, όπως και έγινε.

Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ως κυρίως αρμόδιο για τον χει
ρισμό των περισσοτέρων θεμάτων στους νευραλγικούς τομείς της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά την Ελληνική 
Προεδρία, η οποία ως γνωστό συνέπεσε με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυ
ση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών, ώστε να παρέ
χεται η βεβαιότητα στον Ευρωπαίο Πολίτη ότι η δημιουργία ενός 
χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, όχι μόνο δεν θα αποβεί σε βάρος 
της ασφαλείας του, αλλά θα την κατοχυρώσει περισσότερο στο 
μέλλον, χάρις στη συστηματικότερη και πιο οργανωμένη συνεργα
σία μεταξύ των Κρατών Μελών. Κυρίαρχο στόχο έθεσε, την προώ
θηση και ολοκλήρωση των εργασιών υλοποίησης της ενιαίας εσω
τερικής αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7Α της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη λήψη των προαπαιτουμένων εκεί
νων μέτρων, τα οποία θα αντισταθμίσουν το έλλειμμα δημόσιας α
σφάλειας που θα δημιουργηθεί από την κατάργηση των εσωτερι
κών συνόρων.
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Ι τ ο  στόχο αυτό περιελήφθησαν:
α) Η ολοκλήρωση τω ν εργασιών κατάρτισης της Σύμ

βασης για την Γδρυση και λειτουργία  του Ευρωπαϊκού Συ
στήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

β) Η ολοκλήρωση τω ν εργασιώ ν κατάρτισης και η υπο
γραφή της Σύμβασης για την ίδρυση και λειτουργία  του Ευ
ρωπαϊκού Συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

γ) Η ολοκλήρωση τω ν μέτρω ν εφαρμογής της Σύμβα
σης για τη  δ ιέλευσ η τω ν Εξω τερικώ ν Συνδρων και

δ) Η ολοκλήρωση τω ν μέτρω ν εφ αρμογής της Σύμβα
σης του Δουβλίνου με την οποία καθορίζεται το αρμόδιο Κράτος 
- Μέλος για την εξέταση αίτησης ασύλου, καθώς και η προσπάθεια 
για την επικύρωση της Σύμβασης αυτής από όλα τα Κράτη Μέλη.

Οι εργασίες για τις συμβάσεις αυτές σχεδόν περατώθηκαν, γε
γονός το οποίο μπορεί να εγγράφει' ως επιτυχία της Προεδρίας 
μας και παραμένουν προς επίλυση μόνο ορισμένα οριζόντια προ
βλήματα, όπως είναι η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
ο ρόλος των Εκτελεστικών Επιτροπών και η διαβούλευση με το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πέραν των ανωτέρω αντισταθμιστικών μέτρων, η Προεδρία μας 
κινηθείσα στα πλαίσια του προγράμματος δράσης που εγκρίθηκε 
για το 1994 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 93:

1) Π ροώ θησ ε την κοινή δράση στην εναρμονισμένη ε 
φαρμογή του  ορισμού του  πρόσφυγα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο ΙΑ  της Σύμβασης της Γενεύης.

2) Αρχισε τ ις  ερ γ α σ ίες  για τον καθορισμό τω ν ελ α χ ί- 
στων εγγυήσ εω ν, που πρέπει να υπάρχουν κατά την ε ξ έ 
ταση τω ν α ιτήσεω ν ασύλου.

3) Π ροώ θησε τις  ερ γ α σ ίες  εξέτα σ η ς της πρότασης Κα
νονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον καθο
ρισμό των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων πρέπει να έχουν 
θεώρηση κατά την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 100Γ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

4 ) Κ ατήρτισε σχέδιο ψ ηφ ίσ ματος που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο του Ιουνίου σ χετικά  με τον περιορισμό της εισόδου  
πολιτών τρ ίτω ν  χω ρώ ν στα Κράτη Μέλη με σκοπό την εργασία.

Με το ψήφισμα αυτό αναγνωρίζεται η ανάγκη της κοινοτικής 
προτίμησης στην απασχόληση, τονίζεται ο περιοριστικός χαρα
κτήρας των πολιτικών εισδοχής για υπηκόους τρίτων χωρών και 
καθιερώνονται αρχές, που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις Εθνι
κές νομοθεσίες, μέχρι 1/1/1996.

5) Επέτυχε την επίλυση του χρονίζοντος από 2ετίας περίπου, 
προβλήματος, της επιλογής του τεχνικού Συμβούλου που θα ασχο
ληθεί με τη μελέτη σκοπιμότητας, προκειμένου να δημιουργηθεί το 
Ευρωπαϊκά Σύστημα ανταλλαγής δακτυλικώ ν αποτυπωμά
τω ν των αιτούντων άσυλο (EYRO- DAC), το οποίο θα βοηθήσει στον 
εντοπισμό πολλαπλών και δολίων αιτήσεων ασύλου.

δ) Επέτυχε τη  συμφω νία  για την πραγματοποίηση κατά το 
β' εξάμηνο του 1994 Σεμιναρίου Εκπαιδευτών σ ε θ έμ α τα  ξ ε 
πλύματος χρημάτων και ανάλυσης της εγκληματικότητας.

7) Σ υ ν έτα ξε  έγγρ α φ ο  το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία 
για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να εκτιμηθεί 
το  φαινόμενο του  ρατσισμού και της ξενοφ οβ ίας.

8) Επέτυχε συμφωνία για προώθηση του θέματος των νομίμων

επισυνδέσεων επί τω ν τηλεπικοινωνιών σύμφωνα και με τις
νέες τεχνολογίες (κινητή τηλεφωνία, δορυφορική επικοινωνία).

9) Π ροώ θησ ε και εν ίσ χ υ σ ε το  θέμ α  σ υνεργασ ίας και 
βοήθειας με τρ ίτε ς  χώ ρ ες και κυρίως με εκείνες της Κεντρικής 
Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης ενώ 
έθεσε το θέμα της ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας με την 
Κύπρο και τη Μάλτα και

10 ) Δρομολόγησε ερ γα σ ίες  για τη δ ιερεύνηση του  φ α ι
νομένου της Δ ιεθνώ ς Οργανωμένης Εγκληματικότητας, της
εμπορίας ανθρωπίνων υπάρξεων, της παράνομης διακίνησης αντι
κειμένων πολιτιστικής αξίας και του περιβαλλοντολογικού εγκλήμα
τος.

Ηδη από τις αρχές της Προεδρίας μας λειτουργεί στη Χάγη η 
Ευρωπαϊκή Μονάδα για τα ναρκωτικά IEDUI που αποτελεί τον πρό
δρομο της EUROPOL και προωθήθηκαν διάφορα θέματα που αφο
ρούν στη λειτουργία της Μονάδος, όπως ο προϋπολογισμός, πρό
ληψη και νομικό καθεστώς του προσωπικού.

Ως επιτυχία πρέπει να καταγραφεί η εκλογή του Γερμανού STOR- 
BECK ως Συντονιστού της ECU.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε εν συντομία στο 
Ατυπο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Θεσσαλονίκης κατά 
το οποίο εξετάσθηκε λεπτομερώς η ανακοίνωση της Επιτροπής για 
τη Μετανάστευση και το Ασυλο. Κατά τη συνάντηση αυτή η οποία 
χαρακτηρίσθηκε επιτυχής, ανταλλάχθησαν απόψεις για την πίεση 
των μεταναστευτικών ρευμάτων και τα αίτια των ροών αυτών και 
τονίσαμε την ανάγκη αντιμετώπισης αυτών με κοινωνικοοικονομικές 
παρεμβάσεις. Επίσης αναλύθηκε το πρόβλημα της προσωρινής προ
στασίας των ατόμων που είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τις 
ζώνες υψηλού κινδύνου και διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή αλληλεγ
γύη θα μπορούσε στο θέμα αυτό να παίξει το σημαντικότερο ρόλο.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά, θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι η Ελληνική Προεδρία στα θέματα του τρίτου βάθρου της Συν
θήκης της Ενωσης υπήρξε πράγματι επιτυχής παρά το γεγονός ότι, 
αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, γιατί όπως επεσήμανα και στην 
αρχή, αυτή συνέπεσε με το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των 
εργασιών μας προς τα νέα δεδομένα του Μάαστριχτ.

Εξ άλλου θα πρέπει να επισημανθεί ότι η οποιαδήποτε πρόοδος 
των εργασιών στον όποιον τομέα, εξαρτάται μεταξύ άλλων και από 
τη συμβατική διάθεση των εταίρων μας για την οποία πολλές φο
ρές δεν είχαμε και τόσο σαφείς ενδείξεις.

Μπορεί να μην επιτεύχθηκαν θεαματικά αποτελέσματα, του βε- 
ληνεκούς της διερεύνησης αλλά οπωσδήποτε πολλά σημαντικά θέ
ματα προωθήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε όπως παραδέχθηκαν 
πολλές αντιπροσωπίες στα διάφορα επίπεδα, να αποτελούν σίγου
ρα επιτυχίες που θα συμβάλουν στην ιδέα της Ευρωπαϊκής ολο- 
κλήρωσης-

* Ομιλία του Ταξιάρχου κ. Νικολάου Παπαζαφειρίου, Δ/ντού της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ΥΑΤ. ως εκπρο
σώπου του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Στέλιου Παπαθεμελή 
(Προέδρου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ
σεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης), στην ημερίδα του Ε.Κ.Ε.Μ με θέμα 
"Εκτίμηση αποτελεσμάτων της Τρίτης Ελληνικής Προεδρίας", την 
12/9/1994, στο Υπουργείο Εξωτερικών.
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Η ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΡΑΧΩΝ *
Κατά τη διάρκεια των Αστυνομικών επιχειρήσεων που έχουν 

σκοπό την τήρηση ή την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, η κα
ταγραφή των αποδείξεων έχει μεγάλη σημασία.

Σε πολλές περιοχές δικαιοδοσίας της Χωροφυλακής στο Βέλγιο 
έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες στο τομέα αυτό.

Για παράδειγμα στην GAND έχουν δημιουργηθεί κινητές μονάδες 
παρατήρησης, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες με έντονο βαθμολογικό 
ενδιαφέρον, καθώς επίσης και σε διάφορες τοπικές εορτές. Αυτό 
το σύστημα περιλαμβάνει την εποπτεία και τον έλεγχο μιας συγκε
κριμένης περιοχής με 16 βιντεοκάμερες τοποθετημένες σε επι
λεγμένα σημεία. Οι κάμερες μπορούν να μετακινούνται ανάλογα με 
τις εντολές της διοίκησης, ώστε να είναι δυνατή η συνολική επο
πτεία του καλυπτόμενου τομέα.

Επίσης στη περιοχή της BRUGES έχουν πραγματοποιηθεί τέστ 
με 2 βιντεοκάμερες τοποθετημένες επάνω σ' ένα όχημα χωροφυ
λακής. Η ιδέα αυτή έχει προέλθει από τις Κάτω Χώρες όπου οι 
κινητές μονάδες διαθέτουν πολλά οχήματα, στα οποία είναι τοπο

θετημένα κινηματογραφικά μέσα. Η εξασφάλιση τέτοιων μέσων δί
νει στην Αστυνομία ένα επιπλέον προληπτικό πλεονέκτημα. Η ε 
μπειρία δείχνει ότι η χρησιμοποίηση οπτικών και κινηματογραφικών 
μέσων από τις Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μπορεί να ενεργήσει 
προληπτικά στη περίπτωση των Hooligans.

Στην περιοχή των Βρυξελλών, παρόμοια μέσα, χρησιμοποιούνται 
από πολύ καιρό από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες επ' ευκαιρία των 
ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Εχουν δημιουργηθεί μονάδες που α
ποτελούνται από τον επικεφαλής, εναν ηχολήπτη δύο κινηματογρα
φιστές, ένα φωτογράφο και ένα χωροφύλακα επιφορτισμένο με 
την ασφάλεια της μονάδας.

Ο τύπος της μονάδας αυτής δημιουργήθηκε με βάση το Βρετα
νικό σύστημα που εφαρμόζει η Αστυνομία του Λονδίνου. Ο η
χολήπτης χειρίζεται ένα μαγνητόφωνο εγκαταστημένο σ' ένα TIME 
INDEX RECORDING SYSTEM που επιτρέπει να καταγράφονται με α
κρίβεια οι χρόνοι εγγραφής της ομιλίας. Το μηχάνημα αυτό χρησι
μοποιείται για να καταγράφονται όλα τα στοιχεία ενός γεγονότος.
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Οι εικόνες πρέπει απαραίτητα να έχουν αποδεικτική αξία. Αυτό 
εξαρτάται πάνω απ' όλα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
για εγγραφή. Η επιλογή της μηχανής, ο αντικειμενικός φακός, το 
αρνητικό φιλμ πρέπει να είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Το ίδιο σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του τύπου και χρόνου 
λήψης της εικόνας. Η αξία της απόδειξης κρίνεται σε σχέση με 
τον αριθμό και την ποιότητα των επιδεικνυόμενων στοιχείων.

Ετσι μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξη του καταγραφόμενου 
ήχου σε συνάρτηση με την εικόνα μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα 
της βιντεοσκόπησης σε σχέση με την φωτογραφία. Η αποδεικτική 
αξία των εικόνων κρίνεται ομοίως εάν ο οπερατέρ καταγράφει 
συγχρόνως με τις αξιόποινες πράξεις και τις περιστάσεις κάτω α
πό τις οποίες έγιναν οι προηγούμενες.

Η τοποθέτηση της μηχανής και η τεχνική ποιότητα της λήψης 
της εικόνας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Ετσι όσον αφορά, τις βι
ντεοσκοπήσεις, ο δικαστής εύκολα να μπορεί να ελέγξει τον ακριβή 
τόπο από τον οποίο έχει ληφθεί η εικόνα, αντίθετα με την φωτο- 
γράφιση που είναι πάντα εύκολο.

Η ποιότητα λήψης της εικόνας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 
στην απόφαση του δικαστή, διότι πολλές φορές ο δικαστής δεν 
μπορεί να αρκείται στις προσωπικές του γνώσεις και αντίληψη που 
έχει για την υπόθεση που εκδικάζει, αλλά πρέπει να στηριχθεί στα 
διάφορα έννομα στοιχεία που του παρέχονται.

Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μια βιντεσκόπηση δεν έχει καθαρή 
λήψη και ο δικαστής δεν μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τον τόπο

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Οι εικόνες του βίντεο πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέ

σεις για να μπορούν να έχουν αποδεικτική αξία.
Πρωταρχικά πρέπει να έχουν ληφθεί με τρόπο επιτρεπτό και 

νόμιμο. Δεν πρέπει να έχουν ληφθεί με παραπλάνηση ή προβοκά
τσια, πρέπει επίσης να σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα και 
το δικαίωμα υπεράσπισης του καταγραφόμενου.

Η υπεράσπιση του καταγραφόμενου πρέπει απαραίτητα να μπο
ρεί να λαμβάνει γνώση των αποδείξεων και του φακέλλου που 6η- 
μιουργήθηκε με τις παραπάνω μεθόδους.

Είναι φανερό ότι κάτω από το παραπάνω πλαίσιο τίθεται το ε 
ρώτημα μήπως οι αίθουσες δικαστηρίων μεταβληθούν σε αίθουσες 
προβολής;

Ο φωτογράφος είναι επιφορτισμέ
νος να αποθανατξει στο αρνητικό τους 
δράστες παρανόμων πράξεων με ταυ
τόχρονη ένδειξη του χρόνου λήψης, γι' 
αυτό χρησιμοποιείται μιά φωτογραφική 
μηχανή στην οποία είναι ενσωματομένο 
ένα ZOOM 70-210mm. και ένα σύστημα 
εγγραφής στη φωτογραφία χρόνου 
λήψης. Η λήψη φωτογραφίας είναι α
παραίτητη άν λάβουμε υπ' όψη το γε
γονός ότι η βιντεοσκόπηση που πραγ
ματοποιείται την νύκτα, πολλές φορές 
είναι ακατάλληλη για την ανακάλυψη 
των ταραχοποιών. Μπορούμε να πούμε 
ότι η φωτογραφική μηχανή δρά ση- 
μπληρωματικά σε σχέση με την βιντεο
κάμερα και αντίστροφα.

Η χρήση της βιντεοκάμερας προ
σφέρει μερικές φορές μια τεράστια 
βοήθεια στο έργο της Αστυνομίας, για
τί μ' αυτή μπορούμε να καταγράψουμε 
μια ολοκληρωμένη σκηνή, γεγονός που 
η φωτογραφική μηχανή δεν το επιτυγ
χάνει, αφού αυτή αποθανατξει μιά συγκεκριμένη στιγμή.

Οι βιντεοκάμερες είναι κι αυτές εφοδιασμένες με σύστημα έν
δειξης χρόνου βιντεοσκόπησης. Λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός 
ότι αυτά τα μέσα καταγράφουν ένα περιστατικό, ενώ συγχρόνως 
μπορούν να αναφέρουν και το χρόνο καταγραφής, είναι εύκολο να 
δημιουργηθούν δικαστικοί φάκελλοι οι οποίοι θα περιέχουν αναντίρ
ρητα αποδεικτικά στοιχεία. Τα μέλη αυτών των μονάδων έχουν 
προηγουμένως εκπαιδευτεί σε συνθήκες ταραχών, ώστε να μπο
ρούν να επιτύχουν στο έργο τους.

Α ξ ξε ι  να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για μέσα που έχουν με
γάλη επιτυχία, διότι οι Hooligans και οι ταραχοποιοί τα φοβούνται.
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λήψης, ακόμα και άν γνωρίζει τον τόπο από προσωπική αντίληψη 
δεν μπορεί να δώσει αποδεικτική αξία στη βιντεοσκόπηση.

ΛΑΘ Ο Σ ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το βίντεο ή το  φιλμ μπορεί να αποτελέσει ένα αδιαμφισβήτητο 

αποδεικτικό στοιχείο. Εν τούτοις το καθένα περικλείει ορισμένα αρ
νητικά σημεία πρακτικής αξίας. Το κόστος του κινηματογραφικού 
εξοπλισμού είναι μεγαλύτερο απ' ότι οι φωτογραφικές μηχανές.

Η ποιότητα του μέσου είναι ομοίως υπό αμφισβήτηση. Ετσι με 
μια βιντεοκάμερα παλαιός τεχνολογίας ένα σταμάτημα της εικόνας 
δεν μπορεί να γίνεται χωρίς απώλεια στην ποιότητα της εικόνας. 
Επίσης παρατηρείται απώλεια καθαρότητας της εικόνας αν αναπα- 
ραγόγεται πολλές φορές γεγονός που δεν συμβαίνει με την φω
τογραφία.

Οι βιντεοσκοπίσεις αυτές μπορούν να γίνουν συλλογή. Λαμβά- 
νοντας υπόψη την διάρκεια και το κόστος ο οπερατέρ μπορεί να 
αποφασίζει να μην βιντεοσκοπίσει γεγονότα που δεν κρίνει απα
ραίτητα.

Κατά την βιντεοσκόπιση μεγάλο ρόλο παζει η ευταξία, επί 
πλέον η παράθεση των εικόνων μπορεί να επηρεάσει την αντικει
μενικότητα της εγγραφής. Αν φανταστούμε π.χ. μιά σειρά εικόνων 
όπου βλέπουμε ένα άτομο να περιπλανιέται στο δρόμο, μιά άλλη 
σειρά εικόνων και δείχνει ένα χέρι να κρατάει ένα σφυρί, που δεί
χνουν πλάνα από μιά σπασμένη βιτρίνα. Αυτή η παράθεση εικόνων 
μπορεί να οδηγήση σε λάθος συμπεράσματα.

Τέλος πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι με αυτό το άρθρο δεν θέ
λουμε να ισχυριστούμε ότι η βιντεοσκόπηση είναι το μέσο κατηγο

ρίας, αλλά επίσης μπορεί να γίνει το μέσο υπεράσπισης για τον 
κατηγορούμενο. Παράδειγμα του γεγονότος αυτού είναι η παρακά
τω υπόθεση: Κατά την διάρκεια της προσαγωγής στο ακροατήριο 
τις υπόθεσης της εταιρείας TESSENDERLOO CHEMIO για μόλυνση 
του ύδατος, η υπεράσπιση έδ ειξε  στο δικαστήριο βίντεο όπου φαι
νόταν ότι το χρησιμοποιούμενο νερό του εργοστασίου περνούσε 
κατά την έξοδό του από ειδικά φίλτρα για επεξεργασία.

Οι βιντεοσκοπημένες εικόνες είχαν τραβηχθεί από επώνυμο ο
περατέρ, από την δικαστική Αστυνομία και από την ίδια την εταιρεία. 
Κατά την ακροαματική διαδικασία οι παρατηρητές βεβαίωσαν ότι η 
TESSENDERLOO CHEMIO επένδυσε ένα εκατομμύριο φράγκα στην 
κατασκευή εγκαταστάσεων για επεξεργασία των χρησιμοποιημέ
νων υδάτων και την ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων επεξεργασίας.

Αποτέλεσμα: Οι κοινοτικές αρχές της TESSENDERLOO αποφάσι
σαν να μην καταγγείλουν την άδεια εξόρυξης που είχε δοθεί στην 
εταιρεία.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗ Π Ο ΙΝ ΙΚ Η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η απόδειξη στη ποινική διαδικασία είναι ένα θέμα που γίνεται 

συχνά αντικείμενο διαφωνιών. Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζε
ται από ενδιαφέρον αυξανόμενο σ' αυτό το τομέα, χωρίς αμφιβο
λία. Η ανάπτυξη των τεχνικών δυνατοτήτων στην έρευνα δεν είναι 
ξένη σ' αυτό το φαινόμενο. Η απόδειξη στην ποινική διαδικασία εί
ναι αποτέλεσμα της προόδου της ποινικής διαδικασίας, έτσι τίθεται 
το ερώτημα, πώς θα αποδειχθεί η ενοχή ενός ατόμου σε σχέση 
με μία αξιόποινη πράξη; Δημιουργείται μιά κατάσταση έντασης με
ταξύ μιάς τάσης της κοινωνίας που θέλει να τιμωρείται ένα άτομο
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που ενεργεί μια αξιόποινη πράξη και μιά άλλη τάση που θέλει να 
προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του κατηγο
ρουμένου. Μετά την δημιουργία του Ευρωπαϊκού τμήματος για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και των θεμελιωδών ε 
λευθεριών, λαμβάνεται υπ' όψη περισσότερο από το παρελθόν θε
μελιώδη δικαιώματα όπως: το δικαίωμα υπεράσπισης, εκδίκασης 
της υπόθεσης μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. Ετσι μπορούμε να 
πούμε χωρίς να υπερβάλλουμε ότι το δίκαιο της απόδειξης στην 
ποινική διαδικασία αγγίζει τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνίας 
μας.

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης και η Υπεράσπιση εμφανίζονται αντίθετες μπροστά στη 
κρίση των μέσων απόδειξης που προέρχονται από τα σύγχρονα τ ε 
χνικά μέσα. Δίπλα στη ήδη υπάρχουσα φωτογράφιση σιγά-σιγά κά
νουν την εμφάνισή τους και οι βιντεοσκοπήσεις μέσα στην δικα
στική αποδεικτική διαδικασία. Για να μπορεί να επηρεάσει μια ο
ποιαδήποτε δικαστική απόφαση η εικόνα θα πρέπει να είναι προσ
διορισμένη σε σχέση με το χρόνο και το τόπο. Επίσης η ταυτότητα 
του λήπτη της εικόνας όπως και η ποιότητα λήψης παίζουν σημα
ντικό ρόλο.

* Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Βελγικό Περιοδικό 
"Revue de Ια Gendarmerie".
Μετάφραση Υπαστυνόμου Α' Αλέξ. Δενέκου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΛ-ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΛ
Ιφ ιγένειας 84-86,
176 72, Κ αλλιθέα  

(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ] 
ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ I
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ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ *

Της Μαρίας Σάκκη

Σε πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Εργασίας 
για τους Αυτοκινητοδρόμους σχετικά με τη σήμανση του Διευρω- 
παϊκού Δικτύου αναφέρονται και τα εξής:

- Σημαντικός παράγοντας για την ασφαλή κυκλοφορία είναι και 
τα σαφή και έγκαιρα μηνύματα στους οδηγούς.

- Το σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης είναι καθοριστικό 
και ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργίας της οδού και έχει σημα
ντική επίδραση στη ροή και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

- Η σήμανση πρέπει να είναι ορατή μέρα και νύχτα, με όλες τις 
καιρικές συνθήκες ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη με ασφάλεια 
στον προορισμό του.

- Η ομοιόμορφη κατακόρυφη σήμανση, σύμφωνα με τις αρχές 
των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, συμβάλλει στην κατανόηση 
των μηνυμάτων της οδού.

- Για εύκολη κατανόηση, η οδική σήμανση πρέπει να είναι τέτοια 
που να δίνει όση πληροφόρηση χρειάζεται ο οδηγός, αλλά όχι πε
ρισσότερη απ' όση είναι αναγκαία.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε άλλο μήνυμα που αποσπά την προσοχή 
του οδηγού, προκαλεί σύγχιση και μειώνει την αποτελεσματικότητα 
της οδικής σήμανσης και επομένως -αν υπάρχει- πρέπει να απο
μακρύνεται.

Ηδη από το 1968, στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών της Βιέν
νης, για την Οδική Σήμανση, που αποτελεί τη βάση της εν λόγω 
έκθεσης, στο άρθρο 4 αναφέρεται ρητά:

Όι συμβαλλόμενες χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να α
παγορεύουν:

α. Την τοποθέτηση επί πινακίδος ή υποστηρίγματος της ή επί 
κάθε άλλου εξοπλισμού, που εξυπηρετεί τη ρύθμιση της κυκλοφο
ρίας οποιουδήποτε αντικειμένου, που δεν έχει σχέση με αυτή τη 
σήμανση ή τον εξοπλισμό. Εάν όμως τα συμβαλλόμενα κράτη δίνουν 
το δικαίωμα σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό να τοποθετήσει πλη
ροφοριακές πινακίδες, μπορούν να επιτρέψουν να εμφανίζεται το 
έμβλημα του οργανισμού αυτού επί της πινακίδας ή του υποστη
ρίγματος της, με την προϋπόθεση ότι δε θα μειώνει ή αλλοιώνει 
το μήνυμα της πινακίδας.

β. Την τοποθέτηση οποιοσδήποτε αφίσσας, πινακίδας, διαγράμ
ματος ή εξοπλισμού, που μπορεί να προκαλέσει σύγχιση με τις πι
νακίδες ή με άλλο εξοπλισμό της οδικής κυκλοφορίας, που μειώνει 
την ορατότητα ή αποτελεσματικότητα της οδικής σήμανσης, που
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θαμβώνει τους χρήστες της οδού ή που αποσπά την προσοχή τους, 
με τρόπο επικίνδυνο για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας".

Το άρθρο αυτό ηαρέμεινε ως έχει και στις συμπληρωματικές 
συμφωνίες της Γενεύης που υπογράφηκαν από τον τότε Γεν. Δ/ντή 
του Υπ. Δημ. Εργων Οδυσσέα Παπαδάκη, για λογαριασμό της χώρας 
μας και επικυρώθηκαν με το νόμο 1604/86.

Με το ίδιο πνεύμα ίσχυε σχετική διάταξη στον προηγούμενο 
Κ.Ο.Κ. ενώ στον νέο ισχύουν για το θέμα αυτό τα άρθρα 10 και 11.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παρ' όλες τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν Ιεθνικές και 

διεθνείς) δυστυχώς η συνήθης κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
μας είναι ανεξέλεγκτη. Ο "καθένας" τοποθετεί διαφημιστικές πινα
κίδες όχι μόνο δίπλα ή πλησίον της σήμανσης αλλά συχνό και επάνω 
στον εξοπλισμό ασφαλείας και σήμανσης της οδού, επάνω στα πε
ζοδρόμια, στα στηθαία, στους ιστούς σηματοδοτών και πινακίδων 
και στις κολώνες ηλεκτροφωτισμού προκαλώντας σύγχιση και 
μείωση της αποτελεσματικότητας των μηνυμάτων προς τους οδη
γούς.

Επίσης στα πρατήρια υγρών καυσίμων με την τροποποίηση του 
ΒΔ. 465/70, δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί ως προς τις διαστά
σεις των πινακίδων των εταιρειών. Ιδιαίτερα με την αναγραφή των 
τιμών των καυσίμων υπάρχει ασυδοσία. Ολόκληρα πανώ εμποδίζουν 
συχνά την ορατότητα σε βάρος της οδικής ασφάλειας και επί 
πλέον επιβαρύνουν αισθητικά το περιβάλλον. Οπτική ρύπανση και 
όχληση τη ς  κυκλοφ ορίας λοιπόν στο ελληνικό οδικό περι
βάλλον πράγμα που πρέπει να μ ε ιω θ ε ί στο ελάχιστο.

Η κατάσταση αυτή κατά μήκος τω ν  οδών προκαλεΓ α
γανάκτηση στους πολίτες που σέβονται το υ ς  νόμους του  
κράτους και το  περιβάλλον και έχουν ευαισθησία στην ο 
δική ασ φ άλεια  Αποδέκτες των διαφόρων εγγράφων αντιδρά
σεων των πολιτών είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμ
ματείας Δημοσίων Εργων του ΥΠ.Ε.ΧΩΑΕ. και ιδιαίτερα αυτές που 
έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης των οδών και της απομάκρυν
σης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, σύμφωνα με τον Κώ
δικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ορισμένες υπηρεσίες που δεν έχουν το  απαραίτητο προσωπικό 
για την αποξήλωση των παράνομων πινακίδων, προβαίνουν στη

ΟΠΤΙΚΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΎΦΤΟΚΩΣΤΛΣ

Γυαλιά Η λιου  
& Σκελετο ί οράσεω ς

PERSOL - ARMANI 
RAY-BAN - VUARNET 

GIANNI VERSACE 
POUCE - FERRE 

BYBLOS - STING

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΑΘΗΝΑ 

ΓΚΥΖΗ 14 
τηλ. 6422 758 fax 6453 338 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ 5 
τηλ. 0289 - 23646 fax 0289 23646

Α Θ Η Ν Α  - Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ  - A T H E N S  - M Y K O N O S  - Α Θ Η Ν Α  - Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ  - A T H E N S
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σύσταση εργολαβιών για το σκοπό αυτό. Η6η η 3η ΔΕΚΕ Θεσσαλο
νίκης έχει αναλάβει τέτοιο έργο στα πλαίσια της προσπάθειας βελ
τίωσης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, 
λόγω της ανακύρηξης της πόλης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της 
Ευρώπης.

Οι ξένοι έχουν ιδ ια ίτερη ευαισθησία  στην όχληση των  
οδηγόν από τις  δ ιαφ ημ ισ τικές πινακίδες, και την αποκα- 
λούν Visual noise (οπτικό θόρυβο). Είναι γεγονός ότι οι δια
φ η μ ισ τ ικ ές  π ινακίδες, ιδ ια ίτερ α  οι γ ιγ ο ν το α φ ίσ ες , κατό  
μήκος τω ν οδ όν  ρυπαίνουν οπτικό το  οδικό περιβάλλον και 
επομένως επιδρούν αρνητικό στη ψ υχολογία του οδηγού. 
Ενα ήρεμο οδικό περιβάλλον συμβάλλει θετικά  στην ήρεμη 
οδήγηση που είνα ι σήμερα ένα από τα  ζητούμενα της εκ -  
θέσ εω ς Gerondeau, για τη μείω ση τω ν τροχαίω ν ατυχη
μάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η ψυχολογία του οδηγού έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην οδική 
ασφάλεια, ώστε στα υπό μελέτη μέτρα της Ε.Ε. για τη μείωση των 
οδικών ατυχημάτων, περιλαμβάνονται και μέτρα ακόμα και κατά των 
διαφημίσεων των αυτοκινήτων, προκειμένου να απαλειφθούν ο- 
ποιεσδήποτε ιδιότητες ή στοιχεία του διαφημιζομένου αυτοκινήτου 
που επιδρούν δυσμενώς στην οδική ασφάλεια (όπως π.χ. η δυνα
τότητα μεγάλων ταχυτήτων κ.λπ.Ι. Αντίθετα επιβάλλεται να επικρα
τούν οι διαφημίσεις που προβάλλουν ιδιότητες που συμβάλλουν θε
τικά στην οδική ασφάλεια (όπως π.χ. η ύπαρξη αεροσάκκου και άλ
λων συστημάτων ασφαλείας των επιβατών σε περίπτωση πρό- 
σκρουσηςΙ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑ
Το άρθρο 4 της συνθήκης της Βιέννης που αναφέρεται στο θέ

μα των διαφημιστικών πινακίδων, καθώς και οι συμπληρωματικές 
συμφωνίες της Γενεύης, αποτελούν νόμους και της χώρας μας (Ν. 
1064/86 Φ.Ε.Κ. 81 /Α/20-6-1986).

Ο νέος Κ.Ο.Κ. του 1992 με τα άρθρα 10 και 11 αναφέρεται 
στους περιορισμούς τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων 
κατά μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών, καθώς και στους 
τρόπους απομάκρυνσής τους.

Το άρθρο 20 του Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/85) αναφέρεται επίσης στους 
περιορισμούς τοποθέτησης επιγραφών και αιγακίδων γενικά.

Ο Ν. 1491/13-11-1984, αναφέρεται στα μέτρα για τον τρόπο 
διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης.

Η κοινή απόφαση με αρ. 20351/85 των υπουργών Εσωτερικών 
και ΠΕΧΩΔΕ, αφορά τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις τοποθέ
τησης διαφημίσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

Τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του ΒΑ  465/70 που προέβλε- 
πε ελάχιστες διαστάσεις επιγραφών πρατηρίων βενζίνης, με συ
νέπεια την εμφάνιση γιγαντιαίων πανώ με τις τιμές των προϊόντων 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες συχνά εμποδίζουν την 
ορατότητα, όταν είναι πολύ κοντά τοποθετημένες στην οδό.

Επειδή κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας δημιουρ- 
γούνται εύλογες απορίες, θα πρέπει να εκδοθεί ερμηνευτική ε 
γκύκλιος από την Γ.ΓΔ.Ε. του ΥΠ Ε ΧΩΑ.Ε., που είναι ο αρμόδιος φο
ρέας συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της χώρας και του 
βασικού οδικού δικτύου της περιοχής Αττικής καθώς και ο κατ' ε 

ξοχήν Φορέας Εκδοσης Εγκυκλίων και σχετικών οδηγιών, γιρ την 
οδική ασφάλεια που σχετίζεται με την οδική υποδομή και το οδικό 
περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι στις αστικές περιοχές οι Δήμοι συχνά δη
μιουργούν προβλήματα σε βάρος της οδικής ασφάλειας διότι, χω
ρίς φειδώ, χορηγούν άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πινακί
δων, με στόχο την αύξηση των εσόδων τους. Στο υπεραστικό οδικό 
δίκτυο τις περισσότερες φορές τοποθετούνται αυθαίρετα. Οι υπη
ρεσίες όμως δε διαθέτουν επαρκές προσωπικό για την αποξήλωση 
των παράνομων πινακίδων. Επίσης συχνά μετά την απομάκρυνσή 
τους ξανατοποθετούνται.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Προτείνονται τα εξής μέτρα για την εξαφάνιση του φαινομένου: 
Αύξηση των ποινών για τους παραβάτες, που είναι σχετικά μι

κρές, με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εκδοση διασαφηνιστικών εγκυκλίων προς τις Περιφερειακές Τε

χνικές Υπηρεσίες της Γ.ΓΔ.Ε. του ΥΠ.Ε.ΧΩΔ.Ε. από τις αρμόδιες Κε
ντρικές Υπηρεσίες, που είναι η Δ/νση Συντήρησης Οδικών Εργων, η 
οποία έχει και τη μέριμνα της σήμανσης και λειτουργίας του Εθνικού 
Οδικού Δικτύου της χώρας.

Ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών για την αποφυγή τοποθέ
τησης τέτοιων αυθαιρέτων διαφημιστικών πινακίδων, με "καμπά- 
νιες" από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την αλλαγή της νοο
τροπίας αυτής αλλά και με σχετικές αυστηρές ανακοινώσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών για την απομάκρυνσή τους από τους παραβά
τες.
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Η δραστηριοηοίηση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Γ.ΓΔΕ. του ΥΠ.Ε.ΧΩΔΕ., για την απομάκρυνση τέτοιων διαφημι
στικών πινακίδων κατά μήκος των οδών, ιδιαίτερα όπου έχει σα
φέστατα δυσμενείς επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και όταν βρί
σκεται αναμφισβήτητα στη ζώνη της οδού που ανήκει στο δημόσιο, 
(πεζοδρόμια, ερείσματα, νησίδες). Θα πρέπει να ζητείται πάντοτε 
η επικουρία των Δημοτικών Αρχών, ακόμα και όταν δεν έχουν χο
ρηγήσει σχετική άδεια.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο χώρος, όπου βρί
σκεται η παράνομη διαφημιστική πινακίδα, είναι ιδιωτικός. Εκεί είναι 
σκόπιμο να ζητείται η αρωγή των αστυνομικών και δικαστικών αρ
χών.

Η αποφυγή τοποθέτησης διαφημίσεω ν καπό μήκος των 

οδών έχει δύο ευμενείς επιπτώσεις:

ο. Επιδρά θετ ικ ό  στην οδική ασ φ άλεια  και στην ήρεμη 
οδήγηση.

β. Αποφεύγετα ι η οπτική ρύπανση του οδικού περιβάλ
λοντος και η "εξα φ ά νισ η · του ελληνικού τοπίου, τόσο ση
μαντικού για τον τουρισμό της χώ ρος μας.

Ας ελπίσουμε ότι θα ευαισθητοποιηθούν το γρηγορότερο δυ
νατόν τόσο οι πελότες όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας 
μας, και ότι θα εφαρμόσουν τους νόμους του κρότους ώστε να 
εκλείψει το αντιαισθητικό αυτό, κυρίως ελληνικό, φαινόμενο κατά 
μήκος των οδών, με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οδική ασφά
λεια.

• Προιτοδημοσκύβηκε στο περιοδικό Τεχνικό' (Μάιος 1994)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

To GUNLOK είναι μια εύχρηστη συσκευή που ελέγχεται 
U  σ  από ενσωματωμένο υπολογιστή και ασφαλίζει την

( Γ

( Γ

σκανδάλη του όπλου.

To GUNLOK τοποθετείται εύκολα, είναι μικρού βάρους 
και προσαρμόζεται στα περισσότερα όπλα.

To GUNLOK ανιχνεύει οποιαδήποτε κίνηση του όπλου 
και εκπέμπει δυνατό ήχο ( έως 105 d b ) απο μια ενσω
ματωμένη σειρήνα εάν η μετακίνηση του όπλου γίνει 
απο ξένο άτομο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
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Ε Ρ I Αί Κατοικία των Θεών και γενέτειρα των Μουσών

Μια στιγμή που εστάθηκε να στοχαστεί 
κάτι δύσκολο ή κάτι το υψηλό: 

ο Ολυμπος, ο Ταΰγετος 
"Κάτι που να σου σταθεί βοηθός 

και αφού πεθάνεις" είπε... 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "Αξιόν Εστί"

Διασχίζοντας την Εθνική οδό 
από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυν
ση την Αθήνα και προς τα νοτιοδυ
τικό της ο ταξιδιώτης περνά απα
ραίτητα από το Νομό Πιερίας, ο ο
ποίος ορίζεται από δύο μεγάλους 
ποταμούς, τον Αλιάκμονα και τον 
Πηνειό, από τα ιστορικά βουνό Ο
λυμπο και Πιερία από τα δυτικό και 
τις ήρεμες ακρογιαλιές του Θερ
μαϊκού κόλπου.

Κάθε βήμα και μια ομορφιά σε 
τούτο τον τόπο.

Εδώ, κάτω από το μεγαλόπρεπο 
όγκο του βουνού των Θεών, του 
Ολύμπου. Εδώ, δίπλα στα Πιερία 
Ορη, που οι Πιερίδες Μούσες διά
λεξαν κι έστησαν τους χορούς 
τους.

Η φιλόξενη Πιερική γή “ξεδ ι
πλώνει τα κάλλη της, ανοίγει τις α
κρογιαλιές της και πυρώνει τον α
γέρα της" για να καλωσορίσει τον 
επισκέπτη.

Εδώ το πράσινο χώμα του κό
μπου διαδέχεται το καφεπρόσινο 
του δρυμού και κατηφορίζει στους 
γυαλούς για να σβήσει εκεί, που το 
κύμα στέλνει τον αφρό του.

Εδώ τα απομεινόρια του παρελ
θόντος, στο Δίον, στην Πύδνα, 
στον Πλαταμώνα κι αλλού, ζωντα
νεύουν την αρχαία και την Βυζα
ντινή μας ιστορία και θυμίζουν 
στον περαστικό τη δόξα των προ
γόνων.

Εδώ η σύγχρονη τουριστική 
δραστηριότητα δίνει άνεση στον ε 
πισκέπτη να ζήσει στιγμές ξ ε 
κούρασης, καθώς θα απολαμβάνει 
την εναλλαγή του τοπίου, την ποι
κιλία των χρωμάτων και την φιλο
ξενία των κατοίκων.

FKRIA
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ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ταξιδεύοντας μέσα από μια εύφορη πεδιάδα με ομαλούς λό

φους, κοιλάδες και αντικρύζοντας το μεγαλοπρεπή Ολυμπο, η θέα 
του οποίου μαγεύει σ' όλες τις εποχές του χρόνου, φτάνει κανείς 
στην Κατερίνη, την πρωτεύουσα του Νομού. Είναι μια σύγχρονη πό
λη με αξιόλογο εμπορικό κέντρο, εύρωστη οικονομικό.

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Γεώργιος Τσεσμετζής, Δ/ντής 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, μας υποδέχτηκε φιλικότατα 
στο φιλόξενο γραφείο του. Η τουριστική περίοδος για την περιοχή 
δεν είχε ακόμα τελειώσει -αν μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει 
ποτέ- και ο φόρτος της δουλειάς ήταν έντονος

ΕΡΩΤ. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του Νομού Πιερίας που ε 
πηρεάζουν το αστυνομικό έργο;

Ο Νομός Πιερίας, βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση 
με πολλές οικονομικές, παραγωγικές και πολιτιστικές δραστηριό
τητες. Αποτελεί σημαντικό κομβικό σημείο επικοινωνίας Βορρά - 
Νότου και Ελλάδος Ευρώπης με αυξημένες ανάγκες, μεγάλες προο
πτικές αλλά και πολλά προβλήματα.

Εχει έκταση 1516 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή, πληθυσμό 117.271 κατοίκους αριθμός που εί
ναι μικρότερος του πραγματικού αφού στο Νομό Πιερίας διαμένουν 
πάρα πολλοί κάτοικοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι α- 
πογράφονται στον τόπο καταγωγής τους.

Διασχίζεται από τρεις βασικές οδικές αρτηρίες, την Νέα Εθνική 
Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, την Εθνική Οδό Κατερίνης - Ελασσό
νας, την Παλαιό Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και από το 
κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Χώρας.

Παρουσιάζει μεγάλη γεωργική, εμπορική και οικονομική ανάπτυ
ξη. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη του
ριστική ανάπτυξη αφού διαθέτει πολλές φυσικές καλλονές Ιακτές 
μήκους 80 χλμ., ορεινοί όγκοι Ολύμπου, ΠιερίωνΙ και σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους με ξεχωριστό αρχαιολογικό ενδιαφέρον 
όπως το Δίον, το Παμμακεδονικό Ιερό του Διός, που ήταν για τους 
Μακεδόνες ότι για τους Νότιους Ελληνες η Ολυμπία, η αρχαία Πύδ- 
να, το κάστρο του Πλαταμώνα, Λείβηθρα. Σύμφωνα με συνεκτιμώ- 
μενα στοιχεία κατά τη θερινή περίοδο 1994 εηισκέφθηκαν το Νομό 
Πιερίας πάνω από 500.000 τουρίστες ημεδαποί - αλλοδαποί.

Διαθέτει πάρα πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις όπως διακό
σιες ξενοδοχιακές επιχειρήσεις, σαράντα κάμηινγκς, περισσότερα 
από τρείς χιλιάδες ενοικιαζόμενα δωμάτια, πάνω από εκατό κέντρα 
διασκεδόσεως και τρείς χιλιάδες λοιπές κατηγορίες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η προνομιούχος γεωγραφική θέση του Νομού Πιερίας και το 
ότι αυτός γειτνιάζει με δυό μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, 
ΛάρισαΙ έχει σαν αποτέλεσμα, τη συνεχή έξαρση της παράνομης 
οικοδομικής δραστηριότητας λόγω του ενδιαφέροντος των κατοί
κων αυτών των πόλεων για την απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας.

Οι παραπάνω βασικές ιδιαιτερότητες του Νομού Πιερίας έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη της εγκληματικότητας και 
τη δημιουργία πλήθους προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. Η α
στυνόμευση της περιοχής ευθύνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πιερίας και η αντιμετώπιση γενικότερα των προβλημάτων επιτυγ
χάνεται με την λειτουργία των εξής Υπηρεσιών της: 

αΙ Αστυν. Τμήματος Κατερίνης, 
β] Τμήματος Ασφαλείας Κατερίνης, 
γ) Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης,
6) Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Κατερίνης, 
ε) Αστυν. Τμήματος Περιφέρειας Κατερίνης, στο οποίο υπάγο

νται οι Α.Σ. Κορινού, Κονταριώτισσας, Μοσχοποτάμου, Λόφου, Τρι- 
λόφου, Α.Φ. Ρητίνης,

στ) Αστυν. Τμήματος Αιγινίου, στο οποίο υπάγονται οι Α.Σ. 
Κίτρους, Μακρυγιάλου,

ζ) Αστυν. Τμήματος Κολινδρού, όπου υπάγεται ο Α.Σ. Ρυακίων και, 
η) Αστυν. Τμήματος Λιτοχώρου, στο οποίο υπάγονται οι Α.Σ. Πλα

ταμώνα και Λεπτοκαρυάς.
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ΕΡΩΤ. Ποιά είναι τα ειδικότερα προβλήματα, που αντιμετωπί
ζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην περιοχή.

1) ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Προβλήματα Τάξης (συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, φεστιβάλΙ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες μας λαμβάνουν μέτρα τάξης στις ακό

λουθες τακτικές και έκτακτες περιπτώσεις.
α| Στους τελούμενους αθλητικούς αγώνες των σωματείων του 

Νομού Πιερίας ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα πενήντα. Από αυ
τά: Δύο ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Β' ε 
θνικής κατηγορίας και τέσσερις στο πρωτάθλημα της Δ' εθνικής 
κατηγορίας, μία ομάδα Χάντ - Μπώλ, η οποία αγωνίζεται στο πρω
τάθλημα της Α' εθνικής κατηγορίας και μία ομάδα Μπάσκετ, που 
αγωνζεται στο πρωτάθλημα της Γ' εθνικής κατηγορίας.

β) Κατά τις διελεύσεις φιλάθλων από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών 
Θεσσαλονίκης οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές. 

γΙ Στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων 
δ) Κατά τις συγκεντρώσεις που ενίοτε πραγματοποιούνται στην 

περιοχή μας και κυρίως των καπνοπαραγωγών, ιδιοκτητών φορτη
γών αυτοκινήτων.

εΙ Κατά τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολύμπου που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τη 
Νομαρχία Πιερίας και περιλαμβάνει: Θεατρικές Παραστάσεις, συ
ναυλίες, ο αριθμός των οποίων κάθε χρόνο ξεπερνά τις είκοσι πέ
ντε και τις οποίες παρακολουθούν χιλιάδες θεατές και πολλά επί
σημα πρόσωπα. Α ξζ ε ι να σημειωθεί εδώ ότι οι θεατρικές πάρα- 
στάσεις που παίζονται στο Αρχαίο Θέατρο ΔΙΟΥ και στο Κάστρο 
Πλαταμώνα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και ο αριθμός των 
θεατών σε κάθε παράσταση ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες. Επίσης τις 
παραστάσεις αυτές παρακολουθούν πάντοτε υψηλά πρόσωπα (Υ
πουργοί, ξένοι επίσημοι κ.λπ.|.

Τροχαία
Το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης αστυνομεύει το βασικό Εθνικό δί

κτυο Αθηνών - Θεσσαλονίκης που το μήκος του ανέρχεται σε ε 
βδομήντα πέντε χιλιόμετρα. Επίσης αστυνομεύει την Εθνική Οδό Κα
τερίνης - Ελασσόνας σε μήκος σαράντα πέντε χιλιομέτρων, την Πα
λαιό Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης σε μήκος σαράντα χι
λιομέτρων και το υπόλοιπο Επαρχιακό και Κοινοτικό δίκτυο σε μήκος 
εξήντα χιλιομέτρων. Επίσης, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το κυκλο- 
φοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη της Κατερίνης 

Η κίνηση των οχημάτων στο παραπάνω οδικό δίκτυο συνεχώς 
αυξάνεται κατά δε τους θερινούς μήνες η κίνηση υπερδιπλασιάζε
ται με αποτέλεσμα να αυξάνεται παράλληλα ο αριθμός των ατυχη
μάτων και των λοιπών περιστατικών που εμπλέκονται οχήματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το έτος 1993 στην περιοχή μας 
συνέβησαν τριακόσια πενήντα τρία τροχαία ατυχήματα με εξήντα 
πέντε νεκρούς και πεντακόσιους τρει'ς τραυματίες.

Από την Τροχαία Κατερίνης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
κατάσταση αυτή, να μειωθούν στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήματα 
και να επιτευχθεί η κυκλοφοριακή τάξη και ευρυθμία καταβάλλονται 
φιλότιμες προσπάθειες, με την συνεχή παρουσία τροχονόμων στο 
οδικό δίκτυο και την διενέργεια συχνών αυστηρών ελέγχων.

Από τους ελέγχους που έγιναν το Α' εξάμηνο 1994 διαπιστώ
θηκαν 14.731 τροχονομικές παραβάσεις και αφαιρέθησαν πινακίδες 
κυκλοφορίας σε 509 περιπτώσεις.

Προστασία καταναλωτή
Στο Α.Τ. Κατερίνης υπάρχει ομάδα αγορανομίας με αρμοδιότητα 

ελέγχων σ' όλο το νομό Πιερίας και η οποία παρουσιάζει αυξημένη 
δραστηριότητα. Με τακτικούς αγορανομικούς - αστυκτηνιατρικούς 
ελέγχους και δειγματοληψίες προσπαθεί να παρέξει όσο το δυνα
τόν μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή.

Τουρισμός
Οπως αναφέραμε και στο προοίμιο ο Νομός Πιερίας παρουσιά

ζει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, η οποία 
αυξάνεται συνεχώς. Για την αντιμετώπιση των τουριστικών προβλη
μάτων, που και αυτά παρουσιάζουν συνεχώς αυξητική τάση, ι
δρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί από 8 Φεβρουάριου 1994 το 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας με έδρα την Κατερίνη και εδαφική 
αρμοδιότητα σ' όλο το Νομό. Από τη νεοσυσταθείσα αυτή υπηρεσία 
πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και καταβάλλεται προσπάθεια 
γενικά για να ασκήσει αποτελεσματική αστυνόμευση στην περιοχή 
μας, να συνετίσει όσους δεν ακολουθούν πιστά την τουριστική νο
μοθεσία και να εξασφαλίσει για τους Ελληνες και ξένους τουρίστες 
άνετες και ευχάριστες διακοπές.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυ
νομικούς του Τμήμ. Τουριστ. Αστυνομίας (από 8-2-94 μέχρι σήμερα) 
βεβαιώθηκαν συνολικά 456 παραβάσεις τουριστικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερο τουριστικό πόλο έλξη αποτελεί ο Ολυμπος, που δια
θέτει υποδομή για πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, με κα
ταφύγια για διαμονή ή ορμητήρια σε μεγαλύτερα ύψη. Κάθε χρόνο, 
χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται τον Ολυμπο, από τους οποίους 
όμως δημιουργούνται αρκετά προβλήματα, που καλείται να αντιμε
τωπίσει η Υπηρεσία μας. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι τα α
τυχήματα από πτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, οι εξαφανίσεις και 
αναζητήσεις ατόμων σε δύσβατες περιοχές, οι πυρκαϊές κ.ο.κ.
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2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στο Νομό Πιερίας παρα- 

τηρείται αύξηση της εγκληματικότητας, που οφείλεται κυρίως στο 
ότι από την περιοχή μας διέρχονται καθημερινό χιλιάδες άτομα αλ
λά και στο μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών και παλινοστούντων 
ομογενών, που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας.

Η Πιερία αποτελεί όπως αναφέραμε παραπάνω κομβικό σημείο 
επικοινωνίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, από όπου διέρχονται χι
λιάδες άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι δυνατόν να βρίσκονται και 
εγκληματικό στοιχεία. Στην περιοχή μας, τα τελευταία χρόνια, έ 
χουν εγκατασταθεί πάνω από πέντε χιλιάδες ομογενείς πρόσφυ
γες από την τέω ς Ε.Σ.ΣΑ, με όλα τα γνωστό προβλήματα τους.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κατερίνης απασχολούν κυρίως κλοπές, 
διαρρήξεις, ληστείες, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, διακίνηση 
λαθρομεταναστών, λήψη μέτρων ασφαλείας κατά τις επισκέψεις 
στην περιοχή μας ή τις διελεύσεις -που είναι σχεδόν καθημερινές- 
επισήμων προσώπων, Ελλήνων και ξένων.

Στον τομέα των ναρκωτικών, η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας 
δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και ανησυχία και προσπαθεί να αντι
μετωπίσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο. Για το 
σκοπό αυτό ενίσχυσε την ομάδα Ναρκωτικών τού Τμήματος Ασφά
λειας, η οποία επιδεικνύει και την ανάλογη δραστηριότητα. Μέσα 
στην τελευταία πενταετία συνελήφθησαν στην περιοχή μας ε 
βδομήντα έ ξ  άτομα για παραβάσεις του Νόμου “Περί Ναρκωτικών" 
και κατασχέθηκαν ικανές ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και ινδικής 
κάνναβης.

Ενα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Τμήματος Ασφά
λειας αναλίσκεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη λαθρομετανα
στών, κυρίως Αλβανών. Κατά το τελευταίο οκτάμηνο, στην περιοχή 
μας συνελήφθησαν και επαναπροωθήθηκαν στη χώρα τους τεσσε- 
ράμιση περίπου χιλιάδες Αλβανοί λαθρομετανάστες και εκατόν 
πενήντα πέντε διαφόρων άλλων εθνικοτήτων.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Τμήμα Ασφάλειας 
Κατερίνης καταβάλει συνεχείς και επίπονες προσπάθειες για την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, η δε κατάσταση κρίνεται 
ελεγχόμενη.

3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μεγάλο πρόβλημα προσωπικού δημιουργείται κυρίως κατά τη 

θερινή περίοδο, οπότε αποσηώνται αστυνομικοί για ενίσχυση άλλων 
ΑΔ„ ενώ, όμως, υπάρχει και έξαρση των τοπικών προβλημάτων.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων αστυνομικών προβλημάτων 
της, η Διεύθυνση είναι εφοδιασμένη με οχήματα και άλλα τεχνικά 
μέσα που κρίνονται επαρκή, πλην όμως πολλά απ' αυτά λόγω της 
πολυχρονίου χρήσεως πρέπει, τα μεν οχήματα σταδιακά να αντι- 
κατασταθούν με καινούργια, κυρίως των Υπηρεσιών Ασφαλείας και 
Τροχαίας, όπως ζητήθηκε από την υπηρεσία μας, τα δε τεχνικά μέ
σα της Τροχαίας (ραντάρ - συσκευές αλκοτέστ) να αντικαταστα- 
θούν με νέου τύπου. Επίσης, άμεσης προτεραιότητας κρίνεται η ε 
νίσχυση της υπηρεσίας μας με ένα καινούργιο υπηρεσιακό λεωφο
ρείο τριάντα θέσεων, όπως και αυτό ζητήθηκε υπηρεσιακά για την 
αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων, όπως μεταφορά ενισχυτι- 
κών δυνάμεων για άλλες υπηρεσίες, μεταφορά λαθρομεταναστών, 
μεταφορά Διμοιρίας Υποστήριξης σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή σε 
άλλες έκτακτες περιπτώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας, στα πλαίσια της αναβάθμισης- 

της δραστηριότητας και της εκπλήρωσης της κύριας αποστολής 
της, έχει σαν βασικούς στόχους:

α. την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών, 
β. την πρόληψη και καταστολή του κοινού εγκλήματος, 
γ. την αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών, 
δ. τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, 
e. τη βελτίωση, γενικά, των παρεχομένων προς τον Πολίτη υ

πηρεσιών και τη συμφιλίωση του Αστυνομικού με τον Πολίτη, προ- 
κειμένου να διευκολυνθούν και ευοδωθούν οι προσπάθειές μας 
στην επιτέλεση της αποστολής μας.
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Το οδοιπορικό μ as

Στην κορφή 
του Ολυμπου

Αυτά είπε κι. ανεχώρησεν η γλαυκομμάτα
Αθήνη,

Στον Ολυμπο, στην άσειστη των αθανάτων
έ δ ρ α ,

Δεν την τινάζουν άνεμοι, μήτε βροχές
τη ν  δ έ ρ ν ο υ ν

Μήτε χιονιά σιμώνει αυτού, μόν. άπειρη γαλήνη, 
Ανέφελη και λευκό φως ολούθε είναι χυμένο. 
Εκεί οι μάκαρες θεοί τέρπονται στον αιώνα...’

Μ' αυτούς τους υπέροχους στίχους περιγράφει ο Όμηρος τις 
κορφές του Ολυμπου. Βέβαια, από τό τε  ως σήμερα άλλαξαν πολλά. 
Οι Θεοί αποκαθηλώθηκαν, όμως ο Όλυμπος εξακολουθεί να έχει 
κάτι το θεϊκό και το μυστηριώδες, κάτι που σε προκαλεί συνεχώς 
να τον πλησιάσεις, να τον γνωρίσεις. Να τον κατακτήσεις αδύνατο, 
κι ας ανέβεις σ' όλες τις κορφές. Τα βουνά δεν κατακτιούνται, κα
τακτούν τους επισκέπτες τους, τους κάνουν δικούς τους για πάντα.

Από αυτό τον κανόνα δεν ήταν δυνατό να ξεφύγουμε και 'μείς. 
Ήταν βέβαια στόχος υψηλός για μας τους πεζοπόρους της Κυ
ριακής αλλά το τολμήσαμε. "Εχοντας συνοδοιπόρο και οδηγό τον 
Αρχιφύλακα Κώστα Φόλλια του A.T. Λιτοχώρου, αφήσαμε το αυτο
κίνητό μας στα Πριόνια -18 χιλ. από το Λιτόχωρο σε υψόμετρο 
1.100 μ.- και αρχίσαμε την ανάβαση στις 15.00' της 30.9.1994, παίρ
νοντας μαζί μας το αναγκαίο νερό** Ο γραφών Υπαστ/μος Α' Κων. 
Δανούσης και οι Ανθ/μοι Κων. Καραγιάννης και Κων. Κατσινούλας.

Το μονοπάτι ελίσσεται μέσα στη χαράδρα του Μαυρόλογγου , 
ρήγμα κι αυτή του Ενιπέα, ανάμεσα σε δόση πεύκης καί ρόμπολου 
(ορεινής πεύκης). Το "μονοπάτι της σιωπής" σταθερά ανηφορικό σ' 
όλο του μήκος (6.500 μ.) μετά από 2.30' περίπου ώρες κοπιαστικής 
πορείας μας έβγαλε λίγο πριν βραδιόσει στο καταφύγιο της ΕΟΟΣ 
"Σπήλιος Αγαπητός" (υψ. 2.100 μ.Ι. Ο φύλακας του καταφυγίου Κώ
στας Ζολώτας είναι ο επίσημος οδηγός αλλά και η "ψυχή" του 
Ολύμπου. Η φιλοξενία στο καταφύγιο μας έκανε να ξεχύσουμε την 
κούραση της ανάβασης και να προετοιμαστούμε για την πρωινή δο
κιμασία.

Το πρωί της επομένης ξεκινήσαμε γύρω στις 6.30' για τις κορ
φές. Η παρουσία του Κώστα Φόλλια ήταν κάτι παραπάνω από εμ- 
ψυχωτική, ήταν εχέγγυο ασφάλειας. Ο Κώστας, γνώστης όσο λίγοι 
του Ολύμπου, δε λείπει από καμιά επιχείρηση διάσωσης τραυματι
σμένων ή χαμένων ορειβατών στα επικίνδυνα μονοπάτια του άγριου 
αυτού βουνού. Καλοκαίρι ή χειμώνα, κάτω από οσοδήποτε δύσκο
λες συνθήκες, με τα πόδια, το υπηρεσιακό Land Rover, ακόμη και 
με ελικόπτερο, οδηγώντας τα συνεργεία διάσωσης στις πιο δυ
σπρόσιτες πλαγιές.
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Όσο ανεβαίνουμε η βλάστηση γίνεται πιο αραιή. Σε λίγο θα 
μπούμε στην αλπική ζώνη. Στη διαδρομή αυτή η ανάβαση είναι λι
γότερο κουραστική και δε θα αργήσουμε να βρεθούμε κάτω από 
τις κορφές του βουνού των Θεών, στα “Ζωνάρια". Εδώ το μονοπάτι 
έχει μικρή κλίση αλλά η αποσάθρωση των πετρωμάτων το κάνει 
επικίνδυνο. Κάτω γκρεμός. Χαμηλά το καταφύγιο “Σπήλιος Αγαπη
τός", δε θέλει να απομακρυνθεί, λες και μας ακολουθεί.

Το φως του πρωινού ήλιου παιχνιδίζει εκμαυλιστικά στις κορφές 
στο βαθυγάλαζο φόντο του ουρανού. Αν δεν μας περίμενε η πρό
κληση των 2.917 μ„ θα μπορούσαμε να τις κοιτάζουμε ώρες. Γύρω 
στις 08.45' βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από το Μύτικα (Πάνθεον). 
Μπροστά μας το "Λούκι", η πιο σύντομη αλλά και πιο δύσκολη πρό
σβαση στην κορφή. Και εδώ ο Κώστας Φάλλιας υπήρξε ο σοφός 
οδηγός μας. Κολλημένοι σχεδόν στα βράχια αρχίσαμε την αναρρί
χηση. Η πτώση των αποσαθρωμένων πετρωμάτων είναι ο με
γαλύτερος κίνδυνος στη διαδρομή αυτή. Μετά από μισή ώρα κο
πιαστική ανάβαση φτάσαμε στην κορφή του Ολύμπου.

Η αίσθηση της υψηλότερης ελληνικής κορφής μας αποζημίωσε 
για τη σχεδόν τρίωρη πρωινή πορεία. Τα "Μεγάλα Καζάνια", τα φο
βερά βάραθρα του Ολύμπου χαίνουν κάτω από τα πόδια μας. Μπρο
στά μας λάμπει το  οροπέδιο των Μουσών με τα καταφύγια 
"Χρήστος Κάκκαλος" και Τιόσσος Αποστολίδης", ενώ τριγύρω μας 
λικνίζονται στο φως οι κορφές "Στεφάνι" (Θρόνος του Δία), "Σκο
λειό", "Τούμπα", “Προφήτης Ηλίας" και "Αγιος Αντώνιος".

Εδώ δεν είναι δυνατόν να μη θυμηθεί κανείς τον "οδηγό του 
Ολύμπου" Χρήστο Κάκκαλο, που στις 2.8.1913 οδήγησε μέσα από 
τα τόσο γνωστά του περάσματα στο Μύτικα -στην πρώτη επίσημα 
καταγεγραμμένη ανάβαση- τους Ελβετούς ορειβάτες Boud - Bovy 
και Boissona. "Ο Όλυμπος μας φώναζε από καιρό", έγραψε ο Boud 
- Bovy. Ή  ομορφιά του δεν είναι μόνο στη φάση. Δεν είναι μόνο 
γιατί είναι βαθύς, γιατί είναι γιγάντιος, γιατί βρέχει τα πόδια του 
στη Θάλασσα κι από 'κεί τινάζεται στον ουρανό, σε τρεις χιλιάδες 
μέτρα. Η ομορφιά του Ολύμπου είναι πνευματική, εξέφρασε το Θείο".

Κάποια σύννεφα, που φάνηκαν απειλητικά απ' το νοτιά, διέκοψαν 
απότομα τους στοχασμούς μας. Έπρεπε να κατεβούμε και το κα
τέβασμα από το "Λούκι" είναι πολύ δυσκολότερο από την ανάβαση.

Πορεία 5 περίπου ωρών μας έφ ερε το απόγευμα και πάλι στα 
"Πριόνια", για να παραδοθούμε στη λιτή φιλοξενία της κατεστραμ
μένης Μονής του Αγίου Διονυσίου "του εν Ολύμπω ασκήσαντος” 
|16ος αι.Ι υπό τους μυστικούς ψιθύρους του Ενιπέα, που κυλούσε 
διακριτικά τα νερά του προς το Λιτόχωρο.-

* Οδύσσεια, Ζ', στ. 41 - 46. Μτφρσ. Πολυλά.
”  Στη διαδρομή που ακολουθήσαμε ο πεζοπόρος θα βρει" νερό μονάχα 

στα "Πριόνια" και στο καταφύγιο "Σπήλιος Αγαπητός".
Για το ανέβασμα στον Όλυμπο υπάρχουν πολλές διαδρομές. Για πε

ρισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 01/3234.555, 0352/81944 και 
0493/23.821.

Επιμέλεια -  παρουσίαση: Υπαστ/μος Α ' Κων. Δανούσης

Α ρισ τερά  επάνω: Η Αστυνομική Επιθεώρηση στην κορφή του Ολύμπου. Α ριστερά κάτω: Ο οδηγός μας Αρχιφύλακας Κωνστα
ντίνος Φάλλιας, με φόντο το Μύτικα. Κάτω: Ο Θρόνος του Δία και το Πάνθεον.
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Το γονίδιο της βίας *
Επιστήμονες επιδίδονται στην αναζήτηση 

βιολογικώ ν ερμη νειώ ν  
της βία ιης συμπ εριφ οράς

Οταν στον εγκέφαλο ενός δολοφόνου εντοπίστηκε μία εστία 
έντονης δραστηριότητας, ο ερευνητής του πανεπιστημίου της Κα- 
λιφόρνια που τον παρακολουθούσε, πίστεψε ότι είχε οδηγηθεί σε 
μια σημαντική ανακάλυψη σχετικό με τη βιολογική εστία της εγκλη
ματικότητας. Γρήγορα όμως διαψεύσθηκε, όταν μελετώντας τον δι
κό του εγκέφαλο διέγνωσε την ύπαρξη του ίδιου ακριβώς φαινο
μένου.

Η περίπτωση αυτού του ψυχολόγου ερευνητού είναι ενδεικτική. 
Οι έρευνες για τα βιογενετική αίτια της εγκληματικότητας βρίθουν 
από λανθασμένα συμπεράσματα, παραπλανητικές ενδείξεις και α
προσδόκητες επιπλοκές. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι επι
στήμονες επιδίδονται στην αναζήτηση βιολογικών ερμηνειών της 
βίαιης συμπεριφοράς.

Δυστυχώς, όμως, οι προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας 
για ανεύρεση μιας βιολογικής ερμηνείας της εγκληματικότητας δεν 
βρίσκουν θερμή ανταπόκριση. Αντίθετα, οι σχετικές έρευνες έχουν 
προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις που στην αποκορύφωσή τους, 
το 1992, κατόρθωσαν να ματαιώσουν ένα επιστημονικό συνέδριο, 
που επρόκειτο να θίξει τις ηθικές προεκτάσεις του θέματος. Πρό
σφατα, όμως δύο ευρωπαϊκό εργαστήρια έφεραν πάλι το θέμα στο 
προσκήνιο. Η χρησιμότητα των σχετικών ερευνών βρίσκεται υπό 
αμφισβήτηση. Οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι και εγκληματολόγοι 
δεν ελπίζουν να προσποριστούν ιδιαιτέρως σημαντικό ωφέλη απ' 
αυτές τις έρευνες, ενώ πολλοί επισημαίνουν τον κίνδυνο αποπρο
σανατολισμού της επιστημονικής κοινότητας από τη διερεύνηση 
των κοινωνικών αιτίων της εγκληματικότητας. Ενδέχεται άλλωστε, 
η δημοσιότητα να αποδώσει στο θέμα διαστάσεις μεγαλύτερες α
πό τις πραγματικές.

Η πλέον εμπρηστική όμως είναι η θέση εκείνων που καταγγέ- 
λουν τις έρευνες αυτές ως ρατσιστικές. Και επικαλούνται το επι
χείρημα ότι, σε περίπτωση που αποδεικνύετο ότι η εγκληματικότη
τα βρίσκεται σε κάποιο γονίδιο, τό τε  η μεγαλύτερη, στατιστικό, ε 
γκληματικότητα των μαύρων έναντι των λευκών της Αμερικής θα 
μπορούσε να επανερμηνευθεί ως γενετική προδιάθεση των 
μαύρων προς το έγκλημα.

Από τη μεριά της, η επιστημονική κοινότητα που διερευνά την 
εγκεφαλική δομή της βίας, αρνείται την κατηγορία αναγνωρίζοντας 
ότι αιώνες φυλετικών διακρίσεων κατά των μαύρων ερμηνεύουν τη 
ροπή τους προς την εγκληματικότητα αποκλεισμένων πόσης 
φύσεως γενετικών παραγόντων. Είναι όμως γεγονός ότι δεν υπάρ
χει άρρηκτη σχέση ούτε ανάμεσα στο επιθετικό περιβάλλον και την 
εγκληματική προσωπικότητα, ούτε ανάμεσα στο ισσοροπημένο πε
ριβάλλον και τη φυσιολογική προσωπικότητα.

Το χ ρ ω μ ό σ ω μ α  Ψ
Οι βιολόγοι που πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα, έχουν πι

στοποιήσει ότι η αυξημένη επιθετικότητα ορισμένων ποντικιών, 
κουνελιών και ινδικών χοιριδίων, οφείλεται στο ειδικό χρωμόσωμα 
Ψ που διαθέτουν, ενώ παράλληλα έχει εντοπισθεί η γενετική προέ
λευση της ιδιαίτερης μαχητικότητας που παρουσιάζουν ορισμένα 
είδη πιθήκων.

Αν, όμως, τα ζώα διαφέρουν γενετικώς ως προς την έφεση για 
βία, γιατί το ίδιο να μην ισχύει και στο ανθρώπινο είδος; Αν και είναι 
δύσκολη η συλλογή στοιχείων, ορισμένα σημαντικό συμπεράσματα 
έχουν συναχθεί από τη μελέτη πάνω σε δίδυμα. Οι έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί με αντικείμενο την εκδήλωση επιθετικότη
τας σε ομοζυγωτά δίδυμα που ανατρόφηκαν σε διαφορετικό πε
ριβάλλον, καταδεικνύουν ότι στον τομέα της επιθετικότητας τα δί
δυμα τείνουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο περισσότερο παρεμ
φερή από τα απλό αδέλφια. Δεδομένου ότι τα δίδυμα παρουσιά
ζουν σαφώς μεγαλύτερη γενετική συγγένεια, φαίνεται ότι στα θέ
ματα επιθετικότητας τα γονίδια παίζουν κάποιο ρόλο.

Ωστόσο, η άμεση σύνδεση βίας - κι όχι της απλής επιθετικότη
τας - με κάποια γονίδια είναι σαφώς δυσχερέστερη λόγω του ευ
ρέως φάσματος ενεργειών, που συμπεριλαμβόνονται στην έννοια 
της βίας. Καμία από τις μεγάλες έρευνες για τη σχέση ανάμεσα 
σε γονίδια και βία δεν έχει δώσει μέχρι τώρα σαφή αποτελέσματα. 
Μία μόνο από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία ε 
ντόπισε μία σχέση ανάμεσα στην εγκληματική δραστηριότητα του 
πατέρα και τον αλκοολισμό του γιού.
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Τέτοιου είδους έμμεσοι συσχετισμοί γίνονται περισσότε
ρο κατανοητοί στο πλαίσιο της θεωρίας ότι, τα γονίδια που 
σχετίζονται με τη βιαιότητα επηρεάζουν και κάποια άλλα χα
ρακτηριστικό. Είναι βέβαια σαφές ότι πέραν των γενετικών 
διαφορών χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία, για να ερμηνευ- 
θεί το φαινόμενο της ιδιαιτέρως αντικοινωνικής συμπεριφο
ράς. \

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται κάποια 
σχέση αιτίας - αποτελέσματος ανάμεσα σε βλάβες συγκε
κριμένων τμημάτων του εγκεφάλου και στην ιδιαιτέρως βίαιη 
προσωπικότητα. Οι εγκέφαλοι ανθρώπων με βίαιο ιστορικό 
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης. Η σεροτο- 
νίνη θεωρείται κατασταλτικό της παρορμητικής συμπεριφο
ράς και η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει μεγάλη επιθε
τικότητα. Πέραν της σεροτονίνης, όμως κι άλλες χημικές ου
σίες του εγκεφάλου όπως η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη 
(γνωστή ως νορεπινεφρίνηΙ τείνουν να παρουσιάζονται σε με
γαλύτερες ποσότητες στα άτομα με βεβαρυμένο ιστορικό. 
Αλλωστε, η φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση αυτών των 
ουσιών έχει συνεισφέρει στον περιορισμό της επιθετικότη
τας σε ορισμένες τέτο ιες περιπτώσεις.

Ο κατάλογος των παρατηρήσεων που αφορά τα άτομα με 
βίαιη συμπεριφορά είναι μεγάλος. Για παράδειγμα, τα άτομα 
αυτά παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά σακχάρου και υψη
λότερα ποσοστά τεστοτερόνης στο αίμα, αλλά έχει επίσης 
παρατηρηθεί ότι συχνά παρουσιάζουν φυσική παραμόρφω
ση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι συσχετισμοί αυτοί κάθε 
άλλο παρά απόλυτοι είναι. Κανένα απ' αυτά τα γνωρίσματα δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφ' εαυτού ως κριτήριο για τη διά
κριση ανάμεσα στην εγκληματική και τη μη εγκληματική φύση.

Σε μια μόνο μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα μέλη μιας 
οικογένειας με συλλογικώς προβληματική και βίαιη συμπερι
φορά, παρατηρήθηκε η παρουσία ενός ελαττωματικού χρω
μοσώματος X. Το εν λόγω χρωμόσωμα σχετίζεται με τη μο- 
νοαμίνη οξειδάση A (MAO Α], ένα ένζυμο καθοριστικό στον 
έλεγχο νευροδιαβιβαστών όπως είναι η σεροτονίνη, η νορα
δρεναλίνη και η ντοπαμίνη. Ενδέχεται λοιπόν τυχόν αλλοιώσεις 
στα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών να προκαλούν άκρως α
ντικοινωνική συμπεριφορά και είναι επίσης πιθανόν δευτε- 
ρεύουσες τροποποιήσεις του γονιδίου ΜΑΟ να ερμηνεύουν 
τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς ανάμεσα σε φυσιολο
γικά άτομα.

Παρά τη σημασία των γονιδίων, αδιαφιλονίκητος παραμέ
νει ο ρόλος του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσω
πικότητας. Είναι γεγονός ότι όπως ένας ανεξάρτητος χαρα
κτήρας μπορεί να εξελιχθεί σε είτε εγκληματική είτε σε η
ρωική φύση και ένας επιρρεπής μπορεί να εξελιχθεί αρνητικά 
υπό την επίρεια αρνητικών προτροπών, παράλληλα τα ανεξάρ
τητα πνεύματα μπορούν να εξελιχθούν ε ίτε σε εγκληματίες 
είτε σε ηγέτες αναλόγως των συνθηκών.

* Πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 
σε μετάφραση από το περιοδικό "New Scien tis t".
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ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΛΦΙΑ*
Το φαινόμενο της 

υ π ο γεννη τικό τη τα ς  
παρατηρειται σ' όλες 
τις αναπτυγμένες χώ
ρες με αποτέλεσμα 
όλο και περισσότεροι 
γονείς να φέρνουν 
στον κόσμο ένα μόνο 
παιδί.

Ολοι αυτοί οι γο
νείς ανατρέφουν ακοι
νώνητα μ.κρά τερατά- 
κια, εκκεντρικκό παιδιά 
που στερούνται ε 
παφής με την πραγ
ματικότητα της ζωής, 
ηαραχαϊδεμένα πλά
σματα συνηθισμένα να 
τα κακομαθαίνουν;

Σύμφωνα με πρό
σ φ ατες επιστημονι
κές μ ελέτες  σχετικά 
με τα μοναχοπαίδια, η 
απάντηση είναι όχι.

Η μεγαλύτερη απ' 
τις μ ελέτες  αυτές η 
οποία διεξήχθη από το 
Πανεπιστήμιο της Κα- 
λιφόρνια, δεν έχει πα
ρά μόνο δύο χρόνια 
που αξιολογήθηκε. Πε
ριέλαβε 150.000 ενη
λίκους και παιδιά και 
διορθώνει την παρα
μορφω μένη εικόνα 
που έχει σχηματισθεί 
για τα μοναχοπαίδια.

Μιά ειδικός στις πληθυσμιακές έρευνες ρωτούσε:"Πως ζουν οι 
άνθρωποι που μεγάλωσαν χωρίς αδέλφια σε σχέση με κείνους που 
προέρχονται από πολυμελή οικογένεια; Τι απογίνονται; Τι είδους παι
δεία απολαμβάνουν, τι σταδιοδρομία ακολουθούν, ποιά είναι η κοι
νωνική τους υπόσταση;

Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος - μαμούθ, για το ο
ποίο συγκεντρώνονταν στοιχεία απ' όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες 
επί μιά περίοδο 15 ετών, επιβεβαίωσαν έρευνες που είχαν πραγ
ματοποιηθεί μέχρι τό τε  - τα μοναχοπαίδια πάνε πολύ καλά.

- Εχουν κατά μέσο όρο κατά το ένα πέμπτο περίπου περισσό
τερο χρόνο για παιδεία και άσκηση σε σχέση με τα παιδιά που έ 
χουν αρκετά αδέλφια.

- Μπορούν να εκ
φραστούν καλύτερα 
λεκτικά.

- Εχουν περισσότε
ρες πιθανότητες να α
πολαμβάνουν το προ
νόμιο μαθημάτων μου
σικής, χορού ή τέχνης.

- Ταξιδεύουν συ
χνότερα ή μακρύτερα.

- Εχουν περισσότε
ρες πιθανότητες να 
εργαστούν σε μη ερ
γατικές ειδικότητες.

- Είναι πιό δρα
στήρια από τα παιδιά 
της εποχής τους που 
είχαν αδέλφια.

Η ερευνήτρια δίνει 
επίσης και την αιτιολό
γηση γι' αυτά τα εντυ
πωσιακά χαρακτηρι
στικά. Κατ' αρχήν είναι 
η κοινωνική υπόσταση 
των γονιώνιτα μονα
χοπαίδια είναι χαρα
κτηριστικά στη μέση 
τάξη. Οταν το οικογε
νειακό εισόδημα πρέ
πει να μοιραστεί στα 
πέντε αντί στα τρία, 
πρέπει να σφιχτούν τα 
ζωνάρια. Δραστηριό
τη τες  όπως είναι τα 
μαθήματα μουσικής, η 
ιππασία ή το τέννις, ε 
πιβαρύνουν σημαντικά 

τα οικονομικά όταν πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Τα ταξίδια και οι 
διακοπές που διευρύνουν τις εμπειρίες τόσο για τους γονείς όσο 
και για το παιδί είναι πολύ δυσκολότερα για μιά πολυμελή οικογέ
νεια. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μιλάνε και να συμπεριφέρονται 
σωστά παραδειγματιζόμενα από τους μεγάλους. Ενας από τους 
λόγους για τους οποίους τα μοναχοπαίδια παρουσιάζουν καλά α
ποτελέσματα στα τέστ ομιλίας είναι η εντατική προσοχή που δέ
χονται απ' τους γονείς τους.

Τα μοναχοπαίδια είναι έξυπνα - μιά σειρά από προηγούμενες 
μελέτες το έχει δείξει και αυτό. Το 1979, ένας ερευνητής απέδειξε 
ότι τα μοναχοπαίδια ήταν πιό ανεξάρτητα, είχαν περισσότερη αυ
τοπεποίθηση και διέθεταν αυξημένα κίνητρα. Αυτό παρατηρείται
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γιατί διαφορετικά η ατμόσφαιρα σ' ένα σπίτι με τρία άτομα μπορεί 
να γίνει αρκετά αποπνικτική και να μη μπορεί το παιδί να πει τη 
γνώμη του.

Η δεύτερη  αρχή: δίνετε στο παιδί σας όσο μπορείτε περισ
σότερες ευκαιρίες να παίζει με άλλα παιδιά. Πηγαίνετε το τακτικά

στο πάρκο όσο είναι 
μικρό. Οταν αρχίσει να 
πηγαίνει στο σχολείο, 
κανονίζετε να περνά
τε  ένα μέρος των δια
κοπών σας με μιά άλ
λη οικογένεια με παιδί 
ή παιδιά. Ετσι θα του 
δώσετε την ευκαιρία 
να γίνει μέλος μιάς ο
μάδας, να μάθει να 
μοιράζεται και να α
πολαμβάνει τη ζωή 
στο παιδικό επίπεδο.

Η τρ ίτη  αρχή: Μη 
θεοπ οιείτε το  παιδί 
σας. Οπως όλα τα άλ
λα μικρά παιδιά θα α
ναπτύξει κι αυτό χά
ρες και αρετές και, με 
το να μην έχει αδέλ
φια, δεν θα υπάρχει 
κανείς για να το 
βοηθήσει να ξανα- 
πατήσει τα πόδια του 
στέρεα στο έδαφος. 
Μην πλημμυρίζεται το 
μοναχοπαίδι σας λοι
πόν με δώρα - και μην 
επιβάλλετε στο σπλά
χνο σας τις δικές σας 
φ ιλοδοξίες γι' αυτό. 
Δ ιαβάζοντας κανείς 
τις βασικές αυτές αρ
χές καταλαβαίνει αμέ
σως ότι ισχύουν για 
την ανατροφή κάθε 

παιδιού, άσχετα με το άν είναι μόνο του ή όχι, αλλά είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τα μοναχοπαίδια.

Μ ε όλα αυτά δε σας προτρέπουμε να μ ε ίν ετε  με ένα  
μόνο παιδί. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε ταχθεί υπέρ της 
πολυμελούς οικογένειας και έχουμε απαρριθμήσει τις ωφέλειές 
της. Το να έχει κανείς αδέλφια μπορεί να του προσφέρει μεγάλη 
ευτυχία, έναν πλούτο εφ ' όρου ζωής πολλές φορές. Ομως αν η 
ζωή τα έφ ερε έτσι ώστε να μείνετε με ένα μόνο παιδί, δεν πρέπει 
να φανταστείτε ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Το να μεγαλώσει 
κανείς σωστά τα παιδιά του, είτε ένα έχει ε ίτε  πολλά, εξαρτάται 
από τον ίδιο.-

* Πρωτοδημοσιεύθηκε στο Περιοδικό 'Γονείς" (Σεπτέμβριος 1993]

εύκολα στις επιδόσεις τους στο σχολείο. Σύμφωνα με τη μελέτη 
αυτή, τα μοναχοπαίδια πέρνουν καλύτερους ελέγχους απ' ότι τα 
παιδιά που έχουν αδέλφια.

Αλλά αυτό δεν τα βοηθάει απαραίτητα να είναι και δημοφιλή. 
Ποιά ομάδα παιδιών ηροσελκύεται από κάποιον που είναι Ικαι ο κίν
δυνος με τα μοναχο
παίδια είναι μεγαλύτε
ρος εδώ λόγω της ε 
ν τονότερης επαφής 
τους με ενήλικεςΙ "μι
κρομέγαλος";

Αλλά και αυτή η 
προκατάληψη δια- 
ψεύδεται με επιστη
μονικά στοιχεία. Τα 
μοναχοπαίδια ισχυρί
ζονται συχνότερα απ' 
ότι τα παιδιά πολυμε- 
λέσ τερω ν οικογε
νειών ότι χρησιμο
ποιούνται για τη δη
μιουργία σχέσεων.
Στην πραγματικότητα 
αυτό είναι προφανές 
γιατί αν θέλουν να παί
ξουν με άλλα παιδιά 
είναι υποχρεωμένα να 
καταβάλουν προσπά
θεια. Τα αδέλφια είναι 
πάντα διαθέσιμα, ενώ 
το μοναχοπαίδι πρέπει 
να βρει ένα σύντροφο 
για να παίζει και δε θα 
βρει κανέναν αν δε 
φέρεται σωστά. Συνε
πώς, τα μοναχοπαίδια 
σέβονται περισσότε
ρο τους άλλους.

Ολα αυτά τα απο
τελέσ ματα  δείχνουν 
ότι οι προκαταλήψεις 
σχετικά με τα μοναχο
παίδια είναι αρκετά ξεπερασμένες. Τα παιδιά που δεν έχουν αδέλ
φια δεν είναι κατά κανένα τρόπο σε χειρότερη θέση σε σχέση με 
κείνα που μεγαλώνουν σε πολυμελείς οικογένειες. Κακομαθαίνουν 
όμως; Δεν είναι αυτό αναπόφευκτο όταν "κανακεύεται" ένας μόνον 
απόγονος; Οχι - τουλάχιστον όταν οι γονείς προσέχουν και φρο
ντίζουν να ακολουθούν αυτές τις αρχές:

Η πρώτη αρχή: έχ ετε  στο νου σας ότι ο γιός ή η κόρη σας 
χρειάζεται ελευθερία. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον του άλλο ένα 
παιδί για να το απαλλάσσει από ένα ποσοστό της συγκεντρωμένης 
πίεσης από τους γονείς. Μ' άλλα λόγια, τα μοναχοπαίδια βρίσκονται 
κάτω από αυστηρότερο έλεγχο. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος 
για τον οποίο οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα πολλά κανακέματα,
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Ο κόσμος
του πνεύματος και της τέχνης

Ω  Η Νίκη του Παιωνίου που φ ιλοτεχνήθηκε το  421 π.Χ. 
από παριανό μάρμαρο παραδόθηκε μετά από δώδεκα χρό
νων εργασίες και μελέτες, στο μουσείο της αρχαίας Ολυμπίας. 
Η επανέκθεση του αγάλματος της Νίκης έγινε με πανηγυρικό 
τρόπο παρουσία του υπουργού Πολιτισμού, που τόνισε την ι
διαίτερη προσφορά του γλύπτη Στέλιου Τριόντη για την πρω
τοποριακή μελέτη και εργασία του στο άγαλμα που το απάλ
λαξε από την σιδερένια δοκό που το στήριζε στην πλάτη. Το
νίστηκε, επίσης, η προσφορά του γλύπτη που έχει αναστηλώσει 
τα αετώματα του ναού του Διός, τον Ερμή του Πραξιτέλους και 
πολλά ακόμη γλυπτά στην Ολυμπία.

Ω  Πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 92 ετών, στο Λονδίνο, ο Καρλ 
Πόπερ, ο φ ιλόσ οφ ος της "ανοιχτής κοινωνίας" και ένας 
από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του αιώνα μας. Τον είπαν 
αντιμαρξιστή αλλά ο ίδιος υποστήριζε ότι οι απόψεις του έχουν 
παρερμηνευτεί. Βασική του θέση ήταν ότι "οι μόνες έγκυρες 
θεω ρίες είναι αυτές που μπορούν να ανασκευαστούν'' και 
δήλωνε ότι "μετά τη μουσική και την τέχνη, η επιστήμη είναι το 
μεγαλύτερο, το  ομορφ ότερο επίτευγμα του ανθρώπινου 
πνεύματος". Ιδιαίτερα γνωστή έγινε όμως η άποψη του για την 
τηλεόραση όπου υποστήριζε πως "έχει αναδειχθεί σε μείζονα 
πολιτική δύναμη. Είναι σα να μιλάει ο Θεός. Καμιά δημοκρατία 
δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν τεθ ε ί τέλος σ' αυτή την κα
τάχρηση εξουσίας. Ενας νέος Χίτλερ, θα είχε μέσω της τηλεό
ρασης, μια απεριόριστη εξουσία..."

Ω  "Ο Π ερ ικλ ή ς  χ ρ ε ιά σ τ η κ ε  μόλις δ έκα  χρόνια  για να 
φ τιά ξε ι τον Π αρθενώ να, ενώ  οι σημερινοί θέλουν 20  
χρόνια για την αναστήλωσή του", τα λόγια αυτό ανήκουν 
στον αρχιτέκτονα Μανώλη Κορρέ που έχει αναλόβει την ανα- 
στήλωση του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του 
υφυπουργού Πολιτισμού στον Ιερό Βρόχο της Ακροπόλεως. Συ
νεχίζοντας ο κύριος Κορρές είπε ότί'ο Περικλής είχε 200 αν
θρώπους που δούλευαν μέρα-νύχτα, ενώ εμείς είμαστε 30 και 
δεν έχουμε τις αντοχές, τους ρυθμούς, τις ανάγκες και τη φι
λοσοφία των αρχαίων Ελλήνων". Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι 
το σίδερο με το οποίο είχε προβεί σε εργασίες αναστήλωσης 
παλαιότερα ο Μπαλόνος έχει δημιουργήσει μεγάλες φθορές 
στα μάρμαρα και αντικαθίσταται σήμερα με τιτάνιο. Το σίδερο 
όμως που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι ακόμα και όταν ήταν γυ
μνό στην ατμόσφαιρα δεν υφίστατο τη διάβρωση που υφίστα- 
ται το σύγχρονο σίδερο, και αυτό οφείλεται στο βιομηχανικό 
τρόπο που επεξεργάζονται σήμερα τα μέταλλα.

Ω  "Η Ελλάδα είνα ι ανοιχτό μέρος. Μπαίνουν από την Ευρώπη,
• μπαίνουν από την Ανατολή κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 

μπολιάζουμε. Μόνο που πρέπει να το κάνουμε με τρόπο 
ψύχραιμο, να δημιουργείται κάτι. Εγώ είμαι υπέρ της ενότητας 
όλων των βαλκανικών λαών και να μη μιλάμε για τόξα, αλλά για

κύκλο. Το τόξο έχει μια συγκεκριμένη φορά, ενώ ο κύκλος έχει 
μια γλυκύτητα, είναι μια αγκαλιά". Τάδε έφη Μανώλης Ρασούλης.

£3 Ο Γιώργος Κουκουλές, καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Παρι
σιού του Στρασβούργου και της Σορβόνης, ερωτηθείς για το 
τι μπορεί να διδάξει ο σημερινός δάσκαλος, ο διανοούμενος ή 
τέλος πάντων ο σκεπτόμενος άνθρωπος στους νέους της ε 
ποχής μας, απάντησε:Ό κίνδυνος είνα ι να αναγόγουμε σε  
οδηγό και κ α τη γ ο ρ ικ ές  επ ιτα γ ές  αυτά  που ε μ ε ίς  
θ ελ ή σ α μ ε  να κάνουμε και τα  οποία δεν  πραγματο
ποιήθηκαν, ε ίτ ε  γ ιατί δεν προσπαθήσαμε ε ίτ ε  γ ιατί η 
κοινωνία, μας τσ άκισ ε. Ας κρατήσουμε για μας τη λύπη και 
τα δάκρυα. Οι σημερινοί νέοι δεν είναι εμείς, αλλά έχουν κάτι 
και από εμάς. Εμείς είχαμε ένα σύστημα αξιών που μας κρά
τησε στη ζωή και στη δράση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
Πολλές από αυτές τις αξίες δεν είναι πιά λειτουργικές. Υπάρχει 
όμως ένας ασυμπίεστος πυρήνας αξιών κι αυτόν τον πυρήνα 
πρέπει να ανακαλύψουν μόνοι τους οι νέοι. Οι σημερινοί νέοι 
με τη δράση τους, κι ασυνείδητα, αμφισβητούν ή θα αμφι
σβητήσουν την κοινωνία στα θεμέλιά της και αναρωτιέμαι 
μήπως εμείς οι ιδεολόγοι δεν είμαστε αντιδραστικοί και οι ρεα
λιστές νέοι προοδευτικοί;Εγώ πάντως παραμένω ιδεολόγος".

Ω  Εφυγε από κοντά μας ένας ακόμη μεγάλος Ελληνας της Δια- 
σποράς. Πρόκειται για τον Βάσο Βλαβιανό, καθηγητή του  
Διεθνούς Δικαίου, αναλυτή θεμάτω ν Εξω τερικής Πολι
τικής, εκδότη του "Εθνικού Κύρηκα” της Ν. Υόρκης και 
α τα λά ντευ το υ  μαχητή του  Κυπριακού. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1903 και σπούδασε νομικά στην Αθήνα, στο Παρίσι, 
στο Μόναχο και στη Λειψία, από τα Πανεπιστήμια των οποίων 
έλαβε διπλώματα με τιμητικές διακρίσεις. Στο Παρίσι συνδέ
θηκε στενά με τον κύκλο του Ψυχάρη και στη Γερμανία με τον 
Λίμπκνεχτ. Στις ΗΠΑ πήγε την δεκαετία του '20 και εγκατα
στάθηκε στη Ν. Υόρκη όπου άνοιξε δικηγορικό γραφείο. Με την 
Ελλάδα δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς του και κρατούσε συχνή 
επαφή με τον Πλαστήρα, τον Ελευθέριο και το Σοφοκλή Βενι- 
ζέλο. Ο πρόεδρος Ρούζβελτ σε ιδιόχειρη επιστολή του τόνιζε 
ότΐ:"Η ιδιαίτερη πατρίδα σας η Ελλάδα, πρέπει να σας τιμά. Εμείς 
στην Αμερική είμαστε τυχεροί που σας έχουμε ανάμεσά μας". 
Στην ιδρυτική διάσκεψη του ΟΗΕ, το 1945, στο Σαν Φρανσίσκο, 
όπου ο Βλαβιανός ήταν σύμβουλος της ελληνικής αντιπροσω
πείας, ο τότε υπουργός Εξωτερικών I. Σοφιανόπουλος τον συ- 
νεχάρη δημόσια για την άρτια νομική και πολιτική τεκμηρίωση 
των ελληνικών δικαιωμάτων στα Δωδεκάνησα.

Ω  Τιμητική διάκριση μεγάλου μεγέθους για τον σ υνθέτη  
Μηνά Αλεξιάδη αποτέλεσε η ανάθεση από το Παγκόσμιο Φε
στιβάλ Μουσικής, σύνθεσης όπερας δωματίου, με την ευκαιρία 
του εορτασμού των 1.200 χρόνων της πόλης της Φρανκφούρ
της. Η όπερα "Viva la Vida" ΙΖήτω η ΖωήΙ που συνέθεσε ο Α-
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λεξιάδης, ανέβηκε στην αι'θουσα Μότσαρτ της "Αλτε Οπερ" της 
Φρανκφούρτης και ήταν κατάμεστη από κόσμο και στις τρείς 
παραστάσεις που εδόθησαν. Η αφίσα που διαφήμιζε το έργο, 
είχε τοιχοκολληθεί σε αρκετά σημεία της πόλης και είχε τυ
πωθεί σε καρτ - ποστάλ. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν και τα 
τοπικά ΛΑΜΕ της πόλης για την εκδήλωση. Μία εκ των πολλών 
εφημερίδων έγραψεί'το πλέον ευαίσθητο και ταυτοχρόνως εκ
φραστικότερο στοιχείο της παράστασης, ήταν η μουσική του 
Ελληνα συνθέτη Μηνά Αλεξιάδη..." και κάποια άλληί'σύλληψη της 
φόρμας ως προς τις επιταγές του κειμένου και μεγάλη σημα- 
ντικότητα χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του Αλεξιάδη. Η μουσική 
παραμένει διαρκώς απτή και δυνατή. Είναι μέσα σ' αυτή την 
όπερα η καθοριστικότερη παράμετρος της έννοιας της ζωής'.

£ 3  Πρω τοπορία στο σχεδίασμά ρούχων και κοσμημάτων 
δ ιεκ δ ικ ε ί το  Τμήμα Διακοσμητικής τω ν ΤΕΙ Αθήνας, με τις 
τολμηρές προτάσεις και την ελληνικότατη γραμμή που ακο
λούθησαν στα σχέδιά τους οι σπουδαστές, παίρνοντας ιδέες 
από την κλασική αρχαιότητα. Αφορμή στάθηκε το πλαίσιο συ
νεργασίας των ΤΕΙ με τη Διεύθυνση Χειροτεχνίας του Ελληνικού 
Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Η συνεργασία αυτή ώθησε τους σπου
δαστές στην έρευνα σχεδίου από την ελληνική παράδοση και 
ιδιαίτερα την αρχαιότητα. Αρκετοί εκφράστηκαν με γραμμές 
της Μινωικής της Μυκηναϊκής περιόδου και της γεωμετρικής 
και πολλοί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το αποτέ
λεσμα ήταν περισσότερο από ενθαρυντικό όπως ομολόγησαν 
όσοι είδαν τα μοντέλα και όπως είπε η καθηγήτρια Περιβολιώτη 
- Χρυσοβέργη, η δουλειά αυτή θα έχει και συνέχεια και υπάρ
χουν πολλές προϋποθέσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε 
για βελτιωμένες εργασίες στο μέλον.

£ 3  Εφ υγε στα 58 το υ  χράνια ο ανένταχτος σε "σχελές" 
ζω γρ ά φ ο ς , Α λέζης Ακριθάκης. Εζησε μια πολυτάραχη ζωή, 
γύρισε απ' άκρη σ' άκρη όλη την Ευρώπη, βίωσε μ' έναν ιδιαί
τερο τρόπο τις μικροχαρές της ζωής και αποτύπωσε εικαστικό 
αυτά του τα βιώματα με μια προσωπική γλώσσα εντελώς πρω
τότυπη για την εποχή μας. Σπούδασε στο Παρίσι μαθαίνοντας 
την τέχνη της ζωγραφικής, μελετώντας βαθιά τα γαλλικό γράμ
ματα και γνωρίζοντας σημαίνοντα πρόσωπα της τέχνης. Δίδαξε 
στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Βερολίνο και το 1984 γύρισε 
στην Ελλάδα όπου πραγματοποίησε πολλές εκθέσεις. Η τέχνη 
του είναι πρωτοποριακή και ως "ήρωές του" διαλέγει τα ηιό 
απλά και καθημερινό πράγματα και τα αναδεικνύει σε σύγχρο
νους μύθους της εποχής μας.

£3  Η χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αποτελεί ένα μύθο 
διαχρονικό στον οποίο γίνονται συχνότατα αναφορές στην πα
γκόσμια βιβλιογραφία και είναι το ορόσημο των πνευματικών 
ανθρώπων όλου του κόσμου. Την εποχή της μεγάλης ακμής της, 
γνώρισε μεγάλες δόξες, όπου πλήθος κόσμου συνέρεε για να 
μελετήσει τον πλούτο των συγγραμμάτων που φιλοξενούσε 
στα ράφια της. Αυτό που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, γιατί 
υπήρχαν και άλλες βιβλιοθήκες μεγάλες και ονομαστές για τον 
πλούτο τους, ήταν η φιλοδοξία να συγκεντρωθούν όλα τα βι
βλία που υπήρχαν σ' όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Τα τελευταία 
έξι χρόνια άρχισε να συζητείται η ιδέα της αναβίωσης της Βι

βλιοθήκης της Αλεξανδρείας. Τοποθετήθηκε μάλιστα συμβολι
κό και ο θεμέλιος λίθος από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Χόσνι 
Μουμπόρακ. Τότε όλοι θεωρήσαμε ότι η φιλόδοξη αυτή ιδέα 
θα μείνει απλώς ιδέα και δεν θα δοθεί συνέχεια ώστε να πάρει 
σάρκα και οστά. Πολύ πρόσφατα όμω ς, ανακοινώ θηκε ότι 
μέχρι το  τέλος του χρόνου θα έχουν αρχίσ ει οι ερ γα 
σ ίες  θεμ ελ ίω σ η ς  του  κτ ιρ ίο υ  και έω ς  το  τέλ ο ς  του  
1997 θα έχ ε ι ολοκληρω θεί η κατακευή. Η νέα βιβλιοθήκη 
επιδιώκει να επαναδιατυπώση τον αρχαίο οικουμενικό σχεδία
σμά, θέτοντας τον σε σύγχρονες βάσεις. Οσον αφορά το σκο
πό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί κάθε τεχνολογικό μέσο για την α
ποθήκευση και οργάνωση των συλλογών, και τη συσσώρευση 
των γνώσεων. Γι'αυτό το λόγο, ζητείται απ' όλα τα κράτη να 
δώσουν πλήρεις συλλογές σχετικά με την πολιτιστική τους κλη
ρονομιά και τη σύγχρονη φυσιογνωμία τους. Η Ελλάδα η οποία 
έχει δώσει το παρόν της από την πρώτη στιγμή της αναγγελίας 
επανίδρυσης της Βιβλιοθήκης, θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι 
συνεχώς παρούσα σε κάθε κάλεσμα, παρέχοντας κάθε δυνατή 
βοήθεια για την πραγματοποίηση του μεγαλόπνοου σχεδίου.

G3 Η Μεγάλη Κυρία της Επιθεώρησης, η Αννα Καλουτά, αποφά
σισε να αποσυρθεί από το θέατρο μετά από εξήντα περίπου 
χρόνια γόνιμης παρουσίας και δράσης στα θεατρικά δρώμενα 
της πατρίδας μας. "Τον προορισμό μου τον εκπλήρωσα. Εύχομαι 
μ' όλη μου την καρδιά σ' όλους τους συναδέλφους μου να δουν 
αυτά που είδα εγώ, να παίξουν στα θέατρα που έχω παίξει στη 
ζωή μου, να παίξουν με τους καλλιτέχνες που έχω παίξει. Πρέ
πει να πω, όμως, πως δεν ήμουν μόνο ηθοποιός. Ημουν χο
ρεύτρια, χορογρόφος, ενδυματολόγος, είχα την καλλιτεχνική 
διεύθυνση.,.όλα τα φροντίζαμε μαζί με την αδελφή μου τη Μα- 
ρίκα, όχι μόνο τα νούμερα και τα φουστάνια. Νομίζω όμως ότι 
ο καλλιτέχνης πρέπει να φεύγει στην ώρα του. Θα μου πείτε, 
εσένα ήρθε η ώρα σου; Δεν περιμένω να έρθει, γιατί τό τε  θα 
είναι πολύ αργά. Δε θέλω να ακούσω κρίσεις και επικρίσεις και 
πικρές κουβέντες. Φεύγω αυτή τη στιγμή που μου λένε "γιατί 
φεύγεις" και όχι τό τε  που θα μου λένε "γιατί παίζεις”.

£3 "Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες", "Παπαρούνα", Ύλυκιά Μα- 
ράτα", "Η ζωή ξαναρχίζει γιά μας με τραγούδια", "Ακόμα ένα 
ποτηράκι": τίτλοι τραγουδιών που έγιναν γνωστοί με τη φωνή 
της αξέχαστης Κάκιας Μένδρη που μεσουράνησε τα χρόνια 
του μεσοπολέμου και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. 
Γεννήθηκε στην Οδησσό το 1912 και ήρθε μαζί με την οικογέ- 
νειά της μετά την επανάσταση του 1917. Το μεγάλο της ταλέ
ντο στο τραγούδι ανακάλυψε ο Α ττίκ  και την ανέβασε στην 
"Μάνδρα" στις αρχές τις δεκαετίας του '30. Η Μένδρη έβγαι
νε στη σκηνή πάντοτε σοβαρή και σεμνά ντυμένη, γεγονός που 
την έκανε να ξεχω ρζει από τις ανάλαφρες τραγουδίστριες 
της εποχής της. Το 1950 σταμάτησε να ηχογραφεί δίσκους και 
αναλώνεται σε περιοδείες ανά τον κόσμο μέχρι το 1967 οπότε 
και σταματά να τραγουδά με ένα μικρό μόνο διάλειμα το 1972 
στην ταινία του Αγγελόπουλου "Μέρες του '36“. Η Κάκια Μέν
δρη μπορεί να έφυγε από κοντά μας αλλά τα πολύ όμορφα 
τραγούδια της θα μας φέρνουν πάντα το άρωμα μιάς νοσταλ- 
γικής και αξέχαστης εποχής.

Επιμέλεια Apx/xas Κων/vos Koupos
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ΟΜΜΑ

ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Το Μέγαρο των Φίλων της Μουσικής είναι ένα έργο μνημειακού 
χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από τη σύνθεση των τελευταίων 
επιτευγμάτων της σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογίας. Πρόκει
ται για ένα έργο υψηλών προδιαγραφών και μεγάλων δυνατοτήτων. 
Αναζητήθηκε, ερευνήθηκε, μελετήθηκε, σχεδιάσθηκε και εφαρμό
στηκε κάθε σύγχρονη λύση από Ελληνες, Γάλλους, Γερμανούς, Αγ
γλους και Ιταλούς και φέρει στην κατασκευή του τα πρώτα σημάδια 
της Ενωμένης και πολιτιστικά Ευρώπης.

Η λειτουργία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, καλύπτει ένα τε 
ράστιο κενό στον πολιτιστικό εξοπλισμό της Ελλάδος, και αποτελεί 
την πρώτη για τη χώρα μας σύγχρονα οργανωμένη στέγη με διε
θνείς προδιαγραφές για κάθε 
μουσική, καλλιτεχνική και συνε- 
δριακή εκδήλωση.

Την πρώτη ιδέα - έμπνευση, 
για τη δημιουργία πολιτιστικού 
κέντρου στην Ελλάδα, είχε πριν α
πό πολλά χρόνια η μεγάλη αοιδός 
Αλεξάνδρα Τριάντη, ιδρύτρια του 
Συλλόγου Όι Φίλοι της Μουσικής" 
ο οποίος στη συνέχεια ανέθεσε 
τη μελέτη του σημερινού Μεγά
ρου σε κορυφαίους ξένους αρχι
τέκτονες και ειδικούς της ακου
στικής.

Ο χώρος της ανεγέρσεώ ς 
του, παραχωρήθηκε από το κρά
τος, το 1956. Οι μελέτες καθώς 
και η κατασκευή του σκελετού 
του κτιρίου ολοκληρώθηκαν στη 
δεκαετία του 1970, όταν ο μεγά
λος ευεργέτης και πρόεδρος του 
“Ιδρύματος Δεκόζη - Βούρου" κ.
Λάμπρος Ευταξίας έδωσε την α
ναγκαία υποστήριξη για την πλήρη 
χρηματοδότηση του έργου.

Α ΙΘ Ο Υ Σ Α  Φ ΙΛ Ω Ν  
ΤΗΣ Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ Το 1981, μετά από μιά περίοδο 

διακοπής των εργασιών, δημιουρ- 
γήθηκε νέος φορέας διοικήσεως 
με τη συνεργασία αυτή τη φορά 
και του ελληνικού κράτους, το ο
ποίο έκτοτε με συνεχείς και σημα
ντικές επιχορηγήσεις συνέβαλε α
ποφασιστικά στην αποπεράτωση 
της κατασκευής του κτιρίου. Ο 
νέος αυτός φορέας ονομάζεται 
"Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών" και τον διοικούν εκπρό
σωποι του Συλλόγου "Οι Φίλοι της 
Μουσικής" καθώς και εκπρόσωποι 
του Ελληνικού Δημοσίου.

Θα ήταν δύσκολο στο συνοπτι
κό αυτό σημείωμα να αναφέρουμε 
όλες τις θαυμαστές τεχνικές 
λύσεις που για πρώτη φορά δόθη
καν σε παρόμοιας φύσεως έργο 
όπως επίσης και τα σπάνια υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την α
νέγερση και τον εξοπλισμό του. 
Ας υπογραμμίσουμε ωστόσο τις
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δωρικές λευκές προσόψεις από 
μάρμαρο Διονύσου Ιτου οποίου η 
ανάρτηση έγινε έτσι ώστε να μην 
εφάπτεται αλλά να αιωρείται του 
κελύφουςΙ καθώς επίσης και την 
ειδική ξυλεπένδυση των εσωτερι
κών χώρων, η οποία ήρθε από τη 
Γερμανία και αναρτήθηκε κι αυτή 
στις πλευρές των αιθουσών.

Το Μέγαρο Μουσικής διαθέτει 
μια μεγάλη αίθουσα, χωρητικότη
τας 2.000 ατόμων και μια μικρή, 
δυναμικότητος 500 ακροατών, 
των οποίων η λειτουργικότητα εί
ναι πολλαπλή. Οι τεχνολογικό 
πρωτοποριακές επιλογές των 
σχεδιαστών (όπως π.χ. δυνατότη
τα μετακινήσεως των στοιχείων 
της οροφής, της σκηνής και των 
θεωρείων) επιτρέπουν στις αί
θουσες αυτές να στεγάζουν, με 
άρτιες πάντα τεχν ικές  προδια
γραφές, διαφόρους τύπους εκδη
λώσεων.

Εκτός των καλλιτεχνικών αυτών εκδηλώσεων, οι δύο αίθουσες 
του Μεγάρου μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν και ως Συνεδριακό 
Κέντρο με τη συμπλήρωσή τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των συνέδρων, από ένα σύνολο βοηθητικών χώρων.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπάρχουν επίσης οι δυνατότη
τες  ζωντανής ηχογράφησης των μουσικών εκδηλώσεων που φιλο
ξενούνται στους χώρους του και εγγραφής δίσκων compact σε 
studio χωρίς ακροατές. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται πρότυ
πο ηχογραφικό κέντρο ισάξιο όλων των αντιστοίχων διεθνών. Θα 
στεγαστούν ακόμη, μικρό μουσείο μουσικής, μουσική βιβλιοθήκη και 
μουσικό κέντρο έρευνας που για πρώτη φορά τόσο συστηματικό 
δημιουργούνται στην Ελλάδα. Στο κέντρο αυτό, σπουδαστές, δά
σκαλοι και ερμηνευτές θα μπορούν να συμβουλεύονται κάθε βιβλιο
γραφική πληροφορία σχετικά με τη μουσική και τις τέχνες της 
σκηνής. Ενώ συγχρόνως, ειδικοί κύκλοι μαθημάτων θα οργανώνο
νται για την επαγγελματική επιμόρφωση μουσικών και δασκάλων. 
Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση ενός τέτοιου επιστημονικού κέ
ντρου, έχουν αρχίσει ήδη επαφές με ανάλογες βιβλιοθήκες και ε 
ρευνητικά κέντρα της Ευρώπης.

Εκτός των ειδικών υπηρεσιών που θα προσφέρει στους επαγ- 
γελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς ή καλλιτέχνες, το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών φιλοδοξεί κυρίως να είναι ανοιχτό στο πλατύ κοι
νό και μάλιστα στους νέους τους οποίους επιθυμεί να προσελκύσει 
και να εξοικειώσει με την τέχνη. Ετσι, εκτός των άμεσα προσιτών 
εικαστικών εκθέσεων που οργανώνονται ήδη στα foyers του κτι
ρίου και ενός συνόλου υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες ε 
νός ευρύτατου κοινού (κυλικεία, εστιατόρια, σύντομα καταστήματα 
και γκαράζ), ένας νέος θεσμός δρομολογείται: η ίδρυση ενός πλη
ροφοριακού κέντρου με σκοπό την άμεση ενημέρωση των επισκε

πτών για την πολιτιστική κίνηση σ' 
ολόκληρη την Ελλάδα μέσω ηλε
κτρονικού υπολογιστή.

Τέλος, αξίζει να τονισθεί η ι
διαίτερη συμβολή ελληνικών αλλά 
και ξένων ιδιωτικών και κρατικών 
φορέων, χωρίς την συμπαράστα
ση των οποίων η ολοκλήρωση αυ
τού του έργου -αλλά και η λει
τουργία του- θα ήταν αδύνατη.

Ευχή όσων οραματίστηκαν το 
μοναδικό πολιτιστικό αυτό κέντρο, 
μνημειακού χαρακτήρα, σύγχρο
νης τεχνολογίας και αισθητικής εί
ναι να αποτελέσει σημαντικό πόλο 
έλξης των ξένων στη χώρα μας, 
να αλλάξει ουσιαστικά τη μορφή 
της πολιτισμικής ζωής του τόπου 
και να καταστεί το πρότυπο για τη 
δημιουργία και άλλων παρόμοιων 
μονάδων μικροτέρου διαμετρήμα
τος σε όλη την Ελλάδα.-

Εηψέλαα:

Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

Α ΙΘ Ο Υ Σ Α
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΙΚ Η Ν Η

ΖΩΝΗ A 

ΖΟΝΗΒ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1994/707



του  t  Φώ τη Κ ό ντο γ λο υ *

ΡΗΜΑΓΜΕΝΕΣ
ΨΥΧΕΣ

Από τις  β α θυσ τό χα σ τες  θ ε ω ρ ίε ς

Σύγχυση και ταραχή και χάος ανάμεσα στα έθνη! Ταραχή και σά
στισμα και χάος και στους ανθρώπους, έναν-έναν. Που να βρεθεί 
κανένας να πορεύεται στη ζωή του μ'έναν υψηλόν σκοπό, με στα
θερότητα και ελπίδα! Σπάνιο πράγμα. Οι σημερινοί άνθρωποι έχουνε 
γίνει οι περισσότεροι κάποια πλάσματα άδεια από κάθε ζωντανή 
ιδέα, που να τους κάνει να αρμενίζουνε μέσα στο πέλαγος της 
ζωής χαρούμενοι και ζωηροί, σαν το καράβι που είναι φορτωμένο 
με καλό φορτίο, και, γεμάτο ελπίδα και λαχτάρα, τραβά κατά το 
περιπόθητο λιμάνι, ανάμεσα σε ξέρ ες  και άγρια βραχόνησα.

Σήμερα βρίσκει κανένας συχνά μπροστά του ανθρώπους που 
είναι τόσο κούφιοι από κάθε τι, που να απορεί, γιατί δεν πίστευε 
να υπάρχει στον κόσμο τόση ανοησία, τόση στενομυαλιά, τόση στε- 
νοκάρδια και μικρολογία. Σ' αυτές τις στεγνές ψυχές δεν υπάρχει 
τίποτα που να σε ζεστάνει, άς είναι και το παραμικρό. Δεν μιλώ για 
εξαιρετικά αισθήματα, για κάποια σπάνια ευαισθησία. Οχι! Μιλώ για 
τα συνηθισμένα αισθήματα, που άλλη φορά βρισκότανε σε όλους 
τους ανθρώπους. Ναι, σήμερα δεν υπάρχουνε.

Σχεδόν όλοι οι σημερινοί άνθρωποι περνάνε τη ζωή τους ξ ε 
πλυμένοι από κάθε ουσία, δίχως κανέναν αληθινόν σκοπό, δίχως 
αληθινή χαρά και ευχαρίστηση, δίχως καμμιά πίστη, και για τούτο, 
δίχως ελπίδα. Είναι γαντζωμένοι απάνω σε κάποια πράγματα, που 
θέλουμε να τα παραστήσουμε για σπουδαία, ενώ δεν είναι τίποτα. 
Κ' οι χαρές τους κ- οι ευτυχίες τους και τα γλέντια τους, κ' οι δια
σκεδάσεις τους, κ' οι κουβέντες τους και τα αστεία τους, είναι όλα 
άνοστα και ψεύτικα. Γιατί λείπει το αλάτι που τα άρτυζε άλλη φορά. 
Και το αλάτι είναι η πίστη, πως ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο 
κατά τύχη, αλλά πως έχει να κάνει σ' αυτόν τον κόσμο, ένα έργο, 
μικρό ή μεγάλο, και πως δεν ξοφλά με τούτη τη ζωή, αλλά πως 
υπάρχει κάποια μυστηριώδη τάξη κατά την οποία ανοίγει μια άλλη 
πόρτα, σαν κλείσει η πόρτα τούτης της ζωής.

Οπου υπάρχει πίστη, υπάρχει και ελπίδα, κι όσο δυνατώτερη εί
ναι η πίστη, άλλο τόσο βεβαιότερη είναι η ελπίδα. Χωρίς ελπίδα, 
δεν γίνεται μήτε ευτυχία, μήτε ειρήνη μέσα στον άνθρωπο. Τ' άλλα 
όλα, που λένε οι σαστισμένοι φιλόσοφοι, είναι ψευτιές. Γιά τούτο, 
οι απελπισμένοι χαλάνε τον κόσμο για να ξεχάσουνε την απελπισία 
τους, κάνουνε μεγάλη φασαρία για την καλοπέραση, για τις τέχνες, 
για τα ταξίδια, για τις απολάψεις. Ολα αυτά είναι μιά θλιβερή σκη-
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νοθεσία, μιά αξιοθρήνητη απάτη. Για να γεμίσουνε το άδειο πιθάρι 
που είναι ο εαυτός τους, ρίχνουνε μέσα ότι μπορέσουνε, ώστε να 
ξεγελαστούνε πως ζούνε, πως απολαμβάνουνε τη ζωή, ενώ στ' α
ληθινά είναι σαν τα τρύπια πιθάρια των Δαναΐδων, χαρτοφάναρα 
που φαντάζουνε απ' έξω  πως είναι κάτι.

Τέτοια είναι η τρομερή δραστηριότητα του καιρού μας, που γε
μίζει τον κόσμο από βροντές κι αστραπές, ενώ, κατά βάθος, είναι 
ένας γκαζοντενεκές, που τον χτυπάνε εκείνοι που λένε πως ζούνε 
και απολαμβάνουνε "τη μεγάλη ζωή", για να διώξουνε τα μαύρα κο
ράκια της απελπισίας, που τριγυρίζουνε αποπάνω τους. Τρομάζουνε 
ν' απομείνουνε μοναχοί με τον εαυτό τους, μήτε κάν λίγα λεπτά, 
γιατί αλλιώς θα νοιώθανε την αθλιότητά τους. Μα πως, όμως, μπο
ρεί να ζήσει αληθινά ένας άνθρωπος που φοβάται τον εαυτό του, 
που κρύβεται ολοένα από τον εαυτό του;

Και όμως, αυτή είναι η ζωή για τους περισσότερους σημερινούς 
ανθρώπους. Καμμιά θέρμη, κανένας ανώτερος και σίγουρος σκο
πός, κανένα μεράκι, καμμιά έμορφη μανία που να 'χει βαθύτερες 
ρίζες. Παγερή αδιαφορία, ύπνος ψυχικός, οκνηρία πνευματική, φό
βος, κρυφή απελπισία, και πολλή φασαρία για να ξεσκεπαστεί η α

μηχανία. Κ' η φασαρία είναι ανοησίες, κουτσομπολιό, ανόητες κου
βέντες, χαρτάκια, πιοτά σκάνδαλα, εγκλήματα, κάθε μικρολογία που 
την παίρνουνε στα σοβαρά, ενώ, κανένα σοβαρό πράγμα δεν βρί
σκει θέση μέσα στα ζαλισμένα μυαλά τους και στις αποσυντεθει
μένες ψυχές τους. Από πνευματικό δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λέγω 
πνευματικό αυτό που λένε πνευματικό οι φιλόσοφοι, οι λογοτέχνες 
και γενικά εκείνοι, που λέγονται “διανοούμενοι", αλλά αυτό που είναι 
πνευματικό για τη χριστιανική θρησκεία, δηλαδή η πίστη στον αιώ
νιον κόσμο, που μας αποκάλυψε ο Χριστός.

Μονάχα αυτή η πίστη δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα, και χωρίς 
ελπίδα της αιώνιας ζωής, οι λογής-λογής ευδαιμονίες είναι λογής 
- λογής ψευτιές. Στο κουτί που κρατούσε τό τε  η Πανδώρα, από- 
μεινε η ελπίδα αφού πετάξανε από μέσα όλα τα καλά, μα το κουτί 
που βαστάνε οι σημερινοί άνθρωποι και που διατυμπανίζουνε πως 
έχει μέσα κάθε ευτυχία, είναι ολότελα άδειο. Γιά τούτο ο θεόγλωσ- 
σος απόστολος Παύλος λέγει πως οι άπιστοι είναι "οι μη έχοντες 
ελπίδα", οι απελπισμένοι.

*  Από το βιβλίο Ευλογημένο Καταφύγιο".
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Η Ελληνική Αστυνομία γιόρτασε την Επέτειο του ΌΧΙ"
Me ξεχ ω ρ ισ τή  λ α μ π ρ ό τη τα , μ ε σ η 

μ α ιο σ το λ ισ μ ο ύ ς , π α ρ ε λ ά σ ε ις  και ο μ ι
λ ίε ς  σ ' ό λ ε ς  τις Α σ τυ ν ο μ ικ έ ς  Υ π η ρ ε 
σ ίες  γ ιο ρ τά σ τη κ ε  και φ έ το ς  η ε π έ τ ε ιο ς  
τη ς  2 8 η ς  Ο κτω β ρ ίου  1940.

Το έ π ο ς  το υ  '4 0 , θα σ υ γ κ λ ο ν ίζ ε ι  
πάντα τη μνή μ η  κ α ιτη ν  κα ρδιά  τω ν Ελ
λή ν ω ν . Η Ελληνική ψυχή, σ ε κά θ ε  ε π έ 
τ ε ιό  το υ , β α θ ε ιά  σ υ γ κ ι ν η μ έ ν η  και υ 
π ε ρ ή φ α ν η ,  α ν α π λ ό θ ε ι  μυ στ αγ ωγ ικ ά  
την  α ν ε π α ν ά λ η π τ η  επική γ ε ύ σ η  της  
μ ε γ ά λ η ς  ε κ ε ί ν η ς  η μ έ ρ α ς ,  που α π έ δ ε ι 
ξε  θ ρ ια μ β ευ τικά  και σ το  σύ γ χ ρ ο ν ο  κ ό 
σμο,  την  α κ α τ α μ ά χ η τ η  πίστη κα ι τη ν  α 
ν τ ί  κάθε  θυσ ία ς  αφοσ ίωση  της  φυλ ής  
μας  στο ι ερό  και υ π έ ρ τ α τ ο  αγ αθό  της  
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .

Στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ,  την  ομιλία που έ 
γινε στη Γ Α . Δ / ν σ η  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε  ο 
Γ εν .  Α σ τ υ ν .  Δ / ν τ ή ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  Υ- 
π ο σ τ / γ ο ς  Κα ρ α κ ώ ν  τ ί νο ς ,  ο Α '  Γ εν .  Ε- 
π ιθ / τής  Α σ τ υ ν .  Υ π ο σ τ / γ ο ς  Πι τσογ ιάν -  
νης  και ό λ ο  το αστυ νομ ικό  και πολιτικό 
προσωπικό.

Στη μ ε γ α λ ε ι ώ δ η  στρατ ιωτ ι κή π α ρ έ 
λαση  της  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ,  που η Α σ τ υ 
νομία  σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε  με  πε ζ οπ όρ ο  και μη 
χ α ν ο κ ί ν η τ α  Τ μ ή μ α τ α ,  α π έ σ π α σ ε  τα 
θ ε ρ μ ά  χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ α τ α  το υ  π λ ή θ ο υ ς  
κ α ι α π έ δ ε ι ξ ε  για μια ακόμα φορά  ό τ ι ε ί -  
ναι  πάντα  έ τ ο ι μ η  να θ έ σ ε ι  σε  σ υ ν α 
γ ε ρ μ ό  ό λ ε ς  μ α ς  τις δ υ ν ά μ ε ι ς  και να 
κα τα σ τή σ ε ι  τη Χώρα  μας  σε βασ τή  και 
υπολογίσιμη από φ ίλους  και ε χ θ ρ ο ύ ς .

Η Ελληνική Α σ τυ ν ομ ία ,  με  την  τόσ ο  
σημαντ ι κή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σε  ό λ ε ς  τις μ ε 
γ ά λ ε ς  θυσ ί ες  του  Εθνους,  αλ λ ά  και ε ι 
δικά το υ  η ρ ω ϊ κ ο ύ  έ π ο υ ς  του  '40, σ υ μ 
μ ε τ ε ί χ ε  σ υ ν ε ι δ η τ ά  στη ν  απότ ιση  φ ό 
ρ ο υ  τιμ ή ς  σ τ ο υ ς  ή ρ ω ε ς  των  α γ ώ ν ω ν  ε 
κε ίνων.

Σ την  Α θ ή ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν  
ομ ι λ ί ε ς  σ ' ό λ ε ς  τις κ ε ν τ ρ ι κ έ ς  Υ π η ρ ε 
σ ίες  το υ  Υ π ου ργ ε ί ου  Δ η μ ό σ ια ς  Τάξης ,  
τη ς  Γ εν ι κής  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  
Ατ τ ι κής ,  κα θώ ς  και στην Ασ τυν ομ ι κή  Α 
καδημία,  τις οπ ο ί ε ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν  
α ν ώ τ α τ ο ι  και α ν ώ τ ε ρ ο ι  Α ξ ιωματ ι κο ί  και 
το σ ύ ν ο λ ο  το υ  προσωπικού κα ι τ ων  δ ο 
κίμων.
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Γιορτάστηκε με λαμπρότητα ο Προστάτης μας
στυνο μ ίας  Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς  κ. Μ α ν ό λ η ς  
Χ ο υ ρ δ ά κ η ς ,  ο ι Υ π α ρ χ η γ ο ί τ ο υ  Σ ώ μ α 
το ς  Α ν τ ισ τρ άτ ηγ ο ι  κ.κ. Α θ α ν ά σ ι ο ς  Βα- 
σ ι λ όπ ουλ ος  και Χ α ρ ά λ α μ π ο ς  ΣκΓτσας, 
η ηγεσία των  Ενόπλων Δ υ ν ά μ ε ω ν ,  Α 
ν ώ τα τ ο ι  και Α ν ώ τ ε ρ ο ι  Αξ ιωματικοί ,  Δ ι 
καστικοί, Αν τ ι πρ οσ ωπ ε ί ε ς  Ξ έ ν ω ν  Α π ο 
σ τ ο λ ώ ν ,  Π ρ ό ε δ ρ ο ι  Ε ν ώ σ ε ω ν  α π ό -  
σ τ ρ α τω ν  και Ομ ίλων  Φίλων της  Ε λ λ η 
νικής Α σ τυ ν ο μ ία ς ,  Πολιτ ικό και Α σ τ υ 
νομικό προσωπικό και ά λ λ ο ι  επίσημοι .

Ο κ. Α ρ χ η γ ό ς  στην Ημερήσ ια  Δ ια 
ταγή του  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  "στο χ ώ ρο  και 
σ το ν  χ ρ ό ν ο  τη ς  πίστης και τη ς  δ ρ ά 
σης,  της  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  και τη ς  Αγ άπ ης  
του Αγ.  Α ρ τ ε μ ί ο υ  που με το απο στολ ι -  
κό έ ρ γ ο  και το  μαρτυ ρ ικό  τ έ λ ο ς  του .

Με  ιδιαί τερη λ α μ π ρ ό τ η τα ,  π ρ α γ μ α 
το π ο ι ή θ η κ ε  σ την  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Α κ α δ η 
μία, η τ ε λ ε τ ή  ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  το υ  Π ρ ο σ τ ά 
τη τ ης  Ελλην ικής  Ασ τυ ν ο μ ία ς ,  Μ ε γ α λ ο 
μ ά ρ τ υ ρ α  Αγ ίου  Α ρ τ ε μ ίο υ .

Σ την  τ ε λ ε τ ή ,  π α ρ α β ρ έ θ η κ α ν  ο Υ 
π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ι α ς  Τ ά ξ η ς  κ. Σ τ έ λ ι ο ς  
Π α π α θ ε μ ε λ ή ς ,  ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Π ρ ο ε 
δρ ίας  κ. Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Π ε η ο ν ή ς ,  ο Α ν τ ι 
π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  Βο υ λή ς  κ. Π αναγ ιώτης  
Κρητ ικός,  ο Υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ ημό σ ι ας  Τά 
ξ η ς  κ. Σ ή φ η ς  Β α λ υ ρ ό κ η ς ,  ο Γ ε ν ι κ ό ς  
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  κ. Ευάγ 
γ ε λ ο ς  Ρογκόκος ,  ο π ρ ό ε δ ρ ο ς  της  Πο 
λι τ ικής Α ν ο ι ξ η ς  κ. Α ν τ ώ ν η ς  Σ α μ α ρ ά ς ,  
τ έ ω ς  Υ π ο υ ρ γ ο ί  Δ η μ ό σ ια ς  Τάξης ,  Βου
λ ε υ τ έ ς ,  ο Α ρ χ η γ ό ς  τη ς  Ελλην ι κής  Α -

έγ ι νε  το δ ιαχρονικό σύμ β ολ ο  του  υ π ε 
ρασπιστή της  π ε ιθ α ρ χ η μ έ ν η ς  ζωής" .

Κα τα λ ή γ ο ν τ α ς :  "οι ό ν δ ρ ε ς  και οι γ υ 
να ί κες  της  Ελληνικής  Ασ τυ ν ο μ ία ς ,  ε ν ά 
ντια στο σ ημ ερ ιν ό  πνεύμα  της  χρησ ι 
μοθηρ ίας ,  της  ή σ σ ο ν ο ς  πρ οσπ άθε ιας ,  
το υ  ε ύ κ ο λ ο υ  π λ ουτ ισ μού  και του  υλι 
κού ε υ δ α ιμ ο ν ισ μ ο ύ  κ α λ ο ύ ν τ α ι  υπό τη 
σκέπη του Αγίου μας  να δ ιασφαλ ίσουν  
την Δημόσια Τάξη,  να π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ο υ ν  
την ζωή κα ι την  περιουσία των  πολι τών,  
καθώς  κα ι τα κοινωνικό το υ ς  δ ικα ιώμα
τα με  α υ τ ο θ υ σ ί α  και  σ υ ν ε χ ή  α γ ώ ν α ,  
ε ν θ υ μ ο ύ μ ε ν ο ι  π ά ν το τ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  το υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  που έ π ε σ α ν  στο 
βωμό του κ α θ ή κ ο ν το ς  κ α ι τ ο υ  χ ρ έ ο υ ς " .
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Εγκαίνια νεόδμητου οικήματος Υποδ/νσης Μ εταγωγών Δικαστηρίων Θεσ/νίκης
Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Δημό

σιας Τάξης κ. Στέλιο Παπαθεμελά τα εγκαίνια του νεόδμη
του οικήματος της Υποδ/νσης Μεταγωγών - Δικαστηρίων 
θεσ/νίκης.

Στην αρχή τελέστηκε αγιασμός από τον εκπρόσωπο του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπό- 
λεως, Αρχιμ. κ.κ. Βαρνάβα. Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Γεν.
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ/νίκης Υποστ/γος κ. Ιωάννης 
Καρακωντίνος, ο οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους 
λόγους που οδήγησαν στη μεταστέγαση της παραπάνω Α
στυνομικής Υπηρεσίας και τόνισε ότι, με τη σύγχρονη υπο
δομή αυτής, το κτίριο της οποίας είναι εφοδιασμένο με όλα 
τα σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα, ανταποκρινόμενο πλήρως 
στις διεθνείς προδιαγραφές, η Αστυνομία αποδεικνύει έ 
μπρακτα ότι κατανοεί τα μηνύματα των καιρών, υπηρετεί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες δικαίου και ανα
πτύσσει μία συμπεριφορά η οποία ενσαρκώνει την αντίληψη 
του σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μετά από αυτά το λόγο πήρε ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος τόνισε ότι με τη λειτουργία 
του νέου κτιρίου της παραπάνω Υπηρεσίας, γίνεται ένα άλμα εις 
ύψος, γι' αυτό που λέγεται υλικοτεχνική υποδομή της Αστυνομίας 
και παράλληλα επιτυγχάνεται η αναβάθμιση τω συνθηκών εργασίας 
των Αστυνομικών και διαβίωσης των κρατουμένων.

Επίσης ανέφερε ότι με την προσωπική παρέμβαση του ίδιου του 
κ. Πρωθυπουργού, χορηγήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το 
ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, για τον εκσυγχρονισμό 
των μέσων της Αστυνομίας, οικονομική αρωγή η οποία είναι με

γαλύτερη απ' όσες έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.
Τελειώνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρ- 

ξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της Αστυνο
μίας, προκειμένου να υπάρξει η επίτευξη των στόχων της.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Κων/νος Τριαρίδης, οι βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Σπυ- 
ριούνης και Γιάννης Γκλαβίνας, η πρόξενος των ΗΠΑ, ο Διοικητής του 
Γ' Σώματος Στρατού, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών 
Αρχών της πόλης και αντιπροσωπείες Αστυνομικών και Πολιτικών 
Υπαλλήλων.

Εγκαίνια εργαστηρίου αποτύπωσης DNA
Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία του εργαστηρίου στα πλαίσια 

Στέλιο Παπαθεμελά, το  εργαστήριο αποτύπωσης DNA, στο ΙΔ' Αστυ- της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, θα φέρει τη χώρα μας 
νομικό Τμήμα Αθηνών, όπου εγκαταστάθηκε. ανάμεσα στις πλέον προηγμένες στον τομέα αυτό χώρες και θ' α-

Το εργαστήριο αυτό, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εται- ποτελέσει ισχυρότατο όπλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος, 
ρεία METROGEN Α.Ε. και με την χρηματοδότηση της Ευρω
παϊκής Ενωσης, μέσω Κοινοτικού προγράμματος. Αποστολή 
του είναι, οι εγκληματολογικές αναλύσεις κάθε είδους βιο
λογικού υλικού από περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών 
(εγκλήματα, βιασμοί κ.λπ.) μέσω της ανάλυσης του DNA, για 
την διαπίστωση της ταυτότητας των δραστών.

Η μέθοδος αυτή, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές 
προόδους του αιώνα στον τομέα της Εγκληματολογίας. Η ε 
παναστατική αυτή τεχνική, αναλύει περιοχές στα χρωμοσώ
ματα του ατόμου, τα οποία μεταφέρουν τις γενετικές πλη
ροφορίες που μεταδίδουμε στα παιδιά μας.

Η αρχή της μεθόδου, βασίζεται στην ανάλυση περιοχών 
του DNA που εμφανίζουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στον 
πληθυσμό, ώστε με την τελική σύγκριση των αποτελεσμά
των μεταξύ ατόμων - υπόπτων να είναι δυνατή η ταυτοποίη
ση, με πιθανότητες τόσο μεγάλες που πλησιάζουν πρακτικά 
τη βεβαιότητα.
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Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, συνο- 
όευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ευάγγελο Ρογκόκο και υ
πηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησε από 3 έως 6-10-1994 
επίσημη επίσκεψη στο Βουκουρέστι, ύστερα από πρόσκληση του 
Ρουμάνου Υπουργού Εσωτερικών κ. IQAN OCRU TARACILA.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι 6ύο Υπουργοί αντάλλαξαν τα έγ
γραφα επικύρωσης της υπογραφείσας στις 12-6-1992 Συμφωνίας 
Συνεργασίας επί θεμάτων αρμοδιότητάς των και προέβησαν στις 
6/10/1994 στην υπογραφή του πρωτοκόλλου υλοποίησής της για 
τα έτη 1994 - 1995,

Με το πρωτόκολλο καθιερώνεται μια σειρά από αμοιβαίες ε 
πισκέψεις ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για ενημέρωση και α
νταλλαγή απόψεων επί θεμάτων πρόληψης και καταστολής της ε 
γκληματικότητας των νέων, οργάνωσης και επιτήρησης των συνό
ρων, τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης, καταπολέ
μησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, έργων τέχνης, όπλων και ε 
κρηκτικών, καθώς και καταστολής των πυρκαγιών.

Κατά την παραμονή του στο Βουκουρέστι ο κ. Υπουργός συνα
ντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας κ. NIKOLAE VADAROIU, 
καθώς και με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ρουμανικού Κοινο
βουλίου κ.κ. ADRIAN NASTASE και EMIL ROMAN αντίστοιχα.

Στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτών των 
συναντήσεων, διαπιστώθηκε ταυτότητα απόψεων και εκφράστηκε 
και από τις δύο πλευρές η έντονη επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη 
των υφισταμένων δεσμών φιλίας και συνεργασίας, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί περισσότερο η ασφάλεια των πολιτών των δύο χω
ρών και η ειρήνη στον ευρύτερο χώρο της ευαίσθητης Βαλκανικής.

Επ' ευκαιρία της επίσκεψης αυτής στις 4/10/1994 ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης εγκαινίασε μαζί με τον κ. TARACILA το  εστιατόριο 
"COPLI", ιδιοκτήτες του οποίου είναι Ελληνες και συναντήθηκε με εκ
προσώπους της Ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι ζήτησαν τη συν
δρομή του στην προσπάθεια για διατήρηση της πολιτιστικής τους 
ταυτότητας. Ο κ. Υπουργός υποσχέθηκε να μεταφέρει το  αίτημα 
ώστε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ικανοποίησή του.

Ακολούθως συναντήθηκε με τον Πατριάρχη της Ρουμανικής Ορ
θόδοξης Εκκλησίας, Παναγιώτατο ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ, και επισκέφθηκε τον 
ιερό Ναό της Σταυροπόλεως. Στη συνέχεια μετέβη στον Ιερό Ναό 
Αγ. Μηνά που βρίσκεται στο προαύλιο του εγκαταλελειμένου κτι
ρίου της Ελληνικής Πρεσβείας. Η αναπαλαίωση τόσο του Ι.Ναού όσο 
και του κτιρίου μελετόται ήδη από την Ελληνική Πρεσβεία στο Βου
κουρέστι με την οικονομική συνδρομή Ελληνα επιχειρηματία, ο ο
ποίος ακολούθησε ειδικό για το σκοπό αυτό την Ελληνική αποστολή.

Στο ιστορικό Μοναστήρι "COZI" όπου ο κ. Υπουργός μετέβη για 
σύντομη επίσκεψη συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο κ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟ, ο οποίος συνοδέυσε την αποστολή στο Δραγατσάνι, ό
που έψαλε τρισάγιο, ενώ ο κ. Παπαθεμελής κατέθεσε λουλούδια 
στο μνημείο των πεσόντων Ιερολοχιτών.

Ηδη ύστερα από παρέμβαση του κ. Υπουργού αποφασίστηκε η 
αποστολή από το ΓΕΕΘΑ, χρηματικού ποσού στο Δήμο Δραγατσα
νίου, για τη βελτίωση του μνημείου των Ιερολοχιτών.
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Εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά των ναρκωτικών
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμμετείχε με διάφορες εκδη

λώσεις στην "Ευρωπαϊκή εβδομάδα πρόληψης τη ς  χρήσης 
τω ν  ναρκω τικώ ν" 115 - 22 Οκτωβρίου 19941. Σκοπός των εκδη
λώσεων ήταν η προσέγγιση του κοινού και ειδικότερα των νέων και 
η ενημέρωσή τους για τις συνέπειες από τη χρήση ναρκωτικών.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν, επι
σκέψεις αξιωματικών της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών στα σχο
λεία για εν η μ ερ ω τικ ές  δ ια λέξεις , η διανομή πληροφοριακού 
δελτίου, η δ ιεξαγω γή  αθλητικώ ν εκδηλώ σεω ν, καθώς και ε ι
δική έκδοση του  περιοδικού μας με θέμα τα Ναρκωτικά.

Ενημερωτικά φυλλάδια διενεμήθηκαν από ένστολους γνωστούς 
αθλητές αστυνομικούς στα εννέα περίπτερα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, που λειτούργησαν στην οδό Βουκουρεστίου και Πανεπιστη
μίου, στην Ομόνοια, στην Κηφισιά, στη Νέα Ιωνία, στο Περιστέρι, στο 
Αιγάλεω, στον Πειραιά, στην Καλλιθέα και στη Γλυφάδα. Τα εγκαίνια 
των περιπτέρων αυτών πραγματοποιήθηκαν από την Πολιτική ηγε
σία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και την ηγεσία του Σώματος.

Επίσης, πολλοί αστυνομικοί αθλητές παραχώρησαν συνε
ν τεύ ξε ις  στους δημοσιογράφους των ΜΜΕ, με αντικείμενο σχε
τικό με τις εκδηλώσεις για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών 
και επισκέφθηκαν διάφορα σχολικά συγκροτήματα στην Αθήνα και 
τον Πειραιά όπου διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια και αναμνηστικά.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 
στη Σχολή Αξιωματικών, ημερίδα με θέμα "Αστυνομία: πρόληψη 
και καταστολή στον αγώνα κατά τω ν ναρκω τικώ ν”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο Υφυπουργός κ. Σήφης Βαλυράκης, ο Γε
νικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Βου
λευτής κ. Νικήτας Βενιζέλος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Βουλής, ο Αρχηγός της Ελλ. Αστυνομίας Αντ/γος κ. Μανόλης Χουρ- 
δάκης, ο Β' Υπαρχηγός Αντ/γος κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, Βουλευτές 
και εκπρόσωποι των Δικαστικών Αρχών. Επίσης παρέστησαν Πρυ- 
τάνεις και καθηγητές της Πανεπιστιμιακής Κοινότητας, Ανώτεροι Α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι 
θεραπευτικών Κοινοτήτων και Κοινωνικών Φορέων, εκπρόσωποι 
των συνδικαλιστικών Ενώσεων των Αστυνομικών, μαθητές των πα
ραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Λεκανοπεδίου.

Οι εργασίες της ημερίδας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία κα
θώς οι διαλέξεις κράτησαν αμείωτο το  ενδιαφέρον των ακροατών.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός κ. Σήφης Βαλυράκης, ανα
φέρθηκε στην ενιαία στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, "θα πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα σκληροί στους εμπόρους ναρκωτικών και επιεικείς στους 
χρήστες" επεσήμανε ο κ. Βαλυράκης, που πρόσθεσε: Ιδιαίτερη 
βαρύτητα έχει δοθεί στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά το έργο των ανδρών της Δίω
ξης Ναρκωτικών αφού θα εξοπλιστούν με σύγχρονη υλικοτεχνική 
υποδομή, ενώ θα αυξηθεί το  προσωπικό. Θα πρέπει όμως να δούμε 
και τα αποτελέσματα της συζήτησης, για το πιλοτικό πρόγραμμα 
του ΟΚΑΝΑ, πόυ αφορά στην χρήση υποκατάστατων της ηρωίνης".
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Ο καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνιος Κουτσελίνης, ανέ
πτυξε το θέμα, "Ν αρκω τικά σημαίνει θάνατος" και ειδικότερα 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που απαντώνται κατά την ιατροδικα
στική διερεύνηση ενός θανάτου από τα ναρκωτικά. Επίσης τόνισε 
ότι οι θάνατοι από ναρκωτικά έχουν σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, οι περισσότεροι δε ε ξ ' αυτών, σε ποσοστό 50-80%, αφο
ρούν την ενδοφλέβιο λήψη ηρωίνης. Ο θάνατος επέρχεται ε ίτε  α
μέσως από λήψη συνήθως υψηλής δόσης, ε ίτε  χρονίως από διά
φορες επιπλοκές, το  μεγαλύτερο μέρος των οποίων δεν οφείλεται 
στο φάρμακο αυτό καθαυτό, αλλά στην πρόχειρη μεθοδολογία που 
ακολουθείται κατά τη λήψη ή στην νοθεία του προϊόντος. Τέλος, α
ναφέρθηκε στα είδη των ναρκωτικών και στην επίδρασή τους.

Η επίκουρος καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανε
πιστημίου Αθηνών κ. Ανθοζωή Χάϊδου, ανέπτυξε το θέμα "Ελληνική 
και Δ ιεθνής Πολιτική για τα  ναρκω τικά. Σύγχρονη Ν ομοθε
σία και τάσ εις". Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα πο
λιτική που έχει ακολουθηθεί στην Ελλάδα και στις προοπτικές που 
ανοίγονται με το  πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Αναφέρθηκε ακό
μα στην διαφορετική αντιμετώπιση εμπόρων ναρκωτικών και απλών 
χρηστών, ενηλίκων και ανηλίκων και σε παραδείγματα του εξω τε 
ρικού, στα οποία στηρίζονται οι μέθοδοι απεξάρτισης.

Ο Νευρολόγος Ψυχίατρος κ. Χρήστος Βούρδας, ανέπτυξε το 
θέμα "Διερεύνηση το υ  προβλήματος. Ποιάς, πότε και γ ια τί, 
γ ίνετα ι ναρκομανής από ψ υχολογικής άποψης" και υποστήρι
ξ ε  ότι η αναζήτηση της έκστασης από τους ναρκομανείς κινητο
ποιείται από την ροπή να βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση ανευ- 
θυνότητας και υπό προστασία και την μαζοχιστική ροπή για την αυ
τοκαταστροφή τους και το  θάνατό τους.

Ο Διευθυντής της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφά
λειας Αττικής, Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάννης Συκιώτης, ανέπτυξε το θέμα 
"Ν αρκω τικά. Π ρόληψ η και καταστολή". Μ εταξύ άλλων ανα
φέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον της πολιτείας σήμερα για το πρό
βλημα της χρήσης και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, που 
οι επιπτώσεις του, είναι ορατές στον χρήστη, την οικογένειά του, 
στην κοινωνία, την Πολιτεία και το μέλλον του Εθνους. Ο κ. Συκιώτης, 
τόνισε πως οι λόγοι γι' αυτό το ενδιαφέρον, προκύπτουν από τις 
αναρίθμητες συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια της φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Τζάνη, ανέπτυξε το  θέμα. "Τα ναρ
κω τικά ω ς κοινω νικό πρόβλημα". Οπως επεσήμανε, τα ναρκω
τικά είναι ένα φαινόμενο πολυσύνθετο και πολυσήμαντο, το οποίο 
εμφανίζεται ως οξύ κοινωνικό πρόβλημα, με δυσάρεστες επιπτώ
σεις. Πρότεινε δε, να ληφθούν δραστικά μέτρα για την καταπολέ
μηση του προβλήματος στην πηγή του, τόσο στην οικογένεια και 
το σχολείο, όσο και μέσα στην κοινωνία.

Η κλινική Ψυχολόγος κ. Ιουλία θεοτοκά, ανέπτυξε το θέμα, "Η 
ψ υχολογική διάσταση της προσωπικότητας τω ν ναρκομα
νών" και τόνισε ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σημα
ντικός στην πρόληψη της διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών, γιατί 
οι πρώιμες παιδικές εμπειρίες είναι καθοριστικές στην διαμόρφω
ση μιας υγιούς και ισορροπημένης προσωπικότητας του ατόμου.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, 
Προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ανέπτυξε το θέμα: "Η ψ υχική  στήριξη  τω ν ναρκομανών. 
Αρχή και τέλ ο ς" Οπως υπογράμμισε, η έλλειψη ιδανικών, το ε 
σωτερικό κενό, η ανία και κυρίως η έλλειψη πίστεως στο Θεό, είναι 
από τις κύριες αιτίες του κακού. ΤΓ αυτό θα πρέπει να αναστήσουμε 
τα παιδιά, τις νεκρωμένες ελπίδες και τα οράματά τους, ενισχύο- 
ντάς τους την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα", κατέληξε.

Τις εργασίες τις ημερίδας, έκλεισε ο Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεω ς κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: 

"Βεβαίως είμαστε δυνάμεις καταστολής και έχουμε χρέος ε 
γρήγορσης, ετοιμότητας και ικανότητας για να έχουμε αποτελε- 
σματικότητα. Αλλά μας απασχολεί σοβαρά και ο κοινωνικός ρόλος 
του αστυνομικού και η αξιοποίησή του στους μηχανισμούς πρόλη
ψης. Στα νέα προγράμματα των Αστυνομικών Σχολών και στην 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας που είναι το  μεταπτυχιακό μας τμήμα για 
τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Αξιωματικοί θα καταρτί
ζονται σε ζητήματα αντιμετώπισης του φαινομένου, στα κεφάλαια 
της πληροφόρησης της θεραπείας και της επανένταξης.

Ο προληπτικός ρόλος του Αστυνομικού, αναδεικνύεται στο πολύ 
χρήσιμο για τον χρήστη πρώτο εικοσιτετράωρο της σύλληψής του. 
Ενας καταρτισμένος αστυνομικός, μπορεί εκείνες τις ώρες να δια
δραματίσει αποφασιστικό ρόλο στις αποφάσεις ζωής του χρήστη.
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Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Αξιωματικών
Me την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων της νέας εκπαι

δευτικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Αξιωματικών τελετή  Αγιασμού, παρουσία του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης κ. Στέλιου Παπαθεμελή, του Υφυπουργού κ. Σήφη Βα- 
λυράκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ευάγγελου Ρο- 
γκάκου και όλης της υπηρεσιακής ηγεσίας του Σώματος.

Μετά τον αγιασμό, ο κ. Υπουργός καλωσόρισε τους νεοεισελ- 
θόντες Δοκίμους και στη συνέχεια απένειμε στους αριστεύσαντες 
Δοκίμους των πρηγουμένων ετών ηθικές αμοιβές και διπλώματα 
σαν επιβράβευση του ζήλου και της επιμέλειας που επέδειξαν, κα- 
λώντας όλους τους Δοκίμους να ακολουθήσουν το παράδειγμά 
τους.

Πρωτοπορία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας μας

Η θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια 
της επικοινωνίας της με τις οικογένειες που υπηρετούν στο λεκα
νοπέδιο Αττικής, διοργάνωσε στις 4-10-94 εκδήλωση βράβευσης 
παιδιών αστυνομικών που επέτυχαν στα ανώτερα και ανώτατα εκ
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Εκατόν είκοσι φ ο ιτη τές  και

φοιτήτριες συμμετείχαν στην τιμητική εορταστική εκδήλωση που 
έγινε στο κινηματοθέατρο της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Πανοσιολογιό
τα τος Αρχιμ. Ευσέβιος Πιστολής, συνεχάρη τους επιτυχόντες 
νέους σπουδαστές και σε σχετική προσφώνηση - εισήγηση, ετό- 
νισε ότι το μοναδικό και ακλόνητο θεμέλιο της ανθρώπινης ζωής 
είναι ο Χριστός και ότι τα μόνα πνευματικά εφόδια του ολοκληρω
μένου ανθρώπου είναι το πνεύμα και το ήθος, η επιστημονική κα
τάρτιση και οι ηθικές αρχές, η σοφία και η αρετή.

Στη συνέχεια η ορχήστρα του Σώματος παρουσίασε μουσικό 
πρόγραμμα και το χορευτικό συγκρότημα I. Ν. Ρόδου Αμάραντο I. 
Μητρ. Πειραιώς χόρεψε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Εκ μέρους των νέων σπουδαστών χαιρετισμό απηύθυναν, η 
φοιτήτρια Δήμητρα Φλώρου, που αφού ευχαρίστησε τον π. Ευσέβιο 
για την πρωτοβουλία της εκδηλώσεως ετό ν ισ ε την προσφορά  
τω ν Αστυνομικών γονέω ν στην επ ιτυχία τους.

Ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Σκί- 
τσας απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στο Ιεραποστολικό έρ
γο, τη δράση και τις πρωτοβουλίες της Θρησκευτικής Υπηρεσίας.

Ακολούθως απενεμήθησαν τιμητικές διακρίσεις και όλοι παρέ- 
λαβαν ως δώρο - ευλογία την Καινή Διαθήκη. Στη συνέχεια η Θρη
σκευτική Υπηρεσία δεξιώθηκε τους νέους, τους γονείς των και 
τους άλλους παρευρεθέντες στο πνευματικό της κέντρο.
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Ο εορτασμός των Παμμεγιστων Ταξιαρχών
Me ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάσθηκαν κι εφ έτος  οι Παμμέγι- 

στοι Ταξιάρχες, στον ομώνυμο Ναό των Σχολών της Αστυνομίας. 
Στον Εσπερινό της 7-11-1994, παρεστησαν ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκόκος, ο Α' Υπαρ- 
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βα- 
σιλόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, πολλοί συνάδελ
φοι και πλήθος κόσμου.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών: παράδειγμα προς μίμηση
Με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Αρτεμίου, προστά

του του Σώματος, η Α.Δ. Σερρών οργάνωσε πλούσιες εκδηλώσεις.
Ετσι, στις 18-10-94 ογδόντα αστυνομικοί της Δ/νσης, σε συνερ

γασία με το  Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, προέβησαν στη δεν
δροφύτευση 1.500 δενδρυλλίων πεύκης και κέδρων στην αγροτική 
περιοχή "Λουτρών" Σιδηροκάστρου και την επομένη, δεκαέξι αστυ
νομικοί πρόσφεραν αίμα, για τις ανάγκες του Σερραϊκού λαού.

Στις 20-10-94, τελέσθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας κ.κ. Μαξι- 
μου, ενώ το βράδυ ο Αστυν. Δ/ντής Σερρών κ. Δημήτριος Μητάκος 
και το  προσωπικό της Δ/νσης, παρέθεσαν δεξίωση στη Λέσχη της 
Αστυνομίας προς τις Αρχές και το λαό των Σερρών.

Την ίδια μέρα, αντιπροσωπεία αστυνομικών με επικεφαλής τον 
Αστυν. Δ/ντή, επισκέφθηκε το Κέντρο Αποκατάστασης ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και προσέφερε για τις ανάγκες των παιδιών, συμ
βολικό χρηματικό ποσό και γλυκά.

Οι άνδρες του Τμήμ. Τροχαίας Σερρών, διένειμαν σε οδηγούς 
και πεζούς, έντυπο υλικό σχετικά με την κυκλοφοριακή διαπαιδα
γώγηση και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας απηύθηναν μόνο συ
στάσεις στους οδηγούς.

Επίσης, στις 24-10-94 αστυνομικοί της Α.Δ. Σερρών, με επικε
φαλής τον Αστυν. Δ/ντή, μετέβησαν στον I. Ν. Κοιμήσεως της Θεο
τόκου και παρέθεσαν γεύμα σε γέροντες και άπορους πολίτες.
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Δεξίωση της HELEXPO - Δ.Ε.Θ. προς τιμήν της Αστυνομίας
Με τη λήξη της 59ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσ/νίκης, η Διοίκησή 

της παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και των Ιατρών και Νοσοκόμων, που προ
σφοράν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Δ.Ε.Θ.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της HELEXPO - Δ.Ε.Θ. κ. Βασ.
Κουρτέσης, ευχαρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες της Αστυ
νομίας για την αποτελεσματική συμβολή τους στη διασφάλιση της 
τάξεως, της ασφαλείας και των εμπορευμάτων. Ακολούθησε ομιλία 
του Αναπλ. Γεν. Αστυν. Δ/ντού Θεσ/νίκης Ταξιάρχου κ. Δημοσθένη 
Κρυωνίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτυχία που σημείωσε η 59η 
Δ.Ε.Θ., και συνεχάρη και ο ίδιος τους Αστυνομικούς, που συνέβαλαν 
με την άριστη παρουσία τους στην επιτυχή λειτουργία της.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των αρχών της πό- 
λεως, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξ/κοί της Ελληνικής Αστυνομίας και 
το σύνολο των Αστυνομικών που υπηρέτησαν στην Δ.Ε.Θ.

Συγκινητική χειρονομία
Στις 26-9-1994 ο Πρόεδρος του Συλλόγου "Λέσχη Θεσσαλονί

κης" και τέω ς Βουλευτής, κ. Χάρης Ερμείδης, συνοδευόμενος από 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκαν το  κατάστημα της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσ/νίκης και παρέδωσαν στον 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσ/νίκης Υποστράτηγο κ. Ιωάννη Καρα- 
κωντίνο, μία επιταγή του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων δραχ
μών, προκειμένου να δοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος Αστυ
νομικού Υποδ/ντού Αποστόλου Βέλλιου, ο οποίος υπήρξε θύμα της 
πρόσφατης τρομοκρατικής ενέργειας στον Περισσό Αθηνών.

Ο κ. Καρακωντίνος ευχαρίστησε τους δωρητές εκ μέρους του 
Σώματος και εξήρε την τόσο αξιόλογη και συγκινητική χειρονομία 
τους, τονίζοντας ότι παρόμοιες ενέργειες, αποδεικνύουν ότι, στον 
αγώνα της Αστυνομίας κατά της βίας, υπάρχει η αμέριστη συμπα
ράσταση του Ελληνα πολίτη, γεγονός το οποίο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ευόδωση των προσπαθειών της.

Αγώνες Αρσης Βαρών
Διεξήχθησαν από 23 έως 26-9-1994, στις Σέρρες, οι αγώνες 

άρσης βαρών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 
1994. Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί από το Α.ΣΑ.ΕΔ 
στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αγώνες συμ
μετείχαν με αντιπροσωπευτικές ομάδες τα Γενικό Επιτελεία Στρα
τού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείτο από τον Υ- 
παστυνόμο Α' Ιωάννη Φουράκη, ως αρχηγό αποστολής, τον Αρχ/κα 
Παναγιώτη Σπύρου, ως αρχηγό ομάδας και προπονητή και τους Α
στυφύλακες - Αθλητές.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο των Σερρών 
και τους παρακολούθησαν ο Υποστράτηγος του Α.ΣΑ.ΕΔ κ. Παπα- 
σταματόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αγώνων, πολιτι
κές και στρατιωτικές αρχές, διάφοροι κοινωνικοί φορείς της πόλης, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών, εκπρόσωποι συλλόγων, οργα
νώσεων και πολλοί φίλοι του αθλήματος.

Οι Αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβαν τις εξής θέ
σεις:

1 ες  θ έσ ε ις  οι Χρήστος Κων/νίδης, στην κατηγορία των 76 κι
λών,

Βασίλειος Ρεμπέλης, στην κατηγορία των 83 κιλών και 
Παύλος Λεσπουρίδης, στην κατηγορία των 99 κιλών,
3 ες  θ έσ ε ις  οι Χαράλαμπος Μπορτσέλης στην κατηγορία των 

76 κιλών,
Ιωάννης Σλούκας, στην κατηγορία των 99 κιλών και 
Θεόδωρος Δημητρίου, στην κατηγορία των 108 κιλών,
4η θέσ η  ο Κων/νος Ζήκας στην κατηγορία των 59 κιλών και 
5η θέσ η  ο Αθανάσιος Φαφούτης, στην κατηγορία των +108 κι

λών.
Στην ομαδική κατάταξη  η ομάδα της Ελληνικής Αστυνο

μίας κατέλαβε την τρ ίτη  θέσ η  με τρία χρυσά και τρία χάλκινα 
μετάλλια. Την 1η θέση κατέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα και τη 2η 
ο Στρατός Ξηρός.
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25ο Πανευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομικών
Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 

1994, το 25ο Πανευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομιών.
Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν συνολικό είκοσι έξι Χώρες - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.). Από 
Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ως εκπρόσωποι ο ΑστυνΛ/ντής Α
λέξανδρος Βλάχος, που υπηρετεί στην Αστυνομική Δ/νση Πειραιά 
και ο Αστυν. Β' Ιωάννης Καραπανόγος, που υπηρετεί στην Υ.ΦΑΑ.

Για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Συνεδρίου ελήφθη- 
σαν οι παρακάτω αποφάσεις:

α. Ιδρύθηκε μόνιμη γραμματεία της U.S.P.E. η οποία εγκαταστά
θηκε στη Γερμανία.

β. Ανατέθηκε ομόφωνα στη χώρα μας η διοργάνωση του 28ου 
Πανευρωπαϊκού Αθλητικού Συνεδρίου Αστυνομιών και του Πανευ
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου Αστυνομικών, για το 
έτος 2000.

γ. Εξελέγη ο Αστυν. Υποδ/ντής Αθανάσιος Βασιλείου μέλος της 
Οκταμελούς Ευρωπαϊκής Αθλητικής Τεχνικής Επιτροπής.

δ. Διευρύνθηκε η Ευρωπαϊκή Αθλητική Τεχνική Επιτροπή από πέ
ντε σε οκτώ μέλη και

ε. Εγιναν αποδεκτές ως μέλη της U.S.P.E., όλες οι χώρες που 
είχαν υποβάλλει αίτηση ένταξης.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία έτυχε ιδιαίτερης προσοχής εκ μέ
ρους των διοργανωτών και των εκπροσώπων των λοιπών κρατών

και το νέο Δ.Σ. της USPE εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί τη 
χώρα μας και να έχει επαφές με την Ηγεσία του Σώματος για πε
ραιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων και πολύπλευρη δυναμική παρου
σία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Αστυνομική Κοινότητα.

Στον απολογισμό των δραστηριοτήτων το απερχόμενο Δ.Σ. α
ναφέρθηκε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τη διοργάνωση και 
διεξαγωγή του 1 ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ - 
Μπώλ Αστυνομιών, στην Αθήνα, το έτος 1993.

Αθλητικές εκδηλώσεις για
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμμετείχε με διάφορες εκδη

λώσεις στην "Ευρωπαϊκή εβδομάδα πρόληψης της χρήσης των ναρ
κωτικών". Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν 
και η διεξαγωγή των παρακάτω αθλητικών αγώνων.

1 7 -1 0 -9 4 ,  σ το Λουτράκι: Αγώνας Βόλλεϋ - μπώλ, μεταξύ 
της ομάδας της Ελλην. Αστυνομίας και του Ποσειδώνα Λουτρακίου.

1 9 -1 0 -9 4 ,  σ το  Η ράκλειο  Κρήτης: Αγώνας Μπάσκετ - μπώλ, 
μεταξύ των ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Α.Ο. Ηρα
κλείου Κρήτης.

την Εβδομάδα Ναρκωτικών
2 0 -  1 0 -9 4 , στην Καρδίτσα: Ποδοσφαιρικός αγώνας, μεταξύ 

των ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας και της μικτής Καρδίτσας.
Γτην Παιανία: Αγώνας Βόλλεϋ - μπώλ, μεταξύ των ομάδων της 

Ελληνικής Αστυνομίας και του Κτησιφώντα Παιανίας Ικάτω δεξιά).
Ι τ η  Ράδο: Αγώνας Μπάσκετ - μπώλ, μεταξύ των ομάδων της 

Ελληνικής Αστυνουίας και του Κολοσσού Ρόδου.
2 1 -  1 0 -9 4 , σ το γήπεδο "Απόστολος Νικαλαΐδης": ποδο

σφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων του Δ' Α.Τ. Αθηνών και της 
Θεραπευτικής Κοινότητας "Στροφή" Ικάτω αριστερά).
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Στις 10.15' το πρωί της 7-11-1994, ο 42χρονος Κων. Μπίντος 

από τα Γιάννενα, άτομο με ψυχοπαθητική προσωπικότητα, οπλισμέ
νος με κυνηγετική καραμπι'να που έκρυβε κάτω από την καπαρτίνα 
του, ανέβηκε στον Α' όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων. 
Στη συνέχεια κατέβηκε -από το κλιμακοστάσιο που χρησιμοποιούν 
οι δικαστές- στην ισόγεια αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειο
δικείου, που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα, και στάθηκε στα νώτα των 
δικαστών. Με την απειλή του όπλου του υποχρέωσε το ακροατήριο 
και την αστυνομική φρουρά να εκκενώσουν την αίθουσα και, αμέ
σως μετά, πυροβόλησε τον Εισαγγελέα της έδρας κ. Σπυρίδωνα 
Σπύρου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα, και τη Γραμματέα Κω- 
στούλα Καραπάνου, την οποία τραυμάτισε σοβαρά.

Βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο, πυροβόλησε κατά του

Κωνσταντίνου Γκατζόγια, συνταξιούχου Καθηγητή, με αποτέλεσμα 
το βαρύ τραυματισμό του.

Τη στιγμή εκείνη, από υπηρεσιακό αυτοκίνητο το  οποίο μετέ
φερε κρατούμενη για αυτόφωρο πλημμέλημα, αποβιβάσθηκε ο Α
στυφύλακας Κων. Ζαμπάλας, που αντιλήφθηκε τα συμβαίνοντα και 
έσπευσε να ειδοποιήσει σχετικά το Κέντρο μέσω του R/T. Ο Μπί
ντος αντιλήφθηκε την πρόθεσή του και πυροβόλησε χωρίς δισταγ
μό εναντίον του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ομάδα τεσσάρων αστυνομικών του ΤΑ. Ιωαννίνων που έσπευσε 
για την εξουδετέρωση του δράστη δέχθηκε τα πυρά του, με απο
τέλεσμα να τραυματισθεί ο Αστ/κας Νικ. Γιαννόπουλος, που πρόλα
βε όμως να ανταποδώσει τους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας 
τον Μπίντο και καθιστώντας έτσι τελικά δυνατή τη σύλληψή του.

Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Ζαμπάλας του 
Σπυρίδωνος κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής 
Ασ τυνομίας την 16-3-1987. Υπηρέτησε στη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων από 31-7- 
87 μέχρι 18-2-1994 και στο Τμήμα Ασφάλειας 
Ιωαννίνων από 18-2-1994 μέχρι του θανάτου του 
[7-11-19941.

Γεννήθηκε στις 7-1-1964 στη Δυτική Γερμανία.
Η καταγωγή του είναι από το  Καπέσοβο Ιωαννίνων.
Ηταν παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Σιορόκα 
και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Η κηδεία του έγινε στο χωριό του μέσα σε ένα 
κλίμα έντονης συγκίνησης και θλίψης, με την πα
ρουσία πολλών συναδέλφων, ένοπλου τιμητικού αγήματος και 
πλήθους κόσμου. Στον επικήδειο λόγο, που εκφωνήθηκε μέσα σε 
συγκινητική ατμόσφαιρα, τονίσθηκε:

"...Η εγκληματικότητα είναι μια κατάρα που κτυπά αλύπητα τις 
θύρες της Αστυνομίας. Αφαιρεί βασικούς συνεργάτες της κι αφήνει 
ανολοκλήρωτο το έργο τους. Αυτό το  κύμα βίας, που αναστατωμένη 
ζει η ανθρωπότητα, χτύπησε άλλη μια φορά την πόρτα μας. Και το 
πιο φοβερό είναι ότι το έγκλημα το πληρώνουν πρώτα εκείνοι που 
κλήθηκαν από την ίδια την πολιτεία να το καταστείλουν.

Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τους γο
νείς και τη σύντροφο της ζωής του αδικοχαμένου 
συναδέλφου μας. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα 
δύο ανήλικα παιδιά του θα νιώσουν από νωρίς την 
έλλειψη της πατρικής στοργής και παρουσίας.

Ο αγαπημένος μας Κώστας έφυγε κτυπημέ- 
νος από τη θηριωδία που όπλισε τα χέρια ενός πα
ρανοϊκού. Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια στις σχέ
σεις του με τους άλλους, η υπευθυνότητα σε όσα 
έλεγε ή έκανε, η συνέπεια, η ευγένεια και η νηφα
λιότητα ήταν αυτά που τον χαρακτήριζαν. Στα λίγα 
χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εί
χε επαγγελματική κατάρτιση και επάρκεια, στοι

χεία που τον βοηθούσαν να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις 
της δουλειάς μας. Η εργατικότητα ήταν ένα στοιχείο που τον συ
νόδευε αδιάλειπτα. Αλλά ήρθε η αναίτια βία να τον σταματήσει, τότε 
που το καθήκον τον κάλεσε να βάλει τέλος στην τραγωδία που δια- 
πράττονταν στο ναό της Θέμιδας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και αιώνια η μνήμη 
του. Η συναίσθηση της ευθύνης στην εκτέλεση του καθήκοντος που 
τον διέκρινε, θα είναι παράδειγμα στην ακατάπαυστη προσπάθεια 
όλων εμάς των υπόλοιπων να κόψουμε τις ρίζες του κακού!"

ΥΣΤΑΤΟ "ΧΑΙΡΕ"
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ο ι  T X k M M e n C T O i  r x l i x P x e c
του Αρχιμανδρίτη π. Ευσεβίου Πιστολή

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών δεσπόζει του μηνός 
Νοεμβρίου. Εορτάζουν οι Αγγελοι. Εορτάζει ο πνευματικός και αό
ρατος κόσμος που είναι δημιούργημα και αυτός του Παντοδύναμου 
Θεού, του ποιητού "ουρανού και γης ορατών τε  και πάντων και αο
ράτων” όπως ομολογούμε στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεώς μας. Οι 
Αγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τη δημιουργία του υλικού κόσμου 
"ότι εγεννήθησαν άστρα ήνεσαν με φωνή μεγάλη πόντες άγγελοί 
μου'ΊΙώβ 38,71, είπε ο Θεός στον Ιώβ. Είναι όντα πνευματικό, άυλα 
και ασώματα καθώς τα χαρακτηρίζει η Αγία Τ  Οικουμενική Σύνο
δος. Δεν έχουν σώμα ή υλικές ανάγκες, δεν υπόκεινται σε υλική 
φθορά, ούτε πεθαίνουν. Είναι από πό
σης απόψεως ανώτεροι του ανθρώπου.
Οχι, όμως, πάνσοφοι, πάνσοφος είναι 
μόνον ο Θεός. Οι γνωστικές τους ικα
νό τη τες  υπερβαίνουν σε ασύγκριτο 
βαθμό την ανθρώπινη νοητικότητα. Η 
θέληση των Αγγέλων διευθύνεται πά
ντοτε προς το καλό, έμειναν πιστοί στο 
θέλημα του Θεού, κράτησαν τον εαυτό 
τους μέσα στην αγιότητα ώστε να είναι 
ξένη γι' αυτούς η αμαρτία, σε αντίθεση 
με τους ανθρώπους που η θέλησή τους 
ταλαν-τεύεται μεταξύ καλού και κακού 
και συχά υποκύπτει στην αμαρτία.

Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος σε 
πολλά σημεία για τους Αγίους Αγγέ
λους. Ο αριθμός τους είναι πολύ μεγά
λος. "Μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες 
χιλιάδων" ΙΔαν. 7,10 - Αποκ. 5,11). Γνω
στή είναι και η διάκρισή τους σε Τάγμα
τα ή Τάξεις εννέα εν συνόλω, δηλαδή:
Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότη
τες, Δυναμείς, Εξουσίες, Αρχαί, Αρχάγ
γελοι, Αγγελοι. Αρχηγοί των Τάξεων αυτών είναι οι Αρχάγγελοι Μι
χαήλ και Γαβριήλ που ονομάζονται και ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ.

Οι Αγγελοι είναι οι λειτουργοί της Θείας Προνοίας. Το έργο  
τους είναι αφ' ενός μεν να υμνούν και να δοξολογούν το Θεό "α- 
καταπαύστοις στόμασιν ασιγήτοις δοξολογίαις", αφ' ετέρου δε να 
είναι διαγγελείς και εκτελεστοί των διαταγών του Θεού ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά το σχέδιο της απολυτρώσεως και της σωτηρίας των 
ανθρώπων. Βοηθούν τους ανθρώπους στον αγώνα τους για την 
ηθική τελείωσή τους. Αναχαιτίζουν τις ορμητικές εφόδους των 
δαιμόνων. Οδηγούν τον αμαρτωλό στην μετάνοια, τη σωτηρία της 
ψυχής του, κοντό στο Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τους α- 
ποκαλεί "λειτουργικό πνεύματα" δηλαδή εξυπηρετικό πνεύματα.

Ως απεσταλμένοι του Θεού και εκτελεστοί των διαταγών Του 
προς τους ανθρώπους έρχονται σε επικοινωνία με τον κόσμο και 
εμφανίζονται πολλές φορές με ανθρώπινη μορφή, συνήθως με 
πτέρυγες λευκές και ως νέοι των οποίων λάμπει η θέα σαν το φως

και "το ένδυμα αυτών λευκόν ωσεί χιών" (Ματθ. κη 3).
Η εκκλησία μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι έχο υμε ο κα

θένας τον φύλακα Αγγελό του ο οποίος μας παρακολουθεί 
και μας προστατεύει σ ' όλη μας τη  ζω ή . Για τον φύλακα ομιλεί 
ο Κύριός μας, όταν λέγει στο κατά Ματθαίον ΕυαγγέλιοΤορότε μη 
καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων , λέγω γαρ υμίν ότι οι 
Αγγελοι αυτών εν Ουρανοίς δια παντός βλέπουσι το πρόσωπον του 
Πατρός μου του εν ουρανοίς" (Ματθ. 14,10). Για το φύλακα Αγγελο 
μας ομιλούν και οι Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Αγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος μάλιστα γράφειί'Πάντες οι χριστιανοί εν τη ώρα 

του βαπτίσματος λαμβάνουν έκαστος 
Αγγελον παρά Θεού". Η Εκκλησία μας 
σε κάθε λειτουργική σύναξη μας προ
τρέπει να ζητούμε από τον Κύριο "Αγ
γελον Ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα 
των ψυχών κα των σωμάτων ημών".

Οι Αγγελοι μας αγαπούν με αγνή 
και βαθειά αγάπη, μια αγάπη που πηγή 
της έχει την άπειρη αγάπη του Θεού. 
Οι Αγγελοι είναι α φ ο σ ιω μ έν ο ι σ ε  
μας, πιό πολύ απ' ότι οι πιό καλοί μας 
φίλοι, παραστέκουν στις θλίψεις μας 
και απαλύνουν τον πόνο μας. Χαίρο
νται τις χαρές μας και παρακολου
θούν την πνευματική μας ζωή. 
Σύντροφοι στην αγιότητα ενεργούν 
πάντα κατά το θέλημα του Θεού. Θρη
νούν για τις αμαρτίες μας, την έπαρση 
και τον εγωισμό μας. Φ εύγουν όταν ε 
μείς γινόμαστε έρμαια των δαιμόνων 
και επ ισ τρ έφ ο υ ν  όταν τους ανα
ζητήσουμε.

Αξίζει να προσέξουμε τι σημειώνει 
ο Μεγάλος Βασίλειος για τον φύλακα Αγγελό μας "Παντί πεπιστευ- 
κότι εις τον Κύριον, άγγελος παρεδρεύει. Εάν μήποτε αυτόν ημείς 
εκ των πονηρών έργων αποδιώξωμεν. ως γαρ μέλισσας καπνός 
φυγαδεύει και περιστεράς δυσωδία εξελαύνει, ούτω και τον φύλα
κα της ζωής ημών άγγελον ή πολύδακρυς και δυσώδης αφίστησιν 
αμαρτία".

Αποστολή κάθε Χριστιανού είναι να νικήσει την ύλη και να 
φθόσει το αγγελικό ύψος. Να περιπατεί επάνω στη γη ως άνθρω
πος αλλά να πολιτεύεται ως άγγελος. Η ζωή του να είναι πνευμα
τική και αγία καθώς η ζωή των Αγγέλων. "Των Αγγέλων ζηλώσωμεν 
τον βίον και τας φρένας πτερώσωμεν εις ύψος".

Μετά τον Θεό οι Αγγελοι μας αγαπούν και μας φυλόττουν. Η 
προσευχή και η παράκλησίς μας προς τον φύλακα Αγγελό μας ας 
είναι η ευχή του μικρού Αποδείπνου "Αγιε Α γγελε ο εφ ε σ τ ώ ς  
της αθλίας μου ψ υχής και ταλαίπωρου μου ζω ή ς μη εγ κα - 
ταλείπης με τον αμαρτωλόν".
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EHimniH m  t e m m i h
ME Ν ΕΤΡΟ Ν ΙΑ  OA A N IX N E YO N TA I ΣΤ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  

ΤΑ Ν Α ΡΚ Ω ΤΙΚ Α  ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Στο 4ο διεθνές συνέδριο εφαρμογών πυρηνικών τεχνικών που 

έγινε στην Κρήτη το καλοκαίρι, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος 
ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών με δέσμη νετρονίων.

Πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα, των οποίων έχει γίνει 
ήδη πιλοτική εφαρμογή, και τα οποία χρηματοδοτεί η αμερικανική 
κυβέρνηση με ένα περίπου δισ. δολάρια, με σκοπό να αντικατα
στήσουν τις γνωστές συσκευές εντοπισμού με ακτίνες χ που υ
πάρχουν παντού.

Το συνέδριο, στο οποίο προήδρευσαν ο κ. Παραδέλης, από το 
Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του "Δημόκριτου" και ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου του Κεντάκι των Η.ΠΑ κ. Γ. Βουρβόπουλος, διορ- 
γανώνεται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκρι
τος".

Τη νέα μέθοδο ανέπτυξε ο καθηγητής Βουρβόπουλος, επικε
φαλής μιας από τις πέντε ερευνητικές ομάδες που δουλεύουν τον 
πυρηνικό εντοπισμό των πανάκριβων ναρκωτικών ουσιών. Ο κ. κα- 
θηγητής εξηγεί ότι πρόκειται για την πιο ασφαλή και ταχεία μέθοδο, 
διότι ανιχνεύει τη χημική σύσταση. Η δέσμη των νετρονίων σκεδά
ζεται (δηλαδή τα νετρόνια προσανατολίζονται αντανακλούμενα) έ 
τσι ώστε να φανερώνουν από ποια χημικό στοιχεία και σε τι πο
σοστό απαρτίζεται κάθε ουσία.

Το συνέδριο είχε φέτος σαν θέμα του τα νετρόνια και τις ε 
φαρμογές τους που παρουσιάζουν όλες μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτός 
βέβαια από την "ε ξ  αποστόσεως" ανίχνευση ναρκωτικών και εκρη
κτικών υλών, παρουσιάστηκαν και τα προβλήματα ασφαλείας πυρη
νικών εργοστασίων, ιδίως της ανατολικής Ευρώπης, η καταπολέμη
ση του καρκίνου με δέσμες νετρονίων, ιδίως του εγκεφάλου, η α
νάλυση στοιχείων για περιβαντολογική χρήση, οι βιομηχανικές α
ναλύσεις, οι ανιχνεύσεις ιχνοστοιχείων κ.λ.π.

Ακόμη, χρησιμοποιώντας τα νετρόνια μπορούμε να λάβουμε 
πληροφορίες από το  διάστημα, οι οποίες είναι πολύτιμες στα προ
βλήματα της αστροφυσικής και της κοσμογονίας.

Εκτός από το "Δημόκριτο", στη φετινή διοργάνωση του συνε
δρίου συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, η Διεθνής Επι
τροπή Ατομικής Ενέργειας και το  Εθνικό Ερευνητικό Εργαστήριο των 
Η.ΠΑ. Oak Ridge.

ΕΤΟ ΙΜ Η  Η  Π Ρ Ω Τ Η  Η Λ Ε Κ ΤΡ Ο Ν ΙΚ Η  ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚ Η  
ΤΗ Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΓΛ Ω ΣΣΑ Σ

Η πρώτη γραμματική της ελληνικής γλώσσας που κατανοεί ηλε
κτρονικός υπολογιστής είναι επιτέλους έτοιμη. "Είναι ένα έργο μο
ναδικό παγκοσμίως και εξαιρετικό χρήσιμο, για να περάσει και η 
δική μας γλώσσα στην εποχή των υπολογιστών", τονίζει ο διευθυ
ντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.ΕΛ.Ι καθηγητής κ. 
Γ. Καραγιάννης. Η πρώτη μεγάλη εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμ
ματικής είναι η υποστήριξη του υπο δημιουργία προγράμματος αυ
τόματης μετάφρασης από και προς την ελληνική.

Στόχος του προγράμματος "Ευρωμετόφραση" IEUROTRA) είναι η 
κατασκευή εργαστηριακού προτύπου αυτόματης μετάφρασης από 
και προς τις διάφορες κοινοτικές γλώσσες. Η ελληνική ομάδα, με 
υπεύθυνες τις κες Ρ. Ρονιότη και Μ  Γαβριηλίδου, απέκτησε πολύτι
μη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υπολογιστική γλωσσολογία,ανα
πτύσσοντας γραμματικές ανάλυσης και σύνθεσης της ελληνικής 
μονόγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό, δίγλωσσα λεξικό και γραμματικές 
μετάβασης για τα αγγλικό, γαλλικό, ιταλικά, ισπανικό και πορτογαλι
κό. Η εργασία αυτή που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, έγινε παράλ
ληλα με την ανάπτυξη γραμματικών στις άλλες χώρες της Κοινό
τητας και με τις ίδιες προδιαγραφές και φόρμα Η/Υ.

Το Ινστιτούτο είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός, που άρχισε 
να λειτουργεί τον ΛΛόϊο του 1992, με συνεργασία του ελληνικού 
τμήματος του προγράμματος "Ευρωμετόφραση" και του Εργαστη
ρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Αναγνώρισης Προτύπων 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ηταν μία πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τε
χνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, με στόχο κυρίως την ανό- 
πτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας για τα ελληνικό. Αυτό σημαίνει 
ότι διευκολύνεται αποφασιστικό η χρήση της γλώσσας μας σε ε- 
περχόμενα προϊόντα Πληροφορικής.

Ενα άλλο πολύ χρήσιμο πρόγραμμα του ινστιτούτου, που επίσης 
ολοκληρώθηκε αυτό το μήνα, είναι η "εκπαιδευτική πλατφόρμα", 
πρώτο σύστημα λογομάθειας των ελληνικών για παιδιά των δύο τ ε 
λευταίων τάξεων του Δημοτικού και των δύο πρώτων του Γυμνα
σίου. Με χρηματοδότηση από το  Στράιντ έχει αναπτυχθεί ένα 
σύστημα πολυμέσων που έχει ήδη τύχει πιλοτικής εφαρμογής σε 
σχολείο της Καρπάθου και στο Αρσάκειο το περασμένο καλοκαίρι- 
με πολύ θετικό αποτελέσματα. Φάνηκε, δηλαδή, ότι ο παραστατικός 
τρόπος και οι γρήγορες εμπειρίες που προσφέρει ο υπολογιστής, 
δημιουργούν στα παιδιά αξέχαστες εντυπώσεις ολοκληρώνοντας 
την εκπαίδευσή τρυς.

Το πρόγραμμα αυτό βοηθό τους λιγότερο καλούς μαθητές να 
"πιάσουν" το επίπεδο διδασκαλίας της τάξης και να παλέψουν ισό
τιμα με τους "καλούς". Είναι ένα παιχνίδι που τραβάει τους ζωηρούς 
και επιβραβεύει τη σωστή απάντηση με εικόνες και μουσική από 
τις ελληνικές καλές τέχνες και γράμματα. Για τη δημιουργία του 
συνέβαλε ο γνωστός καθηγητής φιλόλογος Γ. Μπαμηινιώτης, ενώ 
μεγάλη ήταν η συνεισφορά των εκπαιδευτικών Α. Τουραντζίδη και 
Φρ. Χαραλαμπόπουλου.

Το Τρανλέρν είναι ένα διαλογικό σύστημα για την υποστήριξη 
του μεταφραστή που αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε Αγγλία, Γαλλία 
και Πορτογαλία και το ελληνικό του μέρος αναμένεται να είναι έ 
τοιμο το Γενάρη. Ουσιαστικό πρόκειται για αξιοποίηση προηγούμε
νων μεταφράσεων υψηλής κατά γενική ομολογία ποιότητας προς 
ελαχιστοποίηση των μεταφραστικών εκδοχών.

Επίσης, το Ι.ΕΛ αναπτύσσει λογισμικό που για πρώτη φορά θα 
συνθέτει την ελληνική φωνή με το κείμενο και θα είναι έτοιμο μέσα 
στο 1994.
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ΤΕΤΑΝΟΣ

το υ  Α σ τυ ν ό μ ο υ  Α' (Υ γειο νο μ ικ ο ύ ) Π λ ά τω ν α  Ζ α φ είρ η

Τι είναι ο Τέτανος;
Είναι οξεία λοιμώδης νόσος που οφείλεται στο κλωστηρίδιο του 

Τετάνου. Είναι αναερόβιο βακτηρίδιο, παράγει σπόρους και βρίσκε
ται στα κόπρανα των ζώων, κυρίως του αλόγου. Οι σπόροι του μι
κροβίου έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε υψηλή θερμοκρασία και 
αντισηπτικά.

Ο Τέτανος ήταν γνωστός από την εποχή του Ιπποκράτη. Στον 
άνθρωπο μεταδίδεται μετά από τραυματισμό του δέρματος, ακόμη 
και μικρό όπως (τσίμπιμα βελόνας, καρφιού, ακάνθης ή εντόμουΙ.

Π οιες συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξή του;
Μετά την είσοδο του μικροβίου για να πολλαπλασιασθεί χρειά

ζετα ι περιοχή κακώς αιματουμένη και κακώς οξυγονουμένη. 
Τραύματα με ξένα σώματα, κομμάτια υφασμάτων ευνοούν την μό
λυνση από Τέτανο. Είναι συχνή επιπλοκή τραυμάτων. Επίσης, προ
σβάλλει συχνά αγρότες, κηπουρούς κ.λπ.

Το βακτηρίδιο του Τετάνου δρά στον οργανισμό του ανθρώπου 
με την ισχυρή τοξίνη που παράγει, η οποία προσβάλλει κατά προ
τίμηση το νευρικό σύστημα. Η εκδήλωση της νόσου γίνεται μετά 
6-14 περίπου ημέρες.

Ποια τα  συμπτώματα της νόσου;
Στην αρχή είναι ελαφρά αδιαθεσία, πονοκέφαλος, μικρή αύξηση 

του πυρετού. Γρήγορα όμως εμφανίζονται τα βαριά συμπτώματα 
δηλαδή ο υψηλός πυρετός και ο χαρακτηριστικός σπασμός των 
μυών. Πρώτα συσπώνται οι μύες του προσώπου και ιδίως οι μα
σητήρες Ιτρισμός). Ο ασθενής δεν μπορεί να ανοίγει το στόμα και 
το πρόσωπό του παίρνει τη μορφή ειρωνικού γέλιου (σαρδώνειο 
γέλιο). Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η σύσπαση των μυών του αυ
χένα (οπισθότονος) και δυσκαμψία χεριών και ποδιών. Μετά παρου
σιάζεται και σύσπαση των μυών της κοιλιάς και του θώρακα 
(δύσπνοια) και η γενική κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Εχουμε 
ταχύπνοια, ταχυκαρδία, δυσφαγία, επίσχεση αερίων και κοπράνων.

Χαρακτηριστισκές στο Τέτανο είναι οι "Κρίσεις" με το παραμι
κρό ερέθισμα (από φως, κρότο κ.λ.π.Ι. Εκλύονται οδυνηροί καθολικοί 
σπασμοί, ο ασθενής περιλούεται από ιδρώτα και δεν μπορεί να α- 
ναπνεύσει λόγω σπασμού της γλωτίδας (κυάνωση). Ενα άλλο χαρα
κτηριστικό είναι ότι διατηρείται η πνευματική διαύγεια και μόνο μετά 
από πολλές κρίσεις ακολουθεί το κώμα και ο θάνατος.

Ο Τέτανος μπορεί να συγχισθεί με την πυώδη μηνιγγίτιδα, την 
εγκεφαλίτιδα, τη λύσσα, τη δηλητηρίαση από στρυχνίνη, την υστερία.

... ΑΠΑΝΤΟΥΝ
Είναι εύκολη η πρόγνωση;
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν πολύ κακή. Σήμερα έχει βελ

τιωθεί με τα μέσα που διαθέτουμε στις αίθουσες εντατικής θερα
πείας. Πάντως όσο πιό μικρός είναι ο χρόνος της εκδήλωσης από 
μόλυνση, τόσο πιό γρήγορα εξελίσσονται τα συμπτώματα και τόσο 
πιό βαριά είναι η πρόγνωση.

Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε;
Η προφύλαξη πετυχαίνεται με τον προφυλακτικό εμβολιασμό 

με τοξίνη τετάνου. Αρχίζουμε τον εμβολιασμό από τη βρεφική η
λικία με τριπλό εμβόλιο (διφθερίτιδα - Τέτανος - ΚοκκύτηςΙ το οποίο 
δίνει ανοσία τουλάχιστο για 4-6 χρόνια. Μετά θα πρέπει να γίνεται 
αναεμβολιασμός με 0,5 ΜΙ τετανικής τοξίνης κάθε 5 χρόνια. Την 
ίδια δόση πρέπει να δίνουμε και σε κάθε τραυματία με τραύμα ύπο
πτο και ας μην έχει εξαντληθεί η 5ετία. Εάν πάλι δεν έχει προηγηθεί 
εμβολιασμός ή έχει περάσει η 5ετία, πρέπει αντί εμβολίου που θέ
λει μέρες για να δημιουργήσει αντισώματα, να δίνουμε ορό με έ 
τοιμα αντισώματα. Σήμερα κυκλοφορεί ο ανθρώπινος αντιτετανικός 
ορός, που δεν παρουσιάζει αντιδράσεις, κι έχει διάρκεια ενός μη
νάς. Οσον αφορά για τη δίαιτα μετά τον ορό είναι λανθασμένη.

Υπάρχει Θεραπεία της νόσου;
Η θεραπεία εξαρτάται από την έγκαιρη και επαρκή χορήγηση 

αντιτετανικού ορού, την χορήγηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση 
των σπασμών, την καλή νοσοκομειακή περιποίηση (πρόληψη επι- 
μολύνσεως των πμευμόνων, έγκαιρη χρήση αναπνευστήρα κ.λ.π.Ι.

Η θεραπεία έχει σαν σκοπό την εξουδετέρωση της τοξίνης που 
κυκλοφορεί στο νευρικό σύστημα, την εξουδετέρωση της εστίας 
που παράγει τοξίνη, την αντιμετώπιση των σπασμών, τη διατήρηση 
καλού πνευμονικού αερισμού και τη διατήρηση ηλεκτρολυτικής θερ
μιδικής ισορροπίας.

Προβαίνουμε: 11 Σ ε  τρ α χε ιο το μ ή  και τοποθέτηση αναπνευ
στήρα για καλύτερη αναπνοή, 2) τοπ οθέτησ η γασ τρικού κα
θετήρα  για διατροφή και 3) τοπ οθέτησ η εν δ ο φ λ εβ ίο υ  κα
θετήρα  για χορήγηση υγρών και αντιβιοτικών. Για την εξουδετέ
ρωση της τοξίνης χορηγούμε ορό αντιτετανικό ενδομυϊκά 60.000 
I.U. και 50.000 I.U. ενδοφλέβια, καθώς και ανθρώπινη γ - σφαιρίνη.

Για κατασταλτικά, εκτός από το απομονωμένο δωμάτιο χορη
γούμε κωδεϊνη για τον πόνο και βαρβιτουρικά. Για τους σπασμούς 
χορηγούμε MEPROBAMATE, METHOCARBAMOL, CHLOROPROMAZINE. 
Από αντιβιοτικά θα χορηγήσουμε κυρίως πενικιλλίνη ενδοφλέβια.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

•  Α ΓΡΟ ΤΗ Σ Υ Ψ Η Λ Ο Ν  Π ΡΟ Δ ΙΑ ΓΡΑ Φ Ω Ν ...
Me CIS συντονισμένε* evipye ies τω ν α νδ ρ ώ ντο υ  Τμήματο* Ασφαλεία* Αιβαδειά3 συνελήφθη ο Κ ουτσ όπ ουλοί Γεώ ργ ιο* to u  
AyyeAij, 57 ετών, κά το ικο ί Αγίου Γεω ργίου Λ ιβαδειά ί, γ ια τίκαλλιεργούσ ε σε αγροτική τοποθεσία n is  Κωπα'ιδας 33 δ ενδρ ύλ
λια ινδική* κάνναβη*. Τα δενδρύλλια ήταν φ υτεμένα  ανάμεσα σε καλαμπόκι, με τρόπο τέτο ιο  ώ στε να μην είναι ορατά  από 
αδιάκριτα μάτια και to  πότισμά coos y ivd ta v  ταυτόχρονα μ ε to  πότισμα του  καλαμποκιού. Ο δράστης οδηγήθηκε a to v  ει
σαγγελέα  Π λημ/κω ν Λ ιβ α δ ε ιά .

•  ΣΥ Λ Λ Ε Κ ΤΗ Σ ΑΡΧΑ ΙΟ ΤΗ ΤΩ Ν ;
Μ ετά από έρευνα  που πραγματοποίησαν άνδρε$  to u  Τμήματο* Αρχαιοκαπηλία* τη* Α/νσης Ασφάλειας A t t ic s  στη Θήβα, o to  
a n f t ito u  Μ αρίνου Δ ημητρίου to u  Γεω ργίου και της Αικατερίνης, 60 ετών, επιχειρηματία, βρήκαν και κα τάσ χεσ αν417 αρχαία 
νομίσματα, 135 αρχαία  πήλινα αγγεία και έναν  αρχαίο μαρμάρινο κορμό γυναίκας. Ολα τα αρχαία αντικείμενα  που προέκυ- 
ψαν από τη ν  έρευνα , εξετά σ θηκα ν  από αρμοδίους αρχαιολόγους του  Εθνικού Μ ουσείου Αθηνώ ν και του  Νομισματικού Μ ου
σείου αντίστοιχα, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις  to u  νόμου "Π ερ ί Αρχαιοτήτων". Τα 
νομίσματα χρονολογούντα ι από tous apxafous ελληνικού* xpdvous έως τους βυζαντινούς και τα πήλινα εκ τό ί ελαχίστων 
utous κλασικού*.

•  Ε Λ Λ Η  N O  Α Λ Β Α Ν Ι Κ Η  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Συνελήφθησαν μετά  από π ολυήμερη παρακολούθηση από άνδρες  του Τμήματο* Ασφαλείας Τρικάλων, για π αραβάσ εκ τω ν 
νόμω ν π ερ ί "ναρκωτικών" και "π ερ ί όπ λω ν, οι Koro Anesti του Vangiel και n js  Marikayov. το 1967 στην Κορυτσά Αλβανία*, 
ο Ζ ούλη ί Νικολϋσας του Ιμίρη και τη5 Τεφτά γεν. το 1965 επίση* στην Κορυτσά τη* Αλβανία* και ο Θ εοδω ρ ά κο* Μ ιλτιάδη* 
του Σωτηρίου και τη * Φ ω τεινή*, γεν. το 1942 στους Σοφάδες Καρδίτσας, κρεοπώ λης. Οι δύο Α λβανο ί υπήκοοι οι οποίοι δια- 
πραγματεύοντο  με το ν θ εο δ ω ρ ά κ ο , κατελήφθησαν σε σωματική έρευνα  και έρευνα  αποσκευώ ν που πραγματοποιήθηκε,να  
έχουν  στην κατοχή tous  ογδόντα νάϋλον σακουλάκια με ινδική κάνναβη αποξηραμένη σε φούντα, συνολικού βάρους οκτώ  
κιλών και επτακοσίων εβδομήντα  π έντε γραμμαρίων, τα οποία είχαν τοπ οθετήσ ει σε δύο ταξιδ ιω τικού* σάκου*. Στο αυτο
κίνητο που επέβαινε ο θ εοδω ρ ά κο* βρέθηκαν ένα περίστροφο (M agnum  No 38) χωρίς αριθμό το οποίο κα τείχε παράνομα, 
σαραντατέσσερα φυσίγγια τω ν  9m m  και χρηματικό ποσό 150.000 δραχμών.

•  Σ Π Ε Ι Ρ Α  Α Ρ Χ Α ΙΟ Κ Α Π Η Λ Ω Ν  ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΟΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ . . .
Συνελήφ θη από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Ασφάλειας Αττικής στα διόδια  Καπανδριτίου ο Πατρικιάδη* Γεώ ργιο* 
του Ν ικολάου και τη * Στυλιανή*, γεν. το 1943 στη Χίο, κά τοικο ί Χαλανδρίου Α ττική*, ά ερ γο * , γ ια τ ίμ ε τέφ ερ ε  μ ε το αυτοκίνητό 
του έναν αρχαίο πήλινο αμφ ορέα  του 4ου αιώνα π.Χ., ένα λίθινο σφραγιδόλιθο  π ροϊστορική* επ οχή* και 26 αρχαία νομίσματα 
από τα οποία τα 23 ασημένια και τα τρία χάλκινα. Ολα τα αρχαία αντικείμενα εξετά σ θηκα ν  από αρμόδ ιου* αρχαιολόγους  
του  Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του  Νομισματικού Μ ουσείου  Αθηνών, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι η ιστορική, ε 
μπορική και αρχαιολογική tous  αξία  είναι πολύ μεγάλη και ότι ορισμένα ε ξ  αυτώ ν είναι σπανιότατα. Απο έ ρ ευ ν ε ί του Τ μ ή το ί 
Αρχαιοκαπηλία* π ροέκυψ ε ότι ο Πατρικιάδη* πριν λίγο καιρό, ε ξή γ α γε  αεροπορικώ ς στο Μόναχο  τ η ί  Γερμανία* 186 αση
μένια ρω μαϊκά νομίσματα τα οποία πούλησε στον συνεργάτη  του  Γκούμα Δημήτριο, κάτοικο Μ ονάχου, Paschstrasse 46, 
80637 M unchen, αγνώ στω ν λοιπών στοιχείων, α ν τί του  ποσού τω ν 50.000 μάρκων, όπ ω ί π ροέκυψ ε από σχετική επ ιταγή  
που β ρ έθ ηκε σ την κατοχή του. Εκτός αυτού, σεμηπ ροσ διορισ θέντα  χρόνο, εξή γα γε  παράνομα από τη χώρα μας μαρμάρινη 
πλάκα  την  οποία πούλησε στον Ελληνοιταλό SavocaAntonino, που δ ια τηρ είγκα λερ ίσ το  Μόναχο, α ντίτου  ποσού τω ν 85.000 
δολ. ΗΠΑ. Στην κατοχή του  Πατρικιάδη βρέθηκαν  και κα τασ χέθηκαν45 φ ω τογρ α φ ίεί οι onofos απ εικόνιζανδιάφορα αρχαία  
αντικείμενα, τις οποίες επ ιδείκνυε στους υποψήφιους αγοραστές, μιά επιταγή 10.000 δολ. ΗΠΑ, δύο τετράδια  στα οποία 
κα τέγρα φ ε διάφορα αρχαία αντικείμενα, 11 φω τοτυπίε* που απεικονίζουν π λήθο ί αρχαίων νομισμάτω ν και 18 σ ελίδε* χει
ρ όγρ α φ ε* όπου κρατούσ ε σ η μ ειώ σ ει για διάφορα αρχαία αντικείμενα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Π ατρικιάδη*, ο Γκούμα* 
και ο Savoca είναι επ αγγελματίες  αρχαιοκάπηλοι δ ιεθνού* εμβελείας και ασχολούνται με την εκ τετα μένη  εμπορία αρχαίω ν  
αντικειμένων στην Ελλάδα και στο εξω τερ ικό , i6fcus στη Γερμανία.

•  Α Ν Α Μ Ε Σ Α  Σ Τ Ι Σ  Φ Α Σ Ο Λ ΙΕ Σ ...
Σε αγροτική θέση στο Κάστρο Ανθοχω ρίου Λιβαδειά* συνελήφθη από ά νδ ρ εί του Τμήματο* Ασφαλείας Λιβαδιάς ο Τζανής 
Κων/νos του Παναγιώτη 27 ετώ ν κάτοικο* Αθηνώ ν να κα λλ ιεργεί ανάμεσα σε φασολιέ*, 27 δενδρύλλια  ινδική* κάνναβη*. 
Σε πρόχειρο καλύβι που υπ ήρχε στο αγρόκτημα είχε 122 γραμμάρια  αποξηραμένης  φούντα* και 20 γραμμάρια  σπόρου*, 
π ροφ ανώ ί για την  επ όμενη σοδειά. Ο δράστη* συνελήφθη και οδηγήθηκε  στον εισαγγελέα Π λημμελειοδ ικώ ν Λ ιβαδειά*.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

•  Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣΑ Ν  Χ Ω Ρ Ι Σ  Τ Ο Ν  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ο
Ανδρες  rrjs Υποδιεύθυνση* Δ ίω ξη* Ναρκω τικώ ν crjs Ασφάλειas Θεσσαλονίκη* σε συνεργασία με ά νδ ρ εί τουΤμήματο* Α
σφαλείας Βέροιας εξάρθρω σ αν  τρ ιμελή  σπείρα που καλλιεργούσε xaafs. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν εξήντα  τέσ σ ερα  κιλό 
xaafs σε φούντα, φετινή* π αραγω γής. Αρχηγός  τη* σπείρα* ήταν ο Πρω τοψάλτου Ιωάννη*, 52 ετών, γ εω ρ γό * και μέλη  ο 
Π απαδόπουλο* Ν ικόλαο*, 31 ετών, αγρότης κα ιο Β ά σ ο ς  Αρ ιστοτέλη*, 32 ετών, έμ π ο ρ ο ί φρούτω ν. Ο Παπαδόπουλο* ήταν 
ο μ εταφορέας του εμπορεύματος κα ιο Β ά σ ο ς  ο ειδικός για την πραγματογνω μοσύνη π ερ ίτη * γνησ ιότητο ί τω ν χρημάτω ν. 
Ο ιασ τυνομ ικο ίπ αγιδεύοντα* rous δρά σ τεί εμφανίσθηκαν ως αγοραστές  του "εμ π ο ρ εύ μ α το *"το υ  οποίου μετά από παζάρια 
κατέβασαν την τιμή στα 42 εκατομμύρια  δ ρ α χ μ έ ί. Η συνάντηση έγινε σε ξενοδοχείο  τη* Βέροια*, όπου ο Βάσ οί π ραγμα
τοποίησε έλεγχο  τω ν χαρτονομισμάτω ν και έδω σε το "οκέ'Γ για την παράδοση. Ο αρχηγός παρέμεινε με τον ένα ενδ ια φ ε
ρόμενο  αγοραστή στο ξενοδοχείο  και ο Παπαδόπουλο* οδήγησε το δεύτερο  αγοραστή σε αγροτική περιοχή κοντά oris εκ- 
βολέ* του Αλιάκμονα ενώ  από πίσω αθέατο ι rous ακολουθούσαν α σ τυνομικο ίμε συμβατικά αυτοκίνητα. Την ώρα τη * φόρ- 
τω σ ηί του  εμπ ορ εύμα το* που ήταν συσκευασμένο σε 13 πλαστικά δοχεία α εροσ τεγώ ί κλεισμένα και ζύγιζε εξήντα  τέσσερα 
κιλά, ο ιά ν δ ρ ε *  τη ί Ασφάλεια* αποκαλύφθηκαν και συνέλαβαν rous "καλλιεργητέ*".

•  Β ΙΝ ΤΕ Ο Σ Κ Ο Π Η ΣΕ Ω Σ ΕΓΚ Ω Μ ΙΟ Ν ...
Π ολύτιμο ί βοηθό* για την εξάρθρω σ η τω ν ληστών που "χτύπ ησαν πρόσφατα υποκατάστημα της Τράπεζας "Εγνατία" στη 
Θεσσαλονίκη απ οκομίζοντα ί σαράντα τρία εκατομμύρια, στάθηκαν οι κά μερε* που για λόγου* ασφαλείας δ ιέθ ετε  η Τρά
πεζα. ο ι  ά ν δ ρ ε ί τη ί Ασφάλεια* Θεσσαλονίκη* αναγνώρισαν στο βίντεο τον  Χατζόπουλο Αναστάσιο 32 ετών, έναν από rous 
δρά σ τεί τη ί ληστεία* και κατόπιν ερευνώ ν τον  συνέλαβαν μέσα στο κατάστημα που διατηρούσε η φίλη του στη Θεσσαλονίκη. 
Στην ανάκριση ο Χατζόπουλο* αποκάλυψε ότι είχε cjs σύνεργού* τονΚ α τηφ ίδη  Μ ιχαήλ 32 ετών, τον  Σουφλά Βασίλη και ένα 
ακόμη άτομο του οποίου 0ncus ισχυρίσθηκε δ εν  γνώ ριζε το όνομα. Από έρ ευ ν ε ί τη ί Ασφάλεια* Θεσσαλονίκη* προέκυψ ε 
ότι ο Σ ουφ λά ί και Κ ατηφ ίδη ί έχουν δ ιαπράξει στο παρελθόν σωρεία ένοπλων ληστειών σε τρ ά π εζε* και υποκαταστήματα 
τω ν ΕΛΤΑ σε π ερ ιο χέ ί τη * Αττική*. Οι δύο ανω τέρω  το 1992 μα ζί με rous κρατουμένου* στι* φυλακές, Αντώνη Δίπλα και 
Βασίλη καλτσά, πυροβόλησαν και τραυμάτισ αντρεις αστυνομικούς στα Μελίσσια Αττική* κατά τη διάρκεια κα ταδ ίω ξη*. Ε
πίσης, ο Χατζόπουλος  αποκάλυψε ότι το 1 9 8 5  είχε διαπράξει και άλλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη, ois β ά ρ ο ί του συνταξιούχου 
Δ ημήτρη Βαλιαντζά στην περιοχή τη* Τριανδρία* ο onofos είχε εγκα τα ληφ θεί αβοήθητο* με αποτέλεσμα να πεθάνει από 
ασφυξία. Στο διαμέρισμα του χατζόπουλου βρέθηκαν 4,5 εκατομμύρια  δ ρ α χ μ έ ί που ήταν μ έρ ο ί του μεριδίου από τη λη 
στεία. Οι τέσ σ ερα  λη σ τέ ί, μάλιστα, σε ένδειξη  "αλληλεγγύης" στους πρώην συνεργάτες τους, Δίπλα  και Καλτσά, δ ενπ α ρ έ- 
λειψαν να βγάλουν και πέμπτο μερίδιο από τα χρήματα τη* ληστεία*...

•  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Ο  ΚΟ ΛΠΟ ...
Α δοξο  τ έ λ ο ί είχε η προσπάθεια τουΤσ ελέντη  Γεωργίου, 26 ετών, ο onoios καταστρώ νοντα* ολόκληρο σχέδιο αποπειράθηκε 
να βάλει στο χέρ ι χρήματα από λογαριασμό ανύποπτου καταθέτη τη* Εμπορική* Τράπ εζα*. Συγκεκριμένα, ο Τ σ ελέντη* ε 
φοδιάσθηκε με πλαστό δελτίο ταυτότητα* με το όνομα, Δ ημήτρης Θ. Κωνσταντινίδη* και πήγε στο υποκατάστημα τη* Ε
μπορική* Τράπ εζα* στην οδό Σκουφά όπου ζήτησε να ανοίξει λογαριασμό στο εν λόγω  όνομα, κα ταθέτοντα* 100.000 δραχ- 
μ έ* . Ταυτόχρονα ζήτησε να εκδ ο θ εί στο ίδιο όνομα, κάρτα συναλλαγών 'Τέλεμπανκ" και να σ υνδεθεί η κάρτα με το λογα- 
ρ ιασμόπου μόλ ΐί είχε ανοίξει αλλά και μ ε τον δεύτερο  λογαριασμό που υπήρχε, υποστηρίζοντα* ότι ήταν 6 ik0 s του. Ο δ εύ τε
ρ ο ί λογαριασμό* είχε 17 εκατομμύρια . Η διασταύρωση ό μ ω ί τω ν στοιχείων τη ί ταυτότητα* του εν ό ί με τον  άλλο λογαρια
σμό, αποκάλυψε την  απάτη του Τσελέντη. Την ώρα, λοιπόν, που π ήγε να παραλάβει την κάρτα συναλλαγών, συνελήφθη από 
ά νδ ρ εί του Τμήματοί Οικονομικών Εγκλημάτων τη ί Ασφάλεια* Αττική* και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Π λημμελειοδ ικώ ν Αθη
νών, ο ono ios άσκησε εναντίον του δίω ξη για απάτη και πλαστογραφία μετά χρήσ εω * με σκοπό το όφελος σε  βαθμό κα- 
κουργήμα το*.

•  Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ι Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ
Συνελήφθη από ά νδρε* τη 5 Ασφάλεια* Θεσσαλονίκη* σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (εντό* μ ιά ί η μ έρ α *), τρ ιμ ελή * σπεί
ρα ανηλίκων που δ ιέρ ρη ξε  το  κτίριο τω ν γραφ είω ν του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρω ν τη5 συμπρω τεύουσα*, αφαιρώντας 
τιμαλφή και χρήματα  συνολική* αξίας 1.000.000 δραχμώ ν και π ροκαλώ νταί ζημιέδ στον εξοπλισμό του χώ ρου.-

Επιμέλεια Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν/νος Κούρος
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i n o p i K H Το Ληστρικό
m m p w m

μυθιστόρημα

Το ληστρικό μυθιστόρημα, η ιστόρη
ση δηλαδή της ζωής, της δράσης, των 
ερώτων αλλά και της εξόντωσης των 
ληστών, ανήκει στη μεγάλη κατηγο
ρία της λα ϊκή ς λογο τεχν ίας και πιο 
συγκεκριμένα στην ενότητα "ιστορικό 
μυθιστόρημα". Εμφανίσθηκε στα τέλη 
του περασμένου αιώνα τόσο σε αυ
τοτελείς εκδόσεις όσο και σε επιφυλ
λίδες.

Η επιφυλλιδογραφία, που είχε ήδη 
ακμάσει στην Ευρώπη, ήλθε στην Ελ
λάδα υπό την επιρροή του γαλλικού 
ρομαντισμού και απετέλεσε τον κορ
μό του λα ϊκού μυθιστορήματος. Αν 
και η βασική θεματολογία τους είναι το 
ιστορικό γεγονός, δ ε  λείπουν έργα  
περιπέτειας, ιπποτικά, αισθηματικά, 
θρησκευτικά, πολεμικά κ.α. Η επιφυλ
λίδα του είδους αυτού έφτασε σχε
δόν ως τις μέρες μας με μακροβιότε
ρο δείγμα το έργο "Τσακηζής, ο  Εψές 
του  Α ϊδ ιν ίο υ "  του θ εμ . Τσακιρίδη στην 
εφημερίδα "Ακρόπολη11, που κράτησε 
είκοσι χρόνια!

Ε ρμηνεύοντας την επιλογή του ι
στορικού μυθιστορήματος από τους 
πρώτους έλληνες δημιουργούς ο Αγ
γ ελο ς  Τερζάκης την αποδίδει στην 
έλλειψη κοινωνικής ωριμότητας και α 
ποκρυστάλλω σης κέντρω ν, τύπων 
και ηθών, καθώς και στην προέλευση 
των συγγραφέων, που όλοι έρχονται 
από το εξωτερικό. Ο Σπύρος Μ ελάς  
όμως, πολύ αυστηρότερος, την απο
δ ίδ ε ι στην έλ λε ιψ η  φ αντασ ίας και 
δύναμης, πράγμα που τους κάνει να 
στραφούν στην αναζήτηση έτοιμου  
υλικού.1

Οπως όμως και αν έχει το ζήτημα, το 
λ α ϊκ ό  μυθισ τό ρημα  και στην περί
πτωσή μας η ληστρική αφήγηση  
βρήκαν τεράστια απήχηση στις λ α ϊ
κές μάζες. Δεν ήταν μονάχα η ζωηρό
τητα της αφήγησης, το ενδ ιαφ έρον  
του θέματος. Η ελκυστικότητα του εί
δους ο φ είλετο  στην κοινωνική διά-

Το 4«Ν*»Λλο του ΐΜ*κπορΓ)Μθτος του Αρκττ Κυρκκου «ΓοργΟνα 
η Γλυ«ο*Αοοοα ο ορχ»Α»τοττκ ΚοροκΜΟτος* "ου κυ*λο#οοη 
μ  oc ρυλλο&α στα i t l f

θλάση στα λαϊκά στρώματα του λη
στρικού φαινομένου. Στο ληστή, έστω 
κι όταν τους καταπίεζε, έβλεπαν τον 
εκδικητή του άρπαγα τσιφλικά. Ο λαός 
ύμνησε το ληστή αλλά και το διώκτη 
του, όταν ήταν κι οι δυό παλικάρια. Γι. 
αυτό και η λαϊκή μούσα τους θέλει να 
σκοτώνονται ταυτόχρονα (π.χ. Μέγας 
- Ν τα β έλη ς , Κατζαβός, Κοντο- 
βουνήσιος).2

Στα 1866 ο βουλευτής Τριφυλίας I. 
Σωτηρόπουλος εκδίδει το βιβλίο του 
"Τ ρ ιά κ ο ντα  ε ξ  η μ έ ρ α ι α ιχ μ α λ ω σ ία ς  και 
δ ια β ιώ σ εω ς  μ ε τ ά  τω ν λη σ τώ ν", περι- 
γραφοντας την αιχμαλωσία του από 
τη συμμορία του Λαφαζάνη. Το έργο  
αυτό υπήρξε το έμβρυο του ληστρι
κού μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Ε
κείνα όμως που άνοιξαν το δρόμο για 
το ε ίδ ο ς  αυτό  της λα ϊκή ς λ ο γ ο τε 
χνίας ήσαν τα βιβλία ενός δημοσιο
γράφου με το ψευδώνυμο "Π" “Δ ιά σ η 
μο ι λησ τα ί"{ 1893) και "Ιστορία του  Ν τα -  
βέλη"(. 1895). Και τα δυο διαβάστηκαν 
άπληστα από το αναγνωστικό κοινό 
της εποχής.

Τις δυο πρώτες δεκαετίες του αιώ
να μας κυρίαρχος στο χώρο του λ α ϊ
κού μυθιστορήματος, του οποίου όχι 
άδικα θεωρήθηκε πατέρας, υπήρξε ο 
Αριστείδης Ν. Κυριάκός C1864 - 1920;), 
δημιουργός πολυτάλαντος. Τον κα
θιέρωσε το μυθιστόρημα "Κασσιανή", 
που δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην 
εφημερίδα "Χρόνος" του Κωστή Χαι- 
ρόπ ουλου, στην οποία ο Κυριάκός 
ήταν αρχισυντάκτης. Χαλκέντερος ο 
Κυριάκός, που από το 1914 εμφανίζε
ται υπό ψ ευδώ νυμο "Αιμίλιος Α θη
ναίος", μας έδω σε μεγάλο αριθμό λη
στρικών αφηγήσεων, που κυκλοφό
ρησαν και σε αυτοτελείς εκδόσεις. Ε
πισημαίνουμε ο ρ ισ μ ένες , όπως τις 
κατέγραψε ο Δημήτρης Χανός:3

C1) Μ εγ ά λ η  ισ το ρ ία  τω ν  ληστών (δίτο
μη το 1902, περιληπτική το 1924), (2) Ο 
λ ή σ τα ρ χ ο ς  Ν τα β έ λ η ς  και η α ιχμαλω σ ία  
τω ν Γ ά λ λ ω ν  α ξιω μ α τικ ώ ν (. 1909), (3) Ο 
Λ ύ γκ ο ς  ο  λ ε β έ ν τη ς  (1909, 1916, 1919),
(4) Κ ίτσος και Λ α φ α ζ ά ν η ς (1910, 1923),
(5) Ο λ ή σ τα ρ χ ο ς  Τουρκοδ ήμος και η ω 
ρ α ία  της  Ε ιδ υ λ λ ία ς ί 1915, 1923), (6) Η  
ψ υ χ ο κ ό ρ η  κα ι ο  λ ή σ τ α ρ χ ο ς  Κ ρ ικ έ λ α ς  
(1 9 1 8 , 1919, 1920, 1922), (7 ) Ο 
λ ή σ τα ρ χ ο ς  Μ α ρ γ ώ ν η ς  ο  β α σ ιλ ε ύ ς  της  
Π α ρ ν α σ σ ίδ ο ς  (1918), (8) Τάκης ο  α ρχ ι
λ η σ τή ς  και η  π εντά μ ο ρ φ η  της Ρ ο ύ μ ελη ς  
(1918, 1920), (9) Η  λ εβ έν τ ισ σ α  Μ α λά μω  
και ο  Κ α λ α μ π α λ ίκ η ς Π 9  1922),(10) Ο
λ ή σ τα ρ χ ο ς  Τσ ανά κα ς και η λ εβ έν τ ισ σ α  
Κ ρ υ σ τά λ λ ω ί 1919), (11) Ο Μ έ γ α ς  και η  
β α σ ίλ ισ σ α Α μ α λ ία ί 1920), (12) Ο ιλ η σ τα ί 
το υ  Δ ή λ ε σ ι και το δ ρ ά μ α  το υ  Μ α ρ α θ ώ -  
ν ο ς (1920, 1925), (13) Ο λ ή σ τα ρ χ ο ς  
Σ κ α ρ τσ ώ ρ α ς ί 1922), (14) Β άγγος ο  α ρ 
χ ιλ η σ τ ή ς  κ α ι το  β ο τ ά ν ι τη ς  α γ ά π η ς
(1923) και (15) Οι λή σ τα ρ χο ι Α ρ β α ν ιτά -  
κ η δ ε ς ί 1924).

Α λλος μ εγά λο ς του λα ϊκού  μυθι
στορήματος υπήρξε ο Αργείτης Ιωάν
νης Σκουτερόπουλος (1890 - 1985). 
Πολυγραφότατος κι αυτός, συνεργά
της εφημερίδων και περιοδικών (στο
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"Ρομάντσο" για 30 χρόνια), θα μας δώ
σει μεγάλη σ ειρά  λαϊκώ ν αναγνω 
σμάτων, πολλά από τα οποία έχουν  
θέμα  τους τους ληστές, όπως: (1) Η  
Σ τ α υ ρ ο μ ά ν α  και ο  λ ή σ τα ρ χ ο ς  Σ π α ν ό ς  
(191ό, 1918, 1922), (2 ) Η  λ ε β έ ν τ ισ σ α  
και ο  λ η σ τ ο φ ά γ ο ς ί 1922, 1924, 1952, 
1950), (3) Ο  Κ α κ α ρ ά π η ς  κα ι η ο ρ φ α ν ή  
(1 9 2 2 ) . (3 )  Ο  μ α τ ω μ έ ν ο ς  α ρ χ ιλ η σ τή ς
(1924) και (4) Ο  λ ή σ τα ρ χ ο ς  Κ υριάκος  
( 1926)4.

Σε δεύτερη σειρά, αλλά κι αυτοί πο- 
λυγραφότατοι, έρχονται οι Παύλος  
Αργυρός και Μιχαήλ Ανδρουλής. Ο 
πρώτος θα γράψει ανάμεσα τα άλλα: 
Η  λ η σ τα ρ χ ίν α  Μ υ λ ω ν ο ύ  κα ι ο  α ρ χ ιλ η 
σ τή ς  Τ σ α κ ιτζή ς ί 1923), Η  π εν τά μ ο ρ φ η  
της Ρ ο ύ μ ελ η ς  και ο  α ρ χ ιλ η σ τή ς  Ρ ο υ μ ε
λ ιώ της  (1923), Ο  λ ή σ τα ρ χ ο ς  Ρ ουμελιώ 
τ η ς  κ α ι η  τ ρ ε λ ή  κ α λ ο γ ρ ιά  (1 9 2 3 ), Ο  
λ ή σ τα ρ χ ο ς  Δ ε λ η β ο ρ ιά ς  και η π α νώ ρια  
γυ φ το π ο ύ λ α ί 1923), Ο ια ιμ ο β ό ρ ο ιΣ κ ο υ -  
μπ ραίοι και ο  Π λ α σ τή ρ α ς  (1924), Οι α ρ 
χ ιλ η σ τ έ ς  Σ κ ο υ μ π ρ α ίο ι σ τ ο  Το ύ ρ κ ικο
(1924) , και Ο  α ιμ ο β ό ρ ο ς  λ ή σ τα ρ χ ο ς  Χ α -  
ν τ ζ ά ρ α ς ί 1924), ενώ  ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Ο 
α σ ύ λ λ η π το ς  Γ ια γ κ ο ύ λ α ς  κα ι η Χ ρ ύ σ ω
(1925) , Ο ι λ η σ τα ί του  Δ ο ξ α ρ ά  (1 9 2 5 ). Ο  
λ ή σ τα ρ χ ο ς  Μ π α μ π ά ν η ς  κα ι η λ η σ τε ία  
της Κ α τερ ίνη ς  ( 1925) και Ο ισ τα υ ρ α ε το ί 
της Χ ω ροφ υλακής σ τα  λ η μ έρ ια  των λ η 
σ τώ ν ( 1927).

Εκτός όμως από αυτούς τους μεγά
λους του ληστρικού μυθιστορήματος 
υπήρξαν και άλλοι πολλοί, οι περισσό
τεροι από τους οποίους δεν έχουν α 
κόμη καταγραφεί. Έχουν όμως εντο- 
πισθεί τα έργα  Η  χ ρ υ σ ο μ α λ λ ο ύ σ α  και οι 
λ ή σ τα ρ χ ο ι Κ α ρ α τά σ ο ς  και Κ α ρα φ ω τιά ς  
(:) και Τ ρ ο μ ά ρ α ς  ο  α ρχ ιλησ τήςκα ι η λ ε 
β έν τισ σ α  Β α σ ίλω ί 1915, 1922) του Φω- 
κίονος Φω τόπουλου, Η  λ η σ τα ρ χ ίν α  
Λ ά μ π ω  και ο  λ ή σ τα ρ χ ο ς  Κ α ρ α θ α ν ά α η ς  
(1 9 2 2 ) του Α χ ιλλέα  Καρώνη, Οι 
λή σ τα ρ χο ι Ρ ετζα ίο ι και η λ η σ τε ία  της Π έ 
τρ α ς  (192ό) του Αντωνίου Σβώκου και 
Ο  α ιμ ο χ α ρ ή ς  κα ι π α ν ο ύ ρ γ ο ς  Τ ζα τζά ς  
(1929) του Μ. Κρητικού.

Μαζί με το τέλος των ληστών έρχε
ται και το τέλο ς του ληστρικού μυθι
στορήματος. Ήδη από το 1920 και με
τά η ληστεία έχασε κάθε ίχνος κοινω
νικής αποδοχής. Ο τελευτα ίο ς ίσως 
της ηρω ικής εποχής των ληστών  
υπήρξε ο Γ ιαγκούλας, ο οποίος κα- 
λούσε το διώκτη του Μοίραρχο σε μο
νομαχία (",.,νσ π αίξουν ντουφ εκιές"). Οι 
υπόλοιποι, Ρετζαίοι, Τζατζάς, Καραθα- 
νάσης κ.α. δ εν  κατάφ εραν να προ-

σελκύσουν τη λαϊκή συμπάθεια. Οι 
κοινωνικές μεταβολές και η Μεταξική 
δικτατορ ία  έδω σ αν το τελειω τικό  
κτύπημα στο φαινόμενο της ληστείας. 
Μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, 
κυρίως από τον Σκουτερόπουλο, έγι
νε χωρίς βέβαια επιτυχία προσπάθεια 
αναβίω σης του ληστρικού μυθι
στορήματος. Οι καιροί είχαν αλλάξει, 
ενώ γενικά το λαϊκό μυθιστόρημα είχε 
τραβήξει άλλους δρόμους. Θα επι
κρατήσουν στο εξής το λαϊκό κοινωνι
κό και αισθηματικό ανάγνωσμα στα 
περιοδικά ποικίλης ύλης. Κυρίαρχο ό
μως είδος θα γίνει το αστυνομικό μυ
θιστόρημα, είτε σε μεταφράσεις ξέ 
νων έργων είτε με έργα ελλήνων δη

μιουργών (Ιωάννα Μπουκουβάλα - Α
ναγνώστου, Νίκος Μαράκης, Γιάννης 
Μαρής κ.α.).

Σημειώσεις;
1. Σπύρου Μ ελά, “Μ ολυβιές για το  ιστορικό 

μυθιστόρημα", Λογοτεχνικό Δελτίο (Α δ . Πα- 
παδήμα), φ. 48, Σεπτέμβριος 1971.

2. Ν. Σ. Κτενιάδου, Ιστορία της Ελληνικής Χω
ροφυλακής 1833- 1933, τ. 1ος, Αθήναι 1931, 
σελ.92.

3. Δ ημήτρη Χ ανού, Η λαϊκή λογοτεχνία, τ. 
2ος, Αθήναι 1987.

4. Έ μειν ε η μ ιτ ε λ έ ς  ε ξα ιτ ία ς  τη ς  α π α γό 
ρευσής του από τη δ ικτατορία του Θ. Πάγκα
λου.

Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης
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Γ ια  n s ε λ ε υ ΰ ε ρ ε ε  c o p e s

___________ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ____________
1. Ο νομα πουλιού αλλά  και χαρα

κτηρισμός γυναίκας.
2. Ατελείωτα... όχι μισό. - Είναι το λ και 

το ρ. - Αντωνυμία (αιτιατική).
3. Πολλές φορές κακόγουστη.- Την 

...πατάμε.
4. Σ υ ν εχ ό μ εν α  γρά μματα . - Νησί 

μας.
5. Ονομα πουλιού... καλλίφωνου.
6. Αρχικά σώματος σχετικού με τη 

θάλασσα. - Ξεκάθαρο.
7. Οπτικά... δοκάρια. - Διπλασιαζόμε

νο θυμίζει χιτλερική τραγωδία.
8. Μπαίνει και σε συμβάσεις. - Νιτρι

κό.
9. Βαθμοφόρος στο στρατό (Αρχι

κά). - Κατάληξη προσευχής.
10. Σκελετός αυτοκινήτου. - Σχεδόν 

ταυτόσημη με την αγία (γενική).

_____________ΚΑΘΕΤΑ_____________
1. Κεντρικός Αθηναϊκός δρόμος.
2. Χαρακτηρισμός νωθρού ανθρώ

που αλλά και όνομα φαγητού (με άρ
θρο). - Μητέρα της Ηρας.

3. Πρώην συγκοινωνιακά αρχικά.
4. Χρειάζεται για να πιάσεις δουλειά 

(καθ.)
5. Οργανισμός για τους α γρότες.- 

Συμπλεκτικό.
6. Ακέφαλη φωτιά. - Η αγγλική αερο

πορία. - Απορρυπαντικό.
7. Παλιός αφρικανός τιτλούχος. - 

Βασιλιάς των Περσών γνωστός και α 
πό ναυμαχία με τους Ελληνες.

8. Μ ονάδα βάρους (γεν.) - Μ έρος  
του αρότρου.

9. Ρήμα που ορίζει κάτι.
10. Γ νωστό Πειραϊκό Νεκροταφείο 

(γεν. καθ.).

_______________ ΛΥ ΣΗ _______________
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ, 2. ΟΛ - ΥΓΡΑ - ΗΝ, 

3. ΦΑΡΣΑ - ΣΟΛΑ, 4. ΟΠ - ΚΟΣ, 5. ΚΑΡΑ- 
ΚΑΞΑ, ό. ΑΣ - ΣΑΦΕΣ, 7. II - ΕΣ, 8. ΟΡΟΣ - 
ΟΞΥ.9.ΥΕΑ-ΑΜΗΝ, 10. ΣΑΣΙ - ΟΣΙΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, 2. Ο ΛΑΠΑΣ - ΡΕΑ, 

3. ΟΑΣ, 4. ΣΥΣΤΑΣΙΣ, 5. ΟΓΑ - ΚΑΙ, ό. ΥΡ 
- ΡΑΦ - ΟΜΟ, ΡΑΣ - ΞΕΡΞΗΣ, 8. ΟΚΑΣ - 
ΥΝΙ, 9. ΔΗΛΟ. 10. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

ΤΑ  Π Α ΙΔ ΙΑ  ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ!!!
* Ο ρυθμός της Βασιλικής ονομάζε

ται έτσι διότι όταν μπαίνει στο ναό η 
Βασιλική ο ικο γένεια  π ερπ ατάει με 
ρυθμό.

* Η βαμβακωρυχία είναι πολύ α ν ε 
πτυγμένη στην Αγγλία, περίφημα δε  
είναι τα αγγλικά κασμήρια Αγγλίας.

* Στην Ουγγαρία επικρατεί μεγάλο  
χόρτο και διά τούτο φύονται πολλοί 
ίπποι ως ορυκτά, βερυκοκκέαι, βανα- 
νέαικ,ά.

* Η φυματίωση είναι μιά φοβερή αρ
ρώστια και υιός αυτής ο Κωχ.

* Ο η λ εκ τρ ισ μ ό ς  ε ίνα ι εκ ε ίν ο  το 
πράγμα που γυρίζεις ένα κουμπί και α 
νάβει.

* Οταν ο διθύραμβος επήγε εις την 
όχθην του ποταμού που τον είχαν κα- 
λέσει να συμμαχήσουν, τον έπιασαν 
και τον σκότωσαν.

* Η Επίδαυρος ήταν μια πλούσια που 
λάτρευε το θεό  του γιατρού.

* Το αρχαίο θέα τρ ο  ήταν ως εξής: 
Καθώς επιανόντουσαν στο χορό και 
είχαν ως κέντρο τον βωμό, ανέβαιναν 
δύο που λεγόντουσαν Σάτυροι κι έκα
ναν διάφορους μορφασμούς.

* Το αρχαίο θέατρό·είναι κτίριο της 
εποχής εκείνη ς  στο οποίο έπαιζαν  
έργα κωμωδικά και διηγητικά.

* Τα ομηρικά ποιήματα ήταν η Ο λυ
μπιάδα και η Οδύσσεια. Αυτά τα έγρα
ψε ο Ηρόδοτος.

* Δεν πρέπει να κλέβουμε, διότι δεν  
έχει την ανάγκην ο πλησίον να του 
κλέβουν.

* Σ. ευχαρ ισ τώ  Θ ε έ  μου που με 
διατήρησες ζώον και αβλαβές.

* Ο Προφήτης Ηλίας σε μιά χαρά
δρα έτρωγε κρέας κοράκων.
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Επ ανερχόμαστε μ ε ερ ω τή σ εις  για μιά σειρά λ έξεω ν  από τον περιοδικό και ημερήσιο τύπο 
και τ ις  απαντήσεις... ά μ εσ ες  για τυχόν αμφ ιβολίες  σας.

Ε ρ ω τή σ ε ις
1. Αγαστός: Α: ξεκούραστος Β: άξιος θαυμασμού Γ: τεμπέλικος
2. Ατέρμονας: Α: τεχνικός Β: ο χωρίς προορισμό Γ: ο χωρίς 

διέξοδο
3. Αιδέσιμος: Α: φαγώσιμος Β: σεβάσμιος Γ: ελκυστικός
4. Νεογιλός: Α: νεογέννητος Β: είδος πτηνού Γ: γελαστός
5. Πολιός: Α: πουλάρι Β: κατάλευκος Γ: παλ ιός
6. Ψιμύθιο: Α: παραμύθι Β: ονομασία πουλιού Γ: "φκιασίδωμα"
7. Υλακή: Α: λίμνη Β: γαύγισμα Γ: θυμός
8. Αυτόχθονος: Α: αλλοδαπός Β: γηγενής Γ: γεωργός
9. Αχλύς: Α: καταχνία Β: κοχύλι Γ: ξημέρωμα

10. Ψήγμα: Α: μόριο Β: κομμάτι Γ: μέταλλο
11. Νεόκοτος: Α: παράδοξος Β: κατάκοπος Γ: ξακουστός
12. Ψιλός: Α: γυμνός Β: θεόρατος Γ: αδύνατος
13. Ζόφος: Α: πόνος Β: σκότος Γ: μελόνιασμα
14. Βαυκαλίζω : Α: αποκοιμίζω Β: υπερηφανεύομαι Γ: κατηγορώ
15. Αστεργής: Α: μισητός Β: ασταθής Γ: κόλακας
16. Βδελυρός: Α: ανεπαρκής Β: άσχημος Γ: δύσοσμος
17. Κακοφραδής: Α: υβριστικός Β: κακόβουλος Γ: απερίσκεπτος
18. Χλιδή: Α: αδυναμία Β: επίδειξη Γ: μαλθακότητα
19. Α τεγκτος: Α: επιδειξίας Β: άκαμπτος Γ: μαλακός
20. Γκαιός: Α: οκνηρός Β: σκοτεινός Γ: δυσοίωνος

Α π α ν τή σ ε ις
1. Αγαστός Β: αΙ Ιάγαμαί: θαυμάζω και με κακή έννοια φθονώ, 

αγανακτώ, οργίζομαι), β) θαυμάσιος, θαυμαστός, άξιος θαυμασμού
2. Ατέρμονος Γ: Ια στερ.+ τέρμα) ο χωρίς όρια, ο χωρίς διέξοδο 

(αδιέξοδος)
3. Αιδέσιμος Β: (αιδέομαί: αισθάνομαι ντροπή, σέβομαιΙ σεβά

σμιος, αυτός που προκαλεί σεβασμό
4. Νεογιλός Α: (ετυμ. γιλλός: παιδί, γιδλός λιθ. zindu: θηλάζω) 

νεογέννητος, νέος.
5. Πολιός Β: α) υπόλευκος, λευκόζων, λευκός, ασπρομάλης, κα

τάλευκος β) ο γέρων μεταφορικό ο διαυγής, καθαρός, γαλήνιος, 
νηφάλιος, σεβάσμιος.

6. Ψιμύθιο Γ: και ψημίθιο και ηψιμίθιο το λευκό του μολύβου 
που χρησιμοποιείται σαν αλοιφή για τη λεύκανση του δέρματος, 
"φκιασίδωμα", μακιγιάζ.

7. Υλακή Β: (υλόω) γαύγισμα, “βάβισμα".
8. Αυτόχθονος Β: (αυτός + χθων: γη, χώραΙ, γηγενής, ιθαγενής, 

ντόπιος.
9. Αχλύς Α: ομίχλη, καταχνία, σκότος, ζόφος.

10. Ψήγμα Α: (ψήχω: τρίβω, θωπεύω, φθείρω με την τριβά κα
τατρίβω σε μικρό μόρια) το μικρό τεμάχιο, μόριο, ρίνησμα (ψήγμα 
χρυσού, σκόνη χρυσού).

11. Νεότοκος Α: (νέος + κότος: θυμός) αΙ νέος, παράδοξος, 
ανήκουστος β) νέος, νεαρός, νωπός.

12. Ψιλός Α: Ιψοίω, ψέω): α) ο με την τριβή γινόμενος γυμνός, 
γυμνός, για χώρα η άδενδρος, για ζώα ο γυμνός από τρίχες βΙ μη 
καλυμμένος, ακάλυπτος γΙ (ψιλός λόγος: πεζός λόγοςΙ.

13. Ζόφος Β: α) σκότος, ομίχλη, σκοτεινιά βΙ το σκότος του Αδη 
γ| η χώρα του σκότους.

14. Βαυκαλίζω Α: αποκοιμίζω, νανουρίζω.
15. Αστεργής Α: (α+στέργω) α) ο χωρίς στοργή, ο χωρίς αγάπη 

β) ασυμπαθής, μισητός, δυσάρεστος.
16. Βδελυρός Α: (ετυμ. Βδόλος: δυσοσμίαΙ, δύσοσμος, σιχαμερός.
17. Κακοφραδής Β: Ικακώς+φρόζομαιΙ ο κακό σκαπτόμενος, ο 

κακά σχεδιάζων, "κακόβουλος", μωρός.
18. Χλιδή Γ: (από το χλίω) α) λεπτότητα, μαλθακότητα. τρυφή,

πολυτέλεια, ηδυπάθεια βΙ ακολασία, ασέλγεια γ) αλαζονεία, 
θρασύτητα, αυθάδεια. '

19. Ατεγκτος Β: (α + τέγγωΙ, άβρεκτος, ο μη γινόμενος μαλακώ- 
τερος, άκαμπτος, ανηλεής.

20. Ικαιός Γ: (λατ. skaevus: αριστερός) αΙ ο στο αριστερό μέρος, 
αριστερό χέρι β) ατυχής, απαίσιος, δυσοίωνος, μεταφορικά αριστε- 
ρόχειρας, δυσκίνητος, αδέξιος, ανεπιτήδειος.-
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ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στις 13 Οκτωβρίου 1994, έσβησε  
στο Νοσοκομείο, στα τριάντα τρία της 
χρόνια, μετά από άνιση μάχη με την ε 
πάρατη νόσο, η Πολιτική Υπάλληλος 
του Υπουργείου μας Μαρία Πίσχου, 
που υπήρξε συντάκτης του Περιοδι
κού μας για έξι 
χρόνια, άξια συνά
δ ελ φ ο ς  και πο- 
λυαγαπημένη φίλη 
για όλους μας.

Ο τα ν  λίγα χρό 
νια πριν πατούσε  
για πρώτη φορά το 
κατώφλι του γ ρ α 
φείου μας, κανείς 
μας δ ε  θα  μπο
ρούσε να υποψια
σ τεί τη σκληρή  
τούτη  μ έρ α . Κα
νε ίς  μας δ ε  μπο
ρούσ ε να φ αντα
στεί ότι το μελαγ- 
χολικό της χαμ ό
γ ε λ ο  θα  ήταν η 
σ φραγίδα της 
σκληρής μοίρας, η 
σφραγίδα που ση
μ α δ ε ύ ε ι το υς  ε 
κ λεκτο ύ ς  α λλ ά  
που σ π έρνει τον  
πόνο και τη συμ
φορά ανάμεσα σε 
μας, το υς  πρό
σκαιρους ταξιδιώ
τες  της γήινης  
σφαίρας.

Δ ο υ λ έ ψ α μ ε  
χρόνια  μαζί, α ν 
τα λ λ ά ξα μ ε  ιδ έες  
και απ όψ εις, μο ι
ραστήκαμε χαρές  
και λύπες, γ ίναμε  
όλοι μας έν α , για 
να γίνουμε με την 
φυγή της λ ιγ ό τε-  
ροι αλλά και πολύ 
φτωχοί. Δε θα μας 
λείψ ει η μ ονάχα  η φιλία της, η κα- 
λωσύνη της, η παιδεία της, η ευ γ έ 
νεια, η υψηλή αίσθηση ευθύνης που τη 
διέκρινε. Θα μας λείψει κάτι περισσό
τερο από όλα αυτά: η γλυκειά παρου
σία της, η συμπαθητική της φυσιογνω
μία, η απίστευτη αθωότ ητά της.

Παρ' όλη τη σκληρή δοκιμασία που 
της επιφύλαξε η μοίρα, έφυγε με αξιο
πρέπεια, με ηρεμία και γαλήνη, α ρ ε
τές που τόσο ταίριαζαν στην ευγενική 
της ψυχή και που την χαρακτήρισαν 
μέχρι τις τελευταίες στιγμές της.

Μα κι αν έφυγε από τη Γη τόσο νω
ρίς, δεν  έφυγε από τις καρδιές μας. 
Για μας θα βρίσκεται πάντα πίσω από 
την πόρτα του μικρού της γραφείου, 
ανάμεσα σε σωρούς έντυπου λόγου, 
γράφοντας ή μεταφράζοντας. Θα πε
ριμένουμε κάθε πρωί να ξεπροβάλει

στην είσοδο η γλυκειά της μορφή. Θα 
π εριμένουμε ν' ακούσουμε την κα
θαρή φωνή της να μας καλημερίζει. 
Γ ια μας θα βρίσκεται και θα ρεμβάζει 
πάντοτε στις παρυφές του Προφήτη 
Ηλία, αγναντεύοντας πέρα από τον 

Αργολικό κάμπο 
το Παρθένι, τη γη 
τωνγονιάιντης.

Καλή μας φίλη, 
ο δρόμος σου για 
την Ιθάκη δ εν  
ήταν μακρύς. Δεν 
ήταν πολλά τα 
κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ά  
πρωινά που με  
ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η  
μπήκες σ ε λ ιμ έ
νας π ρω τοϊδω - 
μ έν ο υ ς , δ ε  στα
μ ά τη σ ες  σε Ε
μπορεία Φοινικι
κά, δ εν  απόκτη
σες συντέφια, κο- 
ράλια, κεχριμπά
ρια κ α ιεβ έν ο υ ς . 
Βιάστηκες στο τα
ξίδι σου Μαρία. Δε 
σ υ ν ά ν τη σ ες , ό 
μως, Κύκλωπες 
και Λαιστρυγόνες 
γιατί η σκέψη σου 
έμ ε ιν ε  υψηλή και 
κατακάθαρη, γιατί 
συγκίνηση εκ λ ε 
κτή άγγιζε το σώ
μα σου και δ ο 
ν ο ύ σ ε την ψυχή 
σου.

Για μας δεν  πέ- 
θ α ν ες . Δ ε θα  σ' 
αφήσουμε να πε- 
θ ά ν ε ις . Θ α ζείς  
στις ψ υχές μας. 
Και συ εκεί, από τη 
Γη των Μακάρων, 
μη μας λη
σ μ ο νή σ εις . Κι ό

ταν τ' απόβραδο η ψυχούλα σου θα 
σκύβει στης λησμονιάς την κρουστα- 
λένια βρύση, το δάκρι μας θα θολώνει 
το νερό. Τότε, μην πιεις και μας ξεχά- 
σεις.

Καλό ταξίδι καλή μας φίλη.
Ο Θ εός να αναπαύει την ψυχή σου.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛ ΑΠΟ ΤΗ 
ΡΟΥΑΝΤΑ ΔΕΝ ΟΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ...

Θα ξέρει όμως 
ότι σας χρωστάει 
τη ζωή του.

Αν και τ α  φ ώ τ α  τη ς  δ η μ ο σ ιό τη τα ς  α ρ χ ίζο υ ν  

να  σ βήνουν  σ ιγά  σ ιγά α π ό  τη  Ρ ουά ντα , 

η κ α θ η μ ερ ιν ό τη τα  σ υνεχίζει να  είνα ι ένας 

σ κληρός α γ ώ ν α ς  επ ιβ ίω σ ης γ ια  τ α  χ ιλ ιάδες 

π α ιδ ιά  θ ύ μ α τα .

Η UNICEF έχει α να λά βει ήδη τη ν  υ λ ο 

π ο ίη σ η  ενός π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τη ν  

π α ρ ο χ ή  τρ ο φ ή ς , σ τέγης, φ α ρ μ ά κ ω ν  και τη  

δ η μ ιο υ ρ γ ία  κα τα σ κη νώ σ εω ν  γ ια  τ α  α μ έ τρ η τα  

α σ υ νό δ ευ τα  π α ιδ ιά . Ένα π ρ ό γ ρ α μ μ α  π ο υ  γ ια  να  

απ οδώ σ ει τ ο  π ο θ η τό  α π ο τέλεσ μ α  α π α ιτε ί

13 δισ. δρχ., 

α π ό  τ α  ο π ο ία  

έχο υ ν  σ υγκε- 

^ ν τρ ω θ ε ί τ α  μι

σ ό  π ερ ίπ ο υ .

Τα π α ιδ ιά  τη ς  Ρ ουά ντα  έχο υ ν  α ν ά γ κη  α π ό  

τη  β ο ή θ εια  όλω ν μας. Ν α  ε ίσ τε σ ίγουρο ι ό τι 

χ ιλ ιά δες  π α ιδ ιά , σαν τ ο ν  μ ικρ ό  Α να τό λ , θα  

ξέρ ο υ ν  ό τ ι σας χ ρ ω σ τά ν ε  τη  ζω ή  το υ ς , έσ τω  

κι α ν  δεν θ α  μπ ορέσ ουν  να  σας ευχα ρ ισ τήσ ουν

π ρ ο σ ω π ικά !

ΡΟΊΜΜ

unicef
Χάρη στη δική σας ευαισθησία  

προσφέρει έργο ζω ής!

%

Σ τείλτε μας το  κουπόνι α υτό , αφ ού π ρώ τα  συμπληρώσετε τα  στοιχεία σας και το  
ποσό που επ ιθυμείτε να προσφέρετε. Μ ην στείλετε χρήματα . Θ α  σας σταλεί 
ειδικό έντυπο.
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση: ..................................................................  Πόλη:
Τ.Κ.: ................. Τηλ.: ........................... Επάγγελμα:
Το ποοό που επιθυμώ να συνεισφέρω είναι: .........................................................  δρχ.

Οι δωρεές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα 
(Αποφ. Ε 8101/87 Πολ. 170)

unicef
ζ χ ν ία ς  1 , Α θ ή ν α  115 27, Τ η λ . :  74 84 184 (J  I

I ια τ α  IΙα ιδ ιά  ιη ς  Ρ ο υ ά ν τα  έχει α ν ο ιχ θ ι ι ε ιδ ικ ό ς  λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς  σ τη ν  
Ε θνική Τ ρ α ιτε ζα  Ε λλάδος, υπ  α ρ ιθ μ ό ν  505001-0 Ν ο μ ικ ώ ν  Π ρ ο σ ώ π ω ν.
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Ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών Μάικλ Χόουαρντ ανήγγειλε 
τη δ ημιουργία  περιπόλων πολιτών που θα επιβλέπουν 

τους δρόμους της γειτονιάς τους και θα αποτελούν "τα μάτια και 
τα αυτιά" της Αστυνομίας. Σύμφωνα με το  νέο πρόγραμμα, το ο
ποίο έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση με τον τίτλο "STREET 
WATCH", οι εθελοντές αυτοί θα πρέπει να ενημερώνουν την αστυ
νομία αμέσως μόλις διαπιστώνουν κάποια ύποπτη κίνηση, χωρίς 
ωστόσο να έχουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες της αστυνομίας. 
"Δεν ζητώ από κανένα να κάνει τη δουλειά της αστυνομίας", τό
νισε ο Χόουαρντ. "Ομως η αστυνομία δεν μπορεί να βρίσκεται πα
ντού και το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει χιλιάδες μάτια και αυ
τιά, που θα δίδουν σημαντικές πληροφορίες στην Αστυνομία". Το 
κόμμα των Φιλελευθέρων Δημοκρατών επέκρινε το πρόγραμμα υ
ποστηρίζοντας ότι μπορεί να ζεφύγει από τον έλεγχο. "Τα βασικό 
καθήκοντα της αστυνομίας δεν πρέπει να ανατίθενται σε ερασι
τέχνες",δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος.

Πενήντα τη λ έφ ω να  που ανιχνσύουν το  αλκοόλ χρησιμο
ποιούν οι αρχές της Ινδιανάπολης για να ελέγξουν τους τι

μωρημένους με κατ οίκον περιορισμό για υπερβολική χρήση αλ- 
κοολούχων ποτών. Πρόκειται για ανθρώπους που συνελήφθησαν 
να οδηγούν έχοντας καταναλώσει υπερβολικό αλκοόλ και αντί να 
οδηγηθούν στη φυλακή κλείστηκαν στο σπίτι τους, από όπου βγαί
νουν μόνο για να πόνε στη δουλεία τους. Οταν δεν είναι στη δου
λειά πρέπει να φορούν στο χέρι τους ένα μπρασελέ που κατα
γράφει τις κινήσεις τους. Ενας υπολογιστής τηλεφωνεί από καιρό 
σε καιρό στο ειδικό τηλέφωνο, το μικρόφωνο του οποίου είναι 
εφοδιασμένο με ειδικούς ανιχνευτές για αλκοόλ Οι καταδικασμέ
νοι σε κατ οίκον περιορισμό είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν 
δηλώνοντας όνομα, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και ώρα. Πα
τούν ορισμένα πλήκτρα στο μπρασελέ, ώστε να αντιλαμβάνεται ο 
υπολογιστής ποιος απαντά. Αν οι ανιχνευτές βρούν αλκοόλ, δίνουν 
ειδικό σήμα στο κέντρο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται δυό 
φορές για επαλήθευση. Αν επιβεβαιωθεί η κατανάλωση αλκοόλ 
τό τε ο κατ οίκον περιορσμός γίνεται φυλάκιση.

Μια γυναίκα της οποίας το αλεξίπτωτο δεν λειτούργησε κα
λά, incCTc από ύψ ο ς 2 .0 0 0  μέτρω ν σ ε  ελώ δη  πε

ριοχή..Προσγειώθηκε με την πλάτη, δεν έπαθε τίποτα και τα 
πρώτα λόγια της μετά την φοβερή περιπέτεια ήταν " ζητάω συ
γνώμη από τον εκπαιδευτή μου που δεν ακολούθησα σωστά τις 
οδηγίες του". Η Σάρον Μακλίγλαντ 26 χρόνων, από τον Καναδά, 
έκανε τη δεύτερη ελεύθερη πτώση της, όμως το αλεξίπτωτο της 
δεν άνοιξε πλήρως, δεν ακολούθησε όμως και τις οδηγίες του 
εκπαυδευτή της για να ανοίξει το μικρό αλεξίπτωτο. Πάντως, έ 
στω και με το μερικό άνοιγμα του μεγάλου αλεξίπτωτου, η Σάρον 
ήταν τυχερή γιατί η πτώση της ήταν ...στα μαλακά. Σώθηκε, με με
ρικά επιπόλαια μόνο τραύματα, όχι όμως και τραύματα στο ηθικό 
της για να συνεχίσει...

Π αρ' ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός 
των γεννήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θανά

των, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση των δημογραφικών δεικτών

σε 4 χώρες του Νότου-Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία,- ο 
πληθυσμός έχει αυξηθεί κυρίως χάρη στους μετανάστες κατά 
0,2%-4%. Σύμφω να μα τα  ταλαυταΓα σ το ιχεία  του  Συμβου
λίου της Ευρώπης, σ τις  παρισσόταρας χώ ρας της γηραιός 
ηπαίρου, τα  ποσοστό ατόμω ν όνω  τω ν  05  ατώ ν κυμαίνο
νται ματαζύ ISX κ αι 18% το υ  συνολικού πληθυσμού. Ο μέ
σος όρος ζωής στην Ελλάδα για τους άνδρες είναι ο υψηλότερος 
στην Ευρώπη και φ θόναι τα  75  χρόνια, ενω ο χαμηλότερος-64 
χρόνια-παρατηρείται στην Τουρκία και τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει 
και τη μικρότερη βιωσιμότητα -60- χρόνια- και στις γυναίκες, ενώ 
τις πρώτες θέσεις με 81 χρόνια κατέχουν η Γαλλία, η Ελλάδα, η 
Ελβετία και η Σουηδία.

Ο ι Γ ιαπ ω νέζο ι, οι μακρ ο β ιό τερ ο ι όνθρωπου το υ  κό
σμου, γιόρτασαν την Η μέρα Σεβασμού πρός του ς η- 

λικω μένους. Ημέρα αργίας και στον κρατικό και στον ιδιωτικό 
τομέα, κάθε οικογένεια την αφιέρωσε στους παπούδες και στις 
γιαγιάδες, οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν συνεχή αφιερώματα με 
ταινιές και μουσική μακρινών δεκαετιών και τα γηροκομεία γέμι
σαν επισκέπτες και χαρούμενες φωνές. Ο μέσος όρος ζωής για 
τις γυναίκες στην Ιαπωνία είναι 82.51 χρόνια, για τους άνδρες 
76.25 και οι υπεραιωνόβιοι υπολογίζονται σήμερα σε 5.600. Αυτοί 
κι αν είχαν την τιμητική τους και φυσικά όλοι τους ρωτούσαν "πως 
τα καταφέρνει κανείς να ζήσει τόσο πολύ. Να η απάντηση: Φαγη
τό και ποτό με μέτρο και σκληρή δουλειά".

Ε νας πρωτότυπος διαγωνισμός φ ω το γ ρ α φ ία ς  που ξεκί
νησε στις αρχές του Οκτώβρη στην Ταϊλάνδη, είναι το νέο 

μέτρο που "σοφίστηκε" το  υπουργείο Συγκοινωνιών για τη μείωση 
των οδικών ατυχημάτων. Ο κάθε Ταϊλανδός θα προσπαθεί να φω
τογραφίσει όποιον οδηγό δει να παραβιάζει τους κανόνες κυκλο
φορίας στους δρόμους της χώρας και οι πιο εντυπωσιακές φω
τογραφίες θα κερδίζουν μεγάλα χρηματικά βραβεία, που θα κυ
μαίνονται από 8 00  έως 2 .000 αμερικανικά δολάρια. Οι καλύτερες 
φωτογραφίες θα ανατυπωθούν σε βιβλία και ημερολόγια τοίχου 
και θα μοιραστούν και στα σχολεία.

Ln i χώρα που τα πουλιά κλαίνε για το χαμό του ηγέτη, ένα 
ιρωτότυπο εμπορεύσιμο είδος κάνει πλούσιους κάποιους 

"έξυπνους" αξιωματικούς και αξιωματούχους: Π ο υλά νε σ ε  
τσ ο υ χ τε ρ ές  τ ιμ ές  τα  κδκκαλα αμερ ικανώ ν σ τρ α τ ιω τώ ν
που σκοτώθηκαν εκεί, στον πόλεμο της Κορέας. Τα αγοράζει ο 
αμερικανικός στρατός για να ταφούν επιτέλους στην πατρίδα 
τους, και του στοιχίζει 19.500 δολάρια ο κάθε νεκρός. Ως τώρα 
έχει προπληρωθεί ο επαναπατρισμός 46 λειψάνων αμερικανών 
στρατιωτών και οι Βορειοκορεάτες τρίβουν τα χέρια τους για τα 
ανέλπιστα, μακάβρια κέρδη τους...

Δ ύο ένοπλοι λησ τές που εισέβαλαν στο σπίτι των Κάρτερ 
στο Μπράντφορντ της Αγγλίας και κατατρομοκράτησαν την 

οικογένεια στην προσπάθειά τους να τους ληστέψουν, πρόλαβαν 
και τάισαν και το σκυλί τους. Ο Κάρτερ περιέγραψε στους δημο
σιογράφους την εφιαλτική νύχτα με τους ληστές, κατά τη διάρ
κεια της οποίας πολλές φορές η οικογένεια φοβήθηκε ότι θα τη
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δολοφονήσουν. "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σκάφθηκαν να ταί- 
σουν το  σκυλί... ίσως έχουν κρυμμένες ευαισθησίες". Οι ληστές 
έμειναν στο σπίτι, γιατί το  χρηματοκιβώτιο είχε χρονοδιακόπτη 
και δεν μπορούσε να ανοίξει μέχρι το πρωί. Οταν επιτέλους ήγγι- 
κεν η ώρα, πήραν τριάντα χιλιάδες στερλίνες, χάιδεψ αν το  
σκύλο και έφυγαν.

Ο λογαριασμός του πρώτου τηλεφωνήματος που έκανε 
στη ζωή του ο ηλικίας ενός έτους Τζόε Γουίλιαμς είναι 1.527 

δολάρια και σίγουρα θα είναι ένα καλό μάθημα γι αυτόν όταν με
γαλώσει και αρχίσει πλέον συνειδητά να τηλεφωνεί. Ο Τζόε έπαι
ξε  με την τηλεφωνική συσκευή στο σπίτι της γιαγιάς του, όταν 
από λάθος πάτησε το πλήκτρο αυτόματης επιλογής αριθμού. Κατά 
κακή του τύχη επ έλεξε τον αριθμό κάποιων συγγενών του στη 
Ιόντα Λούτσια στην Καραιβική 6.400 χιλιόμετρα μακριά. Η γραμμή 
άνοιξε, αλλά φαίνεται ότι κανείς στο σπίτι δεν αντιλήφθηκε ότι ο 
Τζόε τελειώνοντας το  παιχνίδι του, δεν έβαλε το ακουστικό σω
στό στη θέση του και έτσι η γραμμή έμεινε ανοικτή για 25 ολό
κληρες ώρες.

Α ν είναι δυνατόν...Ενας ειδικός επί των δεινοσαύρων, που συ
νεργάστηκε στενά στη θρυλική ταινία "Τζουρόσικ Πάρκ", κα- 

τόφερε να αφαιρέσει Ντι Εν Ει, από το απολίθωμα ενός τυραννό- 
σαυρου. Ο Τζόκ Χόρνερ πρόκειται να εκδώσει σύντομα τα αποτε
λέσματα μελέτης του που δείχνουν ότι το Ντι-Εν-Ει των δεινο- 
σαύρων μοιάζει πολύ με εκείνο των πουλιών. Τούτο απο
καλύπτει η εφημερίδα "Σόντει Τόιμς", η οποία εκτιμά ότι "εάν αυτό 
είναι αλήθεια, σημαίνει πως οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν ό
λοι μαζί πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια αλλά μερικοί επέζησαν 
και μεταλλάχθηκαν σε πουλιό’ ,.Ο Χόρνερ είναι ένας από τους πα- 
λαιοντολόγους που θεωρούν ότι οι δεινόσαυροι ήταν θερμόαιμα 
όντα και ιδιαίτερα ευκίνητα, σαν τα πουλιά...

Ενας ανάπηρος Ινάάς ορειβάτης ηλικίας 49 ετών, κατόρ
θωσε να ανεβεί σε χιονισμένη κορυφή της οροσειράς των 

Ιμαλαίων, με ένα πόδι και με δεκανίκια, μετέδωσε το ινδικό πρα
κτορείο Ειδήσεων Π.Τ.Ι. Ο Μπόμπα Μανίτρα Παλ που έχασε το δεξί 
του πόδι σε σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από 3 0  χρόνια, έφθα- 
σε στην κορυφή του όρους Αμπι-Γκάμιν, σε υψόμετρο 7.360 μέ
τρων. Στην προσπάθεια του, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ και 
διήρκεσε ένα μήνα, τον ακολούθησαν μέχρι τέλους πέντε από τα
15 μέλη της αποστολής. Οι υπόλοιποι γύρισαν πίσω.

Εβγαλε βάλτα το  σκύλο του κκανακάλυψ ε ένο .,.α - 
παεροπορικά πύραυλο. Ο πύραυλος τύπου TOW", μήκους 

1,20 μέτρων και διαμέτρου 15 εκατοστομέτρων,ανακαλύφθηκε 
πριν από λίγο σ ένα χωράφι κοντό στο Χέις, στα δυτικό περίχωρα 
του Λονδίνου, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείου Αμυνας. Αμέ
σως εκλήθησαν πυροτεχνουργοί του στρατού, αλλά ευτυχώς ο 
πύραυλος δεν περιείχε εκρηκτική ύλη. Η πιθανότερη υπόθεση εί
ναι, ότι ο πύραυλος έπεσε από ελικόπτερο, ωστόσο το υπουργείο 
Αμυνας δεν προέβη σε καμιά διευκρίνηση.

■L Μ  ια 43χρονη ιδιοκτήτρια εστιατορίου καταδικάστηκε σε θά- 
I V  Ινατο από το κακουργιοδικείο της πόλης Κιγκντόο στην Α

νατολική Κίνα, μετά το θάνατο μιας υπαλλήλου του καταστήματος 
της, την οποία στην κυριολεξία βασάνισε απάνθρωπα, έγραψε η 
εφημερίδα "Λαϊκή Ημηρεσία". Η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου ξυλο- 
κοπούσε συστηματικώς τη νεαρή υπάλληλο επί τρία συνεχή χρό

νια. Πριν από λίγες μέρες όταν η υπάλληλος καταβεβλημένη αρ
γούσε να σκουπίσει ένα τραπέζι, η ιδιοκτήτρια έρ ιξε πάνω της 
ζεματιστό νερό. Παρά τα σοβαρό εγκαύματα που υπέστη η άτυχη 
υπάλληλος, η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου την ανάγκασε να συνε
χίσει την εργασία της επιβάλλοντάς της να ψιλοκόψει λαχανικά 
και να καθαρίσει διάφορα κοϋζινικά σκεύη. Η υπάλληλος δεν άντε- 
ξ ε  κατελήφθη από σπασμούς, λιποθύμισε και εξέπνευσε ύστερα 
από μισή ώρα, μόλις διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Δ ραματικές είναι οι συνθήκες καθαριότητας στην κινέζι
κη πρωτεύουσα, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη

μερίδας "ECONOMIC DAILY", οι δημόσιες τουαλέτες είναι τόσο α- 
ποκρουστικά βρώμικες, ώστε οι ξένοι τουρίστες μένουν νηστικοί, 
για να μη βρεθούν ποτέ στην ανάγκη να τις  χρησιμο- 
ποιήσουν.,.Σύμφωνα με την εφημερίδα για να εξυπηρετηθούν τα 
δύο εκατομμύρια των επισκεπτών και όσων κατοίκων κυκλοφο
ρούν καθημερινώς στο Πεκίνο, υπάρχουν μόνο 2 .000 τουαλέτες, 
αντί για τις 30.000, τις οποίες σκοπεύουν να εγκαταστήσουν οι 
κινέζικες αρχές. Για την εξυπηρέτηση μάλιστα των περαστικών, 
στην κεντρική λεωφόρο Τσάν Αμ είναι χαραστηριστικό πως σ όλο 
το μήκος της οδού υπάρχουν μόνο τρείς τουαλέτες...

Ζήλευε υπερβολικά τη σύζυγό του, σε σημείο ώστε να στρέ- 
μει ένα κυνηγετικό όπλο εναντίον τής και να πυροβολήσει. 

Συνέβει στα Σκόπια με δράστη έναν υπεραιωνάβιο, τον ηλικίας 
ΙΟΙ ετών Χρίστο Ντιμιτρόφσκι και θύμα την 73χρονη γυναίκα του. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, κίνητρο της δολοφονίας, που σημειώ
θηκε στην πόλη Μπιτόλι σε απόσταση 120 χιλιομέτρων νοτίως των 
Σκοπιών, ήταν η ζήλεια του συζύγου. "Ο φόνος αυτός δείχνει ότι 
η ηλικία δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, ούτε στην αγάπη, 
ούτε στη ζήλεια", σχολιάζει η εφημερίδα ’VECER" των Σκοπιών.

Τ ' ην περασμένη άνοιξη, η δεκαεξάχρονη μαθήτρια Αλέια Α- 
ντερσον κρέμασε στο στήθος της μια επιγραφή, που πληρο

φορούσε τους πάντες ότι ...ήταν νεκρή, ότι ...την σκότωσε σε 
τροχαίο ένας μεθυσμένος οδηγός, και δεν μιλούσε σε κανέναν 
ολόκληρη την ημέρα Ηταν π ημίρσ διαμαρτυρίας τω ν μαθη
τών του Σικάγο για τους μεθυσμένους οδηγούς, αλλά για 
την Αλέια, δραστήριο μέλος του Συλλόγου "Μαθητές κατά των 
μεθυσμένων Οδηγών" αποδείχτηκε πως ήταν κάτι περισσότερο, 
μία εκ των προτέρων διαμαρτυρία: πριν από λίγες ημέρες, η Αλέια 
και μία δωδεκάχρονη φίλη της σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα. Ο οδηγός, που συνελήφθη, ήταν μεθυσμένος.

Α πό τον κλασικό ήρωα του Ουγκώ, ο σύγχρονος Γιάννης Αγιάν- 
νης κατά τούτο μόνον μπορεί να διαφέρει: αντί καρβέλι, 

σήμερα κλέβει "χοτ-ντογκ* και καμιά φορά πληρώνει γι' αυτό 
με τη ζωή του. Χωρίς ρέστα! Ετσι έγινε μ' ένα φτωχοδιάβολο στο 
Μισσούρι. Μπήκε σε ένα κατάστημα κι άρπαξε με τρόπο από τον 
πάγκο κανα δυο χοτ-ντογκ. Το αφεντικό, όμως, τον μυρίστηκε και 
απείλησε να καλέσει την Αστυνομία. Στη βιασύνη του να εξαφα
νίσει το σώμα του εγκλήματος, ο δυστυχής προσπάθησε βιαστικά 
να καταπιεί τα νόστιμα σάντουιτς. Τα κομμάτια σφήνωσαν στο λά- 
ρυγγά του, κι ελάχιστα λεπτά αργότερα έπ εφτε νεκρός από πνιγ
μό, την ώρα που κατέφτανε η Αστυνομία. Ηταν μάνο 33 χρο- 
νών.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΒΙΑ ...ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η έκδοση από το Διεθνές Κέντρο 
Επιστημονικής και Πολιτικής Επιμόρφωσης ενός μικρού βιβλίου με 
τον τίτλο "Βία ...μια άλλη άποψη", της δεκαεξόχρονης μαθήτριας Υ- 
βέτ Συμεωνίδου, που είναι και συνεργότιδα του Περιοδικού μας.

Είναι πραγματικό ασυνήθιστο φαινόμενο, μια τόσο μικρή 
μαθήτρια να πραγματεύεται ένα μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο, όπως 
αυτό της σημερινής βίας.

Η εργασία της, με θαυμάσια έκφραση και πολύ καλό χειρισμό 
της γλώσσας, αποτελεί ένα ωραιότατο πόνημα, που σίγουρα υπό
σχεται και ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερες συγγραφικές δρα
στηριότητες.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο Παπόγου, στη 
διάρκεια μιας εκδήλωσης που είχε διοργανώσει η Πανελλήνια Ορ
γάνωση Οικογένειας και Νεότητας. Η νεαρή συγγραφέας μίλησε 
για το βιβλίο της, με παράλληλη προβολή διαφανείων σε μαύρο φό
ντο, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

"Βασικό ρόλο έπαιξαν τα χρώματα σ' ολόκληρη τη γη, από αρ
χαιότατων χρόνων μέχρι σήμερα και από τους εντελώς πρωτόγο
νους λαούς μέχρι και τους πλέον εξελιγμένους.

Ο Γκαίτε απέδιδε στα χρώματα ιδιότητες και ικανότητες που 
έχουν άμεση επίδραση στον άνθρωπο. Ετσι, υποστήριζε ότι το ιώ
δες φέρνει χαρά, το κόκκινο δύναμη και το βαθύ μπλε ηρεμία.

Η λαϊκή άποψη του θέματος ήταν ότι τα χρώματα συμβαδίζουν 
και συμβολίζουν ανάλογα αισθήματα. Ετσι, το κόκκινο υποδηλώνει 
έρωτα, το κίτρινο μίσος, το πράσινο ελπίδα και το λευκό’αγνότητα.

Είναι, όμως, γεγονός ότι οι πόντες, ειδικοί και μη, επιστήμονες 
και λαογρόφοι, συμφωνούν σε ένα χρώμα και το ερμηνεύουν πάντα 
με τον ίδιο τρόπο. Το χρώμα αυτό είναι το ΜΑΥΡΟ!

Παντού και πάντοτε το μαύρο ήταν το σύμβολο του σκότους 
και του κακού, του μίσους, του αγνώστου και του φόβου, της θλίψης 
και του πόνου, του πένθους. Το μαύρο αποπνέει θάνατο!

Η βία έχει πάντα σχεδόν άγνωστα αποτελέσματα, όπως άγνω
στοι είναι και οι δρόμοι που σε οδηγεί. Φθάνει κανείς στα όρια της 
απόγνωσης και της τρέλλας όταν βλέπει, ακούει, διαβάζει και σε 
τελική ανάλυση ζει καθημερινά σ' έναν ατέλειωτο κύκλο, σ' ένα 
φαύλο κύκλο βίας. Βία στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, βία 
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βία στον κινηματογράφο, βία στα 
σχολεία, στο δρόμο, βία ακόμα και μέσα στην οικογένεια...

Κανένας από μας δεν μεγάλωσε σε ουτοπιστικούς παραδεί
σους, κανένας μας δεν είναι αγγελούδι, κανένας δεν ζητάει υπερ
βολές. Αν, όμως, οι ειδήσεις, οι εφημερίδες, οι φόνοι, οι βιασμοί, 
οι κακομεταχειρήσεις παιδιών δεν λειτουργούσαν απλό σαν άκου
σμα αλλά και σαν προβληματισμός, τα φαινόμενα βίας πιθανό να 
μην ήταν ο κανόνας αλλά η εξαίρεση

Προσπάθησα μέσ' από τα βιβλία, με το μυαλό μου και την ψυχή 
μου να κατανοήσω το φαινόμενο της βίας. Ολα αυτό τα έβαλα σε 
μερικό φύλλα χαρτί, μόνο και μόνο με την επιθυμία να τα διαθέσω 
όπου θα πιόσουν τόπο. Ισως, μ' αυτή τη μικρή μου εργασία να 
βοηθήσω φίλους, συμμαθητές και γνωστούς να συνειδητοποιήσουν 
το πρόβλημα και να συμβόλουν όλοι μαζί στον περιορισμό της. Στο 
κάτω - κάτω της γραφής πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι 
είμαστε άνθρωποι, σκεπτόμενα όντα, το  τελειότερο θείο δημιούρ
γημα, όχι θηρία".

θα ήταν ευχής έργο αν το παράδειγμα της νεαρής Υβέτ έβρισκε 
όλο και περισσότερους μιμητές στο χώρο της μαθητικής νεολαίας. 
Μπράβο, Υβέτ! Πάντα, επιτυχίες!
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Π ο ρ τ ρ έ τ ο σ υ ν α δ έ λ φ ο υ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Λύτρας γεννήθηκε στο Σταυροδρόμι 
Αρκαδίας το 1954 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 1976 κατατάχθηκε 
στην Αστυνομία και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας Πε
τρούπολης.

Από την εφηβική του ηλικία τον συγκινούσε η καλλιτεχνική δη
μιουργία και όπως ο ίδιος εξομολογείται, στάθηκε τυχερός γιατί 
κοντά στο σπίτι του είχαν το  εργαστήρι ξυλογλυπτικής οι αδελφοί 
Τσίτσου, μαθητές του μεγάλου ξυλογλύπτη Δομένικου. Από μικρό 
παιδί λοιπόν πήγαινε και παρατηρούσε στο εργαστήρι τους τον τρό
πο που δουλευόταν η άμορφη ξύλινη μάζα και τον έθελγε το γε
γονός της ομορφιάς και της δημιουργίας όταν η μάζα αυτή έπαιρνε 
μορφή.

Μεγαλώνοντας, μαθήτευσε κοντά στους αδελφούς Τσίτσου που 
του ηαραστάθηκαν με αγάπη στα πρώτα του βήματα, απόκτησε δι
κές του εμπειρίες επάνω στο αντικείμενο που τόσο πολύ αγάπησε, 
έκανε κτήμα του όλα τα μυστικά της ξυλογλυπτικής τέχνης και βοη- 
θούμενος από την πλούσια φαντασία του, τη δεξιοτεχνία των χε
ριών του και το πλούσιο ταλέντο του, άρχισε να φιάχνει τα πρώτα

του έργα επηρεασμένα έντονα από την κλασική αρχαιότητα.
Το 1984 σε μια Πανελλαδική Εκθεση Γλυπτικής, στο μόνιμο εκ

θετήριο που στεγάζεται στο Ωδείο Αθηνών, συνάντησε τη μεγάλη 
χαρόκτρια Βάσω Κατράκη, η οποία του έδωσε το ερέθισμα να προ
χωρήσει σε νέες φόρμες, σε ολόκληρα γλυπτό και στην αφαίρεση. 
Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής τεχνοτροπίας ήταν θετικά και 
έτσι προχώρησε το 1993, στην πραγματοποίηση ατομικής εκθέ- 
σεως που έγινε στην αίθουσα τέχνης "Τεχνοχώρος” που λειτουργεί 
υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Περιστεριού.

Την πιό πρόσφατη έκθεση έργων, πραγματοποίησε σε χώρο του 
Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός", με την ευκαιρία της ΙΔ' Πανελ
λαδικής Εκθέσεως Ζωγραφικής, συμμετέχοντας με δύο γλυπτά και 
ένα ανάγλυφο, εκ των οποίων το ένα γλυπτό με την επωνυμία "ΝΙ
ΚΗ" βραβεύτηκε με έπαινο.

Στον εκλεκτό συνάδελφο και καλλιτέχνη Δημήτριο Λύτρα, ευχό
μαστε κάθε δυνατή πρόοδο στον επαγγελματικό τομέα και πολλές 
διακρίσεις στον καλλιτεχνικό -

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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424 ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Ρεκόρ επιτυχιών σημείωσαν και φέτος ta  παιδιά των συναδέλφων \jias, που πέτυχαν στα Ανώτατα και Α
νώτερα Εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κι αυτή τη χρονιά οι επιτυχόντε5 είναι περισσότεροι από πέρυσι, γεγο- 
v0s ιδιαίτερα σημαντικό για την αστυνομική οικογένεια. Στα παιδιά αυτά αξίζει ένας μεγάλος έπαινος, 
γιατί χάρη στην εργατικότητα και την επιμονή τους πραγμάτωσαν τα οράματά τους και δικαίωσαν τις 

προσδοκίες των γονέων uolis. Τους ευχόμαστε επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ Γεώργιος 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ιουλία 
ΑΙΣΩΠΟΥ Στυλιανό 
ΑΛΕΞΑΚΗ Μαρία 
ΑΛΕΤΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης 
ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ Δημότριος 
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Νικόλαος 
ΑΜΠΡΑΖΗ Βασιλικό 
ΑΝΑΓΝΩΠΑΚΗΣ Ιωάννης 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ Σοφία 
ΑΝΑΛΑΜΠΙΔΑΚΗ Μαγδαλινή 
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
ΑΝΤΩΝΑΚΗ Κων/να 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημότριος 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αθανάσιος 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δημότριος 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ευθύμιος 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικολέτα 
ΑΡΓΥΡΟΥ Σοφία 
ΑΡΕΣΤΗ Ευαγγελία 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Χρυσούλα 
ΑΣΔΡΕ Ιωάννα 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να 
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Παντελής 
ΒΑΖΔΙΡΒΑΝΙΔΗΣ Αθανάσιος 
ΒΑΙΤΣΗΣ Ευάγγελος 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
ΒΑΣΙΛΑΡΑ Γεωργία 
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Θεάδωρος 
ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης 
ΒΑΧΛΑ Αικατερίνη 
ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ Μαριανα 
ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ Χρηστός 
ΒΛΑΧΑ Παρασκευή 
ΒΛΙΩΡΑΣ Ευάγγελος 
ΒΟΓΔΟΥ Ευαγγελία 
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ Μαρία 
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ Χαρίκλεια 
ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ Σόφια 
ΒΡΑΖΑΛΗΣ Χρηστός 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ Κωνσταντινιά 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ Μαρίνα 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργία 
ΓΕΩΡΚΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
ΓΙΑΛΕ ΡΝΙΟΥ Αικατερίνη 
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ Αικατερίνη 
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Χρυσούλα 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 
ΓΙΩΤΑΣ Τριαντάφυλλος 
ΓΚΑΒΕΛΗ Ιωάννα 
ΓΚΑΒΟΥ Θεοδώρα 
ΓΚΑΜΠΡΑΣ Γεώργιος 
ΓΚΑΜΠΡΑΣ Δημότριος 
ΓΚΑΝΤΣΙΔΗΣ Χρόστος 
ΓΚΕΜΖΕΛΑ Ιωάννα 
ΓΚΕΝΑΣ Χρόστος 
ΓΚΙΖΗΣ θωμάς
ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ Κων/να-Βασιλικό 
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κασιανό 
ΓΚΟΤΣΗ Παναγιώτα 
ΓΚΡΕΚΑ Μαριανθη 
ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ Αλεξάνδρα 
ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ Ελένη 
ΓΟΓΟΛΟΣ Σπυρίδων 
ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης 
ΓΟΥΛΑΣ Θεόδωρος 
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλικό 
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Ανέστης

ΟΝ. ΓΟΝΕΑ
Παναγιώτης
Ηλίας
Ευάγγελος
Ιωάννης
Επαμεινώνδας
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Γεώργιος
Χαρίλαος
Κων/νος
Ηλίας
Γιαννικος
Ευστάθιος
Νικόλαος
Μάμας
Πολύκαρπος
Αριστείδης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Σωτήριος
Πασχάλης
Χρόστος
Δημότριος
Νικόλαος
Γεώργιος
Σταματης
Αλέξιος
Νικόλαος
Χρόστος
Θωμάς
Θεόδωρός
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Δημοσθένης
Ευάγγελος
Στέργιος
Θεοδόσιος
Απόστολος
Χρόστος
Δημότριος
Εμμανουήλ
Ιωάννης
Κων/νος
Δημότριος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Στέργιος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Αριστοτέλης
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Κων/νος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Νικόλαός
Ζώης
Ζωής
Δημοσθένης
Ευθύμιος
Γεώργιος
Στέργιος
Ιωάννης
Δημότριος
Δημότριος
Φώτιος
Θωμάς
Θωμάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Χρόστος
Χρόστος
Αντώνιος
Κων/νος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Φυσικό Πατρών 
ΤΕΙ θεσ/κης 
Κοινωνιολογία Κρήτης 
ΤΕΙ Αθηνών 
ΤΕΙ Αθηνών
Οικον. Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Σ.ΣΑ.Σ θεσ/κης 
Ιατρική Αθηνών 
Φιλοσοφική Αθηνών 
ΤΕΙ Αθηνών 
Ε.Μ.Π. Χημ.-Μηχαν.
ΤΕΙ Ηρακλείου 
ΣΜΥ
Φυσ. Τμ. Πανεπιστ. Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Μαθηματικό θεσ/κης 
θεατρική Σχολή Πατρών 
Γεωπονική Αθηνών 
ΤΕΙ Πάτρας 
ΤΕΙ Πατρών 
ΤΕΙ θεσ/κης 
Νομική θεσ/κης 
Φιλοσοφ.- Ψυχολ. Αθηνών 
Νοσηλευτική Αθηνών 
Νομική Αθηνών 
Φιλολογικό Ρεθύμνου 
ΤΕΙ Καβάλας 
Σχολή Ευελπίδων 
Μεταλειολόγων ΕΜΠ 
ΤΕΙ Φλώρινας
Οργάνωση Διοίκ. Επιχ. Πειραιά 
Στρατιωτικό Ιατρική

Αριστ. Πανεπιστήμ. Θεσ/νίκης 
Φιλοσοφικό θεσ/κης 
Φιλοσοφικό Αθηνών 
Πολίτικων Μηχ. Πατρών 
Φιλοσοφικό Ρεθύμνου 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ΤΕΙ Σερρών 
Σχολή Η/Υ Ηρακλείου 
Γυμναστική Ακαδημία θεσ/κης 
Φιλοσοφικό Ιωαννίνων 
ΣΜΥ
Σχολή Ευελπίδων 
Παιδαγωγικό θεσ/κης 
Δασοπονία Καρπενησιού 
Φιλοσ. Παιδαγ. Ψυχ. Ιωαννίνων 
Πανεπ. Αθηνών Παιδαγ. Τμήμα 
Φυσ. Παραν. Καλαμάτας 
Φιλολογία Αθηνών 
Φιλοσοφικό Αθηνών 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
ΤΕΙ Πειραιά 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Σχολή Η/Υ Πατρών 
Φιλοσοφική Αθηνών 
Οικονομικό Πατρών 
Δασολογία Θεσ/κης 
ΣΜΥ
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Αγγλική Φιλολογία 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Τμήμα Γεωπονίας Βόλου 
Φαρμακευτική Αθηνών 
ΤΕΙ Αθηνών 
Φιλολογία θεσ/κης 
Βιολογία Κρήτης 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Θεσ/νίκης 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Σχολή Ευελπίδων 
Ιστ. Αρχαιολ. Πανεπ.θεσ/κης 
ΤΕΙ Θεσ/νίκης 
Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.

ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Αρχκρύλακας, ΥΑΠατρών 
Ανθυπαστυνομος, ΑΑΜεσσηνίας 
Ανθυπαστυνόμος, Τμημ.ΜετΔ/ριων Πατρών 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Μαντουδίου 
Ανθυπαστυνομος, Α.ΤΑγορανομίας Ηρακλείου 
Αρχιφύλακας, Β' Α.Τ.Πειραιά 
Αστυνόμος Α' Α.Τ.Φερών 
Υπαστυν. Β' ε.α.
Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων 
Αρχιφύλάκας, Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά 
Αστυνόμος Β', ΥΔΤ/ΚΑΑΤ/ΔΔΑ/1ο 
Αρχιφύλακας, ΑΛΧανίων 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Καλαμάτας 
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Ιωαννίνων 
Αρχιφύλακας, Α,ΤΑερολιμένα Ηρακλείου 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας, ΥΑ.Πατρών 
Αρχιφύλακας, ΥΑΤ/5ο ΤΕΛ 
Αρχιφύλακας, ΥΔΤ/5ο ΤΕΛ 
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Αρχιφύλακας, Α.ΣΑβδήρων -άνθης 
Υπαστυνόμος Α', ΓΑΔΘ 
Ανθυπαστυνομος ΑΑΜαγνησίας 
Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
Αρχιφύλακας, Ασφάλεια Βουλής 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Τρικάλων 
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Χαλανδρίου 
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Υπαστυνόμος Β', Δ/νση Αστυν. Αθηνών/ΤΔΧΥ 
Ανθυπαστυνομος, ΛΖ' ΤΑΑΘηνών 
Αρχιφύλακας, Α.Σ,Ποταμούλας Ακαρνανίας 
Αστυνόμος Α', Γ  ΤΑΑΘηνών 
Αστυνόμος Α', Γ' ΤΑΑΘηνών 
Αστυνόμος A', Α.Τ. Κιλκίς 
Αστυνόμος Α', Τ.Τ.Βέροιας 
Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων 
Π.Υ., Α.Τ.Νέων Λιοσίων 
Αρχιφύλακας, Ε' Α.ΤΑΘηνών 
Ταξίαρχος ε.α.
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κομοτινής 
Αρχιφύλακας, Υπ/νση Ασφαλείας Ηρακλείου 
Ανθυπαστυνομος^ ΥπΑσφ. Λάρισας 
Αστυνόμος Β, Α.Τ.Γιαννιτσών 
Αρχκρύλακας ε.α.
Υπαστυνόμος, Α.Τ.Καλαμάτας 
Αρχιφύλακας, ΑΑΚαρδιτσας 
Υπαστυνόμος Α', ΑΑΜαγνησίας 
Αστυν. Δ/ντπς ΑΔΔωδεκανήσου 
Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Προσωπικού/ΥΔΤ 
Αρχκρύλακας, ΥΑΠατρων 
Αστυνόμος A', Α.Τ.ΟΑΚΑ 
Αρχκρύλακας, Α.Τ. Σιδηροκάστρου 
Αρχιφύλακας, ΓΆ.Τ.Πατρών 
Αρχιφύλακας, ΑΤ.Νέας ζωής 
Αρχκρύλακας, ΤΑ.Καλαμακίου 
Αρχκρύλακας, Δ' Α.ΤΑΘηνών 
Αρχκρύλακας, ΑΑΑχαϊας/Επιτελείο 
Αρχκρύλακας, Αμεση Δράση Θεσ/κης 
Αρχιφύλακας, Αμεση Δράση Θεσ/κης 
Αρχκρύλακας, ΑΤ.Κουφαλίων 
Αρχιφύλακας, ΥΑσφ. Λάρισας 
Αρχιφύλακας, Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών 
Αρχιφύλακας, Β' Α.ΤΛάρισας 
Αστυν. Δ/ντπς, Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο 
Αστυνόμος Α , ΠΣΑ Νέας Φιλαφελφειας 
Αστυν. Υπ/ντής, ΑΑΡοδοπης 
Ανθυπαστυνόμος, ΤΑ.Καστοριάς 
Αρχκρύλακας, Α.Τ. Προμαχώνα 
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Προμαχώνα 
Ανθυπαστυνομος, Τ.Τ.Ιωαννίνων 
Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Οικονομικών/ΥΔΤ 
Αρχκρύλακας ε.α.
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Σπάρτης 
Υπαστυνόμος A', Α Α  Καβάλας 
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Γιαννιτσών

736\ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΑΡΓΑΚΗΙ Εμμανουήλ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 
ΔΕΔΟΓΛΟΥ Αθανάσιος 
ΔΕΛΗΣ Γρηγόριος 
ΔΕΣΚΟΣ Γεώργιος 
ΔΗΜΑΚΗΣ Φώτιος 
ΔΗΜΗΤΡ1ΑΔΟΥ Δήμητρα 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία 
ΔΗΜΗΓΡΟΣ Φώτης 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
ΔΟΣΗΣ Γεώργιος 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Παναγιώτης 
ΔΡΕΤΑΚΗ Αθανασία 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ζηνοβία 
ΕΜΕΞΕΖ1ΔΟΥ Νικολέτα 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Φωτεινή 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ευθύμιος 
ΖΑΡΖΑΝΗ Ελένη 
ΖΑΡΠΑΣ Παύλος 
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Ηλίας 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
ΖΑΧΟΥ Ευθαλία 
ΖΗΚΟΥΔΗ Βασιλική 
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία 
ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπηλιος 
ΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος 
ΖΩΙΤΣΑΚΗ Ανθή 
ΗΛΙΟΠΟΥΑΟΥ Ευσταθία 
ΗΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαγδαληνή 
ΘΑΝΟΥ Ιφιγένεια 
ΘΕΙΑΚΟΣ Δημοσθένης 
ΟΕΜΕΛΗ Ελένη
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος 
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Παρθένα 
ΘΕΟΔΩΡΗ Αποστολία 
©ΕΟΑΟΓΗΣ Νικόλαος 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρυσοβαλάντης 
ΚΑΒΑΘΑΣ Παναγιώτης 
ΚΑΙΝΑ ΝΑΣ Απόστολος 
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ Χρυσοβαλάντης 
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ Ευθαλία 
ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΛΛιχάλης 
ΚΑΛΑΤΖΗΣ θωμάς 
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ Φωτεινή 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΚΑΛΦΑΣ Χρήστος 
ΚΑΜΠΕΡΗ Βιργινία 
ΚΑΝΔΥΛΗΣ Παναγιώτης 
ΚΑΝΟΥΤΑ Ευαγγελία 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ θεοδώρα 
ΚΑΡΑΔΗΛΛΑ Αικατερίνη 
ΚΑΡΑΟΑΝΟΥ Λαμπρινή 
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Ελευθερία 
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ Ολγα 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Βασιλική 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Γρηγόριος 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Φώτιος 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτα 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΑ1ΔΗ Σοφία 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος 
ΚΑΡΔΙΛΛΑΚΗΣ Αντώνιος 
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ Νικολέτττα 
ΚΑΤΕΡΗΣ Δημήτριος 
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ Αντώνιος 
ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΥ Χριστίνα 
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σταματίνα 
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Δημήτριος 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος 
ΚΑΤΣΟΥΛΗ Μαρία 
ΚΑΨΑΑΗ Ελευθερία 
ΚΑΨΗΣ Ελευθέριος 
ΚΑΨΙΩΧΑΣ Αλέξανδρος 
ΚΕΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 
ΚΕΛΛΙΔΗΣ Ευάγγελος 
ΚΙΤΣΙΟΥ Βασιλική 
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Παναγιώτα 
ΚΛΩΝΑΡΗΣ Διονύσιος 
ΚΟΙΜΨΙΔΗΣ Κυριάκος 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΠΑΣΧΟΣ Νικόλαος 
ΚΟΑΙΟΓΙΑΝΝΗ Αγγελική 
ΚΟΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων 
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ Αργυρώ 
ΚΟΑΧΟΥΡΗ Δέσποινα 
ΚΟΜΝΙΟΣ Κομνηνός

ΟΝ. ΓΟΝΕΑ
Στυλιανός
Χρήστος
Δημήτριος
©εοχαρης
Σπυρίδων
Ιωάννης
Σωκράτης
Γεώργιος
Πολύκαρπος
θωμάς
Ασημακης
Ιωάννης
Αχιλλέας
Νικόλαος
Ιωάννης
Φώτιος
Ελευθέριος
Ευστράτιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Βασίλειος
Ευθύμιος
Γεώργιος
Αργύριος
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Γεώργιος
Ανδρεας
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Χριστόφορος
Αχιλλέας
Χρήστος
Ευθύμιος
Ευθύμιος
Ναπολέων
Γεώργιος
Φώτιος
Ευστράτιος
Γεώργιος
Στέφανος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Χρήστος
Σόλων
Χρήστος
Νικόλαος
Γεώργιος
Θεόδωρός
Νικόλαος
Θεόδωρος
Χρήστος
Σταύρος
Δημήτριος
Αθανάσιος
θωμάς
Σπυρίδων
Βασίλειος
Γεώργιος
Ιωάννης
Ευάγγελος
Ιωάννης
Ελευθέριος
Αριστείδης
Λάμπρος
Γρηγοριος
Βασίλειος
Γεώργιος
Ηλίας
Χρήστος
Κων/νος
Σωτήριος
Δημήτριος
Χαρίλαος
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Δημήτριος
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Ιωάννης
Σπυρίδων
Δημήτριος
Δημήτριος
Δημήτριος
Νικόλαος
Γεώργιος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Οικον. θεσ/κης 
Μον. Υπαξ. Ναυτικού 
ΤΕΙ Αθηνών 
ΤΕΙ Κοζάνης 
Στρατιωτική Ιατρική 
Σ.Μ.Υ.
ΤΕΙ Πειραιά 
Γεωπονική θεσ/κης 
Φιλολογία Αθηνών 
Νοσηλευτική Λαμίας 
ΤΕΙ Πατρών 
ΤΕΙ Χανιών
Παιδαγωγική Αθηνών 
Νομική Κομοτινής 
ΤΕΙ Καλαματας 
Γεωπονική θεσ/κης 
Φιλοσοφική θεσ/κης 
Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Φυσικό Τμήμα Αθηνών 
ΤΕΙ Ηράκλειου 
Νομική θεσ/κης 
ΤΕΙ θεσ/κης
Πανεπιστήμιο θεσ/κης Φυσ. 
ΤΕΙ Πειραια 
ΤΕΙ Λάρισας 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
ΤΕΙ Κοζάνης
Αγρ.-Τοπογρ. Μηχαν. θεσ/κης
ΤΕΙ Καβάλας
Νομική θεσ/κης
Πολιτ. Μηχανικών θεσ/κης
ΤΕΙ Σερρών
Ιατρική Κρήτης
Εθν. Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΤΕΙ Πάτρας
Νομική Αθηνών
ΤΕΙ Καβάλας
Πάντειο Πανεπιστ. Αθηνών 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Φυσικό Πατρών 
ΤΕΦΑ
ΤΕΙ Λάρισας 
θεολογική Αθηνών 
ΤΕΦΑ Αθηνών
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθ. 
Γαλλική Φιλολογία Αθηνών 
Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Παιδαγωγ. Ακαδημία Αλεξ/λης 
Γεωπονική Σ_χολη Αθηνών 
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων 
Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης 
Παιδαγωγική Αθηνών 
Χημικών Μηχανικών 
Φιλοσοφική Αθηνών 
ΤΕΙ Πατρών
Παιδαγ. Ακαδ. θεσ/κης 
Οδοντιατρική θεσ/κης 
ΤΕΙ Πειραιά 
Σχολή Ευελπίδων 
Φιλοσοφική Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Σχολή Ευελπίδων 
Σ.Μ.Υ.
ΤΕΙ Λάρισας 
ΤΕΙ Λάρισας 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ιστορικό Αρχαιολ. Αθηνών 
Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών 
ΤΕΙ Λάρισας 
ΤΕΙ Μεσσολογγίου 
Φιλολογία Ιωαννίνων 
Κτηνιατρική Θεσ/κης 
ΤΕΙ Λάρισας 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
ΤΕΙ Αθηνών 
ΤΕΙ Καλαμάτας 
Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Ιατρική Ηρακλείου 
Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Σχολή Ευελπίδων 
Πανεπιστήμιο Θεσ/κης 
Πανεπιστήμιο Πειραια 
Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
Αρχαιολογικό Ρεθύμνου 
Νομική θεσ/κης

ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Αστυφύλακας, ΑΑΗρακλείου
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Πατρών
Αστυνόμος 6', Γενική Εηοπτεία Αγορανομίας
Αρχιφύλακας Α.Τ.Ειδομένης
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
Αρχιφύλακας, ΑΑΠέλλας
Αστυνόμος Α', Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ
Υπαστυνόμος Α', Α.ΤΑιγινίου Κατερίνης
Αστυνόμος Α', ΥΑΕΕΔ
Αρχιφύλακας ε.α.
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Μεσολογγίου 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Εγκλ/κών Ερευνών/ΥΔΤ 
Υπαστυνόμος Α', Α,Τ.Ορχομενού 
Ταξίαρχος, Δ/νση Ασφαλείας Αττικής 
Αρχιφύλακας Τ.Τ.Βέροιας 
Ανθυπαστυνομος Α.Σ,Σιταγρών Δράμας 
Αρχιφύλακας, Γ  Τ.Τ.Θεσ/κρς 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Ορεστιάδος 
Αστυνόμος Β', Τ.ΤΑμφισσας 
Αρχιφύλακας, ΥΜΔ Αθηνών 
Αρχιφύλακας, Υπ/νση Ασφάλειας Ηρακλείου 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Αστυν. Δ/ντης, ΑΑΡοδόπης 
Αστυνόμος Β, Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
Αρχιφύλακας ΑΧΝεάπολης Κοζάνης 
Ανθυπαστυνομος Α' Α.Τ.Βολου 
Αρχιφύλακας, ΥΚΑ/Τμήμα Ενημέρωσης 
Υπαστυνόμος Α', ΑΑΡοδόπης 
Ανθυπαστυνομος, Γ' Γενική Επιθ. Αστυνομίας 
Ανθυπαστυνομος Α,Τ,Βωλακά Δράμας 
Ανθυπαστυνομος, Α.Σ.Βωλακά Δραμας 
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Τρικάλων 
Αστυνόμος Β', Ασφάλεια Βουλής 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑΑγίου Νικολάου Λασιθίου 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κηφιασιάς 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κηφισιάς 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Προσωπικού/ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας ΙΒ' Α.Τ.Θεσ/κης
Ανθυπαστυνομος, Λ' ΤΑΑθηνών 
Αρχιφύλακας, ΤΑΧαβάλας 
Αστυνόμος Α', Α.Τ.Καλαβρύτων 

ύλακα<Αρχιφύλακας, ΙΔΆ.ΤΑθηνών 
Αρχιφύλακας Τ.Τ.Βόλου 
Αρχιφύλακας, Δ/νση Εγκλ/κών Ερευνών/ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας, Ασφάλεια Βουλής 
Αρχιφύλακας ΤΑ. Σίνδου 
Ανθυπαστυνομος, ΥΑ.Πατρών 
Αστυνόμος Α , Δ/νσηΑστ.ΠροσΥδο ΤΕΛ/ΥΔΤ

Αρχιφύλακας, Σ,Ε,Φ.Φ.Βόλου 
Υπαστυνόμος Α', Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας 
Αρχιφύλακας, Α Α  Αχαϊας/Επιτελείο 
Αρχιφύλακας, Α.ΤΑνθούπολης 
Αρχιφύλακας. ΥΑΠατρών 
Αρχιφύλακας, Γ' Τ.Τ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλακας Τμ. Αγορ. Βόλου 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑΧαρδίτσας 
Αρχιφύλακας, Σ,Ε.Φ.Φ.Τρικάλων 
Αρχιφύλακας, Τ.Ο.ΤΑ. Πειραιά 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Καισαριανής 
Αστυνόμος Β', ΑΑ. Σερρών 
Αρχιφύλακας Τ.Τ.Ξάνθης 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑ.Ιωαννίνων 
Υπαστυνόμος Α', Α.ΤΛευκάδας 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Φιλοθέης 
Αρχιφύλακας Α.Τ. ΚΑχαϊας 
Ανθυπαστυνομος ΑΤ.Ηλιουπολης 
Αρχιφύλακας, ΑΑ. Λάρισας 
Αστυν. Δ/ντπς, Δ/νση Οικον.Επιθ. /ΥΔΤ 
Ανθυπαστυνομος ΔΑΠ/δο/ΤΕΛ/ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας ΑΤ.Πρέβεζας 
Αστυνόμος Α', Α.Τ.Γρεβενών 
Αρχιφύλακας Α.ΤΛευκάδας 
Αρχιφύλακας, ΑΑ. Σερρών 
Αρχιφύλακας, ΑΑ. Σερρών 
Αρχιφύλακας Α.Τ.Περιφέρειας Αρτας 
Ανθυπαστυνομος, Α.ΤΧέρκυρας 
Αστυνόμος_Α, ΑΑΧορινθίας

Βόνιτσας 
τας

Αρχιφύλακας Α.ΤΑρτας 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑΑγρινίου 
Ανθυπαστυνομος Α.Τ.Ιωαννίνων 
Αρχιφύλακας, Α.ΤΧαβάλας
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ Ελένη 
ΚΟΝΤ ΟΠΑΝΝΙΔΟΥ Δέσποινα 
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ Αθανασία 
ΚΟΡΚΟΥ Παναγιώτα 
ΚΟΣΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 
ΚΟΤΑΚΗ Χρυσούλα 
ΚΟΤΡΩΝΗ Μαρία 
ΚΟΥΔΑΣ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Χρ.-Κων. 
ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
ΚΟΥΚΟΥ Ευαγγελία 
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΜ Γεωργία 
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Απόστολος 
ΚΟΥΤΗΣ Παναγιώτης 
ΚΟΥΤΡΟΥ Αικατερίνη 
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Μαργαρίτης 
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ Χαράλαμπος 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία 
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Κων/να 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ Αντώνιος 
ΚΡΑΒΑΡΓΓΗΣ Βασίλειος 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Χρηστός 
ΚΤΕΝΑΒΟΥ Αικατερίνη 
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ιωάννα 
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη 
ΛΑΖΑΚΗ Παναγιώτα 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μαρία 
ΛΑΜΠΕΑ Αντιγόνη 
ΛΑΜΠΕΑ Αργυρώ 
ΛΑΛΛΠΟΥ Ελένη 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ Ελένη 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία 
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ Λαμπρινή 
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ Μαρία 
ΛΑΧΑΝΑ Μαρία 
ΛΕΝΤΖΙΟΥ Παναγιώτα 
ΛΙΑΝΟΥ Ολγα 
ΛΙΟΝΤΟΣ Ευάγγελος 
ΛΙΠΑ Μαρία 
ΛΙΩΝΑΣ Εμμανουήλ 
ΛΙΩΝΑΣ Κων/νος 
ΛΟΥΒΓΓΑΚΗΣ Βασίλειος 
ΛΥΡΑΣ Παναγιώτης 
ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ Αχιλλεας 
ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης 
ΜΑΛΑΤΡΑ Αικατερίνη 
ΜΑΝΙΚΑ Αναστασία 
ΜΑΝΙΤΣΑ Παναγιώτα 
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Βασίλειος 
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ Βασίλειος 
ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αναστασία 
ΜΑΡΗ Σοφία 
ΜΑΡΚΑΚΗ Σοφία 
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Ευτυχία 
ΜΑΡΝΑΣ Στυλιανός 
ΜΑΣΙΑΣ Γεώργιος 
ΜΑΣΤΟΡΑ Γεωργία 
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ Αικατερίνη 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ανέστης 
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Χαρίκλεια 
ΜΕΛΙΚΩΚΗ Μαρία 
ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ Ελένη 
ΜΗΤΡΕΝΤΣΗ Αμαλία 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
ΜΗΤΣΙΟΣ Ηλίας 
ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Μιχαήλ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γαρυφαλιά 
ΜΙΧΟΥ Μαρία 
ΜΟΣΧΟΝΑ Μαριάνθη 
ΜΟΣΧΟΣ Βασίλειος 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Νικόλαός 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Αννα 
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ Ηλίας 
ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ Σόφια 
ΜΠΑΡΑΚΟΥ θεοδώρα 
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Αναστάσιος 
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Βασίλειος 
ΜΓΤΑΧΑΡΗΣ Κων/νος 
ΜΠΕΚΑΚΟΣ Γεώργιος 
ΜΠΕΚΑΣ Παναγιώτης 
ΜΠΕΛΛΟΣ Βασίλειος 
ΜΠΗΓΙΝΑΣ Γεώργιος 
ΜΠΙΖΑ Αλεξάνδρα 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Δημήτριος

Ο Ν. ΓΟΝΕΑ
Ανδρέας
Θεόδωρός
Χρήστος
Ηλίας
Ιωάννης
Γεώργιος
Βασίλειος
Ηλίας
Ανδρέας
Δημήτριος
Δημήτριος
Δημήτριος
Ιωάννης
Γ εώργιος
Νικόλαός
Γεώργιος
Νικόλαός
Απόστολος
Νικόλαος
Ελευθέριος
Παναγιώτης
Παντολέων
Δημήτριος
Θεόφιλος
Βλάσιος
Χαράλαμπος
Χαράλαμήος
Δήμος
Δήμος
Δημήτριος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
Παναγιώτης
Γεώργιος
Απόστολος
Αριστείδης
Κων/νος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Θεοδόσιος
Δημήτριος
Δημήτριος
Χριστόφορος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Κων/νος
Παύλος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Ιωάννης
Ιωάννης
Αναστάσιος
Ιωάννης
Κων/νος
Ιωάννης
Ιωάννης
Γεώργιος
Γεώργιος
Ηλιας
Δημήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Στέργιος
Ζώης
Παύλος
Αντώνιος
Φώτιος
Χρήστος
Παναγιώτης
Ευστάθιος
Αριστομένης
Χρήστος
Χρήστος
Γεώργιος
Πέτρος
Τιμολέων
Θεόδωρος
Νικόλαος
Ιωάννης
Λάμπρος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Φιλοσοφική Κρήτης 
Φιλοσοφική θεσ/κης 
Παιδαγωγική Ακαδ. Ρέθυμνου 
θεολογική θεσ/κης 
ΤΕΙ Λάρισας 
Φιλοσοφική Αθηνών 
Πάντειο Πανεπ. Αθηνών 
ΤΕΙ Πειραιά 
θεολογία Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Οδοντοτεχνική θεσ/κης 
ΣΤΥΑ
Τμήμα Νοσηλευτ. Λαμίας 
Ανωτ. Σχολή Μουσ. Σπουδ. Αθήν. 
Μαθηματικό θεσ/κης 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Αθηνών
Γερμανική Φιλολογία Αθηνών 
Γεωλογία θεσ/κης 
ΤΕΙ Χαλκίδας 
Μαθηματικό Αθηνών 
Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 
ΤΕΙ Πειραιά 
ΤΕΙ θεσ/κης
Αγγλική Φιλολογία Αθηνών 
Φιλοσοφική θεσ/κης 
Μαθηματικό Πάτρας 
ΤΕΙ Λαρισας 
ΤΕΙ Λαμίας
Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών 
Αισθητική θεσ/κης 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθημ.
Σχολή Νηπιαγωγών Ρεθύμνου
Χημικό Ιωαννίνων
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Πειραια
ΤΕΙ θεσ/κης
Εθνικό Μετσ. Πολυτεχνείο 
Παιδαγωγική Αθηνών 
Ναυτικών Δοκίμων 
Υπαξ. Δ/σης Αεροπορίας 
Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Φιλοσοφική Αθηνών 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχιτεκτονική θεσ/κης 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο θεσ/κης Νηπιαγ. 
Χημ.Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Πάτρας 
Φυσικό Θεσ/κης 
Οικονομ. Επιστ. Πανεπ. θεσ/κης 
Οικονομ. Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ θεσ/κης
Οικονομικό Πανεπιστ. Αθηνών 
Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Σχολή Ευελπίδων 
Ηλεκτρονική Αθηνών 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ιστορ. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωλ.
ΤΕΙ Ηρακλείου 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Νομική Θράκης 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Σχολή Πληροφορικής Αθηνών 
Μαθηματικό Θεσ/κης 
Σχολή Ευελπίδων 
Μαθηματικό Πατρών 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Ηλεκτρ. Μηχ. Πατρών 
ΤΕΙ Χαλκίδας 
ΤΕΦΑΑ Κομοτινής 
Οικον. Επιστήμες Αθηνών 
Νομική θεσ/κης 
ΤΕΙ θεσ/κης
Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικον. 
Δημοκ^ίτειο Παν. Θράκης
ΤΕΙ Χαλκίδας 
Σχολή Ευελπίδων 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Λάρισας
Αριστ. Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
ΤΕΙ Ηρακλείου 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Α.Ε.Ι. Δασολ. θεσ/κης

ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Μπενιτσών
Αστυν. Δ/ντης, ΑΑΑλεξανδρούπολης
Αρχιφύλακας, ΠΣΑ Νέας Φιλαδέλφειας
Ανθπαστυνόμος, Α,Τ.Τρικάλων
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Κατερίνης
Αρχιφύλακας, ΣΤ' Α.Τ.Πειραιώς
Αρχιφύλακας, AΑ  Βοιωτίας
Αστυφύλακας, Α.Τ.Ρόδου
Αρχιφύλακας, ΤΑΧίου
Π.Υ. Βαθμού Α', Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Τρικάλων
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Τρικάλων
Αρχιφύλακας, ΛΓ' Α.ΤΑΘηνών
Ανθυπαστυνομος, Δ/νση Υγειονομικού
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κηφισιάς
Αστυνόμος Α', Δ/νση Εκπαίδευσης/ΥΔΤ
Αρχιφύλακας, Α.Τ,Μεσολογγίου
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
Υπαστυνόμος Α', ΔΑΘ/Τμήμα Αναζητήσεων
Αρχιφύλακας, Α.ΣΑβδήρων Ξάνθης
Αρχιφύλακας, Μουσική Αθηνών
Αρχιφύλακας, ΑΔΠρέβεζας
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Ελευσίνας
Αρχιφύλακας, ΑΑΦλώρινας
Αστυνόμος Β', Α.Τ.Κορινθου
Υπαστυνόμος Α', Υποδ. Αλλοδαπών θεσ/κης
Αρχιφύλακας, ΑΑΦλώρινας
Αρχιφύλακας, Α.Τ.-άνθης
Αρχιφύλακας, Α.Τ.^άνθης
Αστυνόμος Α', ΥΔΤ/Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Νέας Ιωνίας
Αστυνόμος A', ΚΕ' ΤΑΑΘηνών
Υπαστυνόμος Α', ΛΖ' ΤΑΑΘηνών
Αρχιφύλακας, Α. Δ.Πρέβεζας
Ανθυπαστυνομος, ΓΑΔΑ/Γραφείο Δημ. Σχέσεων
Αρχιφύλακας, Υ.Ε.Φ.Φ.Κομοτινής
Αρχιφύλακας, ΥΚΑ/Τμήμα Συντονισμού
Αστυν. Δ/ντης, ΑΑΑκαρνανίας
Ανθ/μος, ΤΑΣηάρτης
Αρχιφύλακας, Υπ/νση Τροχαίας Αθηνών
Αρχιφύλακας, Τμ. Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Αρχιφύλακας, Τμ. Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Αρχιφύλακας, Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
Υποστράτηγος ε.α.
Αρχιφύλακας, Ασφάλεια Βουλής 
Αρχιφύλακας, Ασφάλεια Βουλής 
Ανθυπαστυνομος, ΥΔΑ/Τμήμα Αναζητήσεων 
Ανθυπαστυνομος, Α,Τ.Ιωαννίνων 
Αρχιφύλακας, ΑΤΔενδροποτάμου 
Αρχιφύλακας, Τ.ΤΑγρίνιου 
Αρχιφύλακας, Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Αρχιφύλακας, ΔΑ.Π/50 ΤΕΛ/ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας, Α.Σ,Μύκης ζάνθης 
Αρχιφύλακας, Α.ΤΑερολιμένα Ηρακλείου 
Αστυνόμος Β', ΓΑΔΑ/Γραφείο Δημ. Σχέσεων 
Αρχιφύλακας, ΑΑΧανιων 
Αστυνόμος Α', ΙΣΤ' Α.Τ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Ιωαννίνων 
Αστυν. Υπ/ντής, Β' ΥΑΑΘηνών 
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Αστυνόμος Α , ΠΣΑ Γρεβενών 
Π.Υ., ΑΤ.Γιαννιτσών 
Αρχιφύλακας, Τ.ΤΑγρινίου 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Ελασσόνας 
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Γιαννιτσών 
Αστυνόμος Α' ε.α.
Ανθυπαστυνομος, ΐ  ΤΑ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλακας, Α.Τ Αλεξάνδρειας 
Αστ. Υποδ., ΔΑ. Δυτ. Αττ.
Αστυνόμος Α', Α,Τ.Περιφέρειας Λάρισας
Αρχιφύλακας, Τμήμα Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Αστυν. Δ/ντης, Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Πειραια
Ανθυπαστυνομος, Α.ΤΑμαλιόδάς
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Βέροιας
Αστυνόμος Β', Τμήμα Αλλοδαπών Ελευσίνας
Αστυνόμος Α', ΚΖ' Α.ΤΑθηνών
Ανθυπαστυνομος, Α.Σ. Πέρνης Καβάλας
Π.Υ., Τμήμα Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Π.Υ., Τμήμα Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Αρχιφύλακας, ΥΑΕΕΒ/Τμήμα Συντονισμού
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ.Ε.Φ.Φ.Σ.Κ./ΥπΔικαιοσύνης
Ανθυπαστυνομος; ΓΑΔΑ/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αστυνόμος Α , I' ΤΑ.Θεσ/κης
Αρχιφύλακας, Η' Α.Τ.Θεσ/κης
Αρχιφύλακας ε.α.
Αστυνόμος Β', Α.Τ.Σιάτιστας
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΙΤΖΙΟΠΟΥΛΟΙ Αριστείδης 
ΜΠΙΧΤΑΣ Γεώργιος 
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΙ Δημήτριος 
ΜΠΟΖΙΚΑΙ Ανδρεας

ΟΝ. ΓΟΝΕΑ
Γρηγόριος 
Ελευθέριος 
Αθανάσιος 
Ηλίας

ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΥ Αλεξ.-Δέσποινα Γεώργιος 
ΜΠΟΡΝΑΡΗ Φωτεινή Γρηγοριος
ΜΓΊΟΤΟΥ Γεωργία Ευάγγελος
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ Νεκταρία Εμμανουήλ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ Καλλιόπη Πασχάλης
ΜΠΟΥΣ1ΑΣ Γεώργιος Ηλίας
ΜΠΟΥΤΑΣ Θεόδωρος Σταύρος
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗ Γεωργία Θεόδωρος
ΜΠΡΑΤΗ Γερασία Ιωάννης
ΝΑΚΟΣ Δημήτριος Γεώργιος
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Ελένη Σταύρος
ΝΑΣΙΟΥ Ξανθή Πέτρος
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Μαρία Γεώργιος
ΝΕΧΩΡΙΤΗ Βασιλική Νικόλαός
ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Σοφία Εμμανουήλ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Πανωραία Γρηγόριος
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ Δημήτριος Βασίλειος
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Νικόλαος 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Νικόλαος 
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ Αναστασία 
ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική 
ΝΤΟΥΒΡΑΣ Δημήτριος 
ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ Χαρίκλεια 
-ΕΡΑ Νικολέτα 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Ελένη 
ΠΑΛΙΟΥΡΑ Σπυριδούλα 
ΠΑΛΛΑ Ευαγγελία 
ΠΑΛΛΑΣ Βασίλειος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Μαρία 
ΠΑΝΑΚΗΣ Χρήστος 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σεραφείμ 
ΠΑΝΤΑ Αγγελική 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σωκράτης 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γρηγόριος 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ηλιας 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ιωάννης 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πολύκαρπος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αγάπη 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αργυροΰλα 
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ζαχαρίας 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλεξία 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αριστείδης 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Σταύρος . „
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟτ Αικατερίνη Αριστείδης 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια Γεώργιος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας "  J ------
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος 
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ Σωτηρία 
ΠΑΠΑΠΕΦΑΝΟΥ Ιωάννης 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Κων/νος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
ΠΑΡΑΣΧΗ Νικολέτα 
ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ Γρηγόριος 
ΠΑΣΣΑΣ Θεόδωρος 
ΠΑΣΣΙΑΣ Ιωάννης 
ΠΑΤΑΣ Νικόλαος 
ΠΑΧΥΛΑΚΗ Καλλιόπη 
ΠΕΛΩΝΗΣ Παναγιώτής 
ΠΕΠΟΝΑ Αποστολίνα 
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Μαυρουδής 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Πέτρος 
ΠΙΕΤΡΗ Χριστίνα 
ΠΛΙΩΤΑΣ Ηλίας 
ΠΟΘΟΣ Ιωάννης 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Γεώργιος 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Ζωή 
ΠΟΤΣΙΟΥ Μαρία 
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ Παναγιώτα 
ΠΟΥΛΙΖΟΥ Μαρία 
ΠΟΥΛΟΡΙΝΗ Καλλιόπη 
ΠΟΥΡΝΑΡΑ Νικολέτα 
ΠΡΕΝΤΖΑ Παρασκευή 
ΡΑΛΛΗΣ Σπυρίδων 
ΡΑΝΤΖΟΣ Δημήτριος 
ΡΑΠΤΗ Δέσποινα 
ΡΕΝΤΖΟΥΛΑ Στυλίανή 
ΡΙΖΟΣ Χαράλαμπος 
ΡΙΖΟΥ Ελευθερία 
ΡΙΣΒΑΣ Παναγιώτης

Επαμεινώνδας 
Κων/νος 
Ευάγγελος 
Νικόλαός 
Χρήστος 
Γεώργιος 
Ηλιας 
Τηλέμαχος 
Αθανάσιος 
Κων/νος 
Πολύδωρας 
Αθανάσιος 
Κων/νος 
Δημήτριος 
Παύλος 
Πέτρος 
Ιωάννης 
Γεώργιος 
Κων/νος 
Γεώργιος 
Θεόδωρός 
Δημήτριος 
Κων/νος 
Αντώνιος 
Χρήστος 
Σωκράτής 
Ανδρέας

Χρήστος 
Χρήστος 
Ευάγγελος 
Δημήτριος 
Γεώργιος 
Πόνος 
Γρηγοριος 
Χαράλαμπος 
Αλέξιος 
Αγγελος 
Θεόδωρος 
Γεώργιος 
Σωτήριος 
Γεώργιος 
Νικόλαός 
Πέτρος 
Δημήτριος 
Κων/νος 
Πόνος 
Μιχαήλ 
Σωτήριος 
Θεόδωρος 
Ηλίας 
Ηλίας 
Δημήτριος 
Ελευθέριος 
Αρτέμιος 
Παναγιώτης 
Παναγιώτης 
Νικόλαος 
Χριστόφορος 
Λάζαρος

Ιωάννης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Τεχνικών Υπαζ. Αεροπορίας 
Μαθηματικό Γιατρών 
ΤΕΙ θεσ/κης
ΓΊανεπιστ. Αθηνών Φυσ. Αστυν. 
ΓΊαιδαγ. Φλώρινας 
Νομική Θράκης 
ΤΕΙ Λάρισας 
Ψυχολογία Κρήτης
ΣΜΥ Τρικάλων
Σχολή Πολεοδόμων Ηρακλείου 
ΤΕΙ Πειραιώς 
Οικονομικό θεσ/κης 
Νομική θεσ/κης
Οικονομικό Αριστ. Πανεπ. θεσ/κης 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Νηπιαγωγών θεσ/κης 
ΤΕΙ θεσ /κης 
ΤΕΦΑ Αθηνών
Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών 
Νομική Πανεπ. Θράκης 
Σχολή Εργοθεραπείας Αθηνών 
Νομική Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογία 
Δ/ση Επιχειρήσεων Χαλκίδας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
ΤΕΙ Καρπενησιού 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
ΤΕΙ Χαλκίόος
Αγγλική Φιλολογία Πανεπ. θεσ/κης 
ΤΕΙ Καρδίτ

ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Καλλονής 
Αρχκρύλακας, ΥΑ.Πατρών 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κατερίνης 
Δ/ντπς, Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής 
Ανθυπαστυνομος, Υπ/νση Τροχαίας Αθηνών 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ξάνθης 
Αρχιφύλακας, Α.ΤΑμυνταίου 
Υπαστυνόμος Α', ΑΑΕυβοίας 
Αρχιφύλακας, Α.Σ,Νικηφόρου Δράμας 

Φ.ΠατρώνΑρχιφύλακας, Υ.Ε.Φ.Φ.Ι
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Θηβών 
Ανθυπαστυνομος, Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής 
Αρχιφύλακας, ΑΑΙωαννινων 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.
Αστυφύλακας, ΥΚΑ/Τμήμα Επισήμων 
Αρχκρύλακας, Α.Σ,Μυστρά 
Ανθυπαστυνομος, ΑΑ. Λάρισας 
Αρχιφύλακας, ΛΑ' Α.ΤΑθηνών 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Αρχκρύλακας, Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών 
Αστυν. Υπ/ντής, ΑΑΗλείας 
Υπαστυνόμος Α , Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Αστυν. Υηοδ/ντης, Υ,ΜΑΑΘηνών 
Αρχιφύλακας Α.τ.Εδεσσας 
Ανθυπαστυνομος, Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΕΛ 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ Αγίας Παρασκευής 
Αρχιφύλακας, ΕΤΥΑΠ

Καρδίτσας 
Νομική Κομοτηνής 
Πανεπιστ. Πατρών Μαθημ.
Οικονομικό Παν. θεσ/κης 
Γεωπονία θεσ/κης 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικον.
Αγγλική Φιλολογία Αθηνών . t ,. .
Μηχανολόγων Μηχανικών θεσ/κης Αρχιφύλακας, ΑΑΑευκάδας 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αστυνόμος Α', Α.Τ.Κρύας Βρύσης

Πατρών Αρχιφύλακας, Α.Σ.Ριγανίου Ναυπα

Αρχιφύλακας,
Αρχκρύλακας Υ.Ε.Φ.Φ.Κομοτινής 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Αρχκρύλακας απεβίωσε 
Αστυνόμος Α', ΥΔΤ/ΚΑΑΤ/ΔΔΑ/30 
Αρχκρύλακας, ΚΣΤ' Α.ΤΑθηνών 
Αρχκρύλακας, ΑΑΛευκόδας 
Υπαστυνόμος Α', Δ/νση Αστυν. Αθηνών/ΤΕΛ 
Αρχκρύλακας, ΤΑ.Ηγουμενίτσας

Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΤΕΙ Πειραια 
Ιατρική Λάρισας 
Γεωργικό Πανεπ. Αθηνών 
Νομική Αριστ. Πανεπ. θεσ/κης 
ΤΕΙ Κρήτης 
Ιατρική Αθηνών 
Σχολή Ευελπίδων 
ΤΕΙ Πάτρας
ΤΕΙ Αθηνών-Γραφικές Τέχνες 
ΤΕΙ Αθηνών
Πόντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Πατρών 
Ιατρική Πατρών 
Ιατρική Πατρών 
ΤΕΙ Αθηνών 
Ιατρική Πατρών 
ΤΕΙ Σερρών 
Ιατρική Πατρών 
θεολογική θεσ/κης 
Σχολή Τεχν. Υπαξ. Αεροπορίας 
θεολογική θεσ/κης 
ΤΕΙ Αθηνών 
Μαθηματικό Αθηνών
Ιατρική Λάρισας 
Λογιστική Σερρών

Αρχιφύλακας, ΑΣ,Ριγανίου Ναυπακτίας 
Αρχκρύλακας, ΤΑγορ,Ρόδου 
Αστυνόμος Β', Δ/νση Αστυν. θεσ/κης 
Αρχκρύλακας, Γενική Εηοπτεία Αγορανομίας 
Αστυν. Δ/ντης, ΑΑΚιλκίς 
Αρχκρύλακας, Α,Τ.Κήπων 
Υπαστυνόμος Α', Τ.Τ,Χαλκίδος 
Αρχιφύλακας, Επιθεώρηση Αστυν. Θεσσαλίας 
Αρχκρύλακας, Τ.Τ,Χαλκίδας 
Αρχκρύλακας, Γ Α.Τ.Πειραιά 
Αρχκρύλακας, ΑΑΑχαϊας/Επιτελείο 
Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Π.Υ., ΑΛΑχαιας/Επιτελείο 
Αστυν. Δ/ντής Υγειον. Πατρών 
Αστυν. Δ/ντής Υγειον. Πατρών 
Αρχκρύλακας, Β' Α.ΤΛάρισας 
Ανθυπαστυνομος, Α.Σ,Χιλιομοδίου 
Αρχκρύλακας, Τ.Τ. Εδεσσας 
Αστυν. Υποδ/ντής, Αστυν. Υηοδ.
Αρχκρύλακας ε.α.

" '  Σερρών
. Αμαλιόδας

Αρχκρύλακας, ΑΖΣιτοχωρίου 
Αστυνόμος Β', Δ/νση Εγκλ/κών Ερέυνών/ΥΔΤ 
Ανθυπαστυνομος, Α.Τ. Σερρών 
Αρχκρύλακας, ΥΑΚυψέλης 

Φιλοσ. Σχολή Πανεπιστημ. Κρήτης Αρχκρύλακας, ΑΑΗρακλειου
.----------- ^ - Αστυνόμος Α', Α.Τ.Νέας Ζωής

ίν Αρχκρύλακας, ΥΔΑ/Τμήμα Εγκλημ. κατά ζωής
εσ/κης Αρχιφύλακας, Τ.ΤΔράμας
-ΔημΔιοίκ. Αθηνών Ανθυπαστυνομος, ΑΑΜεσσηνίας 

Αρχκρύλακας, Τ.Τ.Καβάλας
Φαρμακευτική θεσ/κι 
Πολιτ. Επιστήμες 
ΤΕΦΑ θεσ/ι
Γαλλική Φιλολογία Αθηνών 
Τμ. Μηχανολ.-Μηχαν. Πι 
ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών 
Παιδαγωγική Πατρών 
ΤΕΙ Λαμίας 
ΤΕΙ Πάτρας
Πόντειο Πανεπιστήμιο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Φιλολογικό Ρεθύμνου 
Αγγλική Φιλολογία Αθηνών 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
ΤΕΙ Πειραιά 
ΤΕΙ Αρτας
Φιλοσοφ.-Κοιν. Ρεθύμνου 
Πόντειο Πανεπιστήμιο 
ΣΤΥΑ
Παιδαγωγικό Πατρών 
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικό

Αρχκρύλακας, Τ.Τ.Καβάλας 
Αρχιφύλακας, ΑΑΘεσπρωτίας 

Ιολ,Πατρών Αστυν. Υπ/ντής, ΑΑΙωαννίνων
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Οικον. Επιθ./ΥΔΤ 
Αρχιφύλακας, Τμ,ΜεταγΔικαστηρίων Πατρών 
Αρχκρύλακας, Δ/νση Εγκλ. Ερευνών/ΥΔΤ
Αρχιφύλακας ε.α.
Αστυνόμος Α', Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών 
Δ.Τ.Ε.Ν.Ε
Αρχκρύλακας, ΤΕΔΑ Σητείας 
Αστυνόμος Α', Α.Τ.Τρίπολης 
Αστυφύλακας, Α.Τ. Αγορ. Ιωαννίνων

Αρχκρύλακας >
Αρχκρύλακας, ΤΑγορ. Αγρινίου 
Ανθυπαστυνομος, Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας 
Αρχκρύλακας, Τ.Τ.Κορινθου 
Υπαστυνόμος Α', Τ.Τ Αμαλιόδας
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ΟΝ. ΓΟΝΕΑ
Δημήτριος 
Σωτήριος 
Οδυσσέας 
Γεώργιος 
Ανδρεας 
Δημήτριος 
Νικόλαος 
Κων/νος 
Χαρίλαος 
Γεώργιος 
Δημήτριος 
Αθανάσιος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΟΥΧΑ Ελένη 
ΡΟΥΦΙΚΤΟΥ Γεωργία 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημήτριος 
ΣΑΜΟΛΑΔΑ Αντωνία 
ΣΑΡΙΔΑΚΗ Περιστέρα 
ΣΑΡΛΑΜΗ Χριστίνα 
ΣΓΟΥΡΟΥ Ευστρατία 
ΣΕΒΗΣ Ιωάννης 
ΣΙΑΜΑΝΤΑ Δήμητρα 
ΣΙΑΡΜΠΑ Βαρβαρα 
ΣΙΑΦΑΚΑ Ευθυμία 
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Δημήτριος 
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Παναγιώτης Δημήτριος'
ΣΙΝΗ Μαρίνα Ιωσήφ
ΣΙΤΟΚΩΝΓΤΑΝΤΙΝΟΥ Παρασκευή Γεώργιος 
ΣΙΟΤΑ Αμαλία Ιωάννης
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Σωτήριος Γεώργιος
ΣΚΑΛΤΣΟΝΗΣ Θεόδωρος Απόστολος
ΣΛΑΤΙΝΤΣΗΣ Παναγιώτης Αθανάσιος
ΣΠΑΝΟΥ Γαρυφαλιά Παναγιώτης
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Σπήλιος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Φίλιππος-Νεκτ. Δημήτριος 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ηλιάνα Παναγιώτης
ΣΤΑΘΑΚΗ Μαρία Κοσμάς
ΣΤΑΘΗ Ιωάννα Λεωνίδας
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία Ευθύμιος
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ Παναγιώτης
ΣΤΑΜΑΤΟΓΪΟΥΛΟΥ Ανορονίκη Θεόδωρος
ΠΑΤΗΡΑ Ευτυχία Ιωάννης
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Δημήτριος
ΣΤΕΦΑΝΗ Αντωνία Κων/νος
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ Πολυμνία Εμμανουήλ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος Βασίλειος
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ Κων/νος Γεώργιος
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔ/ ΚΗΣ Ευάγγελος Εμμανουήλ
ΣΧΟΙΝΑΣ Νικόλαος Ευθύμιος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Κων/νος
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Αναστάσιος
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ευγένιος
ΤΖΑΚΟΣΤΑΣ Παναγιώτης Σωτήριος
ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος Γ ρηγοριος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥΑθήνα Ηλίας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ Αντώνιος Ιωάννης
ΤΣΑΜΠΡΑ Γεωργία Αθανάσιος
ΤΣΑΝΤΑΣ Σωτήριος Αθανάσιος
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣΝικόλαος Μιχαήλ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Δημήτριος Ευθύμιος
ΤΣΕΚΛΗΜΑΣ Κων/νος Γεώργιος
ΤΣΕΚΟΥ Αφροδίτη Δημήτριος
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ Μαριανα Νικόλαος
ΤΣΙΟΥΛΛΑΣ Πέτρος Παναγιώτης
ΤΣΙΡΟΖΗ θεολογία Κυριάκος
ΤΣΟΚΑ Γεωργία Χαράλαμπος
ΤΣΟΥΝΗ Κων/να Σπυρίδων
ΤΣΟΥΠΛΗ Χριστίνα Δημήτριος
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ Μόσχος Γεώργιος
ΤΣΩΤΑ Μαρία Γεώργιος
ΤΥΜΠΑΣ Κων/νος Σταύρος
ΦΑΣΛΗ Παναγιώτα Βασίλειος
ΦΕΣΟΥΛΗ Στυλιανή Μόσχος
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Ιωάννης Κων/νος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κωνσταντινιά Γρηγόριος
ΦΛΟΥΔΑΣ Παναγιώτης Φώτιος
ΦΛΩΡΟΣ Κων/νος Κοσμάς
ΦΛΩΡΟΥ Βασιλική Κοσμάς
ΦΛΩΡΟΥ Γεωργία Παναγιώτης
ΦΟΥΝΤΑΣ Χαράλαμπος Πολυξένη
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Ευάγγελος
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Νεκτάριος Ελευθέριος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος Εμμανουήλ
ΦΩΤΙΑΔΗ Χριστίνα Δημήτριος
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γεώργιος Δημήτριος
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Γεώργιος Αθανάσιος
ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ Αλεξία Ηλίας
ΧΑΛΑΖΩΝΠΉΣ Νεκτάριος Χρήστος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ Αθανάσ. Φώτιος
ΧΑΣΙΩΤΗ Δήμητρα Ελευθέριος
ΧΑΣΚΗΣ Αλέξιος Σπυρίδων
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ Σωκράτης Αδαμ
ΧΙΩΝΗΣ Παναγιώτης Νικόλαός
ΧΛΕΤΣΗ Ιωάννα Απόστολος
ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ Παναγιώτης Ηλίας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χρήστος Αστεριος
ΧΡΟΝΗ Νικολίτσα Παναγιώτης
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστ. Ανδρεας
ΨΥΧΟΓΙΟΥ Διονυσία Δημήτριος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Γαλλική Φιλολογία Αθηνών
ΤΕΙ Πατρών
ΣΤΥΑ
Χημικό θεσ/κης 
ΤΕΙ Κοζάνης 
Οικον. Επιστ. θεσ/κης 
Φυσικό Αθήνας 
Νομική θεσ/κης 
Παιδαγωγικό Πατρών 
ΤΕΙ Αθήνας 
Φιλολογική Κρήτης 
ΤΕΙ Λαμίας
Οδοντιατρική Αθηνών 
ΤΕΙ Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Νομική Κομοτινής 
Αγγλική Φιλολογία Αθηνών 
Φιλοσοφική Παιδ. Ψυχ. Αθηνών 
ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθημ. 
Οικον. Επιστ. ΠανεπΑθηνών 
Φιλοσοφική Αθηνών 
Γερμανική Φιλολογία Αθηνών 
ΤΕΦΑ Κομοτηνής 
Αρχιτεκτονική θεσ/κης 
Σχολή Οικ. Κύπρου 
Παιδαγωγική Πατρών 
Φιλοσοφική Αθηνών 
ΤΕΙ Πειραιά
ΛΛαθηματικό Ιωαννίνων 
Σ,ΣΑΣ,θεσ/κης 
Γυμναστική Ακαδ. Κομοτηνής 
Στρατιωτική Σχολή θεσ/κης 
Μετσ. Πολυτεχνείο Αθηνών 
Οικον. Επιστήμες Αθηνών 
Φιλολογία Κρήτης 
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 
ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
ΤΕΙ Λάρισας 
Μαθηματικό Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΤΕΙ ΣΜΥΝ
Πανεπιστήμιο θεσ/κης 
Μαθηματικό θεσ/κης 
ΤΕΙ Σερρών
Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρχαιολ. 
Αγγλική Φιλολογία Αθηνών 
Μηχανολόγων Καβάλας 
Παιδαγωγ. θεσ/κης 
ΑΣ.Ο.Ε.Ε.
ΤΕΙ Αθηνών
Φαρμακευτική θεσ/κης
ΤΕΙ Αθηνών 
Ιατρική Αθηνών 
ΤΕΙ Λάρισας

---------τ ική Αθηνών
Φιλολογικό Ιωαννίνων 
ΣΤΥΑ
Νομική Αθηνών 
Φιλοσοφική Κρήτης 
ΤΕΙ Λάρισας 
Σχολή Ευελπίδων 
Σχολή Ευελπίδων 
Γεωπονική Αθηνών 
Η/Υ Δ.Π.Θράκης 
Φιλολογία Αθηνών 
Παιδαγωγική Πατρών 
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας 
Παιδαγωγική Αλεξανδρούπολης
Ιατρική Αθηνών 
ΤΕΙ Λαμίας
Πανεπιστήμιο θεσ/κης Γαλ. Φιλολ. 
Ιατρική Σχολή Λάρισας 
ΤΕΙ Πάτρας
Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης
Γεωλογικό Αθηνών
Σχολή Ευελπίδων
Φιλολογία Αθηνών
Διοκ. Μον. ΤΒΠ, Αυτοδ. Καλαμάτας
Μηχαν. Υπολ. Πληροφορ. Πατρών

ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Αρχιφύλακας, ΤΑ.Ελληνικού
Αρχκρύλακας, Τμήμα Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Καρδίτσας
Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ΥΔΤ
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Γραφ. Κινήσεως
Αρχιφύλακας, Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ
Αστυν. Δ/ντης, ΑΑΦλώρινας
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Χαλανδρίτσας
Υπαστυνόμος Α', Α.Τ.Χίου
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Αρχιφύλακας, Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής 
Ανθυπαστυνομος ε.α.
Αστυνόμος Α , Τ.Τ.Κερατέας
Αρχιφύλακας, ΥΑΤ/Δ/νση Πληροφορικής
Αρχιφύλακας, Α.ΤΛευκάδας
Αστυν. Δ/ντης, Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο
Ανθυπαστυνομος, Α,ΐ.Βόνιτσας
Αρχιφύλακας, ΑΔΛέσβου
Αρχιφύλακας, ΑΔΛέσβου
Αρχιφύλακας, Ε' ΤΑΑθηνών
Ανθυπαστυνομος, Α Σ.Νισύρου
Αρχιφύλακας, ΙΕ' Α.ΤΑθηνων
Αρχιφύλακας, Δ/νση Ασφ. Αττικής/Τμ.Τεχν.Μέσων
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Καρδίτσας
Ανθυπαστυνομος, Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΕΛ
Αρχιφύλακας, ΙΕ' ΤΑΠειραιά
Αρχιφύλακας, Υ.Ε.Φ.Φ.Πατρών
Α.Σ. Σταυρου Λάρισας
Ανθυπαστυνομος, Σ,Ε.Φ.Φ.Χίου
Αρχιφύλακας, Τ.ΤΑιγίου
Αστυνόμος θ', Α.Τ.Γλυφάδας
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Ευπαλίου
Αρχιφύλακας, ΙΣΤ' ΤΑ.Θεσ/κης
Ταξιαρχος ε.α.
Αστυνόμος Α', Α.ΤΛεχαινών 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Βάρδας 
Υπαστυνόμος Β', Δ/νση Εγκλ/κών Ερευνών/ΥΔΤ 
Αστυνόμος Β', Δ/νση Τροχαίας Αθηνών 
Αρχιφύλακας, ΑΔΛευκάδας 
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Σχηματαρίου 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Πτολεμαίδας 
Ανθυπαστυνομος, Σ.Ε.Φ.Φ.Χανιών 
Αστυν. Δ/ντής, ΑΔΒοιωτίας 
Αρχκρύλακας ε.α.
Αστυν. Δ/ντηςΙΥγειονομικούΙ, ΠΣΑ Κρήτης 
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Τρικαλων 
Αρχκρύλακας, Σ,Ε.Φ.Φ.Τρικάλων 
Αστυν. Δ/ντπς/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Αστυφύλακας, Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών 
Αρχιφύλακας, Κθ' Α.Τ Αθηνών
Π.Υ. βαθμού Α', Α.Τ.Ιτέας 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.ζυλοκάστρου 
Π.Υ., ΑΤ.Γρεβενών
Αρχιφύλακας, Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
Αρχιφύλακας, Υ.Ε.Φ.Φ.Πατρών
Ανθυπαστυνομος, Η' ΤΑΑθηνών
Αρχκρύλακας, ΑΑΦλώρινας
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κιλκίς
Αστυν. Δ/ντης, Ασφάλεια Βουλής
Αρχκρύλακας, Τ.Τ.Τρικάλων
Αρχκρύλακας, Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Γραφ. Κινήσεως
Αρχιφύλακας, ΤΑ.χαλκίδας
Αρχκρύλακας, ΤΑ Χαλκίδας
Αστυνόμος Α', ΥΔΤ/Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Μεσολογγίου
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Τρικάλων
Υπαστυνόμος Α', ΑΔΧανίων
Αρχκρύλακας, Α.Τ.Τρικάλων
Αρχκρύλακας, A' ΥΑ Αθηνών
Αρχκρύλακας, Α' ΥΑΑΘηνών
Ανθυπαστυνομος, ΤΑ.Κομοτηνής
Ανθυπαστυνομος, Α.ΔΑλεξ/λης
Αρχκρύλακας, Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων
Αστυνόμος Α' ε.α.
Αρχκρύλακας, Α.ΤΑλεξάνδρειας 
Ανθυπαστυνομος, ΙΑ' Α,Τ.θεσ/κης 
Ανθυπαστυνομος, Α.ΤΔοϊράνης 
Ανθυπαστυνομος, Επιθ. Αστυν. Δυτ. Ελλάδας 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑ.Τρικάλων 
Ανθυπαστυνομος, ΤΑ.Νέας Ιωνίας 
Αρχκρύλακας, Α,ΤΔιδυμοτείχου 
Αρχιφύλακας, Α,ΤΑκρατας 
Αρχκρύλακας, Α.ΤΑεβιδίου 
Αρχκρύλακας,.Σ.Ε.Φ.Φ.Χανίων
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υ π η ρ ε ς ι α κ α Ι Ν  η  ΝΕΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Me το από 30-9-1994 Π Α  που δημοσιεύθηκε οτο Φ.Ε.Κ. Γ' 193/7- 
10-1994, προήχθησαν στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή, κατ' εκλογή, 
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων οι Αστ/μοι Α' Ειδ. Καθηκό
ντων Ευάγγ. Δροσινός Κων. Καρπούζης και Αντών. Κασιμότης.

Με το ίδιο ΠΑ, προήχθη στο βαθμό του Υπαστ/μου Α' ο Υπα- 
στ/μος Β' Ευάγγ. Συντυχάκης.

Μ ε το  από 16-9-1994 ΠΑ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ 
177/22-9-1994, προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' (ΝΑ 
649/701 οι κατωτέρω Ανθυπαστυνόμοι, που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων 
της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την εκπαιδευτική περίοδο 1993- 
1994 και κατά σειρά αποφοίτησης, ως ακολούθως:

Δημ. Τζιουμέρκας, Κων. Μανέτας Ιωάννης Χρυσοστομίδης, Χρυ- 
σάφης Μπακούρας, Σάββας Γερογιάννης, Περικλής Ζαμπόρας, Δημ. 
Αθανασιάδης, Λουκάς Δεληγιόννης Αθαν. Κολοκύθας θεόδ. Παπα- 
-νικολάου, Χρυσόστομος Καραχόλιος, θωμάς Δεινόπαπας, Κων. Χα
σάπης, Αντ. Λιαδάκης, Κων. Κούτρας Νικ. Βαλάκος, Αθαν. Κανέλλος 
Αστέριος Λυσίτσας. Βασ. Μπαρσόκης Νικ. Τζιουμόκας, Νικ. Πριτσί- 
νης, Κων. Μόλλιος Κων. Λόππας, Ιωάννης Τσεκούρας, Γεώργ. Πα
παχρήστου, Ιωάννης Σταμόγιαννος, Γεώργ. Σερδάρης, Ζήσης Ζαγα- 
λιώτης, Αντ. Χανιωτόκης, Γεώργ. Κωστόπουλος, θεόδ. Χατζηθεο- 
δωρίδης, Γεώργ. Αραμπατζής, Δημ. Ταχτσής, Χρήστος Πότσος, 
Λέων. Τσατσάκης, Παναγ. Μασούρης Σπυρ. Καρβέλης, Αναστ. Πα- 
παδόπουλος, Αθαν. Σωτηρίου, Πετροπάρης Μπακάλης, Γεώργ. Δια- 
μάντης, Παναγ. Καζάνας Παναγ. Δημητρακόπουλος, Παύλος Κωστό
πουλος, Κων. Κερασίδης Χρήστος Σίνης, Ιωάννης Κούλας, Γεώργ. 
Φατούρος Βησσάριος Παπαγεωργίου και Αθαν. Κωστόπουλος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 30-9-94 ΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 193 Γ'/7- 

10-1994, αποστρατεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους, οι Αστυν. 
Δ /ντές Σωτ. Καλαμάκης και Αθαν. Βαμβέσος με το βαθμό του Τα
ξιάρχου, και ο Αστ/μος Α' Παναγ. Αποστολόπουλος με το βαθμό 
του Αστυν. Υποδ/ντή.

Με το  από 11-10-94 Π Α, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 202 
Γ717-10-1994, αποστρατεύθηκαν με το βαθμό του Ταξιάρχου, λόγω 
συμπληρώσεως 35ετίας οι Αστυν. Δ /ντές Ιωάννης Βογιατζής, Πα- 
ναγ. Χουντάλας Χρήστος Κατσίγιαννης και Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης.

Με το ίδιο Π Α  αποστρατέυθηκαν ύστερα από αίτησή τους ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Αναστ. Σκαρμούτσος με το βαθμό του Αστυν. 
Δ/ντού, ο Αστυν. Υποδ/ντής Νικ. Νικολακόπουλος και ο Αστ/μος Α' 
Αλέξ. Γκασγκάνης με το  βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού.

Μ ε το από 12-10-94 ΠΑ., που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 202 
Γ'/17-10-1994, αποστρατεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους ο Αστυν. 
Υποδ/ντής Βασ. Πάτσης με το  βαθμό του Αστυν. Δ/ντού και ο Α- 
οτ/μος Α' Ανδρέας Παπαδήμας με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού.

Με το από 31 -10-94 ΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 Γ73- 
11 -1994, αποστρατεύθηκε λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, ο Αστυν. 
Δ/ντής Παν. Κόικας με το  βαθμό του Ταξιάρχου.

Με το ίδιο ΠΑ, αποστρατεύθηκε ύστερα από αίτησή του με το 
βαθμό που κατείχε ο Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Καπετάνος. Επί
σης αποστρατεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους, ο Αστ/μος Α' Νικ. 
Κατσάνος με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή, ο Αστ/μος Β' Δημ. 
Αντωνόπουλος με το βαθμό του Αστ/μου Α' και η Αστ/μος Β' Βα
σιλική θεοδωρακοπούλου με το βαθμό που κατείχε.

Με το ίδιο ΠΑ., αποστρατεύθηκαν, λόγω συμπληρώσεως 35ε- 
τίας με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή, οι Υπαστ/μοι Α' ΝΔ. 649/70 
Χριστόφ. Αθανασίου, Ιπποκράτης Λαγός και Ιωάννης Ρισβάς, με το 
βαθμό του Αστ/μου Α', ύστερα από αίτησή του ς  οι Αστ/μοι Β' ΝΔ. 
649/70 Γεώργιος Βοσκάκης και Κων. Παπαδόπουλος, και οι Υπα- 
στ/μοι Α' Γεώργιος Δημόπουλος, Κων. Λυραντωνάκης, Νικ. Παναγιω- 
τόπουλος, Ρωμύλος Ραφαηλίδης και Ανδρέας Τάκος.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας, τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Υπαστ/μου Β', 
οι Ανθυπαστυνόμοι: Κων. Αθανασόπουλος, Ιωάννης Γκότσης, Στέρ- 
γιος Γκουγκόλης, Βασ. Διαμαντής Ιωάννης Δουγανιώτης, Σπυρ. Δρα- 
κάκης, Γεώργιος Ελευθεριόνος, Φώτιος Ιατρόπουλος, Κων. Καλέ- 
ντζος, Κων. Καλύβας, Ευάγγ. Καπέλος, Ιωάννης Καραταράκης, Νικ. 
Κασελίμης, Γεώργιος Κερασίδης, Γεώργιος Λύρας, Δημ. Μήτσιος, 
Δημ. Μητσόπουλος Μιχαήλ Μιχαήλ, Σπυρ. Παπουτσάκης, Βασ. Που
λακίδας Νικ Σανίδας, Γεώργιος Σερπάνος και Ευθ. Σταθόπουλος.

Με διάφορες αποφάσεις του κ  Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας, τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Ανθυπαστυνό- 
μου, οι Αρχιφύλακες ΙΜ.Π.Σ.1: Σπυρ. Αρμένης, Χρήστος Βαλάσης, 
Βασ. Βέργος, Στυλ. Βραχνός, Βασ. Βώτος, Μάρκος Γιατάκης, Δημ. 
Γιατρός Ιωάννης Γκόγκος Κων. Γραμμένος, Δημ. Δασκαλόπουλος, 
Ιωάννης Δημακάκος, Χρήστος Δόντσης, Δημ. Κατσούλης, Κων. Κο- 
τσώνης, Νικ. Λιοντάκης, Αθαν. Λυμπέρης, Παναγ. Μανώλης, Νικ. 
Μαυρωνάς, Φίλιππος Μουτσάκης, Νικ. Μπαλατσούκας, Ναπολέων 
Ντούλιας Φώτιος Παπαναστασίου, Γρηγ. Παππάς, Ηρακλής Πάτσης, 
Στυλ. Πλεμένος, Ανδρέας Πολύμερος, θεόδ. Σκαλίδης, Χρήστος 
Σκαρλάτος Στέφανος Στεφάνής και Θεμιστοκλής Τσουλάκης.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με το από 31-10-94 ΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 Γ73- 

11-1994, ανακλήθηκαν παλαιότερα ΠΔ. κατά το μέρος με το οποίο 
οι Αστυν. Δ /ντές Δημ. Αντωνίου και Κων.Άύσσαρης προήχθησαν 
στο βαθμό του Ταξιάρχου ε.ο.θ. και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη α
ποστρατεία.

Με το ίδιο ΠΑ, οι ανωτέρω Αξιωματικοί προήχθησαν αναδρο
μικό στους βαθμούς του Ταξιάρχου και Υποστρατήγου ε.ο.θ. και τ έ 
θηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από 30-1-1994 ο πρώτος και 
από 17-4-1994 ο δεύτερος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Η Αρχιφύλακας Ειρήνη Κουτάντου, που υπηρετεί στην Υποδ/ν- 

ση Τροχαίας Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ηρακλείου Κρήτης.
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* Ο Αστ/κας Αλέξ. Αρβανίτης, που υπηρετεί στην Υποδ/νση Τρο
χαίας Αθηνών Ιτηλ. 3240.944), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α Δ  Ηρακλείου.

* Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Μπίτσκης, που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Γλυκών Νερών Ιτηλ. 8251.545), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Α  Θεσσαλονί- 
κης ή της Α Δ  Σερρών.

* Ο Αστυφύλακας Αριστείδης Παπατόλιος, που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Μεταμόρφωσης (τηλ. 2816.940), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ  Θεσσαλονί
κης ή της Α Δ  Πιερίας.

* Ο Αστυφύλακας Δημ. Πατρινόκος, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ν. Ε
ρυθραίας Αττικής Ιτηλ. 6206.453), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από την Αμεση Δράση Αττικής ή την Υ.ΜΕ.Τ. Ατ
τικής ή την ΥΑ.Τ. - ΜΑΤ. Αττικής.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟ Β' ΝΙΚ. ΠΟΛΥΜΕΡΟ
Ολοι πληροφορηθήκαμε το μεγάλο κακό που έτυχε στον αγα

πητό και εκλεκτό συνάδελφο Νίκο Πολύμερο. Οι τραγικές συνθήκες 
του τραυματισμού του είναι γνωστές, καθώς και τα σοβαρό προ
βλήματα υγείας που του έχουν δημιουργηθεί.

Οσοι από τους συμμαθητές του βρέθηκαν κοντό του τις πρώτες 
στιγμές του τραγικού γεγονότος, καθώς και συνάδελφοι από την 
επαρχία, σκέφθηκαν ότι πρέπει κάτι να κάνουν γι' αυτόν.

Πέρα από την αμέριστη ηθική συμπαράσταση όλων μας, είναι 
ευνόητο ότι και κάποια υλική συμπαράσταση είναι απαραίτητη στις 
δύσκολες αυτές για τον Νίκο ώρες. Με αυτή τη σκέψη άνοιξαν ένα 
λογαριασμό στο όνομα του Νίκου Πολύμερου, με τα στοιχεία: 
1 2 1 /3 9 7 5 1 3  -  4 6  Εθνικής Τράπεζας.

Μπορούμε, λοιπόν, καθένας με τις δυνάμεις του, να καταθέσου
με όλοι μας κάποιο ποσό στο λογαριασμό αυτό. Δεν πρέπει ποτέ 
να ξεχνάμε ότι όλοι ανήκουμε στην ίδια μεγάλη οικογένεια των α
στυνομικών και γι' αυτό πρέπει να αλληλοϋποστηριζόμαστε σε κάθε 
δύσκολη στιγμή.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Αστυν. Δ/ντής ε.α. (τέως Α.Π.) Παναγ. Μακρυνιώτης. Γεννήθηκε 

το 1921 στο Μαριολότα Παρνασσίδος. Απεβίωσε στις 4-11-1994.
* Αστυνόμος Α' Αναστάσιος Δήμου. Απεβίωσε στις 30-10-1994.
* Υηαστυνόμος Β' Μόνιμης Διαθεσιμότητας Ιωάννης Κουτσόπου- 

λος. Απεβίωσε στις 23-8-1994.
* Αρχιφύλακας Παύλος Δαυίδης. Γεννήθηκε το 1952 στο Μαυ- 

ρόβατο Δράμας. Απεβίωσε στις 25-10-1994.
* Αρχιφύλακας Ευθύμιος Καλάρας. Απεβίωσε στις 25-8-1994.
* Αρχιφύλακας Νικόλαος Ξυνός. Γεννήθηκε το 1952 στην Περ- 

δικόβρυση Μεσσηνίας. Απεβίωσε στις 27-9-1994.
* Αρχιφύλακας Βάϊος Παπακώστας. Γεννήθηκε το 1943 στη Μα- 

γουλίτσα Καρδίτσας. Απεβίωσε στις 26-9-1994.
* Αστυφύλακας Δημήτριος Δούμας. Απεβίωσε στις 26-8-1994.
* Αστυφύλακας Δημήτριος Καραγιάννης. Γεννήθηκε το 1971 στα 

Βρυσιό Φαρσάλων. Απεβίωσε στις 26-10-94.
* Αστυφύλακας Γεώργιος Χατζόπουλος. Γεννήθηκε το 1947 στα 

Αμάραντα Κιλκίς. Απεβίωσε στις 9-10-1994.

ΞΕΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ
Ενας Ελληνας σπουδαστής κέρ

δισε υποτροφία σε σκωτσέζικο 
πανεπιστήμιο, με το πολυμήχανο 
και την εφευρετικότητα του μυα
λού του. Μια υποτροφία που του 
δίνει τη δυνατότητα, φοιτώντας 
δωρεάν, να πάρει μάστερ στην ει
δικότητα που τον ενδιαφέρει και 
τον επιδοτεί με 350 λίρες το μήνα, 
για τα προσωπικό του φοιτητικό έ 
ξοδα. "Μόνο ένα ελληνικό μυαλό 
θα μπορούσε να παρουσιάσει μια τέτοια εργασία" τόνισε ο πρύτα
νης του Πανεπιστημίου.

Ο λόγος για το Γιώργο Σαατσόκη, γιό του Υπαστυνόμου ε.α. Μι- 
χάλη Σαατσόκη, που αποφοίτησε από το Τεχνικό Λύκειο με άριστα 
και μπήκε χωρίς εξετάσεις στα Τ.Ε.Ι., όπου και ακολούθησε την ει
δικότητα του βιοτεχνολόγου (μηχανικός ιατρικών οργόνωνΙ. Στα 22 
του χρόνια φεύγει για το σκωτσέζικο Πανεπιστήμιο Νταντίν, για με
ταπτυχιακές σπουδές. Από όλους τους φοιτητές το Πανεπιστήμιο 
ζητά να παρουσιάσουν μια προκαταρκτική μελέτη βιοτεχνολογίας.

Ο Γιώργος υποβάλλει δύο μελέτες 250 σελίδων "Τεχνική της 
Μαστογραφίας και διάγνωση του καρκίνου του μαστού" και Ή  Πυ
ρηνική Φυσική στην Ιατρική" και κερδίζει την υποτροφία. Μόλις έ 
γινε γνωστή η επιτυχία του, οι Ελληνες φοιτητές πήραν τη γαλανό
λευκη και ξεχύθηκαν στους δρόμους φωνάζοντας "Ελλάς - Ελλάς".

Ο πατέρας του, φανερό συγκινημένος, δήλωσε: "Είμαι ένας ευ
τυχισμένος πατέρας. Το παιδί μου προέρχεται από φτωχή οικογέ
νεια και με τη δύναμή του κατόφερε και πέτυχε. Αυτό που πέτυχε 
ήταν για την οικογένεια μας ένας άθλος. Εχω εμπιστοσύνη στο παιδί 
μου και εύχομαι να διαπρέψει σαν επιστήμονας και να δοξάσει την 
πατρίδα του σαν Ελληνας".

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με την από 12-2-1994 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Δη

μόσιας Τάξης ανακλήθηκε και θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε ποτέ πα- 
λαιότερη απόφαση με την οποία ο Ανθ/μος (ήδη Υπαστ/μος Β' ε.α.) 
Γεώργιος Ράπτης είχε τεθ ε ί σε αυτεπόγγελτη διαθεσιμότητα, κα
θώς και όλες οι συνέπειες που επήλθαν συνεπεία της θέσεώς του 
στην κατάσταση αυτή και αφορούν τον ίδιο, και η υπόθεση από πει
θαρχικής πλευράς τέθηκε στο αρχείο, επειδή κατά την κρίση της 
πειθαρχικής του υπόθεσης τελεσίδικα από το Δευτεροβάθμιο Ανα- 
κριτικό Συμβούλιο απαλλάχτηκε των κατηγοριών (σχετ. καταχώρηση 
στο τεύχος Φεβρουάριου 1993 του περιοδικού μαςΙ.

Επίσης, ο ανωτέρω Υπαστ/μος Β' απαλλάχθηκε με Βούλευμα του 
Δικαστικού Συμβουλίου Αμφισσας για τη συναφή ποινική υπόθεση.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ -  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Στα γραφεία του Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιά (Β' 

Μεραρχίας 251, λειτουργεί Σχολή Κοπτικής - Ραπτικής για μέλη οι
κογενειών αστυνομικών, όπου η φοίτηση είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και εγγραφές, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 
του Ομίλου 4296.504, στην Πρόεδρο κα Σοφία Κατσιβαρδόκου ή τη 
Γεν. Γραμματέα κα Ολγα Ρούσσου.
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ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Me διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ

νομίας απονεμήθηκαν:
α. εύφ ημη  μνεία  και χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους τριάντα 

χιλιάδων δραχμών στον Α σ τ/κ α  Ιωάννη Αποστολόπουλο της  
Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής, γιατί κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίς ως οδηγός περιπολικού αυτοκινήτου, επέ- 
δειξε εξαιρετική δραστηριότητα, θάρρος και αποφασιστικότητα, με 
αποτέλεσμα τη σύλληψη, με τη συνδρομή και άλλων συναδέλφων 
του, ενός ενόπλου κακοποιού, ο οποίος προ της συλλήψεώς του 
είχε τραυματίσει θανάσιμα ιδιοκτήτη ενεχυροδανειστηρίου.

β. εύφ ημη  μνεία  και χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους τριάντα 
χιλιάδων δραχμών στην Α σ τ/κ α  Βασιλική Βαμβακίτσου της Υ
ποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Α ττικ ή ς  γιατί ευρισκόμενη εκτός 
διατεταγμένης υπηρεσίας, σε κάλεσμα πολίτη για βοήθεια, επέδει- 
ξ ε  εξαιρετική δραστηριότητα, θάρρος και αποφασιστικότητα και ε 
πέτυχε να συλλάβει έναν επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος είχε αφαι- 
ρέσει την τσάντα διερχόμενης γυναίκας και προσπαθούσε να 
διαφύγει με σύνεργό του, με δίκυκλο μοτοποδήλατο.

γ. εύφ ημη μνεία  και χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους δέκα πέ
ντε χιλιάδων στον Α σ τ/κ α  (ήδη Δάκ. Α ρχ/κα ) Μιχαήλ Βλαστα- 
ράκο της Υποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών, γιατί κατά την εκ τέ
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας τροχονόμου, επιδείξας εξαιρετική 
δραστηριότητα, θάρρος και αποφασιστικότητα, επέτυχε να συλλά- 
βει έναν ένοπλο και επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος προ της σύλ
ληψής του είχε τραυματίσει με μαχαίρι ένα άτομο.

Αφοί
Κουρκουντή
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Η ποιότητα στο ανδρικό ντύσιμο 
για επίσημες αλλά και σπόρ εμφανίσεις

ΚΙΛ1ΚΚΣ ΙΙΡΟΣΦΟΡΚΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ντυθείτε κομψά και άψογα, 
με λίγα χρήματα και 

ΚΥΚΟΛΙΚΣ 1ΙΛΙΙ1ΉΜΙΙΣ 
μικρή προκαταβολή 

και το υπόλοιπο σε (6) έξι 
άτοκες μηνιαίες δόσεις

Σε αγορά τοις μετρητοίς 
ΚΚΙΙΊΏΣΙΙ 10%

ΙίβΝΙΚΙΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΛΜΛΑΟΥ 16, ΙΙΚΙΡΛΙΛΣ 
ΤΙ ΙΑ. 4122 728

δ. εύφ ημη μνεία στον Α σ τ/κ α  Ποναγ. Μάλαμα της Δ /ν -  
σης Τεχν. Εφαρμογών Νάτ. Ελλάδας γιατί ευρισκόμενος εκτός 
υπηρεσίας, αντιληφθείς ότι δύο άτομα επιχειρούσαν να αφαιρέ- 
σουν το ραδιοκασετόφωνο αυοκινήτου, επιδείξας εξαιρετική δρα
στηριότητα, θάρρος και αποφασιστικότητα, επέτυχε ύστερα από 
συμπλοκή και με τη βοήθεια προστρεξόντων πολιτών τη σύλληψή τους.

ε. εύφ ημη μνεία στους Αστυν. Υποδ/ντή Θεάδ. Σίμογλου, 
Α σ τ /μ ο  Β' Α θαν. Κ ο ντο μ ή τρ ο , Υ π α σ τ/μ ο  Α ' Βασ. Τρ ια - 
νταφύλλη, Υπαστ/μο Β' Γεώργ. Παππά, Α ρ χ /κα  Αθαν. Μπο- 
στρούκη και Α σ τ/κ α  Μιχαήλ Προύντζο, γιατί υπηρετούντες 
στην Υποδ/νση Δ ίω ξης Ναρκω τικών Αττικής μετά από αξιο
ποίηση σχετικών πληροφοριών, πέτυχαν να συλλόβουν στην αίθου
σα TRANSIT του Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών, έναν αμερικανό 
υπήκοο ο οποίος μετέφερε 4.650 γραμμ. σκόνη ηρωίνης, επιμελώς 
κρυμμένη σε ειδικό κατασκευασμένο τοίχωμα βαλίτσας.

στ. εύφ ημη μνεία στους Αστυν. Δ /ντή  Περικλή Σ τ ε φ α -  
νίδη, Α σ τ/μ ο  Α ' Κων. Λύτρα και Νικ. Μ ισ ίδη, Υπαστ/μο Α ' 
Νικ. Μ ε ν ε ζ ίδ η , Α νθ /μ ο  Ευαγγ. Μπαρμπούδη, Α ρ χ /κ α  Ευ- 
στάθ. Τζιβάρα, Α σ τ /κ ες  Παναγ. Βασιλικά, Νικ. Νικολαϊδη, 
Γεώργ. Σακελλαρίδη, Θεάδ. Τσελεμπή και Δημ. Φυσανίδη, 
γιατί υπηρετούντες στην Αστυν. Δ /νσ η , την Υποδ/νση Α σ φ ά 
λειας και το  Τμήμα Δ ίω ξης Ναρκω τικών Ο ρεστιάδας μετά 
από πολυήμερη παρακολούθηση, πέτυχαν να συλλόβουν μετά από 
συμπλοκή στην παρέμβρια περιοχή Ν. Βύσσας έναν Τούρκο υπήκοο, 
έμπορο ναρκωτικών, που είχε εισέλθει λάθρα στο ελληνικό έδα
φος, μεταφέροντας ηρωίνη βάρους 3.724 γραμμ.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Α σ τυ ν ο μ ία ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς * Σ τ ρ α τ ο ύ * Ν α υ τ ικ ο ύ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα οτα  κατασιήματά 
μ α ς  0α βρείτε  πέραν της  
π αραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας. Στρατού.
Α εροπ ορίας. Ν αυτικού  
ο ε όλα τα μεγέθη (με ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Λ Κ Μ Ι  ΙΜΙΛ>: V.  10ί> Ί7 Λ Θ ΙΙΝ Λ  
ιι)λ 3 6 1 3  651
Μ Ι ΣΟ Ι Γ ΙΟ Ν  1 0 5 .1 15 ?G Α Ο Κ Ν Α  (έ ν α ν τ ιο χ ο λ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς) 
τι|λ 6 4 9 3  0 4 / Γλ* 6 4 9 3  0 4 6
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I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  
1 Ε Π Ι Θ Ε Α Ρ Η Σ Η

E l 0  Αθλητικός Ομιλος Μόνης,Πύργου Διρού Λακωνίας "Ο ΝΙΚΑΝ- 
ΔΡΟΙ", ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα την Υ
πηρεσία Φ υσικής Αγωγής και Αθλητισμού για την ουσια
στική συμπαράσταση στην από κοινού διοργάνωση των σκο
πευτικών αγώνων που έγιναν πρόσφατα στον Πύργο Διρού στα 
πλαίσια της ιστορικής επετείου της Ελληνίδας ηρωίδας.

Ε Ο  Πρόεδρος της κοινότητας Πορταριάς ευχαριστεί την Αστυ
νομική Δ ιεύθυνση Μ αγνησίας και ιδιαίτερα τον διοικητή και 
τους όνδρες του Αστυνομικού Σταθμού Πορταριάς για τον 
συντονισμό και βοήθεια που πρόσφεραν για την κατάσβεση 
της πύρινης λαίλαπας που απείλησε πρόσφατα την Πορταριό.

Ε Ο  Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίων Βα
σιλείου και Κοσμά Του Αιτωλού Αρχιμ. Τιμόθεος Ηλιακής ευχα
ριστεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιο Παπαθεμελή για 
την παρουσία του, καθώς και τους Διοικητές και όλο το προ
σωπικό των: Τ.Τροχαίας Ν έας Ιω νίας, Α.Τ. και Τ.Α. Νέας  
Φ ιλα δ έλφ εια ς, γιό την συμβολή τους στην επιτυχία των εκ
δηλώσεων κατά την εορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Ε Ο  κ. Μυτρός Σεραφείμ και ο κ. Χατξηϊωακειμίδης Νεόφυτος με 
επιστολή τους, ευχαριστούν τον Διοικητή και όλο το προσωπι
κό του Α.Τ. Βούλας, διότι κατόφεραν να ανακαλύψουν αυθη
μερόν τους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας που έγι
νε πρόσφατα σε βάρος τους.

Ε Ο  κ. Αναστάσιος Πίσχος από την Τρίπολη, ευχαριστεί τον Διοι
κητή και όλο το  προσωπικό του Τμήματος Α σ φ αλεία ς  Τρι- 
πδλεως, για την άμεση εξιχνίαση της διάρρηξης που έγινε προ 
ημερών στο σπίτι του στην Τρίπολη και την απόδοση των κλο
πιμαίων.

Ε Σ ε  επιστολή του που απευθύνεται προς το περιοδικό μας, ο 
κΑναστασίου Νίκος, ευχαριστεί θερμό τους αστυνομικούς του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα τους κ.κ. Γαλανή και 
Τσελεκίδη, για την ανεύρεση του αυτοκινήτου του που είχε 
κλαπεί προ πενταμήνου και εύχεται κάθε επιτυχία στο κοινω
νικό και δύσκολο έργο μας.

Ε Ο  Πατήρ Βασίλειος Δημόπουλος, Ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου- Μελισσουργού Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί ολόθερ
μα, τον Δ/ντή Τροχαίας Θ εσ /ν ίκης, τον Διοικητή του Α.Τ. 
Ζαγκλιβερίου και όλο το προσωπικό των δύο αυτών Αστυνο
μικών υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, τόσο κα
τά την άφιξη, όσο και κατά την παραμονή και αναχώρηση των 
Ιερών Λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη 
προς την Ιερό Μονή Αγ.Παρασκευής Δομήρου Ν. Σερρών.

Ε Ο  κ. Βόλτερ-Αθανόσιος Μηίμπας, Βορειοηπειρώτης, ευχαριστεί 
την Α.Δ.Καστοριάς γιό το  ενδιαφέρον και τις ενέργειες που 
έκανε με αποτέλεσμα να συλλόβει τους δράστες που τον εί
χαν ληστέψει 1230.000 δρχ. που είχε για φάρμακα του άρρω
στου πατέρα του που μένει στη ΚορυτσόΙ.

Ε Μ ε  επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο κ. Ηλ. 
Παλιαλέξης κάτοικος Βόλου, ευχαριστε ί την Ελληνική Αστυνομία 
και ιδιαίτερα τον διοικητή και τους άνυρες του Α.Τ. Ν έας Α ρ- 
τάκης Ευβοίας, που μπόρεσαν να βρούν το αυτοκίνητό του, 
παρά τις δυσκολίες αναγνώρισής του. Ευχαριστεί επίσης τον 
Δ/τή του Τμημ. Α σ φ αλεία ς  Βόλου για την άμεση εξυπηρέ
τηση προκειμένου να επανεκδοθούν πινακίδες κυκλοφορίας.

Ε Ο  κ. Γαγανόκης Γιάννης από την Θεσσαλονίκη, ευχαριστεί όλο 
το  προσωπικό του Α.Σ. Πορταριάς, για την συμπαράσταση και 
βοήθεια που του πρόσφεραν σε τροχαίο ατύχημα που του συ- 
νέβει στο δρόμο Πορταριάς - Μακρυνίτσας, πρόσφατα.

Ε Ο  Δήμαρχος Καλυμνίων, ευχαριστεί εκ μέρους όλων των δη
μοτών την Αστυνομική Δ ιεύθυνση Δωδεκανήσου, για τις υ
ποδειγματικές και άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει το 
προσωπικό που υπηρετεί στο νησί, καθώς και για την συμπα
ράσταση στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος ενάντια στην μά
στιγα των ναρκωτικών.

Ε Ο  κ. Κων. Χατξηαντωνίου, γενικός διευθυντής της Κοινοπρα
ξίας Υδροπτερύγων CERES, εκφράξει τις ευχαριστίες του προς 
την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα προς το  Τ.Τ Αργους, 
Τ.Τ Κ ορ ίνθου  και την  Α μ εσ η  Δράση Αθηνώ ν, που με 
ταχύτητα και συνέπεια εκτέλεσαν το καθήκον τους στο ακέ
ραιο κατά την μεταφορά του άτυχου ΙΟχρονου τραυματία Βα
σίλη Δοσούλα.

Ε Ο  Πρόεδρος της Ενωσης Αποστράτων Α ξιω ματικώ ν της  
πρώην Αστυνομίας Πόλεω ν κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου 
καθώς και τα μέλη αυτής, εκφράξουν τον αποτροπιασμό τους 
για την πρόσφατη δολοφονική επίθεση κατά του λεωφορείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Συλλυπούνται για τον άδικο χαμό 
του ενάρετου συναδέλφου ΒΕΛΛΙΟΥ και εύχονται τη συμπαρά
ταξη των φιλόνομων πολιτών στον αγώνα για την πάταξη των 
αδίστακτων αυτών εγκληματιών.

Ε Ο  κ. Τσούπρας Νικόλαος από την Σκόρπα Λουτρακίου, ευχαρι
στεί τον Αστυνόμο κ. Κ ορφ οξυλιώ τη  Γεώ ργιο που υπηρε
τ ε ί  στην Αμεσο Δράση, γιατί βρήκε τον χαρτοφύλακα του που 
είχε χάσει καθ' οδόν από τα Βλόσια προς τα Καλάβρυτα και 
τον παρέδωσε αμέσως στο A. Τ. Καλαβρύτων με αποτέλεσμα 
να τον παραλόβει α μετά τρεις ημέρες.
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S O  Δ/ντής της ΑΔ Κέρκυρας, Αστ, Υποδ/ντής κ. Ζουμπουλής Α
λέξανδρος, σε αναφορά του, διερμηνεύει τα αισθήματα του 
Προσωπικού της Αστυν. Δ/νσης Κέρκυρας και παρακαλεί τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μανόλη ΧΟΥΡΔΑΚΗ, να δε
χ θ ε ί τ ις  ε ιλ ικρ ιν έσ τερ ες  ευχαρ ισ τίες τους, γ ια  την  
πολύπλευρη εν ίσ χυσ η που πρόσιρερε με αυτοπρόσωπη 
μάλιστα την συμπαράστασή το υ , στα Αστυνομικά Μ έ 
τρα  κατά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
στο Νησί. “Μ ετά από τόσο χρονικό διάστημα επισημαίνει στην 
αναφορά του ο κ. Ζουμπουλής-στον απόηχο της Συνόδου, γι
νόμαστε καθημερινά δέκτες αμείωτων αισθημάτων θαυμασμού 
προς την Ελληνική Αστυνομία, γιό το  έργο που πρόσφερε στην 
Κέρκυρα και που, όπως πανθομολογήθηκε, υπερέβη το ανθρω- 
πίνως δυνατό, ώστε να αποτελεί πλέον παράδειγμα στα άλλα 
Κράτη, για τις Συνόδους του μέλλοντος".

S O  κ. Jules Dassin, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελίνα Μερ- 
κούρη, ευχαριστεί τον Διοικητή και το Προσωπικό του Α.Τ. ΟΑ- 
ΚΑ για την συνεισφορά του στην πραγματοποίηση μιας σπά
νιας και πολύτιμης βραδιάς, που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο 
στη μνήμη της Μελίνας.

S H  Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Των Εν Κουφαλίοις 
Καβακλιωτών "ΤΟ ΚΑΒΑΚΛΓ κ.Παγώνα Σεϊτανίδου-Ζαρογουλί- 
6ου εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του συλλόγου αλλά και 
των μελών του, ευχαριστεί το  προσωπικό του Α.Τ. Γιαννι
τσ ώ ν για τα μέτρα που έλαβε στην τοπική εμποροπανήγυρη.

S H  κ. Ελένη Τσουργιάνη κάτοικος Κορυδαλλού, ευχαριστεί το 
προσωπικό των Κεντρικών Ιατρείων Πειραιά της Ελληνικής Α
στυνομίας, και ιδιαίτερα τον κ. ΜΠΡΑΒΙΛΙΚΑ, διότι της παρέδω
σαν την τσάντα που είχε χάσει με περιεχόμενο μεγάλης αξίας 
και διάφορα προσωπικά αντικείμενα αξίας.

S H  (ΠΑΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ευχαριστεί την Γ Α Λ Α ,  για 
όλα τα προληπτικά μέτρα που έλαβε πριν, κατά την διάρκεια 
και μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ - ΛΑ
ΡΙΣΑΣ που έγινε πρόσφατα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης και 
που είχαν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή των οποιονδήποτε ε 
πεισοδίων σε βάρος της αποστολής της ομόδος και των Λα- 
ρισαίων φιλάθλων.

S O  δημοσιογράφος κ. Γιώργος Βαξεβανίδης, σε ευχαριστήρια ε 
πιστολή του που απευθύνει προς το  Διοικητή της Τουριστικής 
Α στυνομίας Ράδου κ. Κων/νο Βροντάκη, επισημαίνει: "Μ'αυτή 
μου την επιστολή επιθυμώ νοκσας ευχαριστήσω γιατί σε μια 
δύσκολη για μένα ώρα σταθήκατε στο πλευρό μου σαν ειλι
κρινής φίλος, παρά το γεγονός ότι δεν είχα την τύχη να σας 
γνωρίσω προσωπικά. Σε στιγμές που όλοι οι δρόμοι εξυπηρέ
τησής μουαπό το ελληνικό δημόσιο είχαν κλείσει, η δική σας 
βοήθεια επιβεβαίωσε μια παλιά μου πεποίθηση, ότι η ανθρωπιά 
και η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελούν βασικές αρχές των 
ανδρών της Αστυνομίας μας. Χωρίς να θέλω να θίξω τη με
τριοφροσύνη σας, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να γνω
στοποιήσω στον Αρχηγό του σώματος και στο περιοδικό μας 
την "Αστυνομική Επιθεώρηση" αυτή την επιστολή. Νομίζω πως 
μου δίνει αυτό το  δικαίωμα η θητεία μου επί 40 χρόνια στη 
δημοσιογραφία".

S O  Δήμαρχος Πόρου κ. Τριαντάφυλλος Γεώργιος ευχαριστεί 
θερμό και συγχαίρει εκ μέρους όλων των Δημοτών, τον Διο- 
κητή και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Πάρου για την μεγάλη και 
αποφασιστική συμβολή τους στην κατάσβεση των δύο πυρ- 
καϊών που έπληξαν πρόσφατα το νησί τους.

S O  Πρόεδρος του Συνδέσμου "Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας" κ. 
Σπύρος Καμαλάκης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ. 
και των μελών του Συνδέσμου για την αμέριστη συνδρομή του 
Διοικητή και όλου του προσωπικού του Α.Τ. Δ ελ φ ώ ν  για την 
επιτυχία του 2ου Συμποσίου Ελληνο-Αιγυπτιακών Σχέσεων που 
έγινε πρόσφατα στους Δελφούς. Στην ευχαριστήρια επιστολή 
του επισημαίνει τα παρακάτω: "Ολως ιδιαιτέρως θα ήθελα να 
αναφερθώ στις υπηρεσίες που παρείχαν στον Αιγύπτιο Υπουρ
γό επί των Επενδύσεων, κ. Mohedin El Ghareeb. Αναχωρώντας 
ο κ. Υπουργός, με παρεκόλεσε όπως και εκ μέρους του ανα
φερθώ ιδιαιτέρως στην προθυμία και στην επιμελή τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας από όλο το προσωπικό του Α.Τ. Δελφών". 

S O  Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Α Παγκοσμίου 
Συνεδρίου Θρακών και Δήμαρχος Φερών κ,Γεώργιος Ντόλιος, 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Διοικητή και 
όλο το προσωπικό του Α.Τ. Φ ερώ ν για τη συμπαράστασή 
τους κατά τη διάρκεια του Α Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών. 

S O  κ. Αναστάσιος Κουρμπέτης Ιδιοκτήτης καταστήματος στη 
Θεσ/νίκη, ευχαριστεί θερμό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και ι
διαίτερα όλο το προσωπικό των MET, οι οποίοι με τις πεζές 
περιπολίες τους δημιουργούν ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας 
στους καταστηματάρχες της περιοχής και βοηθούν επίσης, με 
τις συστάσεις και τις υποδείξεις τους, σε πολλούς τομείς.

S O  καλλιτεχνικός διευθυντής του 12ου Διεθνούς Χορωδιακού 
Φεστιβάλ Καρδίτσας κ. Νίκος Ευθυμιάδης, αισθάνεται την υπο
χρέωση να εκφρόσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον 
Δ/ντή και όλους τους Αστυνομικούς της Αστυν. Σχολής Καρ
δίτσας, για την αμέριστη συμπαράσταση και την ουσιαστική 
συμβολή τους, στην μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων που ο
λοκληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες στην πόλη τους.

S O i κ.κ Γεώργιος Χαζονίδης, Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Παύλος Πα- 
παδόπουλος και Αναστάσιος Μαρίτας, όλοι ιδιοκτήτες τουρι
στικών επιχειρήσεων στην παραλία Οφρυνίου ΙΤούζλα) Καβά
λας, με τη λήξη της θερινής περιόδου, αισθάνονται την ανάγκη 
να ευχαριστήσουν την Διοικητή και όλο το  προσωπικό του 
Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Καβάλας καθώς και το 
Διοικητή και προσωπικό του Αστυν. Σταθμού Ο ρφανίου, για 
την πολύτιμη προσφορά τους και την συμπαράστασή τους με 
συμβουλές και κατευθύνσεις, γεγονός που είχε σαν συνέπεια 
την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στην περιοχή.
Το περιοδικό μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για 

την άμεση συνδρομή τους και την πρόθυμη διευκόλυνση που μας 
προσέφεραν στο έργο μας, τους Διοικητές και το προσωπικό των 
παρακάτω υπηρεσιών: Φ ω τογραφικά Τμήμα Δ /νσ ης Εγκλημα
το λ ο γ ιώ ν  Ερευνών/Υ,Δ.Τ., Τμήμα Α σ φ άλειας και Γραφ είο  
Εγκληματολογικώ ν Ερευνών τη ς  Α.Δ. Ιω αννίνω ν, Αστυν. 
Δ/νσ η Π ιερίας και ειδικά το  Α.Τ. Λ ιτοχώ ρου, Τμήμα Τρο
χαίας Α ιγάλεω , Συντονιστικά Οργανο Δ ίω ξης Ν αρκω τικώ ν..
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Ο ΡΟ Ι 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.

Ο  υποβαλλόμενες εργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δεκτυλο- 
γραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλκό κα υπο
γράφονται επό 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 ΠΕΡΙΟΔΚΟ 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 τωνκαταχωρουμένων διαφημίσεων 
έχουν καθορισθεί ως εξής:

1οεσώφυλλοεξωφύλλου: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 αγγελιόοημο 20%  και ΦΠΑ18%, οοποίος 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 καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχε
τική πληροφορία δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού 
(τηλ. 8070.401).-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό 
Αστυνομική Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα), 

για ένα χρόνο C12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ αριθμόν.................................

ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1 .500 Δ ρ α χ μ ές .

Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει 
από το τεύ χ ο ς .......................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ......................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:......................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................
(Υπογραφή).......................................................................................

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΤΟ Υ ΥΠ Ο ΥΡΓ.ΔΗΜ . ΤΑΞΗΣ
Αριστοτέλους 175.112 51. Αθήνα

Διευθυντής: Α ο τ / μ ο ς  Α '  Χ ρ ή ο τ ο ς  

Μ α κρ ής ,  Αρχισυντάκτης: Α ο τ / μ ο ς  Β' 

Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Μ π ο ύ ρ χ α ς ,  Ηλεκτρονική 

σελιδοποίηση: Α ν θ / μ ο ς  Κων. Κ α ρα -  

γ ιάννης, Σύνταξη: Π.Υ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  

Χ ονδ ρ ομ α τ ίδ η ς .  Ανθ/μος  Κων. Κα- 

τσ ιν ο ύλ α ς ,  Αρχ/κας Κων. Κούρος .  

Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτ η  Κοκκ ίνου.  Π.Υ. Φώ

τ ιο ς  Μ ο κ ρ ο ζ α χ ό η ο υ λ ο ς ,  Γραμμα

τεία: Υπ αοτ/μος  Α. Κων. Δ α νούσ ης .  
Π.Υ. Μαρ ία  Κω νοταντοπούλου , Π.Υ. 

Κων. Π λ ε υ ρ ι τ ά κ η ς .  Φ ω τογραφ ικό  

Αρχείο: Α ο τ/ κ α ς  Σ ερ α φ ε ίμ  Τ σ οχ α -  

ντάρπς. Διαχείριση: π.Υ. Ανα σ τα σ ία  
Κ α ρ α μ ε ο ί ν η ,  Δ ιεκπ ερ α ίω ση :  Π.Υ. 

Γεώ ργ ιος  Βόλος. Φωτογραφίες: Α ρ 

χ/κας Mix. Ρ α φ τόπουλος ,  Αοτ/κας  
Ευάγγ. Παπατο ίμπας.

Τηλέφωνα
Διευθυντής: 8672.573, Αρχισυντά

κτης: 8 654 .654 , Σ υντάκτες: 8674. 
230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείρι
ση: 8655.505, Διεκπεραίωση: 8677. 
0 7 4 , Φ ω τογραφ ικό  Σ υ ν ε ρ γ ε ίο :  
5247.616. Fax: 8676.633.

Φιλμς - Μοντάζ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Α.Ε.Β.Ε.

Αυλώνος 152 - Αθήνα

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Ηρακλείου 145, Περισσός
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Σε μια μικρή πόλη της Μ ακε δον ία ς  
μας,  καθ ισμέν οι  σ’ ένα ηλιόλουστο  
ζαχαροπλαστε ίο,  μερ ικο ί  νέοι  συζη-  
τοΰ^^το^λλΌν^που^

Είνα. μια π ρ αγμ ατ ι κή ευκ α ι ρ ία .  ΕΑέν^ \ 1  Ρ * “ Bew ,,Βνέ*η »Ρ»»Αημη P* ™
11 ύψ ος  αου.  Για τις γυ ν α ί κ ες  το όρια ε ί 

ναι  ακριΒώς 1.6S μ., μόνο οι ovGpcc
Με πέντε βμ ηνα  φ ο ίτησης  γ ίν εσα ι  αστ 
φ ύλακας  και με οκτώ Α ξ ιω ματ ικό

ρέλλα! Μπορώ να 
επ ιτύχω  κι εγώ 
στην Αστυνομ ία .  Λ
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