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Αστυνομική Επιθεώρηση - 3  - Ιανουάριος 1 9 9 5



Ευρωπαϊκή Έυωσ

του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Θωμά Μαλιάγκα

Ιστορικό
Την Άνοιξη του 1984, οι οδηγοί φορτηγών που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές, αγανακτισμένοι από τις διοικητικές καθυστερήσεις, εκ

δήλωσαν τη δυσαρέσκεια τους μπλοκάροντας πολλά σημεία Ευρωπαϊ

κών συνοριακών διόδων.
Αυτή η θεαματική ενέργεια, που διήρκεσε πολλές μέρες, έκανε α

ντιληπτή σε κάποια κράτη - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη δια

φορά που υπήρχε μεταξύ της οικονομικής πραγματικότητας, του πολι

τικού διαλόγου στην Ευρώπη και της καθημερινής πρακτικής των 

διοικήσεων.
Οι Κυβερνήσεις έπρεπε να αντιδράσουν, ιδιαίτερα αυτές που ήταν 

οι κυριότεροι πρωτεργάτες της οικοδόμησης της Ευρώπης.

Η Γαλλία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, υπογράφο

ντας στις 13 Ιουλίου 1984 τη Συμφωνία του Sarrebruck, παγίωσαν τα 

πρώτα μέτρα που αποσκοπούσαν στη σταδιακή κατάργηση του ελέγχου 

των προσώπων στα σύνορα των δύο χωρών.

Την ίδια εποχή, τα κράτη της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμ
βούργο) είχαν κάνει ένα παρόμοιο βήμα με τη γειτονική τους Γερμανία.

Ακολούθησε, στα τέλη του 1984, μία ανταλλαγή επιστολών μεταξύ 

των Κυβερνήσεων αυτών των πέντε χωρών, που δήλωνε την επιθυμία 

τους να εργαστούν από κοινού για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που 

θα επέτρεπαν να μειωθούν, όσο γίνεται, τα εμπόδια κατά τη διέλευση 

των συνόρων από πρόσωπα ή εμπορεύματα.
Αυτές οι πέντε χώρες ενώθηκαν για να δηλώσουν σταθερά στον 

κόσμο την εικόνα μιας Ευρώπης ελεύθερης και ενωμένης.
Στις 14 Ιουλίου 1985, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπον

διακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κά
τω Χωρών, υπέγραψαν στο Schengen, ένα μικρά χωριό του

Λουξεμβούργου, στην πεδιάδα Mosellane, στα σύνορα με Γερ
μανία και Γαλλία, μια συμφωνία που αποσκοπεί "...στην ελεύθε
ρη διέλευση των εσωτερικών συνόρων από όλους τους υπη
κόους των κρατών μελών και ...στην ελεύθερη κυκλοφορία ε 
μπορευμάτων και υπηρεσιών".

Τα ως άνω ιδρυτικά κράτη - μέλη της Συμφωνίας Schengen, ξανα- 
βρέθηκαν στον ίδιο χώρο στις 19-6-1990 και υπέγραψαν εκεί τη 
Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας της 14-6-85, σχετικά με τη 

σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα κατά την κυκλο

φορία των προσώπων και της διευκόλυνσης της μεταφοράς και της 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Στις παραπάνω Συμφωνίες Schengen προσεχώρησαν σταδιακά και 

άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, απαραίτητης προϋπόθεσης 

για προσχώρηση Κρότους στη Συμφωνία: Ιταλία στις 27-11-90 στο Πα

ρίσι, Ισπανία και Πορτογαλία στις 25-6-91 στη Βόννη, και Ελλάδα 6- 
11 -92 στη Μαδρίτη.

Εκτός της Συμφωνίας Schengen είναι σήμερα η Μεγάλη Βρετανία 

και η Ιρλανδία, ενώ η Δανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στη Συμφω

νία στις 24-5-1994 και εκτιμάται ότι η προσχώρησή της θα υλοποιηθεί 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 1995, οπότε τοποθετείται και η προσχώ

ρηση της Αυστρίας, ήδη παρατηρητή από 1-7-1994 στην εν λόγω Συμ

φωνία.
Η Συμφωνία Schengen είναι μια διακρατική συμφωνία των 

εννέα από τα δώδεκα, σήμερα, κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, με σκοπό την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ιδέας, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των αγαθών, που 
διαγράφει τετελεσμένα την προοπτική της "...ένωσης των 
λαών των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

Η Συμφωνία του Schengen
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Σημασία
Η οριστικοποίηση της αλληλεγγύης τους είναι η θέληση, σαφώς εκ

πεφρασμένη από τις πέντε χώρες, οι οποίες πήραν την πρωτοβουλία 

να κάνουν την κίνηση για να πραγματοποιήσουν την ευχή τους, που είχε 

δηλωθεί τριάντα χρόνια πριν να εξασφαλιστεί η ολοκληρωτική ελευθε

ρία για τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα τα κεφάλαια και τις υπηρεσίες.

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, που εφαρμόστηκε την 1η Ιανουάριου 

1993 με την Ενιαία Πράξη, σημαίνει επίσης και τη δημιουργία ενός κοι

νού - ενιαίου χώρου. Αυτή η πράξη πρέπει να μετατρέψει σε πραγμα

τικότητα σταθερή για τις δώδεκα χώρες - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων, ένα χώρο που μέχρι τότε ήταν χωρισμένος από πολλά εμπό

δια.
Αυτή η κατάργηση των συνόρων έχει για τα πρόσωπα συμβολική 

σημασία, το ότι δηλαδή ανήκουν σε μια νέα ολότητα πιο μεγάλη. Για τις 

διοικήσεις, αυτό συνεπάγεται την άρση των πραγματικών εμποδίων και 

το τέλος των συστηματικών εξακριβώσεων στα εσωτερικό σύνορα της 

Κοινότητας.

Στον τομέα της ελευθερίας όλα είναι σχετικό και είναι μάταιο να 

θέλουμε να τη διακηρύσσουμε χωρίς να παρέχουμε τα μέσα για να την 

απολαμβάνουμε. Ελευθερία και ασφάλεια αποτελούν αναπόσπαστο ζευ
γάρι. Η ενιαία πράξη κηρύσσει τις αρχές ότι πρέπει να γίνουμε ρεαλι

στές για να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να επωφεληθούν και όχι 

μόνο να υποστούν τις διαφωνίες.

Το Σύμφωνο Schengen, που υπεγρόφη πριν να συζητηθεί ουσιαστικό 

η Ενιαία Πράξη, 

θεω ρείτα ι ως 

"πρόδρομος".

Ολες οι πάγιες 

α π ο φ ά σ ε ις  

που ελήφθη- 

σαν για την ε 

φαρμογή του, 
ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι 

με ενδιαφέρον 

όχι μόνο από 

το σύνολο των 

χωρών - με

λών των Ευρω

παϊκών Κοι

νοτήτων, αλλά 

επίσης και από 

τις χώρες που 

αντιμετωπίζο 
υν το πρόβλη

μα διασυνο

ριακής κυκλο

φορίας.

Ο χώρος 
Schengen, 
ένα πεδίο 
ελεύθερης  
κυκλοφο

ρίας
Ο πραγμα

τισμός είναι -
στον τομέα της ασφάλειας- συχνά η οδός της σύνεσης. Το ίδιο κίνητρο 

και η σύγκλιση των συμφερόντων ένωσαν τους πέντε πρώτους εταί

ρους στο Schengen για να αποφασίσουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα 

για την πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία. Ο ύστατος στόχος είναι η 

δημιουργία ενός κοινού χώρου, ασφαλώς πιο περιορισμένου απ' αυτόν 

των χωρών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που όμως επιτρέπει μια κυ

κλοφορία χωρίς εμπόδια για όλους τους υπήκοους της Κοινότητας.

Αυτός ο στόχος βρίσκεται σε απόλυτη σύγκλιση με τις Συνθήκες 

που θέσπισαν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που συμπληρώθηκαν από την 

ενιαία ευρωπαϊκή πράξη και μετά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που 
δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών - μελών 

της Συμφωνίας Schengen, δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εσωτε

ρική ασφάλεια αυτών των Κρατών.

Το πόρισμα της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων πρέπει να 

είναι καλύτερη συνεργασία και συντονισμός στην πολιτική που ακολου

θείται στο θέμα χορήγησης των visa, παραμονής των αλλοδαπών και 

εφαρμογής του δικαιώματος ασύλου, καθώς και μεταξύ των εθνικών 

αρμοδίων υπηρεσιών σε θέματα αστυνομίας και ασφαλείας. Σ' αυτά τα 

μέτρα, πρέπει να προσθέσουμε ακόμη την εναρμόνιση των δικαστικών 

διαδικασιών, τις φορολογικές ρυθμίσεις, τις τελωνειακές καθώς και της 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Μια τέτοια εξέλιξη ήταν αδιανόητη χωρίς κάποια οριοθέτηση των 

τομέων και του αναλογούντος χώρου ελευθερίας. Δύο σειρές μέτρων 

έχουν προβλεφθεί από τη Συμφωνία. Αυτά που είναι βραχυπρόθεσμα 

εφαρμόσιμα, και αυτά που μακρυπρόθεσμα, χρειάζονται τη συζήτηση

των πάγιων δια

τάξεω ν για να 
εφαρμοστούν.

Τα βραχυ
πρόθεσμα 
εφ αρμόσ ι
μα μέτρα
(αντικείμενο 

του κεφαλαίου I 

της Συμφωνίας) 

έπρεπε να διευ

κολύνουν αμέ

σως την κυκλο

φορία των προ

σώπων μεταξύ 

των χωρών - ε 

ταίρων. Ετέθη- 

καν αυτά σε ι

σχύ από τη 

στιγμή της υπο
γραφής της 

Συμφωνίας ε 
κτός από κά

ποια, μεταξύ 

αυτών των ο
ποίων η ημερο

μηνία έναρξης 
ισχύος μετατέ

θηκε για την 1 η 

Ι α ν ο υ α ρ ίο υ  
1986. Αυτά συ-

νίσταντο ουσιαστικά στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τουριστικών ο

χημάτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών - εταίρων με
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δεσμεύσεις γενικού χαρακτήρα, που αποσκοπούν να εντείνουν τις α

νταλλαγές πληροφοριών ή να εναρμονίσουν κάποιους διοικητικούς ή δι

καστικούς κανονισμούς.

Τα εφαρμόσιμα  
μακροπρόθεσμα μέτρα

είχαν ως στόχο, αντιθέτως, να επιτρέψουν την ελευθερία κινήσεως 

όσο πιο τέλεια γίνεται. Τα πλέον δύσκολα να επιλυθούν προβλήματα 

αφορούσαν, ουσιαστικά, τη διασφάλιση της ασφάλειας και της τάξης, 

που μπορούσε να απειληθεί από την κατάργηση των συστηματικών ε 

λέγχων.
Αυτό συνεπάγετο αγώνα κατά της παράνομης εισηγητικής μετανά

στευσης υπηκόων κρατών - μη μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ε 

ναρμόνιση για το χειρισμό των αιτήσεων ασύλου καθώς και των συν
θηκών χορήγησης των visa. Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδιαίτε
ρα για ευαίσθητα υλικό, χρειαζόταν επίσης την τελειοποίηση κοινών κα
νονισμών.

Συγκεκριμένα, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να καταργήσουν 
”...ει δυνατόν πριν την 1η Ιανουαρίου 1990" τους ελέγχους στα κοινά 

σύνορα και να τους μετατοπίσουν στα εξωτερικά σύνορα του χώρου 

Schengen.

Οι τομείς  αρμοδιότητας
Η απλή διακήρυξη της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ

σώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, αποκαλύπτει τελικά μια 

πραγματικότητα εξαιρετικά σύνθετη.
Ελεύθερη κυκλοφορία δεν σημαίνει -στο πνεύμα των πρω

τεργατών της Συμφωνίας Schengen της 14ης Ιουλίου 1985- 
απουσία ελέγχου. Αντιθέτως, δεν πρέπει να συνδέουμε με αυ
τό το σκεπτκό τις έννοιες της επιείκειας, της συγκαταβατικό- 
τητας και της ανασφάλειας.

Πάγια μέτρα πρέπει να συζητηθούν ώστε να μπορέσει να τεθεί σε 

εφαρμογή αυτή η συμφωνία, η πιο σημαντική αλλά επίσης και η πιο συμ

βατική στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα χειριζόμενα θέματα είναι πολλά και μπορούν να δώσουν την ε 

ντύπωση σε κάποιους, ότι δεν έχουν καμμία σχέση μεταξύ τους. Στην 

πραγματικότητα, όλα απαντούν σε ένα διπλό πρόβλημα: την εναρμόνιση 

των κανονισμών και "...την πρόληψη οποιοσδήποτε έλλειψης ασφά
λειας".

Το πρώτο και το πιο σπουδαίο των θεμάτων, αυτό εκ του οποίου 

όλα απορρέουν, είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Αυτή η 

αρχή συνεπάγεται για το χώρο Schengen, το άνοιγμα των εσωτερικών 

συνόρων. Αυτό σημαίνει αφ' ενός την κατάργηση των ελέγχων στα ε 

σωτερικά σύνορα και αφ' ετέρου τη μετατόπιση αυτών στα εξωτερικά 
σύνορα.

Η άλλη συνέπεια είναι η εναρμόνιση των κανονισμών που αφορούν 
την παραμονή και την κυκλοφορία των αλλοδαπών στο εσωτερικό αυ

τού του χώρου.

Η ελευθερία δεν έχει νόημα όταν στη χρήση της εμπλέκεται βία ή 

αταξία. Η πρόβλεψη του προβλήματος δεν είναι κάτι παράδοξο για τους 

σώφρονες. Η ενίσχυση της συνεργασίας στο θέμα της ασφάλειας 

θεωρείται λοιπόν λογικά ως το συμπλήρωμα του χώρου ελευθερίας 

που δίνεται σε όλα τα άτομα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό αυτού 
του χώρου.

Οι δύο πόλοι της ασφάλειας, που είναι η αστυνομική συνεργασία με 

τις πολύμορφες πλευρές της και η δικαστική συνεργασία, αποτελούν 

έτσι το δεύτερο μεγάλο θέμα εξέτασης.

Η αναγκαιότητα της ασφάλειας γίνεται κοινή ανησυχία όλων, διότι η 

έλλειψη ασφάλειας σε έναν από τους εταίρους θα έχει επιπτώσεις σε 

όλους του άλλους. Η πιο σημαντική συνέπεια της καινοτομίας που απο
τελε ί αυτός ο νέος χώρος χωρίς εμπόδια ελέγχου σε κάθε κράτος 

είναι μία άλλη καινοτομία. Η διαθεσιμότητα από κοινού επισημάνσεων 
προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων μέσω ενός αυτοματοποιημένου 

συστήματος πληροφοριών.

Για τη διατήρηση της τάξεως και της ασφάλειας στο χώρο Schen

gen, η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας πρόβλεψε διατάξεις αστυ
νομικής και δικαστικής συνεργασίας, ως και ένα εναρμονισμένο και αυ
τοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών Schengen IS.I.S.I, που παρέχει 

τη δυνατότητα στα συμβαλλόμενα Κράτη - Μέλη Schengen να διαθέ

τουν ανά πάσα στιγμή ένα αρχείο πληροφοριών - δεδομένων, όμοιο με
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αυτό των άλλων κρατών - μελών Schengen, μέσω ενός κεντρικού πλη

ροφοριακού συστήματος (C. SIS), που εδρεύει στο Στρασβούργο και της 

δικτυωτής ανάπτυξης των περιφερειακών εθνικών συστημάτων (IN. SIS) 

των κρατών - μελών, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, η 

χορήγηση θεωρήσεων και των ελέγχων στο εσωτερικό των Κρατών - 

Μελών.

Σε κάθε συμβαλλόμενο Κρότος - Μέλος Schengen και παρά το Ε

θνικό Σύστημα Πληροφοριών (Ν. SIS), προκειμένου να μπορεί τούτο να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας του, που επιβάλλονται από 

τη Σύμβαση Εφαρμογής Schengen, δημιουργείται ένας συμπληρω
ματικός μηχανισμός, απαραίτητος για την ηλεκτρονική αυτομα
τοποιημένη εφαρμογή του συστήματος, με κεντρική αρμοδιό
τητα διαχείρισης των πληροφοριών του Ν. SIS, καλούμενο 
Sirene. Τα Εθνικά Γραφεία Sirene, εκτός των άλλων, αποτε
λούν τα μοναδικά ανθρώπινα σημεία επαφής μεταξύ των συμ- 
βαλλομένων μερών, εντός του αυτοματοποιημένου ηλεκτρονι
κού συστήματος Schengen (S.I.S.).

Τα Sirene σαν νομική ενότητα, δεν είναι παρά επιχειρησιακό όργανα, 

τα οποία ενεργούν στο όνομα της χώρας τους, εντός του κύκλου των 

διεθνών εταίρων και σαν λειτουργική οντότητα σύμφωνα με τους κα
νόνες που θεσπίζει κάθε Κρότος - Μέλος Schengen.

Αυτό το σύστημα πληροφοριών δεν προβλεπόταν ως απολύτως ε 

πείγον από τη Συμφωνία Schengen. Η αναγκαιότητά του επιβλήθηκε σιγά 

- σιγά όσο εξελισσόταν και αποσαφηνιζόταν η σκέψη σχετικό με τα 

πάγια μέτρα προς εφαρμογή για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι 

όροι της Συμφωνίας.

Η μεταφορά και η κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι ένα άλλο 

μεγάλο ζήτημα, που χρειάζεται σύνθετες συνομιλίες.

Τα επακόλουθα μιας απελευθέρωσης, δηλαδή μιας απλής εναρμό

νισης, των διαδικασιών ή της ρύθμισης σ' αυτόν τον τομέα δραστηριό

τητας γίνονται αισθητά σε τομείς εξ  ίσου ποικίλους όπως η οικονομία, 

η φορολογία, οι υγειονομικές ή κτηνιατρικές υπηρεσίες, το περιβάλον, 
δηλαδή η υπεράσπιση όταν εμπλέκονται ευαίσθητες ύλες.

Τέλος, εάν καμμία φορά είναι απαραίτητο να προβλέψουμε τις αρ

νητικές συνέπειες, που ανάγονται στη χρήση της ελευθερίας, είναι τότε 

πάντοτε απαραίτητο να σκαφτούμε την προστασία του πολίτη έναντι 

υπερβάσεων, που πάντα είναι πιθανές και ανάγονται στις ρυθμίσεις.

Οι μοντέρνες κοινωνίες χρειάζονται σχέσεις όλο και πιο 
πολύπλοκες, που γεννούν ανταλλαγές πληροφοριών πόσης 
φύσεως. Η Συμφωνία του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 δεν γλύτω

σε από αυτό το φαινόμενο. Για να γίνει εφαρμόσιμη στο σύνολό της, 

χρειάστηκε να συμπληρωθεί από μία Σύμβαση Εφαρμογής. Αυτή, υπα

γορεύοντας κανόνες και θε

σπίζοντας ανταλλαγές πλη

ροφοριών μεταξύ των συμ- 

βαλλομένων μερών, δεν θα 

μπορούσε να αγνοήσει την 

προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ι

διαίτερες, λοιπόν, διατάξεις 

ηροβλέφθηκαν για να εγ- 

γυηθούν το σεβασμό των α

τομικών ελευθεριών.

Εκατό σαράντα δύο άρ
θρα, υποδιαιρεμένα σε ο

κτώ κεφάλαια, στα οποία 

πρέπει να προσθέσουμε τις 

τελικές ρήτρες, που περιέ

χουν μία τελική πράξη, συμπληρωμένη με μία κοινή δήλωση και μονο

μερείς δηλώσεις, καθώς και δύο κοινές δηλώσεις των Υπουργών και 

Γραμματέων του Κράτους, που συνήλθαν στο Schengen την Ι9η Ιουνίου 

1990 αποτελούν τις απαραίτητες διατάξεις για την υλοποίηση των μα

κροπρόθεσμων στόχων, που προβλέπεται από τη Συμφωνία που υπε- 
γράφη πέντε χρόνια νωρίτερα στην ίδια τοποθεσία.

Αυτό το δεύτερο ραντεβού του Schengen δείχνει το δεύτερο στά
διο αυτής της μακρύς πορείας προς την "ελεύθερη κυκλοφορία". Η Σύμ

βαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, που κάθε εταίρος οφείλει 

να επικυρώσει, είναι η νομική βάση στην οποία θα στηριχτούν οι ειδικοί 

για να επεξεργασθούν κι έπειτα να εφαρμόσουν τις πρακτικές διατά

ξεις, οι οποίες μέρα με τη μέρα θα μεταμορφώσουν μία μεγάλη ιδέα 

σε πραγματικότητα.

Επίλογος
Οι εξελίξεις στο Schengen βαίνουν σήμερα προς την επίτευξη του 

στόχου της Συμφωνίας. Μετά μία δεκαετή προσπάθεια και πολλή δου

λειά ορισμένων ανθρώπων του χώρου Schengen, έρχεται η δικαίωση, 

το όραμά τους γίνεται πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή ιδέα γίνεται πράξη.
Ολα είναι έτοιμα για την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Ε

φαρμογής Schengen πιθανώτατα στις 26-3-1995, αφού από 
22-12-1994 και έως τότε θα υπάρξει μία δοκιμαστική χρονική 
περίοδος.

Την ως άνω ημερομηνία, εφ ' όσον διαπιστωθεί με απόφαση της Ε

κτελεστικής Επιτροπής (Σύνοδος Υπουργών Schengenl ότι τα αντισταθ
μιστικά μέτρα (αποτελεσματικοί έλεγχοι εξωτερικών συνόρων, διαμόρ

φωση των αεροδρομίων και Επιχειρησιακό S.I.S. = Schengen Information 

System) διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας στο χώρο Schen

gen, μετά την κατάργηση των ελέγχωγ στα εσωτερικά σύνορα για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών, έχουν πληρω

θεί, θα ανοίξουν τα εσωτερικά σύνορα των Κρατών - Μελών Schengen 

και θα αρχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής ως 
και οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Schengen. Πρέπει να ση

μειωθεί ότι από τα εννέα κράτη - Μέλη Schengen, σήμερα τα επτά έ 

χουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τη Σύμβαση Schengen.
Η Ιταλία και η χώρα μας έχουν ακόμη ορισμένες εκκρεμό

τητες έναντι του Schengen, που σημαίνει ότι για τα δύο αυτά 
Κράτη - Μέλη δεν θα ισχύσει προς το παρόν η Σύμβαση Εφαρ
μογής Schengen, πράγμα που εκτιμάται ότι θα γίνει προς το 
τέλος του 1995 ή τις αρχές του 1996. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για τη χώρα μας εκκρεμούν νομικές και τεχνικές λεπτομέ
ρειες. □
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Κάποιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες 

για το ελληνικό δίκαιο ανηλίκων

του ΑΝΕΣΤΗ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, 
Πρωτόδικη Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αστυνομίας
Η αστυνομία, που είναι οργανωμένη στη Μεγ. Βρεττανία σε τοπική 

βάση (δηλαδή σε κατά τόπους περιοχέςΙ διαδραματίζει, όπως σ' όλο 

τον κόσμο, πρωταρχικό ρόλο στην ανίχνευση και δίωξη του εγκλήματος 

και στη χώρα αυτή. Οι υποψήφιοι αστυνομικοί, πριν εισέλθουν στο σώ

μα, εκπαιδεύονται σε ειδικό κέντρα, που στην Αγγλία ονομάζονται "πε

ριφερειακό εκπαιδευτικό κέντρα" (District Training Centers) και στη Σκω

τία "αστυνομικό κολλέγια" (Police Colleges). Ευθύνη για την εκπαίδευση 

στα κέντρα αυτό έχουν οι εν υπηρεσία Ιπαλαιότεροι) αστυνομικοί. Η αρ

χική εκπαίδευση αναφέρεται στα γενικά αστυνομικό καθήκοντα με έμ

φαση στην πρακτική εφαρμογή των νόμων και στις διάφορες διαδικα-

Ο ρόλος 
της αστυνομίας 

στις παραβάσεις 
ανηλίκων 

στη Μεγάλη Βρεττανία

Το νομικό πλαίσιο
Ο ποινικός νόμος στη Μεγάλη Βρεττανία διακρίνει τους παραβάτες 

σε: α) ενηλίκους, ήτοι αυτούς που άγουν ηλικία 17 ετών ή παραπάνω 

και β) ανηλίκους, ήτοι αυτούς που άγουν ηλικία κάτω των 17 ετών. Μόλις 

γίνει 17 ετών ο Βρεττανός πολίτης αντιμετωπίζει ως ποινικό ενήλικος 
στο δικαστήριο των magistrates, του οποίου οι συνεδριάσεις είναι δη

μόσιες, ενώ προηγουμένως αρμόδιο καθ' ύλη είναι βασικό το Δικα

στήριο των Ανηλίκων, του οποίου οι συνεδριάσεις δεν είναι προσιτές 

στο κοινό. Για ορισμένες ωστόσο πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως η 

κλοπή ή η ληστεία, ο ανήλικος Βρεττανός έχει δικαίωμα να προτιμήσει 

να δικαστεί από το Δικαστήριο του θρόνου (Crown Court).

Οι ανήλικοι στη Μεγάλη Βρεττανία διακρίνονται βασικά σε α) παιδιά 

(children) και βΙ νεαρό πρόσωπα (young persons). Στην μεν Αγγλία και 

Ουαλλία παιδιά είναι όσοι έχουν ηλικία από 10 ετών ως και το 13ο έτος 

τους συμπληρωμένο και νεαρό πρόσωπα όσοι έχουν ηλικία από 14 ετών 

ως το 16ο έτος τους συμπληρωμένο, στη δε Σκωτία παιδιά λογίζονται 
όσοι έχουν ηλικία 8 ετών και άνω. Παιδιά κάτω των 10 ετών στην Αγγλία 

και Ουαλλία και κάτω των 8 ετών στην Σκωτία δεν μπορούν να καταδι- 

κασθούν για οιανδήποτε παράβαση. Ανήλικος όμως ηλικίας μικρότερης 

των 10 (ή 8) ετών, ο οποίος διαπράττει πράξη που θεωρείται ποινικό 

αδίκημα για τους άνω των 10 (ή 8) ετών, μπορεί να παραπεμφθεί για 

να δικασθεί απ' το δικαστήριο των magistrates, κατά την πολιτική του 

δικαιοδοσία, για να κριθεί δηλαδή αν πρέπει ν' ανατεθεί η επιμέλεια 

του σε πρόσωπο ή οργανισμό άλλον απ' αυτόν που την είχε κατά το 

χρόνο της παράβασης. Παιδιά ηλικίας 10 (ή 8 στη Σκωτία) ως 13 ετών 
συμπληρωμένων είναι δυνατό να καταδικασθούν μόνον αν η κατηγορία 

αποδείξει όχι απλώς ότι αυτό διέπραξαν την παράβαση, αλλά και ότι 

γνώριζαν πως η πράξη τους δεν ήταν επιτρεπτή.
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σίες στις οποίες εμπλέ

κονται αστυνομικά όργα

να. Αλλά και μετέπειτα 

(κατά τη διάρκεια της θη

τείας τους) προβλέπεται 

ειδική εκπαίδευση των α

στυνομικών οργάνων, η 

εκπαίδευση δε αυτή στην 

Αγγλία περιλαμβάνει σει

ρά μαθημάτων σε ετήσια 
βάση στο αστυνομικό κολ- 

λέγιο του Hamshire, ενώ 

στη Σκωτία γίνεται ειδική 

εκπαίδευση για βαθμοφό

ρους, διάρκειας 3-6 μη

νών.

Πολύ σημαντικός είναι 

ο ρόλος της αστυνομίας 

και στην περίπτωση των 

ανηλίκων παραβατών. Ηδη 
απ' το 1948, αρχικά στο 
Λίβερπουλ, η αγγλική α

στυνομία είχε καθιερώσει 
διαφορετικό τρόπο προ

σέγγισης και σχέσης με 
τους ανηλίκους. Εκεί η α

στυνομία για περίοδο ε 

νός έτους ή και για περισ

σότερο χρόνο ασκούσε 

στενή επίβλεψη των ανη

λίκων που συναρμολο

γούσαν τη διάπραξη αξιο
ποίνων πράξεων. Πριν α- 

ποφασισθεί η επιβολή 

οιουδήποτε μέτρου αστυ

νομικοί επισκέπτονταν το 

σπίτι και την οικογένεια 

του ανηλίκου και προχω
ρούσαν στην εφαρμογή 

του μέτρου, μόνο σε πε

ρίπτωση που συμφω

νούσαν αυτός και οι γο

νείς του και αν η εμφάνισή 

του στο δικαστήριο θεω

ρούνταν ασύμφορη. Τα

κτική σαν και την παραπά

νω ήταν φυσικό να δη

μιουργήσει διαμάχες και 

αμφισβητήσεις εκ μέρους 

άλλων δυνάμεων και σω

μάτων όπως π. χ. των κοι

νωνικών λειτουργών, οι ο

ποίοι θεωρούσαν παραδο

σιακά δική τους τη δου

λειά αυτή.

Μετά την ψήφιση του 
νόμου για τα παιδιά και τα 

νεαρά πρόσωπα (Children 
ι

and Youhg Persohs Act) του 1969, προκειμένου για αδίκημα που τελείται 

από ανήλικο, έχουν ιδιάζοντα ρόλο τα ειδικά αστυνομικά γραφεία των 

ανηλίκων (juvenile bureaux). Στα γραφεία αυτά, που συγκροτούνται και 

στελεχώνονται από αστυνομικά όργανα εξειδικευμένα στην εργασία με 

παιδιά και νεαρά άτομα, αποστέλλονται εκθέσεις για όλους τους ανη

λίκους παραβάτες της περιοχής τους. Το προσωπικό του γραφείου ε- 

κτελεί χρέη συνδέσμου, σε πολλές περιπτώσεις και σε μερικές περιο

χές πολύ στενού, με άλλες συναφείς αρχές και όργανα, που επίσης 

ασχολούνται με ανηλίκους, όπως το τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών, τα 

σχολεία και οι νεανικές οργανώσεις. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις 

τα αστυνομικά όργανα, όταν συλλάβουν ανήλικο για αξιόποινη πράξη 

που έχει διαπράξει, δεν κάνουν μήνυση εναντίον του, ούτε και τον 

προωθούν στην αρμόδια κατηγορούσα αρχή, αν προηγουμένως δεν α

ναφέρουν την περίπτωση σ' ένα τέτοιο ειδικό αστυνομικό γραφείο. Ο

ταν, λοιπόν, στο αρμόδιο γραφείο αναφερθεί περίπτωση ανηλίκου πα

ραβάτη, αυτό επιλαμβάνεται και διενεργεί έρευνα των περιστατικών, 
ενεργώντας σαν φίλτρο. Το γραφείο δηλαδή αποφασίζει ε ίτε αν ο 

ανήλικος πρέπει να εμπλακεί στην ποινική διαδικασία, οπότε τον προω

θεί στο κατάλληλλο δικαστήριο, συνήθως στο δικαστήριο των ανηλίκων, 

ε ίτε αν αρκεί η προειδοποίηση - επίπληξη (caution), που τα ίδια τα α
στυνομικά όργανα μπορούν να κάνουν. Επιλαμβάνεται έτσι η αστυνομία 

σ' ένα προ-δικαστικό στάδιο και στη δεύτερη περίπτωση ασκεί δικα
στικές αρμοδιότητες.

Το ανάλογο σύστημα στη Σκωτία άρχισε να λειτουργεί το 1956 στο 

Greenock και έφερε τον τίτλο “Community Involvement Branch" (τμήμα 

ενασχόλησης με την Κοινότητα). Το σύστημα αυτό της Σκωτίας βασί

ζεται στην ιδέα ότι η πρόληψη του εγκλήματος δεν είναι απλώς ένα 

τεχνικό ζήτημα, αντικείμενο ερεύνης των ποινικολόγων, αλλά ένας τρό

πος εργασίας που σαν πρώτη αρχή έχει την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη 

και τη συνεργασία του κοινού και μάλιστα ειδικώτερα της τοπικής κοι

νότητας. Αν αποτύχει η παρέμβαση της αστυνομίας, ο ανήλικος ηαρα- 

πέμπεται στον "reporter", που είναι το πρόσωπο - κλειδί στο όλο σύστη
μα. Αυτός, (που είναι συνήθως νομικός ή κοινωνικός λειτουργός με νο

μικές και πρακτικές γνώσεις,διοικητική εμπειρία και ανάλογη κατανόηση 

των προβλημάτων της νεανικής ηλικίας), αφού συλλέξει πληροφορίες 

για την προσωπικότητα, το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, τη μόρ

φωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανηλίκου συντάσσει έκθεση, 

στην οποία αναπτύσσει την άποψή του για τον ανήλικο και την αξιόποινη 

πράξη που φέρεται ότι διέπραξε. Μόνον όταν αυτός θεωρήσει ότι είναι 

αναγκαία η λήψη δραστικώτερων μέτρων, παραπέμπεται ο ανήλικος 

στο Δικαστήριο. Στην πράξη μόνον οι μισές περίπου απ' τις περιπτώσεις 

που προωθούνται στους "reportes" προωθούνται περαιτέρω απ' αυτούς 

στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Παρόμοια συστήματα, που α
ποβλέπουν στο να κρατήσουν τους ανηλίκους παραβάτες μακριά από 

τα δικαστήρια ανηλίκων αναπτύχθηκαν ραγδαία και στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά. Τα σχετικά αστυνομικά γραφεία στην Αμερική, που ανέρχονταν 
το 1967 σε 5-6, το 1971 αυξήθηκαν σε 150.

Στο ελληνικό δίκαιο οι αρμοδιότητες αυτές έχουν δοθεί στο δικα
στήριο ανηλίκων, το οποίο ενεργεί ανάλογα, όταν επιβάλλει το αναμορ

φωτικό μέτρο της επιπλήξεως (άρθρο 122 Ια  ΠΚ). Η διαφορά έγκειται 

στο ότι στην περίπτωση που στην υπόθεση εμπλέκεται αντί του δικα

στηρίου η αστυνομία, καθώς προαναφέρθηκε, ο ανήλικος δεν στιγμα

τίζεται, όπως στην περίπτωση που γνωρίζει (κι αυτός και το περιβάλλον 

τουΙ ότι πρόκειται να παραπεμφθεί ως κατηγορούμενος, ούτε και ανα
γκάζεται να περάσει τελικά απ' την (λίγο ή πολύ στρεσσογόνο και στιγ- 

ματικήΙ εμπειρία της επαφής του με μια δικαστική διαδικασία (έστω και 
της εν γένει άτυπης και χαλαρώτερης του δικαστηρίου ανηλίκων). Είναι 

δε γνωστό ότι η πρώτη επαφή του ανηλίκου με το σύστημα της ποινικής
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δικαιοσύνης είναι σημαντική και εν πολλοίς καθορίζει την μετέπειτα κοι

νωνική του εξέλιξη. Ανεξαρτήτως αυτού όμως αξίζει να σημειωθεί ότι 

με την παροχή των αρμοδιοτήτων που προαναφέρονται σε εξωδικα

στικό όργανα (τα οποία εξίσου αποτελεσματικό μπορούν υπό τις προϋ

ποθέσεις να επιληφθούν του παραπτώματος και να φέρουν σε πέρας 

τη σχετική διαδικασία) είναι δυνατό ν' αποσυμφορηθούν σημαντικά τα 

πινάκια των δικαστηρίων ανηλίκων, ώστε να υπάρχει χρόνος (και διάθε

ση) για ουσιαστικώτερη ενασχόληση του δικαστηρίου ανηλίκων με τις 

σοβαρώτερες υποθέσεις. Αυτή η παρατήρηση έχει, όπως είναι ευνόη

το, μεγάλη πρακτική σημασία για την καθημερινή ελληνική πραγματικό

τητα και η ανάθεση αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου ανηλίκων σε εξω

δικαστικό (κυρίως αστυνομικό) όργανα, πρέπει να καθιερωθεί και στον 

τόπο μας, αν θέλουμε να διασώσουμε το κύρος του δικαστηρίου ανη

λίκων και να εξυψώσουμε το θεσμό.

Ο θεσμός της "προειδοποίησης"
Η "προειδοποίηση" (caution), που απευθύνεται προς τον ανήλικο και 

γίνεται στη Βρεττανία απ' τα αστυνομικό όργανα που προαναφέρθηκαν, 

στοχεύει στο να κρατήσει τον ανήλικο μακρυό απ' το δικαστήριο και ν' 

αποτρέψει την επιβάρυνση του ποινικού του μητρώου, το οποίο θα τον 

συνοδεύσει σ' όλη του τη ζωή.

Η προειδοποίηση - επίπληξη είναι, όπως το λέει και η λέξη, μια 

προειδοποίηση που γίνεται δημόσια και καταχωρείται σε ειδικό μητρώο, 

το οποίο όμως διατηρείται μέχρις ότου ο ανήλικος γίνει 17 ετών. Αν ο 

ανήλικος υποπέσει μετέπειται σ' άλλη παράβαση, γίνεται μνεία αυτής 

της προηγούμενης "προειδοποίησης" ενώπιον του δικαστηρίου, στο ο

ποίο τυχόν θα παραπεμφθεί για τη νέα του παράβαση. Αν όμως δεν 

υποπέσει σ' άλλη παράβαση μέχρις ότου γίνει 17 ετών, το σχετικό μη

τρώο καταστρέφεται. Συνήθως η "προειδοποίηση" γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου αστυνομικού υπαλλήλου στον τοπικό αστυνομικό σταθμό,

στον οποίο καλούνται τόσο ο ανήλικος, όσο και οι γονείς του. Απαραί

τητες προϋποθέσεις για την επιβολή αυτού του προ- και εξωδικαστικού 

"μέτρου" είναι να παρευρίσκονται ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου, 

να συναινούν στο να γίνει η "προειδοποίηση" και ο ανήλικος να συνο

μολογεί τη διάπραξη του αδικήματος, ν' αποδέχεται δε και την "προει

δοποίηση", ελεύθερα και χωρίς καταναγκασμό.

Κώδικας αστυνομικής πρακτικής
Η Βρεττανική αστυνομία έχει τις ίδιες ακριβώς εξουσίες να συλ

λαμβάνει τους ανηλίκους παραβάτες, όπως και προκειμένου για ενηλί

κους. Αφού όμως ο ανήλικος συλληφθεί και προσαχθεί στον αστυνο

μικό σταθμό, ισχύουν σχετικό μ' αυτόν ειδικοί κανόνες. Ετσι για παρά- 

δειγμαια) Η Αστυνομία πρέπει να λάβει μέτρα ώστε κατά το μέτρο του 

δυνατού να σιγουρευτεί πως οι γονείς, ο κηδεμόνας ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για την ανατροφή του ανηλίκου έχουν πληροφορηθεί τη 

σύλληψή του. Στην περίπτωση που ο ανήλικος βρίσκεται υπό επίβλεψη 

πρέπει να ενημερωθεί το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επίβλε

ψη ή η τοπική αρχή, αν ο ανήλικος βρίσκεται υπό την επιμέλεια της. β) 

Κατά το μέτρο του δυνατού η Αστυνομία δεν πρέπει να τον ανακρίνει, 

εκτός αν είναι παρόντες ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ή άλλος ενήλικος 

που είναι υπεύθυνος γι' αυτόν, γ) Αν ο ανήλικος δηλώσει κάτι γραπτώς, 

πρέπει να το κάνει ενώπιον του γονέα ή του κηδεμόνα του ή ενώπιον 

άλλου ενηλίκου προσώπου που δεν είναι αστυνομικό όργανο, του ίδιου 

φύλου με τον ανήλικο, ο οποίος και πρέπει να υπογράψει τη δήλωση 
ως μάρτυρας.

Απ' την 1η Ιανουαρίου 1986 οι βρεττανοί αστυνομικοί πρέπει να συ- 

μορφώνονται προς τον κώδικα πρακτικής, τον οποίο καθιερώνει ο νό

μος "Police and Criminal Evidence Act" του 1984, όσον αφορά τις εξου

σίες τους και τα καθήκοντα τους σε σχέση μ' όποιον έρχεται σε οιον- 

δήποτε αστυνομικό σταθμό. Ο κώδικας αυτός ειδικώτερα διαπραγμα-
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τεύεται την κράτηση, την μεταχείρηση, την εξακρίβωση της ταυτότητας 

και την εξέταση - ανάκριση των υπόπτων, στις οποίες συμπεριλαμβά- 

νονται η εκ μέρους των αστυνομικών λήψη των δακτυλικών αποτυπω

μάτων, η συγκέντρωση φωτογραφιών, η σωματική έρευνα και η συγκέ

ντρωση δειγμάτων. Ειδικές προβλέψεις γίνονται για την μεταχείρηση 

των ανηλίκων- επί παραδείγματι σχετικά με το ποιος είναι ο καταλλη

λότερος ενήλικος για την εποπτεία τους, σχετικά με τις νομικές συμ

βουλές που οι ανήλικοι χρειάζονται, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

για συνεντεύξεις, τις δηλώσεις που κάνουν οι ανήλικοι, απ' τις οποίες 

δεσμεύονται, τις "επιπλήξεις" (cautions) που η αστυνομία τους επιβάλλει 

μετά την διάπραξη απλών (οδικών π.χ.) παραβάσεων, τη θέση τους υπό 

επιμέλεια προσώπων ή οργανισμών και τις κατηγορίες που τους α

πευθύνονται.

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφε

ρομένου προσώπου, που ε ίτε  προσέρχεται με δική του πρωτοβουλία, 

ε ίτε πρασάγεται ως ύποπτος στον αστυνομικό σταθμό και ζητά να λά
βει γνώση του περιεχομένου τους.

Οι γονείς, όταν καλούνται στον αστυνομικό σταθμό μαζί με το παιδί 

τους, πρέπει να είναι προσεκτικοί να μην ασκήσουν πίεση στον ανήλικο 

να συνομολογήσει τη διάπραξη οιουδήποτε αδικήματος. Ο βασικός κα
νόνας είναι ότι, απαντώντας σ' οποιαδήποτε κατηγορία, ο ανήλικος (ό

πως και κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό κατηγορία), δεν είναι υπο

χρεωμένος να πει οτιδήποτε και ο γονέας πρέπει να σιγουρευτεί ότι 

ο γυιός του ή η κόρη του το έχει ξεκαθαρισμένο αυτό. Ακόμη δικαιούται, 

όπως κάθε άτομο που βρίσκεται σε περιορισμό, να βλέπει ιδιαιτέρως 

και να συμβουλεύεται το δικηγόρο του.

Αν ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον αστυνομικό 

σταθμό ή εν όψει της πρώτης προσαγωγής του ενώπιον οιουδήποτε 

ποινικού Δικαστηρίου, χρειάζεται νομική συμβουλή, μπορεί να ζητήσει 

να δει το δικηγόρο "της υπηρεσίας”, που μπορεί να του παράσχει συμ

βουλές και να παραστεί αρχικά για λογαριασμό του, συνήθως χωρίς 

αμοιβή. Μπορεί επί τόπου ν' αποφασισθεί να μη γίνει καμμία περαιτέρω 

ενέργεια και ο ανήλικος ν' αφεθεί ελεύθερος στον αστυνομικό σταθμό, 

χωρίς να του γίνει καμμία κατηγορία. Η υπόθεση επίσης μπορεί να πα- 

ραπεμφθεί στο "γραφείο των ανηλίκων", πριν αποφασισθεί τι ϋκμ.Ρ... a 
πρέπει να γίνει.

Μ έτρα για σοβαρότερες περιπτώσεις
Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις το Δικαστήριο Ανηλίκων, ενώπιον του 

οποίου έχει παραπεμφθεί ο ανήλικος, μπορεί, και πριν αρχίσει η δίκη 

του, ν' αποφασίσει ότι ο ανήλικος πρέπει να κρατηθεί υπό φύλαξη (να 

προφυλακισθεΠ εν αναμονή της δίκης. Αυτό σημαίνει ότι τίθεται υπό τη 

φροντίδα (επιμέλεια) της τοπικής (διοικητικής) αρχής και μπορεί να κρα

τηθεί σε "οίκο της κοινότητας" (community hamel.ev αναμονή της α

κροαματικής διαδικασίας. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η αστυνομική αρχή, 

δηλαδή μπορεί να προφυλακίσει κι αυτή τον ανήλικο, τότε όμως πρέπει 

να τον προσάγει στο δικαστήριο μέσα σε 36 ώρες. Στο διάστημα αυτό 

δεν πρέπει να τον κρατήσει στο αστυνομικό κρατητήριο, αλλά πρέπει 

να τον μεταφέρει, κατά τα προαναφερόμενα, υπό τη φύλαξη και τη 
φροντίδα της τοπικής (διοικητικής) αρχής.

Σε περίπτωση που ο ανήλικος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ή άλ

λο σοβαρό αδίκημα ή σε περίπτωση που πρόκειται για αγόρι, ηλικίας 

15 ή 16 ετών, που είναι τόσο ανυπότακτο, ώστε να μη μπορεί να τεθεί 

υπό τη φροντίδα της τοπικής αρχής με ασφάλεια, μπορεί να τοποθε
τηθεί σε κρατητήριο ανηλίκων (Remand Centre), που στην πράξη δεν 

διαφέρει πολύ από φυλακή ή να σταλεί σε φυλακή ενηλίκων, αν τα κρα- 
τητήρια των ανηλίκων είναι πλήρη. Κορίτσια όμως 15 ή 16 ετών δεν 

είναι δυνατό να σταλούν σε κρατητήριο ανηλίκων.

Σε κάθε περίπτωση προφυλακίσεως η ευθύνη για τη φύλαξη (δια

μονή), ασφάλεια και προσαγωγή του ανηλίκου ανήκει στην αστυνομία.Π

ΒΙΟΤΕΧΝΙΛ-ΚΑΤΛΣΏ1ΜΛ
Ιφιγένειας 84-86.
176 72, Καλλιθέα 

(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555
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Προηγμένη διαχείρηση 
κυκλοφορίας 

στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο 

με την ανάπτυξη 
Δικτύου Τηλεματικής*

Του Υπαστ/μου Α ' Γεωργίου Δήμου,
Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής

Καθημερινές σχεδόν είναι οι συζητήσεις αρμοδίων παραγόντων στα 

τηλεοπτικό κανάλια και τα ανάλογα άρθρα στις εφημερίδες, για τους 

χιλιάδες κατ' έτος νεκρούς των τροχαίων ατυχημάτων, για τα αίτια και 

την πρόληψη αυτών, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δαμασθεί η ανοδική 

πορεία της καμπύλης των ατυχημάτων συναρτήσει του χρόνου.

Ο τροχονόμος της Ελληνικής Αστυνομίας, το όνομά του α- 
τυχώς έγινε συνώνυμο με τις "κλήσεις", είναι ο πρώτος άν
θρωπος, που φθάνει στον τόπο του ατυχήματος και ενεργεί 
για τη διάσωση ζωών, τη διαφύλαξη περιουσιών, την ασφαλή 
διέλευση των διερχομένων από το σημείο του ατυχήματος και 
εν τέλει την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Από το χρονικό 

λοιπόν κάθε ατυχήματος στο Εθνικό οδικό δίκτυο συμπεραίνεται ότι ό

σο πιο γρήγορα φθόσει ο τροχονόμος στο σημείο, τόσο περισσότερες 

πιθανότητες να επιβιώσει έχει ο τραυματίας, να εξασφαλισθεί το όχη

μά του να διέλθουν ασφαλώς οι προσεγγίζοντας και εν τέλει να απο

κατασταθεί η ομαλότητα στην κυκλοφορία. Η καλύτερη των περιπτώ

σεων είναι η κατά τύχη παρουσία ή διέλευση του τροχονόμου από το 

συγκεκριμένο σημείο της οδού κατά το χρόνο που συμβαίνει το ατύχη
μα, ώστε να ενεργήσει τα προαναφερθέντα και κυρίως να λάβει αμέ

σως μέτρα για αποφυγή καραμπόλας.

Για να έχουμε όμως σε κάθε ατύχημα την ιδανική περίπτωση φυ

σικής παρουσίας τροχονόμου, θα πρέπει να διατεθούν κατά μήκος των 

οδικών αξόνων μήκους 3.380 χιλιομέτρων, 33.800 τροχονόμοι |4 όωρες 

βάρδιες με μία εφεδρική και με απόσταση μεταξύ των, τα 500 μέτρα). 

Και όμως, στην ιδανική αυτή περίπτωση, που ο τροχονόμος προσφέρει 

πρώτες βοήθειες στο τραυματία, ειδοποιεί αμέσως το ασθενοφόρο, 

διασφαλίζει τα οχήματα κλπ. δεν τα καταφέρνει εξίσου καλά με την 

έγκαιρη ειδοποίηση των προσεγγιζόντων οδηγών για αποφυγή καρα

μπόλας, παρά τις φωσφορίζουσες ζώνες και τον αναλάμποτα φάρο 

του περιπολικού του, πολλές δε φορές πληρώνει με τη ζωή του, πα- 
ρασυρόμενος από διερχόμενα οχήματα (ομίχλη, βροχή, απροσεξία ο

δηγών κ,λπ.). Θα έλεγε κάποιος ότι σε τέτο ιες περιπτώσεις πρέπει ένας 
τροχονόμος του περιπολικού να μετακινηθεί 200 ως 300 μέτρα πίσω 

από το σημείο του ατυχήματος και να ειδοποιεί τους οδηγούς που προ
σεγγίζουν. Και πάλι διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο να παρασυρθεί, εκτός 

δε αφού, αρκετοί οδηγοί εκλαμβάνουν τα σήματά του, ως σήματα ε 
λέγχου και επιταχύνουν αντί να επιβραδύνουν.

Το μηχάνημα που λύνει το πρώτο πρόβλημα είναι ο ανιχνευτής βρό
χου (LOOP DETECTOR) και εγκαθίσταται ανά 500 μέτρα οδικού άξονα και 

το μηχάνημα που λύνει το δεύτερο πρόβλημα είναι η ηλεκτρονική πινα
κίδα μεταβαλλομένων μηνυμάτων (VMS) και εγκαθίσταται ανά 2.000, 
4.000 ή 5.000 μέτρα οδικού άξονα. Εκτός των δύο αυτών μηχανημάτων,



το δίκτυο συμπληρώνουν άλλα 10 και πλέον συστήματα και μηχανήματα, 

τα οποία προσφέρουν νέες προχωρημένες υπηρεσίες στους οδηγούς, 

μερικά δε από αυτά προσφέρουν συμπληρωματική υπηρεσία σε άλλα, 

όλα δε μαζί συνδέονται με καλωδιώσεις οπτικών ινών και συμβατικές, 

μέσω των οποίων μεταφέρονται στοιχεία, εντολές και μηνύματα στους 

κατά τόπους σταθμούς και κέντρα της Τροχαίας και άλλων αρμοδίων 
υπηρεσιών.

Το προτεινόβενο έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου 

τηλεματικής κατά μήκος των οδικών αξόνων του Εθνικού οδικού δικτύου 

Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, συνολικού μήκους 3.380 χιλιομέτρων.

Με τον όρο "τηλεματική κάλυψη" εννοούμε την προμήθεια, εγκατά

σταση, καλωδιακή ή άλλου τύπου σύνδεση, προγραμματισμό και ενερ

γοποίηση διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων κατά 

μήκος των οδικών αξόνων, σε τρόπο ώστε το δίκτυο που θα δημιουρ- 

γηθεί να ανιχνεύει κάθε συμβάν στο οδόστρωμα και να ενημε
ρώνει άμεσα τα κέντρα της τροχαίας υπηρεσίας, να μεταφέ
ρει μηνύματα και ερεθίσματα περιβάλλοντος στα ίδια κέντρα, 
να ενημερώνει έγκαιρα και υπεύθυνα τους διακινούμενους με 
οπτικά μηνύματα (εικόνες, γραπτά) που μεταβάλλονται από τα κέ
ντρα της τροχαίας, ανάλογα με τις περιστάσεις, να προσφέρει 
και να δέχεται στοιχεία από τους διακινούμενους (εάν οι τελευ

ταίοι διαθέτουν κάποιον ελάχιστο εξοπλισμό στο όχημά τους), να ε 
ντοπίζει και να αποδεικνύει μεταφορικά μέσα με επικίνδυνα ή 
παράνομα φορτία, να πλοηγεί τους διακινουμένους σε μεγάλες 
πόλεις, να παρέχει άμεση και συνεχή οριζόντια επικοινωνία 
μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών μέσω του επικοινωνιακού 
του κορμού των καλωδιώσεων, να επιβλέπει το περιβάλλον 
και γενικότερα να εδραιώνει το αίσθημα ασφαλείας των δια- 
κινουμένων, μειώνοντας το χρόνο μεταφοράς ανθρώπων και 
αγαθών.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα που θα συνδεθούν με

ταξύ των και θα αποτελέσουν το δίκτυο τηλεματικής είναι τα παρακάτω:

1. Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβαλλομένων μηνυμάτων IVMS)

2. Ανιχνευτές βρόχου/ατυχημάτων και συμβάντων (LOOP DETE
CTORS)

3. Εικονολήπτες έγχρωμοι πραγματικού χρόνου/ενεργοί (VIDEO AC
TIVE)

4. Εικονολήπτες υπερύθρων (RED LIGHT VIOLATION V. CAMERA)

5. Ραδιοφάροι μονόδρομης /  αμφίδρομης επικοινωνίας (RADIO 
BEACONS]

6. Τηλέφωνα κινδύνου πυκνής διάταξης (EMERG. RHONESI

7. Τηλέφωνα κοινής επικοινωνίας (TELECOM. NET. PHONES)

8. Συστήματα εκπομπής/λήψης δεδομένων δια ραδιοσυχνοτήτων 
(RDS)

9. Αισθητήρες υγρασίας, παγετού, θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
και αισθητήρες επιπέδου μόλυνσης του αέρα σε τούνελς ΙΤΕΜΡ. ΗΑΜ. 
AIR POLLUTION SENSORS ETC.I

10. Υποδομή για την πλοήγηση εντός μεγάλων πόλεων (NAVIGATION 
SYSTEM)

11. Πλήρεις υπολογιστικές μηχανές με κατάλληλα προγράμματα για 
την υποστήριξη του δικτύου.

12. Συστήματα αυτόματης συλλογής διοδίων τελών.

13. Συστήματα επικοινωνίας μέσω δορυφόρων (SATEL. COM. SYS
TEMS)

14. Συστήματα επιγείων ραδιοζεύξεων (RADIO-LINKS)

15. Δίκτυα καλωδιώσεων οπτικών ινών, συμβατικών καλωδιώσεων 
τροφοδοσίας και ομοαξονικών (FIBER OPTIC, POWER LINES AND 
COAXIALS]
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Βασικός κορμός της εφαρμογής είναι η σύνδεση των διαφόρων 

συστημάτων τηλεματικής και κυρίως η μεταφορά των σημάτων VIDEO, 

των μηνυμάτων των αισθητήρων, των εντολών τηλεχειρισμού και της 

ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ διαφόρων συστημά

των και των τοπικών κέντρων διαχειρίσεως της κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει άμεση ανίχνευση συμ

βάντος στην οδό, άμεση πληροφόρηση των κινουμένων επί του δικτύου 

περί οποιουδήποτε συμβάντος επί του οδοστρώματος, καθώς και την 

ακριβή θέση αυτού, συνεχή έλεγχο της ταχύτητος και της τηρήσεως 

των αποστάσεων ασφαλείας, άμεση παροχή βοηθείας, πυκνή τηλεφω

νική κάλυψη κατά μήκος των αξόνων, πρόβλεψη και αντιμετώπιση κυ

κλοφορικής συμφορήσεως, άμεση ενημέρωση των με τον ελάχιστο 

εξοπλισμό οχημάτων ON LINE με RF MODEM LINK Ιεν κινήσει), αυτόματη 

συλλογή τελών διοδίων, αναζήτηση αυτοκινήτων, απεικόνιση επί ηλε

κτρονικού χάρτου της πυκνότητος της κυκλοφορίας, εκπομπή στίγμα

τος και ανταλλαγή απαραιτήτων πληροφοριών μεταξύ του συστήματος 

διαχειρίσεως της κυκλοφορίας του Εθνικού οδικού δικτύου και του συ

στήματος διαχειρήσεως της κυκλοφορίας της Ιταλίας, και επιπλέον 

προστασία στο περιβάλλον.

Σκοπός του έργου είναι η προχωρημένη διαχείρηση της κυκλοφο

ρίας στο Εθνικό οδικό δίκτυο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσω της 

αναπτύξεως δικτύου τηλεματικής κατά μήκος των οδικών αξόνων.

Με την προχωρημένη διαχείρηση της κυκλοφορίας αναμένεται ότι 

θα προκύψουν σημαντικότατα οφέλη και συγκεκριμένα:

α) από πλευράς οδικής ασφάλειας
- Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 25% τουλάχιστον

- Μείωση του χρόνου αναγγελίας συμβάντος ή ατυχήματος στο ο

δόστρωμα κατά 85%

- Μείωση του χρόνου επεμβάσεως για διάσωση κατά 70%
- Βελτίωση της καθ'οδόν πληροφόρησης των διακινουμένων κατά 

80% και
- Επικοινωνία διακινουμένων με τα κέντρα διαχείρησης της κυκλο

φορίας καθ' οδόν με τα τηλέφωνα κινδύνου κατά 90%.

β) από πλευράς οικονομίας
- Μείωση του χρόνου διακίνησης ανθρώπων και αγαθών

- Σημαντική ανάπτυξη της γειτνιάζουσας περιφέρειας
- Μείωση των ασφαλίστρων και νοσηλειών που καταβάλλει το κρά

τος, που θα προκύψει από την σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχη

μάτων

- Αύξηση του τουριστικού συναλλάγματος λόγω προτίμησης των ξέ

νων να κινούνται ασφαλώς σε μοντέρνους αυτοκινητόδρομους που 

προσφέρουν γνώριμες ή νέες υπηρεσίες και

- Δραστική μείωση του κόστους διεξαγωγής τηλεπικοινωνιών του 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, αλλά και άλλων υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα.

γ) από πλευράς δημογραφίας
- Με δεδομένο τον αδικαιολόγητο αριθμό των τροχαίων ατυχημά

των, που αφορά κυρίως ενεργά μέλη της παραγωγικής διαδικασίας, α

ναμένεται όφελος απροσδιόριστης αξίας και ύψους με την προβλεπό- 

μενη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 25% τουλάχιστον, ποσο

στό αρκετά προσεγγίσιμο με την σύγχρονη τεχνολογία της τηλεμα
τικής. Εάν φέρουμε στο νου μας και τον συγκριτικό δημογραφικό χάρτη 

των βαλκανικών εθνών και μάλιστα των ανατολικών γειτόνων μας, τότε 
το όφελος από την δραστική μείωση της αιμοραγίας του Εθνους μας 

στην άσφαλτο, φαίνεται και είναι πολλαπλάσιο.

- Με λίγα λόγια, η τεχνολογία του δικτύου τηλεματικής έχει ε ξ  α

ντικειμένου την δυνατότητα να σώσει τουλάχιστον 500 ζωές κάθε χρό

νο, τη στιγμή που το Εθνος θρηνεί 2.000 νεκρούς Ιετησίως).

δ) από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος
- Μείωση του όγκου των εκπεμπομένων ρύπων και καυσαερίων, που 

θα προκύψει από τη μείωση του χρόνου διακίνησης των οχημάτων κα

θώς και από τον δραστικό περιορισμό των άσκοπων επιβραδύνσ- 

σεων/επιταχύνσεων, λόγω των συστημάτων αυτόματης συλλογής διο

δίων, των συστημάτων αποφυγής κυκλοφοριακών συμφορήσεων κ.λπ.

- Προστασία των χώρων πέριξ των οδικών αξόνων από ρύπανση 

που προκαλούν διακινούμενοι με απόρριψη σκουπιδιών, πράγμα που θα 

γίνεται με τη χρήση εικονοληπτών ACTIVE και εικονοληπτών υπερύθρων 
ακτινών.

- Ελεγχος των περιοχών που γειτνιάζουν με τους οδικούς άξονες 

ως προς την θερμοκρασία, υγρασία, ισχύ και κατεύθυνση ανέμων και 

τυχόν ύποπτες κινήσεις ανθρώπων και οχημάτων, ώστε να είναι συνε

χώς γνωστός ο βαθμός πιθανότητας για πυρκαιά και τίθενται σε ανά

λογο βαθμό ετοιμότητας οι αρμόδιες υπηρεσίες, πράγμα που θα γίνεται 

από την επεξεργασία των στοιχείων των αισθητηρίων θερμοκρασίας, 

υγρασίας και ανέμων και από τους εικονολήπτες που ηροαναφέρθηκαν.

- Δραστική μείωση της ηχορύπανσης με τη συνεχή χρήση των θο

ρυβομέτρων από τις υπηρεσίες τροχαίας.

- Η κατασκευή του δικτύου θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, κα

θόσον το μεγαλύτερο μέρος αφορά υπόγειες κατασκευές διέλευσης 

καλωδιώσεων, η δε λειτουργία του δεν θα επιβαρύνει την ήδη κορε

σμένη με ραδιοακτινοβολίες ατμόσφαιρα, αφού αυτή (η λειτουργία του) 

στηρίζεται στις καλωδιώσεις οπτικών ινών κατά το μέγιστο μέρος.

e) από πλευράς αντιμετώπισης της εγκληματικότητας
Μεταξύ των κύριων σκοπών και επιδιώξεων του δικτύου είναι η εμ-

Αστυνομική Επιθεώρηση________________________________ - 14  -_______________________________________ Ιανουάριος 1 9 9 5



ονη Τεχνολογία

Ελέγχονται οι 
λογαριασμοί του οχήματος 
(αν έχουν πληρωθεί), 
καταγράφεται η παρούσα 
διέλευση και ανάβει το 
πράσ ινο για το όχημα.

Μια διάβαση με το παλοιό (Χειροκίνητο) σύστημα 
συλλογής χρημάτων διοδίων θα βρίσκεται εκτός 
της κύριας κυκλοφοριακής γραμμής χωρίζοντας τα 
οχήματα που δεν στοματούν από τα οχήματα που 
σταματούν και πληρώνουν.

Εναλλακτικό σύστημα 
ανάγνωσης που χρησιμοποιεί 
κεραία θαμμένη στο έδαφος 
για να αποφευχθεί 
περίπτωση μή χρέωσης 
οχήματος απο το εναέριο 
σύστημα όταν αυτό 
ακολουθεί σε πολύ μικρή 
απόσταση το προηγούμενο.

■ b m

* Η παρούσα αζιολογότατη και πολύ ενδιαφέρουσα πρότα
ση, αποτελεί τμήμα ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης 
μελέτης του Υπαστυνόμου Α' Γεωργίου Δήμου, που υπεβλήθη 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τόζης για περαιτέρω έγκριση και υ
λοποίηση.

Κάτω: Σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων. Καθώς το αυτοκί
νητο προσεγγίζει τα διόδια, αποκαθίσταται επικοινωνία μεταξύ μιας 

κάρτας τοποθετημένης στο αυτοκίνητο και μιας συσκευής ανάγνωσης. 

Η συσκευή ανάγνωσης προσδιορίζει την ταυτότητα του οχήματος, ε 

λέγχει τους λογαριασμούς του και καταγράφει την παρούσα διέλευση.

Η συσκευή 
ανάγνωσης 
προσδιορίζει την 
ταυτότητα του 
οχήματος που 
Φερίει την κάρτα.

ν .. ·

Περιφερειακός 
σταθμός ελέγχου

Καλώδιο
οπτικών ινών *

Σηματοδότης στο

j  πλτ 

Η R fl

'.. *ν.ί"‘--Λ.

Φωτεινός πίνακας 
πληροφοριών

Βιντεοκάμερα

Τοπικός σταθμός 
ελέγχου

η

φάνιση/ανάδειξη οχημάτων και λοιπών μέσων που μεταφέρουν επικίν

δυνα ή παράνομα φορτία (όπλα, ναρκωτικά, προϊόντα λαθρεμπορίου 

κ.λπ.) και παρακολούθηση και σύλληψη αυτών ασφαλώς, καθώς και η 

αναζήτηση προσώπων που απασχολούν το Νόμο και κινούνται ή πρό
κειται κάποια στιγμή να κινηθούν στο οδικό δίκτυο.

Ακόμη, το δίκτυο έχει την δυνατότητα άμεσου εντοπισμού των κλα

μένων αυτοκινήτων, καθώς και εκείνων που κυκλοφορούν παράνομα, 

πράγμα που θα γίνεται με τη χρήση των συστημάτων αυτόματης συλ

λογής διοδίων, των ραδιοφόρων και των εικονοληπτών με κατάλληλο 

πρόγραμμα υποστήριξης. '  □

Φωτεινός 
σηματοδότης 
εμποδίζει την 

πρόσβαση στον 
αυτοκινι

Επάνω: Υπολογιστές, αισθητήρες και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, 

θα μετατρέψουν τους δρόμους από σχεδόν παθητικά έργα υποδομής 

σε ενεργητικά δίκτυα, που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις κυκλο

φ ο ρ ικές  συνθήκες. Αισθητήρες και βιντεο-κάμερες θα τροφοδοτούν 

με πληροφορίες συστήματα υπολογιστών, σε τοπικά και περιφερειακά 

κέντρα, που θα επεξεργάζονται και θα μετατρέπουν τα δεδομένα σε, 
υποδείξεις προς τους οδηγούς και σε εντολές ρύθμισης φωτεινών ση

ματοδοτών και προγραμματιζομένων πινάκων πληροφοριών, για τη βελ

τιστοποίηση, ορθολογικοποίηση και επιτάχυνση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
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Διεθνι

Το δίκαιο της θάλασσας
του Υποστράτηγου Δημήτριου Γ. Δήμου*

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το θέμα του Δικαίου της θάλασσας είναι και επίκαιρο και ιδιαίτερα σημαντικό 
Οι όψιμες και αυθαίρετες διεκδικήσεις που προβάλλει η Τουρκία στον ελληνικό χώρο του Αιγαίου 

καθιστούν το θέμα αυτό, ειδικό για μας τους Ελληνες, ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
Ακόμη όμως και αν δεν υπήρχε η τουρκική απειλή, το Δίκαιο της Θάλασσας έχει προφανή βαρύτητα για τη χώρα μας,

λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και της ναυτιλίας.
Το θέμα είναι, θα λέγαμε, κρίσιμο για την διεθνή κοινότητα στο σύνολο της, η οποία βρίσκεται, 

ολοένα και περισσότερο, αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της εξάντλησης των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. 
Μία από τις πιο επιτακτικές ανάγκες της ανθρωπότητας είναι η αναζήτηση και εκμετάλλευση 

από τις θάλασσες, τους βυθούς και το υπέδαφος τους, νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Η εκμετάλλευση, αυτή που θα ρυθμίζει τα οικονομικό των κρατών και τη διατροφή των λαών, 

διέπεται από κανόνες δικαίου εξαιρετικής σημασίας που περιέχονται στη νέα σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Επίσης υπάρ
χουν και άλλα 
πολύ σημαντικά 
θέματα, όπως η 
ελεύθερη ναυσι
πλοΐα μέσα στα 
στενά, η χρησι
μοποίηση των 
βυθών για στρα
τιω τικούς σκο
πούς κλπ., που 
παρουσ ιάζουν 
μεγάλο ενδ ια 
φέρον από κα
θαρά σ τρατιω 
τική άποψη.

Το Δίκαιο της 
Θάλασσας κα- 
θεαυτό , με τ ις  
πολυάριθμες και 
ζω τ ική ς  σημα
σίας για τα κρά
τη ρυθμίσεις που 
περιλαμβάνει, αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα 
τμήματα του Δ ιεθνούς Δικαίου. 
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι το 
θέμα είναι γενικά δύσκολο, όχι μό
νο λόγω σημαντικών ρυθμίσεων 
των οποίων οι διατάξεις είναι κατά 
κανόνα λεπτές και πολύπλοκες, 
αλλά και διότι οι διατάξεις αυτές 
είναι προϊόντα συμβιβασμών και 
δεν δ ιακρίνοντα ι πάντοτε από 
σαφήνεια.

Η εξέλ ιξη  του Δικαίου της θά
λασσας ακολουθεί 3 φάσεις. Δεν 
θα ανατρέξουμε στο παρελθόν για 
να εξετάσουμε τις προηγούμενες 
δύο φάσεις αλλά θα εξετάσουμε 
την τρίτη φάση της εξέλιξης που 
περιλαμβάνει τις πρόσφατες ρυθ
μίσεις .

Τρίτη φάση:
Νέο Δίκαιο της Θάλασσας
Η τρίτη φάση στην εξέλιξη του 

Δικαίου της Θάλασσας ξεκινάει λί
γα χρόνια μετά την υπογραφή των 
τεσσάρω ν Συμβάσεων της Γε
νεύης και συγκεκριμένα το 1967- 
1968. Βασικό της χαρακτηριστικό, 
είναι η ριζική αναθεώρηση του Δι
καίου της Θάλασσας με τη νέα Διε
θνή Σύμβαση που υπογράφηκε 
σ τις  10 Δεκεμβρίου 1982 ΙΔ.Σ. 
1982] και τέθηκε σε ισχύ την 16- 
11-94. Το κείμενο της Δ.Σ. 1982 
υ ιο θετή θη κε σ τις  30 Απριλίου 
1982 από τη Διάσκεψη των Ηνωμέ
νων Εθνών, με μεγάλη πλειοψηφία 
(εκατόν τριάντα κράτη ψήφι
σαν υπέρ -μεταξύ τους και η Ελ
λάδα- τέσσερα κατά -Η.ΠΑ., Ισ

ραήλ, Τουρκία και Βενεζουέλα- και 
δέκα επτά απείχαν -η Ε.Σ.ΣΔ. και 
τα κράτη του πρώην Ανατολικού 
Μπλοκ, επτά Δυτικά κράτη: Βέλγιο, 
Ιταλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολ
λανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρεττα- 
νία και η Ταϋλάνδη). Κατόπιν η Δ.Σ. 
1982 υπογράφηκε στο Montego 
Bay της Ιαμαικής στις 10 Δεκεμ
βρίου του 1982 από εκατόν ένδεκα 
κράτη Ιμεταξύ των οποίων και την 
Ελλάδα].

Αιγιαλίτιδα ζώνη 
(χωρικά ύδατα)

Υπάρχει παγκόσμια ομοφωνία για 
το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης, 
το οποίο μπορεί να φθάσει τα 12 
ν.μ. Ετσι, με τη Δ.Σ. 1982 λύθηκε έ 
να από τα πιο δύσκολα προβλήμα

τα του  Δ ικαίου 
της θάλασσας. 
Ολοι δέχοντα ι 
σήμερα ότι ο κα
νόνας τω ν 12 
ν.μ., λόγω της κα
θολικής του ανα
γνώρισης, από
κτησε και εθιμική 
υπόσταση και 
μπ ορεί επομέ
νως νόμιμα να 
υ ιο θ ετη θ ε ί από 
κάθε κράτος μο- 
νομερώ ς, και 
πριν ακόμα τεθεί 
σε ισχύ η νέα 
σύμβαση. Ηδη, 
σήμερα, πάνω α
πό 80 κράτη έ 
χουν υιοθετήσει 
το όριο αυτό. 

Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι το όριο των 12 ν.μ. 
ευνοεί ιδιαίτερα τα ελληνικά συμ
φέροντα. Α ξ ίζε ι επίσης να ανα
φερθεί ότι για την οριοθέτηση της 
αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ γειτο
νικών κρατών υιοθετήθηκε ο κα
νόνας της μέσης γραμμής Ιάρ- 
θρο15), που περιέχεται στη Σύμ
βαση της Γενεύης και όχι η αρχή 
τη ς  Eguity, που υπ οσ τηρ ίζε ι η 
Τουρκία.

Τα στενά
Η Δ.Σ. 1982 ενίσχυσε σημαντικά 

το θεσμό των στενών. Δεν αρκέ- 
στηκε στο παλιό καθεστώς των 
στενών της διεθνούς ναυσιπλοΐας, 
αλλά δημιούργησε το νέο θεσμό 
των σ τενώ ν"ελεύθερης ναυσι
πλοΐας" (TRANSIT PASSAGE). Ετσι
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Διεθν

πέρα από τα εντός της αιγιαλίτι- 
δας ζώνης στενό της διεθνούς 
ναυσιπλοίας, τα ξένα πλοία, εμπο
ρικό και πολεμικά, θα διέρχονται τα 
στενό, κατά τη Δ.Σ. 1982, ελεύθε
ρα σα να πρόκειται για ανοικτή θά
λασσα. Τα υποβρύχια θα περνούν 
εν καταδύσει και επιπλέον θεσπί
στηκε ότι και τα ξένα αεροσκάφη, 
πολιτικό και στρατιωτικό, θα έχουν 
το δικαίωμα να ίπτανται πάνω από 
τα στενό χωρίς ειδική άδεια.

Η συνορεύουσα ζώνη  
Το καθεστώς της συνορεύουσας 

ζώνης ενισχύθηκε σημαντικό τόσο 
όσον αφορά τις ειδικές αρμοδιό
τη τε ς  που ασκούνται μέσα σε 
αυτήν, όσο και όσον αφορά την έ 
κτασή της. Ετσι, ενώ κατά τη Σύμ
βαση της Γε
νεύης του 1958 
η αιγιαλίτιδα ζώ
νη μαζί με τη συ
νορεύουσα δεν 
μπορούσαν να 
ξεπερόσουν τα 
12ν.μ., σύμφωνα 
με τηΔ.Σ. 1982 η 
σ υ ν ο ρ εύ ο υ σ α  
ζώνη μπορεί να 
εκτείνεται μέχρι 
τα 24 ν.μ. Δηλαδή 
ένα κρότος με 
αιγιαλίτιδα ζώνη 
12 ν.μ. μπορεί να 
έχει άλλα 12 ν.μ. 
σαν συνορεύου
σα ζώνη. Αν ένα 
κρότος, όπως η 
Ελλάδα, έ χ ε ι 6 
ν.μ. α ιγ ιαλ ίτ ιδα  
ζώνη, τό τε  έχει 
το  δικαίωμα, με 
βάση τη Δ.Σ. 1982, να διαθέτει συ
νορεύουσα ζώνη μέχρι 18 ν.μ.

Η αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (Α.Ο.Ζ.) 
Πρόκειται για μία θεσμική καινο

τομία της Δ.Σ. 1982, που επιβε
βαιώνει τη γενική τόση του Δικαίου 
τη ς  Θ άλασσας προς την κα
τεύθ υνσ η  τη ς  επ έκτα σ ης και 
διεύρυνσης των δικαιοδοσιών και 
δικαιωμάτων των παράκτιων α
κτών σε βάρος της ανοικτής θά
λασσας, της οποίας η έκταση και οι 
ελευθερίες, που αυτή συνεπάγε
ται, διαρκώς συρρικνώνονται.

Η έκταση της Α.Ο.Ζ. εκτείνετα ι 
με βάση τη Δ.Σ. 1982 μέχρι τα 200 
ν.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
και η αιγιαλίτιδα ζώνη.

Η ανοικτή θάλασσα 

Η ανοικτή θάλασσα είναι η μεγά
λη αδικημένη από την πρόσφατη α
ναθεώρηση του Δικαίου της Θά
λασσας, που δρομολογήθηκε με τη 
Δ.Σ. 1982. Ενώ με το ισχύον Δίκαιο 
η ανοικτή θάλασσα αρχίζει αμέ
σως μετά την αιγιαλίτιδα ζώνη, η 
Δ.Σ. 1982 μεταθέτει το σημείο εκ
κίνησης της, όσον αφορά στις συ
νέπ ειες  της ελεύθερης ναυσι
πλοΐας, μετά τα 200 ν.μ., δηλαδή 
μετά το πέρας της Α.Ο.Ζ.

Οι παραπάνω περιορισμοί έχουν 
κυρίως να κάνουν με τα αλιευτικά 
δικαιώματα των κρατών.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ό
τι η Δ.Σ. 1982 δεν αναφέρει τίποτα 
για τα ναυτικά γυμνάσια, τα οποία 
όμως πρέπει να υπόκεινται στους

κανόνες του Διεθνούς Εθιμικού Δι
καίου

Η ζώνη
των διεθνών βυθών 

Η θεσ μοθέτησ η  της ζώνης 
αυτής είναι ίσως η πιο σημαντική 
καινοτομία της Δ.Σ. 1982. Η ζώνη 
των βυθών, που βρίσκεται πέρα α
πό την υφαλοκρηπίδα, δεν ανήκει 
σε κανένα κράτος, με την έννοια, 
ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να 
εγείρε ι επ' αυτής κυριαρχικά δι
καιώματα, αλλά ανήκει στη διεθνή 
κοινότητα και αποτελεί "κοινή κλη
ρονομιά της ανθρωπότητας".

Τα αρχιπελαγικά κράτη
Η Δ.Σ. 1982 περιέχει επίσης δια

τάξεις για τα κράτη εκείνα που α
ποτελούνται αποκλειστικά από νη

σιά Ιπ. χ. Φιλιππίνες, Ινδονησία), οι 
οποίες κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊ
κές για τα κυριαρχικά δικαιώματα 
τους. Οι διατάξεις αυτές δεν αφο
ρούν μικτά κράτη, που εκτός από 
τα συμπλέγματα νησιών έχουν και 
ηπειρωτικό κορμό, όπως η Ελλάδα.

Κλειστές και 
ημίκλειστες Θάλασσες

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η Δ.Σ. 1982 καθιέρωσε ορισμέ
νες νέες διατάξεις για τις κλει
στές και ημίκλειστες θάλασσες 
(άρθρα 122 και 123). Γι' αυτές εν
διαφέρθηκε με φανατισμό η Τουρ
κία, της οποίας απώτερος σκοπός 
ήταν να επιτύχει τον αποκλεισμό 
όλων των "κλασικών" λύσεων του 
Δικαίου της Θάλασσας, που αφο

ρούν στις κλειστές και ημίκλειστες 
θάλασσες. Σύμφωνα με την Τουρ
κική άποψη, στις θάλασσες αυτές 
όλες οι ρυθμίσεις, που αφορούν 
στα δικαιώματα των παρακείμε
νων κρατών, πρέπει να αποφασί- 
ζο ν τα ι μετά  από διαπραγμα
τεύσεις και συμφωνία των ενδια
φερομένων μερών.

Επιπτώσεις από την
εφαρμογή της Δ.Σ. 1982
Οι επιπτώσεις που θα έχουν για 

τα ελληνικά θέματα οι διατάξεις 
της Δ.Σ. 1982 είναι νωρίς ακόμη να 
αποτιμηθούν, στο βαθμό που η δια
δικασία επικύρωσης βρίσκεται α
κόμη στην αρχή της, ενώ η επιστη
μονική της αξιολόγηση της δεν ε ί
ναι δυνατόν να οδηγήσει από τώρα

σε οριστικά συμπεράσματα.
Παρακάτω θα παραθέσουμε πι

θανές επιπτώσεις της Δ.Σ. 1982, 
διακινδυνεύοντας μάλιστα το δια
χωρισμό τους σε θετικές και εν
δεχόμενα αρνητικές με κριτήριο 
πάντα τις ελληνοτουρκικές διαφο
ρές.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνου- 
με ότι οι επιπτώσεις αυτές αναφέ- 
ρονται σ'ένα ρευστό νομικό πλαί
σιο που, προς το παρόν τουλάχι
στον, συμπυκνώνει περισσότερο 
ένα νομικό προβληματισμό παρά 
μια νομική πραγματικότητα.

Οι θετικές επιπτώσεις:
α) Το πλάτος της αιγιαλίτιδας 

ζώνης
Η ρύθμιση των 12 ν.μ. που επι

βάλλει η Δ.Σ. 1982 είναι χωρίς αμ
φιβολία ιδιαίτερα 
ευνο ϊκή  για τη 
χώρα μας. Το Αι
γα ίο θα κατα
στεί, έτσ ι, κλει
στή ελληνική θά
λασσα, ενώ τα α
ντίστοιχα διεθνή 
ύδατα θα περιο
ρ ισ τούν ακόμα 
π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο . 
Αυτό σημαίνει και 
τον α ντίσ το ιχο  
περιορισμό της 
έκ τα σ η ς  κάθε 
νομικής α ντιδ ι
κίας με αντικεί
μενο τα κυριαρ
χικά δικαιώματα 
επί του Αιγαίου 

Ακόμη πιο ευ 
νοϊκή είνα ι, τ έ 
λος, η καθιέρω
ση της οριοθέτη- 

σης της αιγιαλίτιδας ζώνης με
ταξύ γειτονικών κρατών με βάση 
τη μέθοδο της μέσης γραμμής. 
Ενδεικτική για τις περαιτέρω τουρ
κικές αντιδράσεις είναι η ψήφιση 
ενός νόμου στα 1982, με τον οποίο 
η χώρα αυτή:

* κατάργησε την αρχή της αμοι
βαιότητας

* διατήρησε τα 12 ν.μ. στις θά
λασσες της πλήν του Αιγαίου

* κατάργησε τη ζώνη των 6 + 6  
ν.μ.

* προτείνει για την οριοθέτηση 
της αιγιαλίτιδας ζώνης την αρχή 
της "επιείκειας"

Επιπλέον η Τουρκία έχει επίσημα 
δηλώσει, ότι θεωρεί την επέκταση 
της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης 
στα 12 ν.μ. ως αιτία πολέμου.
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Διεθνι

Το όριο των 6 ν.μ.
της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο

δ) Η καθιέρωση 
της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης 
Η ζώνη αυτή ευνοεί την χώρα 

μας στο βαθμό που το παράκτιο 
κράτος ασκεί τα παρακάτω δικαιώ
ματα:

α) Ολα τα κυριαρχικά δικαιώματα 
που ασκούνται και επί της υφαλο
κρηπίδας. Η Α.Ο.Ζ. τείνει να απορ
ροφήσει το νομικό καθεστώς της 
υφαλοκρηπίδας, εκτός ίσως από 
τις περιπτώσεις που αυτή εκτείνε
ται πέρα από τα 200 ν.μ.

τα, τα ρεύματα και τους ανέμους.
γ| Τέλος ασκεί αποκλειστικά κυ

ριαρχικά δικαιώματα, που αφορούν 
στην τοποθέτηση και χρησιμο
ποίηση τεχνητών νησιών και άλλων 
παρόμοιων εγκαταστάσεων για τη 
διεξαγωγή επιστημονικής έρευ
νας, καθώς και για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 
τη ρύπανση.

ε) Υφαλοκρηπίδα:
Νέες ρυθμίσεις
Με τη νέα Διεθνή Σύμβαση του

παρκή βάση για το σκοπό αυτό.
Ασχετα όμως από την παραπάνω 

επιδίωξη, νομίζουμε ότι τώρα μπο
ρ ε ί με βασιμότητα να υποστηρι- 
χθε ί ότι η αρχιπελαγική δομή κα- 
θεαυτή αποτελεί εκ των πραγμά
των για όλα τα αρχιπελαγικά κράτη 
γενικά, αμιγή ή μικτά, ειδική περί
σταση υπέρ των δικαιωμάτων 
τους που αφορά στην οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας ή στον καθο
ρισμό της Α.Ο.Ζ.

Η χρησιμότητα του στοιχείου αυ
τού είναι αυτονόητη για τις ελλη
νικές θέσεις.

β) Επίσης αποκτά κυριαρχικά δι
καιώματα -και εδώ έγκειται κυρίως 
η σημασία του νέου θεσμού- ως 
προς την έρευνα, εκμετάλλευση 
και διατήρηση των φυσικών πόρων 
των υπερκείμενων υδάτων, δη
λαδή κυρίως των αλιευμάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω α
πό το 90% της παγκόσμιας αλιείας 
πραγματοποιείται μέσα στο όριο 
των 200 ν.μ.

Τα κυριαρχικά δικαιώματα εκτεί
νονται εξάλλου και σε άλλες οικο
νομικές δραστηριότητες, όπως η 
παραγωγή ενέργειας από τα ύδα-

1982 ΙΔ.Ι. 1982) αλλάζει ριζικά ο 
νομικός ορισμός της υφαλοκρηπί
δας. Τα κριτήρια του βάθους των 
200 μέτρων και της εκμετάλλευ
σης του βυθού εγκαταλείπονται. Η 
υφαλοκρηπίδα, με βάση τη Δ.Σ. 
1982, έχει ελάχιστη έκταση 200 
ν.μ., μπορεί όμως να υπερβεί και το 
όριο αυτό, όταν το υφαλοπλαίσιο 
του παράκτιου κράτους εκτείνεται 
πέραν των 200 ν.μ., οπότε, στην 
περίπτωση αυτή, το εξωτερικό ό
ριο της υφαλοκρηπίδας μπορεί να 
φτάσει μέχρι τα 350 ν.μ. ή σε από
σταση 100 ν.μ. πέραν της ισοβα

θούς των 
2.500 μέτρων 
(άρθρο 76 Δ.Σ. 
1958). Τα νέα, 
ε π ο μ έ ν ω ς ,  
κρ ιτήρ ια  που 
εισάγονται για 
την υφαλοκρη
πίδα αφορούν 
στην απόστα
ση (200 ν.μ.) και 
στο γεωλογικό 
χ α ρ α κ τ ή ρ α  
του υφαλο- 
πλαισίου. Με 
τη νέα ρύθμι
ση το  εξω τε 
ρικό όριο της 
υφαλοκρηπί
δας ε ίνα ι πια 
σταθερό.

Ως προς την 
ο ρ ιο θ έ τη σ η  
της υφαλο
κρηπίδας, θέ
μα που ενδια
φέρει ιδ ια ίτε
ρα τη  χώρα 
μας, υπάρχουν 
επ ίσης αλλα
γ ές . Η Δ.Σ.

1958 προεβλεπε για την οριοθέτη
ση της υφαλοκρηπίδας, κατά πρώ
το λόγο, τη συμφωνία μεταξύ των 
ενδιαφερομένω ν μερών, και αν 
αυτή δεν καταστεί δυνατή, την ε 
φαρμογή της μεθόδου της μέσης 
γραμμής - ίσης απόστασης, εκτός 
αν ειδ ικές περιστάσεις δικαιολο
γούν άλλη λύση, η οποία επιβάλλει 
την απόκλιση από την παραπάνω 
μέθοδο. Η λύση αυτή που έχει σαν 
κανόνα τη μ έθοδο  της μέσης 
γραμμής - ίσης απόστασης και μό
νο σαν εξαίρεση τις ειδικές περι
στάσεις, ευνοεί ιδιαίτερα τη χώρα 
μας.

Τόσο για την οριοθέτηση της υ
φαλοκρηπίδας όσο και για την ο-

β) Η έννοια της 
συνορεύουσας ζώνης 
Η συνορεύουσα ζώνη δίνει στα 

παράκτια κράτη εντελώς νέες δυ
νατότητες, που η χώρα μας πρέπει 
να εξετάσει και, ως εκ τούτου, να 
αξιοποιήσει με ιδιαίτερη προσοχή. 
Ειδικότερα, η καθιέρωση της συνο
ρεύουσας ζώνης και η άσκηση μέ
σα σ'αυτή των παρεχόμενων δι
καιωμάτων οδηγεί εκ των πραγμά
των στη δημιουργία ενός αναμφι
σβήτητα χρήσιμου θεσμού, που 
συνδέει το παράκτιο κράτος και τη 
θαλάσσια έκταση που καλύπτει η 
ζώνη αυτή.

Επίσης, ε 
κτός από τ ις  
κλασικές αρ
μ ο δ ιό τη τε ς , 
που τα παρά
κτια  κράτη 
μπορούν να α
σκούν μέσα 
στη συνο
ρεύουσα ζώ 
νη (τελωνεια
κός, φορολο
γικός, υ γε ιο 
νομ ικός και 
μεταναστευ- 
τ ικ ό ς  έ λ ε γ 
χος), συμπε- 
ρ ιλ ή φ θ η κ ε  
στη Δ.Σ. 1982 
μια επιπλέον 
αρμοδιότητα: 
η δυνατότητα 
του παράκτιου 
κράτους να α
σ κ ε ί στη συ
ν ο ρ ε ύ ο υ σ α  
ζώνη των 24 
ν.μ. την απο
κλε ισ τική  δι
καιοδοσία για 
την προστασία των αρχαιολογικών 
και ιστορικών θησαυρών που βρί
σ κοντα ι σ το  βυθό τη ς  ζώ νης 
αυτής.

γ) Ο ορισμός 
της έννοιας 
του αρχιπελάγους
Η έννοια του αρχιπελάγους κα

θιερώθηκε για πρώτη φορά στο 
Δίκαιο της Θάλασσας και αυτό ε ί
ναι οπωσδήποτε ένα θετικό ση
μείο για τη χώρα μας, γιατί επιδίω
ξη μας πρέπει να είναι η προοδευ
τική επέκταση της έννοιας αυτής 
με όλα βεβαίως τα επιμέρους α
ποτελέσματα της και στα μικτά 
κράτη. Η Δ.Σ. 1982 παρέχει μια ε 
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Διεθν
ριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. Ιάρθρα 74 και 
81) η Δ .Ι. προβλέπει απλώς τη 
σύναψη συμφωνίας με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο, όπως τούτο προσ
διορίζεται στο άρθρο 38 του Κα
ταστατικού του Διεθνούς Δικαστη
ρίου, με σκοπό την ανεύρεση μιας 
κατά περίπτωση “δίκαιης λύσης".

Η νέα ρύθμιση είναι επομένως 
γενική και αφηρημένη, στο βαθμό 
που δεν παρέχει συγκεκριμένους 
κανόνες για την οριοθέτηση της υ
φαλοκρηπίδας (π.χ. μέθοδος της 
μέσης γραμμής - ίσης απόστασης), 
αλλά παραπέμπει απλώς στην ε 
φαρμογή του 
Δ ιεθ νούς Δ ι
κα ίου στο 
σύνολο του 
Ικαι όχι απο
κλειστικό της 
αρχής της ε 
π ιε ίκε ια ς , ό
πως υποστη
ρίζουν οι αντί
παλοι μας).
Σκοπός της ε 
φ α ρ μ ο γ ή ς  
των κανόνων 
του Διεθνούς 
Δικαίου είναι η 
α ν α ζ ή τ η σ η  
μιας “δίκαιης 
λύσης". Μόνο 
όταν το  Δ ιε 
θνές Δίκαιο α
δ υ ν α τε ί να 
δώσει λύση, 
είναι δυνατόν 
να υπάρξουν 
αποκλίσεις α
πό τους κανό
νες  του  με 
κρ ιτήρ ιο  την 
αρχή της ε 
πιείκειας.

Η αρχή της επ ιείκειας αφορά, 
λοιπόν, όχι στην άμεση εφαρμογή 
των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου 
αλλά, στο επιτρεπτό των εξα ιρετι
κών, όσο και αναγκαίων αποκλί
σεων από αυτούς, προκειμένου να 
υπάρξει μια δίκαιη λύση, δηλαδή 
μια λύση που θα λαμβάνει υπ' όψιν 
όλες τις  δυνατές παραμέτρους 
και ιδιαιτερότητες.

Είναι, έτσι, πέρα από κάθε αμφι
σβήτηση, ότι η δίκαιη λύση είναι κα
τά κανόνα απόρροια της εφαρ
μογής του Διεθνούς Δικαίου και 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες του. 
Αυτό σημαίνει ότι οι αποδεκτές α
ποκλίσεις, που δικαιολογεί η αρχή

Τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, 
μετά από μια επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης 

στα 12 ναυτικά μίλια.

δες που δεν μπορούν να κατοικη- 
θούν ή δεν έχουν ίδια οικονομική 
ζωή στερούνται και υφαλοκρηπί
δας και Α.Ο.Ζ. Δικαιούνται όμως να 
έχουν αιγιαλίτιδα και συνορεύου- 
σα ζώνη. Και η νέα ρύθμιση για τα 
νησιά είναι, ιδιαίτερα ευνοϊκή για 
τη χώρα μας.

στ) Οι κλειστές και 
ημίκλειστες θάλασσες
Στις κλεισ τές και ημίκλειστες 

θάλασσες έγινε μια περιστολή της 
έννοιας τους και είναι ευνοϊκό το

* η προστασία του θαλάσσιου πε
ριβάλλοντος

* η ελευθερία των θαλάσσιων 
μεταφορών

* ο εξοπλισμός και επάνδρωση 
των εμπορικών πλοίων

* η άσκηση ελέγχου από παρά
κτιο κράτος

Οι αρνητικές επιπτώσεις
Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι ί

σως λιγότερες και ιδιαίτερα μη ου
σιαστικές, στο βαθμό που δεν θί
γουν τα θεμελιώδη ελληνικά πλεο

νεκτήματα στα πλαίσια της ελλη
νοτουρκικής διαφοράς.

Εδώ πρέπει να υπογραμισθεί, ότι 
στην πράξη δεν πρόκειται για αρ
νητικές διατάξεις, αλλά για νομι
κούς κανόνες που, κάτω από ορι
σμένες προϋποθέσεις, θα απέβαι- 
ναν δυσμενείς για τα ελληνικά 
συμφέροντα, αφού η διατύπωσή 
τους επιτρέπει ενδεχόμενες αρ
νητικές ερμηνείες.

Είναι προφανές ότι οι εσπευσμέ
νοι χειρισμοί, η ολιγωρία ή η αδρά
νεια της ελληνικής πλευράς θα ε ί
ναι καθοριστικότεροι παράγοντες 

απ'ότι η αντί
στοιχη νομική 
δια-τύηωση.

* Με τη Δ.Σ. 
1982 προω
θείτα ι η γεω
λογική έννοια 
της υφαλο
κρηπίδας, η ο
ποία ωστόσο 
επ ιτρέπει και 
ορισμένες ευ
νο ϊκές  ερμη
ν ε ίε ς  για τα 
ελληνικά συμ
φ έρο ντα . Το 
πρόβλημα α
φορά επίσης 
στην εισαγωγή 
φυσικοδικαίί- 
κών στοιχείων, 
τα οποία ανα
τρέπουν ή αλ
λοιώνουν τ ις  
θ ε τ ικ έ ς , με 
την έννοια της 
ρητής ισχύος 
τους, κατα
κ τή σ ε ις  του 
Δ ικαίου της 
θ ά λ α σ σ α ς ,  

που προέκυψαν από την εφαρ
μογή της Σύμβασης της Γενεύης 
του 1958.

* Το νομικό καθεστώς του Αρχι
πελάγους περιορίστηκε στα αμι- 
γώς νησιωτικά κράτη.

* Το νομικό καθεστώς των στε
νών είναι ακόμη ασαφές.

* Παραμένει ασαφής -από νομική 
άποψη- η έννοια των κλειστών και 
ημίκλειστων θαλασσών. □

* από το βιβλίο του "Το Δίκαιο της 
Θάλασσας και η Ελληνοτουρκική 
διαφορά στο Αιγαίο" Iέκδοση 7ου 
Ε.Γ./Γ.Ε.Σ., Αθήνα 19941.

της επιείκειας, δεν μπορεί να είναι 
αυθαίρετες, αλλά πρέπει να επικα
λούνται δικαιώματα, εθιμικούς και 
συμβατικούς κανόνες, που η ισχύ 
τους βρίσκεται σε πλήρη εξάρτη
ση από το Διεθνές Δίκαιο.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ό
τ ι τα νησιά έχουν, κατά τη Δ.Σ. 
1982, πλήρη δικαιώματα υφαλο
κρηπίδας. Αυτός είναι άλλωστε και 
ο βασικός λόγος που η Τουρκία κα
ταψ ήφ ισ ε τη Σύμβαση αυτή. Η 
ρύθμιση της Δ.Σ. 1982 είναι επομέ
νως όμοια με εκείνη της Δ.Σ. 1958, 
με μόνη διαφορά ότι οι βραχονησί-

γεγονός, ότι η ισχύς των διατά
ξεων αυτών θα έπεται μιας διαδι
κασίας νομικών ζυμώσεων, που α
ποκλείει τον άμεσα δεσμευτικό 
τους χαρακτήρα.

ζ) Απαγόρευση 
των επιφυλάξεων
(άρθρο 309 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 298)
Με τη Δ.Σ. 1982 ρυθμίζονται, ε 

πίσης, θέματα που σχετίζονται με 
τη διεθνή ναυτιλία με τρόπο που 
διευκολύνει τα ελληνικά συμφέρο
ντα Τέτοια θέματα είναι:
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To A. I. D. S. "σήμερα"

-  Είναι το πρώτιστο ιατροκοινωνικό πρόβλημα 
του κόσμου.

- Μια απειλή ολοκληρωτικής καταστροφής 
για την ανθρωπότητα.

- Φάρμακο δεν υπάρχει. Καμιά πρόοδος, 
στο χρόνο που πέρασε.

- Εμβόλιο, δεν είναι ορατό 
στον επιστημονικό ορίζοντα.

Του Ιατρού Αθανασίου Π. Αβραμίδη 
Επίκουρου Καθηγητή Καρδιολογίας - Παθολογίας 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότεροι από τους φορείς νοσούν. 

Το ποσοστό τους μεγαλώνει. Τόσο που διερωτάται κανείς αν θα υ
πάρχουν στο τέλος φορείς που δεν θα νοσήσουν.

Ο ιός "λουφάζει" και καραδοκεί για να πολλαπλασιαστεί, καταλαμ

βάνοντας όλο και περισσότερα κύτταρα από εκείνα που έχουν τον ει

δικό υποδοχέα στο περίβλημά τους (τον CD4I, όπου και προσδένεται, 

για να μπει τελικό μέσα σ' αυτό και να το καταστρέψει, αφού συνδεθεί 
με το DNA του πυρήνα του, πολλαπλασιαζόμενο με ταχύτατο ρυθμό.

Οι τρόποι μεταδόσεω ς του ιού είναι οι γνωστοί:
α) με τη σεξουαλική πράξη,
β) την μετάγγιση αίματος ή τα παρασκευάσματα πήξεως αίματος,

γΙ την "κάθετη” μετάδοση, από τη μητέρα στο παιδί της, κατά την 

εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή με τον θηλασμό, και

61 με τσιμπήματα από μολυσμένες βελόνες ή ιατρικό εργαλεία, με 

,τις μεταμοσχεύσεις, ...με ένα δάγκωμα ή και "δαγκωματικό" φιλί. Ανα- 

φέρεται η πιθανότητα μόλυνσης από ξυραφάκια ή μεταχειρισμένες ο

δοντόβουρτσες. Και με την τεχνητή γονιμοποίηση, επίσης.

Υπάρχουν φορείς του ιού, χωρίς αντισώματα στον ορό, ε ίτε  διότι 

δεν ανέπτυξαν ακόμη αντισώματα, ε ίτε  διότι δεν αναπτύσσουν και μετά 

παρέλευση μακρού χρονικού διαστήματος, 2 και 3 ετών. Ενώ και αυτοί 
μεταδίδουν τον ιό, και τα μεταμοσχευόμενα όργανα ρυτών, επίσης.

Το ποσοστό όμως τέτοιων φορέων είναι πολύ μικρό.

Οι διαστάσεις
Η ασθένεια επεκτείνεται ασταμάτητα. Τα 11.000.000 των φορέων 

το 1992, έγιναν 14.000.000 το 1993 και, κατά τον Π.Ο.Υ., "έως τα μέσα 

του 1994 έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 16.000.000 ενήλικοι και 

1.000.000 παιδιά".

Οι περιπτώσεις των νοσούντων από το AI.D.S, ήσαν, κατά τον Π.Ο.Υ., 

1.200.000 το 1992, περίπου 2.500.000 τον Ιούνιο του 1993, και μέχρι 

τον Ιούνιο του 1994 έφθασαν στα 4.000.000. Προέκυψε δηλαδή μια 

αύξηση των κρουσμάτων νοσούντων κατά 70% τα τελευταία δύο χρό

νια. Και κάθε μέρα προστίθενται περίπου 6.000 νέα κρούσματα της νό
σου. Μάλιστα, ο ένας στους 6 ανακαλύπτεται καθώς νοσηλεύεται σε 

κάποιο Νοσοκομείο, δηλαδή κατά τα τελευταία στάδια της νόσου!

Αρχικό ενομίζετο ότι μόνον το 10% των φορέων νοσεί, ενώ οι άλλοι 
παραμένουν "υγιείς φορείς". Ομως, όσο περνούσε ο καιρός, προέκυψε 

ότι στα εννέα χρόνια ενόσησαν το 42% των φορέων. Και οι περισσό

τεροι από αυτούς πέθαναν σε χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο 

χρόνια.
Κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για το A.I.D.S. στην Γιοκοχόμα της Ιαπωνίας, 

από 7-11 Αυγούστου 1994 - η οποία μάλιστα, διεξήχθη σε κλίμα γενικής 

απαισιοδοξίας από την μη ύπαρξη προόδου σε ανακαλύψεις σχετικό 
με τη θεραπεία ή για το εμβόλιο - ανακοινώθηκε ότι "υπάρχει η πιθα

νότητα για κάποιους φορείς, που μπορεί να φθάνουν μέχρι και το 25% 

, να ζήσουν μέχρι και 20 χρόνια αφ' ότου έγιναν φορείς, χωρίς να 
νοσήσουν". Αυτό δε, εθεωρήθη ως η μόνη "αισιόδοξη νότα" ανάμεσα 

σε πλήθος "θλιβερές στατιστικές". Αυτή όμως η ίδια "νότα" σημαίνει 

συγχρόνως και ότι μέχρι τότε θα έχουν πεθόνει το 75% και περισσό

τεροι από τους φορείς, τουλάχιστον. Εύλογα, επομένως, διερωτάται κα

νείς εάν τελικά θα υπάρχουν φορείς οι οποίοι να μη νοσήσουν κάποτε. 
Υποστηρίζεται, βάσει νεοτέρων δεδομένων, ότι δεν υπάρχουν "υγιείς 

φορείς" του ιού, αλλά μόνον λανθάνουσα ή υπολανθάνουσα περίοδος 
της νόσου. Και ότι η ασθένεια προχωρεί κατά φάσεις ήδη από την η

μέρα που έγινε κάποιος φορέας του ιού. Η πορεία δε, για τους φορείς, 

βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, είναι σαφώς προδιαγεγραμμέ

νη, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βρεθεί το εμβόλιο.

Αστυνομική Επιθεώρηση________________________________ - 2 0  -_______________________________________Ιανουάριος 1 9 9 5



Κοινωνία

Υπολογίζεται ότι το έτος 2.000, ο αριθμός των φορέων θα φθόσει 

στα 40-50 εκατομμύρια και ότι, μέχρι τότε, θα έχουν πεθόνει από A.I.D.S. 

20 εκατομμύρια άνθρωποι. ΑυτοΓ δε περισσότερο μεταξύ των νέων και 

των ανθρώπων παραγωγικών ηλικιών, οδηγώντας σε κατάρρευση ακόμη 

και εύρωστες οικονομίες κρατών. Επιπλέον, θα έχουν προκύψει και 10 

εκατομμύρια ορφανό παιδιά, επειδή θα έχουν χάσει και τους δύο γονείς 

τους από την ασθένεια αυτή.

To A.I.D.5. ηαρομοιάσθηκε με τη "σύφιλη του μεσαίωνα" και χαρα

κτηρίστηκε ως "η πανούκλα του αιώνα μας”. Από την πανώλη, μεταξύ 

1346 και 1353, πέθαναν τα 49 από τα 105 εκατομμύρια του συνολικού 
πληθυσμού της αραιοκατοικημένης, τότε, γης. Σήμερα ο ιός του AI.D.S. 

κάνει τον γύρο του κόσμου σε λιγότερο από 24 ώρες.

Απέραντες εκτάσεις στην Κεντρική Αφρική μένουν ήδη ακαλλιέργη

τες  από έλλειψη εργατικών χειρών. Στη Ζάμπια, όπου ο ορυκτός 

πλούτος αποτελεί τον κορμό της οικονομίας της χώρας, τα ορυχεία 

κλείνουν, το ένα μετά το άλλο, από έλλειψη εργατικού δυναμικού. Στην 

Ζιμπάμπουε, ο πληθυσμός αποδεκατίζεται με τέτοιο ρυθμό, που υπο

λογίζεται να πεθόνει πριν από το 2.000 το 90% του ενεργού πληθυσμού.

Σε πολλές χώρες του κόσμου, το Ειτζ, ως αιτία θανάτου, ξεπερνά 

όλους μαζί τους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, αυτοκτονίες, 
καρδιοπάθειες και καρκίνο, σε άνδρες 25-34 ετών. Είναι δε, η κυρία αιτία 
θανάτου μεταξύ γυναικών 20-40 ετών σε πολλές πόλεις της Αμερικής, 

της Δυτικής Ευρώπης και των νοτίως της Σαχάρας Αφρικανικών χωρών 

(κυρίως σ' αυτέςΙ. Δηλαδή, μεταξύ ανθρώπων των παραγωγικών ηλικιών.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι τοξικομανείς πάσχοντες από το 

A.I.D.S. ξεπέρασαν το ποσοστό των ομοφυλόφιλων. Στις χώρες της Ευ

ρωπαϊκής Ενωσης αποτελούν το 22,5% του συνόλου, και υπολογίζεται 

ότι "η κοινή σύριγ

γα" ευθύνεται για 

το 1/3 των πιο 

προσφάτων περι

πτώσεων.
Στην Ισπανία, 

μάλιστα, το ποσο

στό τους έφθασε 

στο 59% και στην 
Ιταλία, το 64%.

Ορθώς επομένως 

ελέχθη ότι "...η 
σύριγγα του 
ν α ρ κ ω τ ικ ο ύ ,  
μ ετα βά λλετα ι 
σε σύριγγα του 
A.I.D.S.".

Το ποσοστό 

των τοξικομανών 
πασχόντων στην 

Ελλάδα, εμφανί
ζεται σημαντικώς 

μικρότερο, γύρω 

στο 5%. Με αυξη

τ ικές  όμως τά

σεις ώστε, να 

κρούεται ο κώδω- 

νας του κινδύνου 
για "έκρηξη" του 

φαινομένου, και 

στη πατρίδα μας.

Η στάση του κόσμου
- Ο κόσμος αδιαφορεί.

- Νομίζουν οι άνθρωποι ότι αφορά τους άλλους. Και όχι αυτούς.

- Και οι ενημερωμένοι αδιαφορούν.

- Τα 2 /3  (67%) των Ελλήνων (μελέτη Ε.Ο.Κ.) με ευκαιριακούς 
σεξουαλικούς συντρόφους, δεν λαμβάνουν καμμία προφύλαξη.
Κανένας δε, εάν πρόκειται για μόνιμο σεξουαλικό σύντροφο εκτός γά
μου.

- Οι νέοι, σχεδόν κατά κανόνα, δεν λαμβάνουν προφυλάξεις.

- Οι τοξικομανείς, αδιαφορούν τελείως ακόμη και αν γνωρίζουν ότι 
είναι φορείς ή και πάσχοντες.

- Οι αμφοτεροφυλόφιλοι έχουν συμπεριφορά ατόμων υψηλού κιν
δύνου.

Στους νέους, στους τοξικομανείς με την ενδοφλέβια χρήση 
και στους αμφοτεράφιλους, καταλογίζεται η μεγαλύτερη 
ευθύνη για την αλματώδη αύξηση του ποσοστού των ασθενών 
του Ειτζ, οι οποίοι μολύνθηκαν από ετεροφιλικές σχέσεις.

Το ποσοστό των τέτοιων περιπτώσεων σε πολλές χώρες του κό

σμου έφθασε στο 40% και 50%, στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική 
ατο 80% - 90%. Οπότε πλέον η κατάσταση εκφεύγει από τις δυνατό
τητες ελέγχου. Και η "κάθετη" μετάδοση από την έγκυο γυναίκα στο 

παιδί που γεννά, αυξάνεται αλματωδώς, εφ'όσον η σχετική "δεξαμενή" 
περιπτώσεων διευρύνεται.

Στην πατρίδα μας, το ποσοστό των ασθενών με ετεροφυλική μετά

δοση, από 3, 2% πριν 4 χρόνια έφθασε ήδη από πέρυσι στο 20% πε

ρίπου. Και μοιάζουμε σαν μία φωτογραφία τραβηγμένη στις ΗΠΑ πριν 

6-7 χρόνια ή σε χώρες της Ευρώπης πριν 3-4 χρόνια. Και αντί να διδα-

σκόμεθα, δεί

χνουμε να βιαζό

μαστε να “εκσυγ

χρονίσουμε" την 

εικόνα μας.
α) Ο Παγκό

σμιος Οργανι
σμός Υγείας:

- Επισημαίνει 
ότι μόνο με πα
γκόσμια συντο
νισμένη προ
σπάθεια μπορεί 
να σταματήσει 
το A.I.D.S.

- Δίνει οδηγίες 

για την παρεμπό- 

διση της μεταδό- 

σεως του ιού.
- Αναφέρεται 

στα δικαιώματα 

του ατόμου για 

την αποφυγή ρα

τσιστικής συμπε

ριφοράς εκ μέ

ρους των άλλων 

και "γκετοποιή- 

σεως" των φο

ρέων, για τη δια

φύλαξη της αξιο- 
πρέπειάς τους.
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- Στις διάφορες κατ' έτος εγκυκλίους, με την ευκαιρία της 1 ης Δε

κεμβρίου - Παγκόσμιας Ημέρας αφιερωμένης στον αγώνα καταπολέ

μησης του A.I.D.S., δίνει και νέες οδηγίες τονίζοντας μεταξύ των πρώ

των και ότι: “Η αποχή, η συζυγική πίστη και η ασφαλής σεξουα
λική σχέση μεταξύ μη μολυσμένων συντρόφων, μπορούν να 
αποτρέψουν τη μετάδοση του ιού”.

- Σε άλλη εγκύκλιο αναφέρει: "Το πιο αποτελεσματικό μέσο για την 

αποφυγή της μεταδόσεως του ιού του A.I.D.S. με τη σεξουαλική επαφή, 

είναι να διατηρεί κανείς σχέση με ένα μόνο πιστό σύντρφο ή 
να μην έχει καθόλου σεξουαλικές σχέσεις. Διαφορετικά πρέπει 

να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τον αριθμό των σεξουαλικών συντρό

φων. Πρέπει να αποφεύγονται οι σεξουαλικές επαφές με εκδιδόμενα 
πρόσωπα ή άτομα που έχουν πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους. Κάθε 
φορά δε, που κάποιος έχει σεξουαλική επαφή με άτομο που μπορεί να 

είναι φορέας του A.I.D.S., πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιεί προφυ- 

λακτικό από την αρχή έως το τέλος της σεξουαλικής επαφής".

Ομως οι οδηγίες αυτές δεν τηρούνται από όλους, ιδίως σε πολλές 

χώρες της Κεντρικής Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής (στις Λατινοα

μερικανικές χώρες).

β) Η ατομκή ευθύνη
Υπάρχουν "Δεκάλογοι" προστασίας των δικαιωμάτων των φορέων

και πασχόντων από το A.I.D.S. Είναι όμως γεγονός ότι, πολλοί από αυ
τούς παρουσιάζουν συμπεριφορά επικίνδυνη. Τόσο που υπάρχουν και 

καταδίκες για "πρόκληση σωματικής βλάβης εκ προθέσεως" μέχρι και 

“φόνο ή δολοφονία από πρόθεση" όταν, εν γνώσει τους μεταδίδουν 

τον ιό, προκαλώντας καταστάσεις οι οποίες σε τελική ανάλυση οδηγούν 

ή καταλήγουν, αργό ή γρήγορα, στον θάνατο.

Σε άλλες νομοθεσίες, προηγείται το δικαίωμα του ατόμου έναντι 

των δικαιωμάτων του κοινωνικού συνόλου, ενώ σε άλλες (Η.ΠΑ.) προη

γείται το δικαίωμα και η υποχρέωση προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

(Γαλλία), οπότε και λαμβόνονται μέτρα προστασίας των υγιών από τους 

κινδύνους εκ μέρους των φορέων και των νοσούντων, ακόμη και με 

περιορισμό των δικαιωμάτων του ατόμου γι'αυτούς.

Οι ομοφυλόφιλοι, αφού αυτοί πρώτοι αποδεκατίσθηκαν από την μά

στιγα, είναι οι πρώτοι οι οποίοι μάλλον κάπως τροποποίησαν τη συμπε

ριφορά τους.

Οι αμφοτεροφυλόφιλοι, δεν είναι βέβαιο αν άλλαξαν. Ενας δε "κρυ
φός" αμφοτεροφυλόφιλος, ως φορέας, είναι περισσότερο επικίνδυνος. 

Και αυτοί, δύσκολα αλλάζουν τακτική.

Τα "πολυγαμικά" άτομα, μάλλον, κάπως αυτοσυγκρατούνται.
Το "προφυλακτικό", συνιστάται από τον Π.Ο.Υ. για όσους δεν μπορούν 

να κάνουν διαφορετικά, δεν προσφέρει απόλυτη ασφάλεια. Ούτε και
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υπάρχουν τα "τέλεια" προφυλακτικά. Ή, κυκλοφορούν και προφυλακτικά 

χωρίς κανένα έλεγχο.

Υπάρχουν όμως και αξιοπρόσεκτες αντιρρήσεις για τη χρήση τους. 

Τόσο που να θεωρείται "η χορήγηση προφυλακτικών ως καταπάτηση 

των ηθικών αξιών της κοινωνίας". Γι'αυτό και δεν ενδίδουν σε προτά

σεις για προγράμματα διανομής προφυλακτικών σε εφήβους και μαθη

τές, για "ασφαλείς" μ'αυτόν τον τρόπο ερωτικές σχέσεις... Οσο και αν 

είναι το κόστος, ακόμη και σε ανθρώπινες ζωές!
Η προσφορά, η διαφήμιση ή η υπόδειξη του προφυλακτικού με την 

λογική της "προστασίας της ατομικής υγείας" ή στα πλαίσια μιας "ανέ

ραστης σεξουαλικής σχέσης" ή με το σύνθημα "ναι στον έρωτα, όχι 

στο A.I.D.S.", ...για ένα "ανέραστο σεξουαλισμό", επικρίνεται ως 
"σύμπτωμα εκβαρβαρισμού της κοινωνίας".

Ενδιαφέρον είναι ότι οι νέοι στρέφονται περισσότερο πλέον και 

προς μιά διαφορετική τακτική για ένα "ασφαλές" σέξ, προς τις μονο
γαμικές σχέσεις και τον γόμο σε νεότ,ερες ηλικίες, παρά τις ποικίλες 

δυσκολίες για δημιουργία οικογένειας.
...........“κάτι άλλο",
πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα. Οι υπεύθυνοι εκκλησιαστικοί παρά

γοντες δεν θεωρούν το A.I.D.S. ως “θεία τιμωρία προς του σο
δομίτες", αλλά ως "αυτοτιμωρία του ανθρώπου" ο οποίος ε-

ξετράπει "ποιείν τα μη καθήκοντα"... Δεν απορρίπτουν τη χρήση 

προφυλακτικού, για όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα διδάγματα 

της Εκκλησίας. Αλλά και δεν θεωρούν το προφυλακτικά ως τον μοναδικό 
τρόπο προφύλαξης. Επικρίνουν μάλιστα το σύνθημα "ναι στον έρωτα, 

όχι στο A.I.D.S.", θεωρώντας το ως παραπλανητικό, μονομερές και ανα

ληθές, εφ ' όσον προτρέπει τους νέους σε μιά ασύδοτη σεξουαλική 

ζωή, με εναλλαγή συντρόφων, ενθαρρύνοντας έτσι και σε καταχρήσεις 
στις σεξουαλικές σχέσεις.

Η Εκκλησία, εμπνέει τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί σε κατάλληλη 

συμπεριφορά προφυλάξεως, όπως από τόσα άλλα έτσι και από το 

A.I.D.S. Επικαλείται δε και τη "χάρη του Θεού" ώστε να γίνονται ικανοί 

οι πιστοί της στην ευόδωση του αγώνα τους για τον δαμασμό του τό

σου ατίθασου και ορμητικού σεξουαλικού ενστίκτου. Με την εγκράτεια, 

την αυτοσυγκράτηση, η οποία κατά την Εκκλησία, "προς πάντα ωφέλιμος 
εστίν".

Συμπερασματικά:
Ο καθένας καλείται και θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 

του... Και, "ός μεν ούτως, άς δε ούτως".
Οπωσδήποτε, πάντως, ...το πρόβλημα, ούτε απλά είναι, 

ούτε εύκολο. Mas αφορά δε όλους. □
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Πνευματικοί ο

x c y n h g ic t x  π χ τ θ ρ ικ χ  χογια .
του Ηλία Βουλγαράκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Στις 30 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των μεγάλων Ιεραρχών και Πατέρων της Ορθοδοξίας 
Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσόστομου.

Την ίδια ημέρα, η Ελληνική Παιδεία, από την Ανώτατη μέχρι τη Στοιχειώδη γιορτάζει τους Τρεις Ιεράρχες
ως προστάτες των Γραμμάτων.

Οι τρεις άγιοι Πατέρες δεν υπήρξαν μόνον οι άνθρωποι της παι

δείας. Για την ακρίβεια, η ποιμαντική ενασχόλησή τους ήταν η προέχου- 

σα. Δεν περιορίζονταν μόνο στο να φροντίζουν για την πνευματική α

νάπτυξη του πληρώματος της Εκκλησίας, με το να διδάσκουν το λόγο 

του Ευαγγελίου. Θέλοντας ο λόγος αυτός να γίνεται πράξη και βίωμα 

προχωρούσαν σε υποδεζεις και κριτικές, που συνδέονταν συχνό με 

θέματα γενικότερα του κοινωνικού βίου των ανθρώπων.

Η θεματική αυτή των Τριών Ιεραρχών δεν προβάλλεται συχνό στα 

σημερινό κηρύγματα, ούτε παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό, παρά 

το γεγονός ότι αποτελεί μια χρήσιμη μαρτυρία ότι ο Χριστιανισμός 
είναι ο πρώτος που προχώρησε συνειδητά και επίμονα στη με
λέτη των προβλημάτων της ανθρώπινης κοινωνίας.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Ο  e e O M D r O G
"Μην τεντώνεις τα χέρια σου στον ουρανό, αλλά στα χέρια 

των φτωχών. Αν εκτείνεις τα χέρια σου στα χέρια των φτω
χών, έπιασες την κορυφή του ουρανού".

K xcixeioc ο  M erxc
"Οταν, λοιπόν, πάψεις να είσαι άνθρωπος, τότε θα γίνεις και φιλάν

θρωπος; Οταν θα σε δω στο νεκρικό κρεβάτι, τότε θα σε ονομάσω 

φιλόδελφο; Οσο ζούσες προτιμούσες να ικανοποιείς τον εαυτούλη σου 
παρά να υπακούεις στην εντολή. Τώρα, όμως, μετά το θάνατο και τη 

διάλυση του κορμιού σου, προτίμησες την εφαρμογή της εντολής, αλλά, 

δυστυχώς, όχι από ευλόβεια παρά από φόβο μήπως περάσει ο πλούτος 

σου στους εχθρούς σου. Γιατί, όσοι είναι στη θέση σου, λένε: "να τα 

πάρει ο Θεός" κι αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να μην τα 
κληρονομήσει ο τάδε εχθρός! Πώς να ονομάσουμε τη στάση σου αυτή; 

Αμυνα εναντίον των εχθρών ή αγάπη για το συνάνθρωπο. Για διάβασε 
τη διαθήκη σου. Γράφεις: "θα ήθελα να ζω ακόμα και να απολαμβάνω 

τα αγαθό μου". Αρα, αν ήσουν αθάνατος, δεν θα θυμόσουν τις εντολές. 
"Μην πλανόσθε, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται" (Γαλ. 6,7). Δεν δέχεται ο 

θεός την προσφορά του περισσεύματος. Γιατί εσύ προσφέρεις στον 

ευεργέτη Θεό όσα σου περίσσεψαν από τη χρήση της ζωής σου. Εφ' 
όσον δεν τολμάς ποτέ να δεξιωθείς τους ισχυρούς της γης με 
τα υπόλοιπα ενός προηγούμενου γεύματος, πώς έχεις την τόλ
μη να εξιλεώσεις το Θεό με τα αποφόρετα της ζωής σου;"

ICDXNNHG Χ Ρ Υ G O G T O M O G
"Υπάρχουν άραγε άλλοι πιο άδικοι από αυτούς; (μίλησε προηγουμέ

νως για τους τοκογλύφουςΙ. Αν Θελήσει κανείς να εξετάσει πώς 
μεταχειρίζονται τους ταλαίπωρους και πτωχούς γεωργούς, Θα 
ομολογήσει ότι είναι χειρότεροι και από τους βαρβάρους. Τους 

γεωργούς, που λιώνουν από την πείνα και δουλεύουν ολημερίς, τους 

φορτώνουν με αδιάκοπες και βαριές εργασίες και τους επιβάλλουν ε 

πίπονες αγγαρείες, ωσάν να ήσαν γαϊδούρια και μουλάρια, ή μάλλον, 

χρησιμοποιούν τα σώματά τους ωσάν να ήσαν πέτρες. Δεν τους

αφήνουν ούτε μια μικρή ανάσα να πάρουν. Τους στριμώχνουν δίχως έ 

λεος στη δουλειά, είτε η γη είναι καρπερή είτε όχι.

Και κάτι ακόμη χειρότερο. Αν και ολόκληρο το χειμώνα κου
ράστηκαν και εξαντλήθηκαν από το κρύο, τη βροχή και τις α- 
γρύπνιες, δεν φεύγουν μόνο με άδεια χέρια, αλλά χρωστάνε 
και από πάνω. Ω

στόσο, οι γεωργοί 

και από αυτή τους 

την πείνα και από αυ

τό το ναυάγιο της 

ζωής τους φο

βούνται και τρέμουν 

περισσότερο τους 

επιστάτες των κτη

μάτων που τους βα
σανίζουν και τους 

τραβολογούν με α

παιτήσεις και δικα

στήρια και άλλες υ

ποχρεώσεις.

Τι να πει πάλι κα

νείς για την άλλη αδι

κία που τους γίνεται 
και για την εκμετάλ

λευση που τους κά

νουν! Ενώ από τους 
κόπους και τους ι
δρώτες τους γεμί

ζουν οι αποθήκες 

των γαιοκτημόνων, 
δεν επιτρέπουν σ' 

αυτούς να πάρουν 
για το σπίτι τους 

ούτε ένα τενεκέ 

στάρι. Ολο τον καρπό 

τον καταχωνιάζουν 

στα παράνομα πυθά- 
ρια τους, ενώ στους 

γεωργούς πετόνε λίγα χρήματα. Ταυτόχρονα, όμως, επινοούν νέα είδη 

τόκων και φτιάχνουν γραμμάτια δανείων που είναι γεμάτα αισχρότητα 

και κατόρα. Και τους υποχρεώνουν όχι να πληρώσουν ως τόκο το ένα 

τοις εκατό, αλλά το μισό ολόκληρου του ποσού. Και να σκεφτεί κα
νείς, ότι ο γεωργός έχει γυΥαίκα και τρέφει παιδιά, ότι ό ίδιος 
είναι άνθρωπος κι ότι γέμισε με τη δουλειά του το αλώνι και 
την αποθήκη του γαιοκτήμονα. Δυστυχώς, όμως, αυτός και οι όμοιοι' 
του δεν καταλαβαίνουν από όλα αυτό.

Μπροστά στη θηριωδία, στην οποία ξέπεσε το ανθρώπινο γένος, 

πρέπει να ξαναφωνόξει ο Προφήτης: "Εκστηθι ουρανέ, και φρζον γη!"Π
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Πνευματικοί ο

οι "rpeic lePxPxec
του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Πιστολη, Προϊσταμένου της Θ.Υ.ΕΛ.ΑΣ.

Εξέχουσα θέση στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας κατέχουν 
οι κατά τον Ιανουάριο τιμώμενοι Φωστήρες και Διδάσκαλοι της Οικουμένης,

τρεις Μέγιστοι Ιεράρχες:
ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υπήρξαν προνομιούχες διάνοιες, απαράμιλλοι μυσταγωγοί της Χρι

στιανικής σοφίας, βαθείς γνώστες της κλασικής φιλοσοφίας, πολυγρα- 

φώτατοι συγγραφείς και υποδειγματικοί εκπρόσωποι του Ελληνοχρι

στιανικού πολιτισμού. Οι τρεις Ιεράρχες διέπρεψαν ως επιστήμονες. 

Και τούτο είναι θεμελιώδες γνώρισμα της όλης βιοτής των.

Στο πρόσωπο του 

Βασιλείου, του Γρη- 

γορίου και του Χρυ

σοστόμου η κλασική 
λεγάμενη παιδεία και 

τα κλασικό γράμματα 
απέκτησαν νέους πε

ρίλαμπρους θεράπο

ντες και είδαν νέα 

περίοδο δόξας και 

μεγαλείου. Ειδικώτε- 

ρα ο Βασίλειος χειρι

ζόταν κι έγραφε τον 
"Ελληνα λόγο" ως 

γνήσιος αρχαίος Ατ

τικός συγγραφέας. Ο 

Γρηγόριος χαρακτη

ρίζεται ως νέος Ισο

κράτης για το ύφος 
και το βάθος της εκ- 

φρόσεως, ενώ στο 
πρόσωπο του Χρυ

σοστόμου “νέος Δη
μοσθένης ανέζησε 

και αυτού λαμπρότε

ρος".

Τα έργα τους δεν 
θεωρούνται μόνο ως 

συνέχεια της Αρ

χαίας Κλασικής Γραμ

ματείας αλλά είναι 

συνάμα και πηγή α
στείρευτη και θη

σαυρός γνώσεων. Η "Εξαήμερος" του Βασιλείου αποτελεί και σήμερα 
πηγή γνώσεων και επιστημονικό σύγγραμμα περισπούδαστο. Τα "Επη” 

του Γρηγορίου είναι διδακτικώτατο ποιητικό εντρύφημα, ενώ ο Χρυσό
στομος πέρασε στην Ιστορία ως άφθαστος ερμηνευτής της Αγίας 

Γραφής.

Τέτοιοι υπήρξαν οι τρεις Μέγιστοι της Εκκλησίας Φωστήρες. Και δια 
μέσου των αιώνων θα αποτελούν κλασικό παράδειγμα περί του ότι 
δεν υπάρχει διάσταση στις σχέσεις Παιδείας και Θρησκείας. 
Γι' αυτό δίκαια αναγορεύτηκαν "της Παιδείας Πρόμαχοι και των 
Γραμμάτων Προστάτες”.

Αλλά και της αρετής και της αγιότητος υπήρξαν υπέροχα πρότυπα. 
Ηταν άνθρωποι βαθύτατης και ηρωικής πίστεως για την υπε
ράσπιση της οποίας και τη ζωή τους δεν υπολόγιζαν.

Είναι παροιμιώδης η στάση την οποία ο Μ. Βασίλειος ετήρησε προ 

του Μοδέστου, ώστε αυτός να του πει: "τοιούτους τολμηρούς λόγους, 

ουδείς ουδέποτε ενώπιον εμού του Μοδέστου εξέφερε".

Τι δε να πει κανείς για το θάρρος και την τόλμη του Γρηγορίου; Ανήλ

θε στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως σε μία εποχή, κατά την οποία 

οι αιρέσεις είχαν κλονίσει και τους πλέον πιστούς. Οι Αρειανοί κατείχαν 
όλους τους χριστιανικούς ναούς και μόνον ένας μικρός είχε μείνει 

στους ορθοδόξους. Και ο Γρηγόριος δεν απελπιζόταν απ' το γεγονός 

αλλά βροντοφωνούσε: "Εχουσι ούτοι. τους οίκους, ημείς τον ένοικον. 

Ούτοι θράσος, πίστιν ημείς". Και κατόρθωσε μετά από λίγο να αφαιρέ- 

σει όλους τους ναούς από τα χέρια των Αρειανών. Αργότερα είχε τη 

δύναμη να παραιτηθεί με τη θέλησή του από το επίζηλο Πατριαρχικό 
αξίωμα, χόριν της ειρήνης και της ομονοίας.

Παροιμιώδης για την ανένδοτη μαχητικότητα του θα παραμείνει η 

σύγκρουση του Ιερού Χρυσοστόμου προς το αμαρτωλό κατεστημένο 
της εποχής, που το εκπροσωπούσε η αυτοκρότειρα Ευδοξία. Δείκτης 

της πίστεως και αγωνιστικότητας του η εξορία και ο εν μέσω κακου
χιών θάνατός του.

Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν μεγάλοι κοινωνικοί εργάται. Ε- 
ζησαν οι ίδιοι στη λιτότητα και την αυστηρά πενία. Θυσίασαν 
μεγάλες περιουσίες για την ανακούφιση των χηρών, των πτω
χών και των ορφανών.

Εκπληκτική υπήρξε η φιλανθρωπία του Βασιλείου. Η "Βασίλειός" ήταν 

η πρακτικοποίηση της αγάπης, ήταν μία πόλη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. 

Με παραστατικότητα ζωγράφου την περιγράφει ο Αγιος Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός "έβγα έξω από την πόλη και θα ιδείς την καινούργια πόλη, 

το θησαυροφυλάκιο αυτό της ευσέβειας. Μέσα σ'αυτό η αρρώστια α

ντιμετωπίζεται με διάθεση φιλοσοφική και η συμφορά γίνεται ευτυχία.... 

Εκείνος Ιο Μ. Βασίλειος), περισσότερο από όλους, μας έπεισε στ' 

αλήθεια πως αφού είμαστε άνθρωποι δεν πρέπει να περιφρονούμε 
τους ανθρώπους, ούτε με την απανθρωπιά μας προς εκείνους Ιτους 

πάσχοντας) να προσβάλλουμε το Χριστό που είναι ο Αρχηγός όλων".

Αλλά και ο Χρυσόστομος ενώ ήταν Επίσκοπος Αντιοχείας επί 11 έτη 
διέτρεφε 3.000 χήρες και παρθένες, εκτός των ασθενών και ξένων, 

των φυλακισμένων κ.α. Οταν δε έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως, διέταξε αυστηρές οικονομίες και διέθεσε στη φιλανθρωπία όλα 
τα έσοδα της Αρχιεπισκοπής.

Και οι τρεις επεσφρόγισαν με την κοινωνική δράση και φιλανθρωπία 

το όλο έργο τους και άφησαν σε μας ύψιστο δίδαγμα ότι η φιλαν
θρωπία και η ελεημοσύνη οφείλουν να είναι το απαραίτητο 
συμπλήρωμα της Χριστιανικής προσωπικότητας

Οι Τρεις Ιεράρχες είναι κοινωνικοί αναμορφωτές και χριστιανοί ε 

παναστάτες. Το μήνυμα που μας στέλνουν είναι ότι μόνο ο Χριστός και 

η αγάπη Του μπορούν να ανυψώσουν τον άνθρωπο στην τελειότητα και 

να εξασφαλίσουν την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων. Π
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Προορισμοί

Ταξίδι
στην

Κύπρο

Το μούδιασμα της "συλλογικής ευθύνης" του 
Εθνικού Κέντρου για τη διχοτόμηση της μαρτυ
ρικής Μεγαλονήσου, ήταν μόνιμος συνοδός μας 
την ώρα που πατούσαμε το πόδι μας στα ματω
μένα χώματά της.

Και είναι αλήθεια πως διστάσαμε να κοιτάζου
με στα μάτια τον Φίλιππο, την ώρα του ευγενι
κού του καλωσορίσματος στο Αεροδρόμιο της 
Λάρνακας.

Και χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά της ώρας 
για να ζεπεράσουμε τις αναστολές μας και να 
νοιώσουμε πως η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει 
δυνατότερα εκ ε ί, πως η Ελλάδα είναι εκεί.

Στο πατριωτικό καλωσόρισμα 
του Αρχηγού και του Υπαρχηγού 
της Αστυνομίας και στην απίστευ
τη φιλοξενία των συναδέλφων.

Στην πέτρα του Ρωμηού και τα 
λουτρά της Αφροδίτης.

Στο Κίτιο, στον τάφο του Αθη
ναίου στρατηγού Κίμωνα και στα 
διόσπαρτα χνάρια των Πτολε- 
μαίων.

Στο Κούρειο και το ιερό του Α
πόλλωνα Υλότη. Στις σαράντα κο
λόνες και το "σπίτι του Διονύσου".

Στους βασιλικούς τάφους της 
Σαλαμίνας και το ζωντανό πνεύμα 
Ευαγόρα του Α'.

Στο Ζήνωνα τον Κιτέα και αργό
τερα τον Παύλο και το Βαρνάβα.

Στο Σταυροβούνι και την αυτο- 
κρότειρα Ελένη.

Στο μοναστήρι της Παναγιάς της 
Τρωοδίτισσας και το κόκκινο κρασί 
του Ομοδος.

Στην Παναγιά τη Φανερωμένη και 
την Παναγιά την Αγγελόχτιστη.

Στα μοναστήρια του Κύκκου και 
του Μαχαιρά.

Στο Μακάριο και το Διγενή.
Στη Λάρνακα και την Πάφο, την 

Κυρήνεια και την Αμμόχωστο.
Στα βουνά του Τρώοδος και τον 

εγκλωβισμένο Πενταδάκτυλο.
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Προορισμοί

Στο κρυσφήγετο του Γρηγόρη 
Α υξεντίου  και τα φυλακισμένα 
μνήματα. Στα συρματοπλέγματα 
του Αττίλα και τις ακρίτισσες "κυ- 
ράδες της Ρω".

Στο Εθνικό Μουσείο και το Μου
σείο του Αγώνα. Στο κουράγιο αυ
τού του λαού και το χαμόγελό του.

Στους ρυθμούς και τα τραγούδια 
του. Στην "κουμανταρία" και την 
“τζιβόνια" του.

Στη δύναμή του πάνω από 3.000 
χρόνια να "νικάει" τους κατακτη- 
τές.

Στο χρέος του να φυλάει Θερ
μοπύλες και τις μνήμες νωπές.

Στην Κύπρο την ιστορία 
δεν χρειάζετα ι να την 
ψάξεις.
Υπάρχει παντού.
Στην Κύπρο την Ελλάδα 

δεν χρειάζεται να την 
ψάξεις.
Υπάρχει παντού.
Μας προκαλεί να τη 

γνωρίσουμε.
Μας προκαλεί να την 

προσκυνήσουμε.
Οχι για να δώσουμε η

θικό. Μα για να πάρουμε!

Φωτογραφίες 

Στη διπλανή σελίδα:
Επάνω αριστερά: ο Πενταδάκτυλος, εγκλωβισμένος και πληγωμένος. 
Επάνω δεξιά: Λευκωσία, η Αρχιεπισκοπή και ο Μακάριος.
Κάτω δεξιά: Κύκκος, ψηλά στο Τρώοδος, το ορμητήριο του Μακάριου. 
Κάτω αριστερά: Πράσινη γραμμή, η πρόκληση μια ανάσα...
Σ' αυτή τη σελίδα:
Επάνω αριστερά: Κούριο, ο Ναός του Απόλλωνα Υλάτη.
Επάνω Δεξιά: Χοιροκιτία, πέτρινο κύπελλο 6.000 - 7.000 χρόνων π.Χ. 
Κάτω δεξιά: Πέτρα του Ρωμηού, εκεί που διάλεξε να αναδυθεί η Αφρο

δίτη...
Κάτω αριστερά: Στις εκκλησιές, πλούτος και τέχνη συμβαδίζουν. 

Φωτογραφίες - κείμενα: Αστ/μος Α' Νικόλαος Ζωγράφος
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Περαχώρα - Βουλιαγμένη -ΗραίοΤο οδοιπορικό μας:
Ένα από τα πιο κο

σμοπολίτικα κέντρα 
της χώρας είνα ι α
ναμφίβολα το Λου
τράκι. Και ποιος δεν 
το έχει επισκεφθεί! 
Ομως πολύ κοντά - 
πάντα τα κοντινά μας 
ξεφ εύγουν- στη 
γνωστή λουτρόπολη 
μπορεί κανείς να συ
ναντήσει εκπλήξεις 
σπάνιας ομορφιάς. 
Από τον Αγιο Πατά- 
πιο π.χ., πάνω στα Γε- 
ρ ά ν ε ια , μονα δ ικό  
μπαλκόνι σε δύο θά
λασσες, ξεδιπλώνε-

λοχώρι έκαμε πρωτεύουσα του ο Κωλέ- 
της κατά την αντικαποδιστριακή επανά
σταση (18311 και εδώ νίκησε τα κυβερ
νητικά στρατεύματα του Νικηταρά.

Η Περαχώρα ήταν στην αρχαιότητα 
ευκολότερα προσιτή με πλοία από την 
πόλη της Κορίνθου παρά δια ξηρός (από 
το Λουτράκι όπως τώρα). Την εποχή του 
Παυσανία ήταν σε παρακμή. Στα προρω- 
μαϊκά χρόνια αποτελούσε ζωτικό τμήμα 
της Κορίνθου και είχε πολιτισμό εξίσου 
σημαντικό και παλαιό με εκείνο της Κο
ρίνθου. Η κορινθιακή τέχνη των γεωμε
τρικών και των αρχαϊκώ ν χρόνω ν θα 
ήταν α τελέσ τα τα  γνω στή χωρίς τα 
ευρήματα της Περαχώρας. Ήδη στον 8ο 
π.Χ. αιώνα σ' όλη τη χερσόνησο αυτή 
ήταν εγκαταστημένοι Κορίνθιοι (παλαιό-

ται μπροστά μας ενα 
ξεχωριστού κάλλους 
σύνολο. Δεν είναι ό
μως μονάχα αυτό...

Έντεκα χιλιόμετρα 
μετά το Λουτράκι θα 
συναντήσουμε την 
Περαχώρα (Περσία 
Χώρα), όμορφη κω
μόπολη με μικρό αλ
λά ενδιαφέρον μου
σείο. Αυτό το κεφα-

τερα Μεγαρείς που είχαν εκδωρισθεί 
πριν από τους Κορίνθιους και αυτοί είχαν 
ιδρύσει το Ηραίο).

Από την Π ερ α χώ ρ α  ξανο ίγοντα ι 
μπρος στον επισκέπτη δύο δρόμοι, ο έ
νας προς τα Πίσια και το Σχίνο και άλλος 
προς τη Βουλιαγμένη.

Στα Πίσια, τέσσερα χιλιόμετρα από 
την Περαχώρα, μαζί με το υπέροχο το
πίο μπορούμε να θαυμάσουμε και τις 
τοιχογραφίες του Ιερομονάχου Σερα
φείμ Κουλούρη στην εκκλησία του Αγίου
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Τάφοι του Πβιραίου βρίσκονται δ ια
σκορπισμένοι σ'ολη την περιοχή υπάρ
χουν επίσης λείψανα οχυρώσεων.

Η τρίτη, γνωστή από φιλολογικές πη
γές πόλη Οινόη αναγνωρίζεται σε ύψω
μα απόκρημνο αμέσως προς ανατολάς 
του χωριού Σχοίνος, όπου πάντοτε προ- 
σέλκυαν την προσοχή τα λείψανα πολυ
γωνικού τείχους. Λείψανα από μόνιμες ή 
ημιμόνιμες εγκαταστάσεις υπάρχουν 
και στα προς βορράν της χερσονήσου 
νησάκια (τις Αλκυονίδες νήσους ή Καλά 
νησιά): από το νησί Δασκαλειό είναι γνω
στά όστρακα κορινθιακών αγγείων και 
λείψανα πολυγωνικού τείχους και από 
το γειτονικό μεγαλύτερο νησί της Ζωο- 
δόχου Πηγής επίσης προχριστιανικά ό
στρακα, οικοδομικά λείψανα, καθώς και 
αρχαίοι λίθοι στο εκεί μοναστήρι.

Μια άλλη ομορφιά του Ηραίου, λίγες ε 
κατοντάδες μέτρα δυτικότερα, ο Φά
ρος. Κτισμένος στο κλασικό για τους ελ
ληνικούς φάρους σ τυ λ,α υτόμα τος  
σήμερα, στέλνει τα βράδια το φως του 
στον Κορινθιακό και στις αντίκρυ χιονι
σμένες κορφές της Ζήρειας.

Η περιοχή προσφέρει μιαν άγρια ο 
μορφιά και ανεξάντλητο ενδιαφέρον γι' 
αυτόν που θέλει να την ερευνήσει. Σ' 
αυτόν πολύτιμος οδηγός είναι ο Παυσα
νίας του Νίκου Παπαχαντζή (Κορινθιακά 
- Λακωνικά) των εκδόσεων της "Εκδο
τικής Αθηνών". Μα κι εκείνος που θα πε
ριοριστεί στον αρχαιολογικό χώρο -έ
ναν από τους πιο καθαρούς στην Ελλά
δα- δε θα φύγει παραπονεμένος. Η ο
μορφιά του τοπίου είναι αρκετά συγκλο
νιστική για να τον αφήσει ασυγκίνητο. □

Παρουσίαση - Φωτογραφίες: 
Υπαστ/μοςΑ' Κων/τίνος Δανούσης

Αθανασίου, κτίσμα του 17 ου αιώνα. Από 
τα Πίσια επίσης με δύο ώρες πεζοπορία 
φθάνουμε στις ανατολικές πτυχώσεις 
των Γερανίων, όπου η Παναγία του Πρά- 
θι, τρίκλιτη βασιλική της τουρκοκρατίας 
(οι καμάρες του 19ου αιώνα), με τοιχο
γραφίες του 18ου αιώνα.

Από τα Σχίνο, 11 χιλιόμετρα από τη Πε- 
ραχώρα, μπορεί να επισκεφθεί κανείς το 
Αλεποχώρι, το Πόρτο Γερμενό και να 
γυρίσει στην Αθήνα μέσω της παλαιός 
εθνικής οδού Θηβών ή μέσω Μεγάρων.

Εμείς θα συνεχίσουμε προς τη Βου
λιαγμένη για να φτάσουμε, μετά από 8 
χιλιόμετρα όμορφης διαδρομής μέσα 
στο πράσινο, στη Λίμνη Ηραίου. Γύρω α
πό τη λίμνη βίλες, ενοικιαζόμενα δωμά
τια, κάμπινγκ και αρκετές ταβέρνες και 
άλλα κέντρα αναψυχής. Υπάρχουν επί
σης εγκαταστάσεις για ιστιοπλοΐα, λεμ
βοδρομίες και θαλάσιο σκι.

Η λίμνη έχει μήκος 2 χλμ. και πλάτος 1 
χλμ. με 45 μ. μέγιστο βάθος (στο κέντρο). 
Τελευταία την ένωσαν με τον Κορινθια
κό με μια μικρή διώρυγα. Από τότε δη- 
μιουργήθηκε το φαινόμενο της εναλ
λαγής ρευμάτων κάθε έξι ώρες, καθώς 
ακριβώς και στο στενό του Ευρίπου.

Τρία χιλιόμετρα δυτικά από τη λίμνη α
σ φ α λτοσ τρ ω μένος  δ ρ όμ ος  οδηγεί 
στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου. 
Στον ομώνυμο όρμο υπήρχε σημαντικό
τατο ιερό τηςΗρας.

Τη θέση έχει ανασκάψει ο Αγγλος αρ
χαιολόγος Παίην (1930-1933). Χαρακτη
ριστική είναι η αγορά του χώρου. Η ζωή 
εκεί παρουσίαζε μεγάλη δραστηριότη
τα μεταξύ 8ου και όου αιώνα π.Χ. Στα τέ
λη του 8ου αιώνα κτίσθηκε ο πρώτος 
ναός, αφιερωμένος στην ίδια θεά, με 
την τριπλή προσωνυμία: Ηρα Λιμναία, Λι- 
μενία και Ακραία. Στο μέρος αυτό ο Αγη
σίλαος κατά τον Κορινθιακό πόλεμο 
(390 π.Χ.) δέχτηκε τους πρέσβεις των 
Βοιωτών (Πλουτάρχου, Αγησίλαος, 22).

Με τις ανασκαφές μελετήθηκε η πε
ριοχή του Ηραίου και ιδίως τα γειτονικά 
ιερά Ηρας Ακραίας και Λιμενίας. Η έρευ
να, όμως, επεκτάθηκε και στην ενδοχώ- 
ρα ως την λιμνοθάλασσα της Βουλιαγ
μένης (σ' απόσταση μεγαλύτερη των 
τριών χιλιομέτρων προς ανατολάς), για
τί παντού διατηρούνται θεμέλια κατοι
κιών, υδατοδεξαμενές,τμήματα αρ

χα ίω ν δ ρ όμ ω ν  
και λείψανα οχυ
ρώσεων (ένα χι
λ ιό μ ετρ ο  πριν 
φθάσουμε στο Η
ραίο σώζονται ε
ρε ίπ ια  αρχα ίας  
κρήνης). Υπήρχε 
εκεί μια σημα
ντική πόλη που ο
νο μα ζό τα ν , κι 
αυτή Η ραίον (ή 
Ή ρα ιον) με α
ραιές συνοικίες, 
σε μερ ικές από 
τις οπο ίες  βε
βαιώθηκαν κατά
λοιπα από εγκα
ταστάσεις  α ρ 
χαιότερες του Η
ραίου (όστρακα 
νεολιθικά, πρώι
μα ελλαδικά, τά
φοι και όστρακα 
μυκηναϊκά).

Το ό νο μ α  της 
λίμνης ήταν κατά 
μία γνώμη Εσχα- 
τιώτις. Βορειότε
ρα στη χερσόνη
σο της Περαχώ- 

ρας υπήρχαν διασκορπισμένες εγκατα
στάσεις που ανήκαν στον Πείραιον ή την 
Περσία χώρα (την αντιπέραν της Κόριν
θου και της Σικυώνας). Ο πυρήνας του 
Πειραίου αναγνωρίζεται συνήθως στην 
περιοχή του σημερινού χωριού Ασπρό- 
καμπος (ίσως στον προς βορράν του 
χωριού λόφο της Ζωοδόχου Πηγής).

Στο λόφο του Προφήτη Ηλία το νεώτε- 
ρο εκκλησάκι είναι χτισμένο πάνω στην 
επιβλητική αρχαία θεμελίωση με μεγά
λους ορθογώνιους λίθους.
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ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, ιδρύθηκε το 1958, με σκοπό ιην οργά

νωση, τη χρηματοδότηση και την υλικο-ηθική ενίσχυση επιστημονικών 

εργασιών ανώτατου ερευνητικού επιπέδου.

Για όσους δε γνωρίζουν την ιστορία του Ε.Ι.Ε., αξίζει να σημειωθεί 

ότι αποτελεί ερευνητικό θεσμό στη χώρα μας, όχι μόνο για λόγους ι
στορικούς αλλά διότι μέσω των μηχανισμών χρηματοδότησης ερευνών 

που εγκατέστησε, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις ε 

ρευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, μέσω των Ινστιτούτων που συνέστησε στις περιοχές 

των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, δημιούργησε την κατάλληλη 

υποδομή που είναι τελείως απαραίτητη για τη δημιουργία ερευνητικής 

παράδοσης και την ανάπτυξη της έρευνας γενικότερα σε κάθε χώρα.

Στα Ινστιτούτα αυτά, σήμερα, εκτελούνται ερευνητικά προγράμματα 

στις περιοχές των Βιολογικών Ερευνών και της Βιοτεχνολογίας, της Φυ- 
σικοχημείας και των Υλικών, της Οργανικής Φαρμακευτικής Χημείας και 

της Μοριακής Ανάλυσης και της Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και 

Νεότερης Ιστορίας της χώρας μας. Επίσης εκπονούνται διπλωματικές 

εργασίες και διδακτορικές διατριβές και οργανώνονται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και εργαστήρια για πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια των προη

γουμένων προγραμμάτων.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.
Το Ε.Ι.Ε. διαθέτει τη μεγαλύτερη, ίσως, επιστημονική βιβλιοθήκη των 

Βαλκανίων. Είναι βέβαιο, όμως, ότι διαθέτει την πλουσιότερη συλλογή 

επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα, αποτελούμενη από 1.800 τίτ

λους, με κάποιο προβάδισμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Παράλληλα, η Υπηρεσία Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Πλη

ροφόρησης, που λειτουργεί από το 1980 στο Ε.Ι.Ε.; εξυπηρετεί μέσα 

από ένα δίκτυο 800 Διεθνών Τραπεζών Πληροφοριών με on line σύν

δεση, Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Τ.Ε.Ι., Δημόσιες 

Υπηρεσίες και Οργανισμούς, Βιομηχανίες και ιδιώτες.

■ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Ινστιτούτο αυτό εκτελούνται προγράμματα στο πεδίο της Βιο
χημείας, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής και Κυτταροβιολογίας που α

φορούν τόσο την Βιοϊατρική όσο και τη Βιομηχανία και τη Γεωργία.
Σημαντικές είναι οι έρευνες γύρω από τα ογκογονίδια και τα ογκο- 

κατασταλτικά γονίδια που παίζουν σημαντικό ρόλο στον καρκίνο. Θεω

ρείται βέβαιο ότι η κατανόηση της λειτουργίας τους θα βοηθήσει στην 

καλύτερη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

siiiiiiSeSiSiiiiiSaaliSi
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο αυτό αναδιοργανώθηκε πρόσφατα δίνοντας έμφαση 

στις φαρμακευτικές εφαρμογές. Ο στόχος του είναι διττός: αΙ η ανά

πτυξη οργανικής, αναλυτικής και φαρμακευτικής χημείας υψηλού επι

στημονικού και τεχνολογικού επιπέδου και βΙ η παροχή υπηρεσιών και 

μετάδοση τεχνογνωσίας αιχμής στον παραγωγικό τομέα της χώρας.

Μεταξύ των προγραμμάτων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη νέων 

αντιϊκών (ιός Aids, ιός έρπηΙ, αντικαρκινικών και μυκητοκτόνων ενώσεων, 

αναισθητικών και ορμονικών στερεοειδών καθώς και καινούργιων συ

στημάτων απελευθέρωσης φαρμάκων.
Παράλληλη δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη του 

Κέντρου Μοριακής Ανάλυσης, που είναι μοναδικό στον ελληνικό χώ
ρο και θα διενεργεί εξειδικευμένες φυσικοχημικές αναλύσεις στους 

τομείς των τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, πολυμερών και άλλων υλικών 
για τη βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, πραγματοποιούνται 

έρευνες σε σύγχρονους και πρωτοποριακούς διεθνώς τομείς όπως η 

μελέτη υψηλά διηγερμένων καταστάσεων σε άτομα και μόρια, η μελέτη 

μοριακής δομής και χημικών αντιδράσεων, η τεχνολογία και χρήση των 

lasers και η σύνθεση και φυσικοχημεία νέων τεχνολογικών υλικών (υ

περαγωγών, γυαλιών που άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα κ,λπ.Ι.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι θεωρητικές μελέτες που έγιναν στο 

Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην πρόβλεψη νέων υλικών 

ι/ψηλού ενεργειακού περιεχομένου ανοίγοντας στην Αμερική ολόκληρο 
πεδίο στον τομέα των πυραυλικών καυσίμων του μέλλοντος.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών πραγματοποιούνται έρευνες 

σχετικά με τη νεότερη ελληνική πολιτισμική κοινωνική και οικονομική 

ιστορία από τον 15ο αιώνα και μετά. Οι έρευνες αποβλέπουν στη συ

στηματική συγκέντρωση και επεξεργασία του τεκμηριωτικού υλικού με 

στόχο τη σύνταξη έργων υποδομής (ευρετήρια, βιβλιογραφίες, κατά-
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λογοι, τράπεζες δεδομένων κ.λπ.1, τη σχολιασμένη έκδοση κειμένων ή 
αρχειακού υλικού και τη δημοσίευση συνθετικών μελετών. Οι έρευνες 

στο ευρύ πεδίο της νεοελληνικής ιστορίας εστιάζονται σήμερα στα α

κόλουθα τρέχοντα προγράμματα ή έργα:
- Στο χώρο της παιδείας και της πολιτισμικής ιστορίας εκπο

νούνται δύο προγράμματα όπου ερευνούνται "Οι εστίες παιδείας στον 

ελληνικό χώρο", "Οι βιβλιοθήκες από τον 15ο - τον 19ο αιώνα", Ό ι πο

λιτισμικές επαφές του Ελληνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης", "Η 

νεοελληνική Φιλοσοφία”, "Οι Φυσικές - Θετικές Επιστήμες στην Τουρ

κοκρατία", "Ξενόγλωσσα περιηγητικό κείμενα για τη ΝΑ Ευρώπη και την 

Ανατολική Μεσόγειο", "Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής της Τουρκο

κρατίας" και "Αρχεία Ελληνικών Εφημερίδων του 19ου και 20ου αιώνα".

- Στο χώρο της κοινωνικής ιστορίας εκπονούνται προγράμματα 

σχετικό με τους θεσμούς και την ιδεολογία στην νεοελληνική κοινωνία 
και γίνεται μελέτη των οικισμών της Ελλάδος του 15ου έως 19ου αιώνα.

- Στο χώρο της οικονομικής ιστορίας εκπονείται πρόγραμμα που 

αφορά τους μηχανισμούς της αγροτικής οικονομίας στις ελληνικές πε

ριοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις Βενετικές κτήσεις.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών πραγματοποιούνται έρευνες 

που αφορούν την ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τους πολιτι

κούς, κοινωνικούς, διοικητικούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς, τα γράμ

ματα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του βυζαντινού και μεταβυζαντι

νού κόσμου. Οι έρευνες αποσκοπούν στη συστηματική συλλογή και ε 
πεξεργασία των πρωτογενών πηγών (κατάλογοι αρχειακού υλικού, βι

βλιογραφία, τράπεζες δεδομένων) καθώς και στη σύνταξη συνθετικών 
εργασιών. Τα προγράμματα του Κέντρου αποβλέπουν σήμερα στους α

κόλουθους τομείς:
- Αρχειακές παλαιογραφικές και διπλωματικές έρευνες.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επισήμανση, μικροφωτογράφηση, 

συστηματική ταξινόμηση, καταλογογράφηση και αρχειοθέτηση βυζαντι

νών και μεταβυζαντινών χειρογράφων. Στα πλαίσια του προγράμματος 
εκπονούνται έρευνες στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του Αγίου Ο

ρους, καθώς και στα ιστορικά αρχεία της Επτανήσου.

- Τράπεζα πληροφοριών βυζαντινής ιστορίας.
Το πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας 

δεδομένων της βυζαντινής ιστορίας με τη μηχανογραφική επεξεργασία 
χρονογραφικών κειμένων.

- Βυζάντιο και σλαβο-βαλκανικός κόσμος.
Στόχος του προγράμματος αποτελεί η μελέτη των σχέσεων του Βυ

ζαντίου με τον σλαβοβαλκανικό κόσμο πριν και μετά το 1453. Στον το

μέα αυτό εκπονείται αναλυτική βιβλιογραφία σχετικά με τους Σλάβους 

στον ελληνικό χώρο.

- Ιστορική Γεωγραφία.
Αποσκοπείται η σύνταξη και έκδοση "Ιστορικής γεωγραφίας της βυ

ζαντινής Πελοποννήσου" με τη συστηματική επεξεργασία λημμάτων 
που αφορούν τα υλικά κατάλοιπα της βυζαντινής ζωής στον πελοπον- 

νησιακό χώρο.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ερευνώνται όλες 

οι εκφάνσεις της ελληνικής αρχαιότητας (πολιτική ιστορία, ιστορική 

γεωγραφία, ιστορία θεσμών, θρησκείας, γλώσσας κ.λπ.Ι από τους προϊ

στορικούς χρόνους έως το τέλος του αρχαίου κόσμου το Τ  μ.Χ. αιώνα.
Κύρια μελήματα του Κέντρου αποτελούν α) η ανανέωση και αναζοω- 

γόνηση των αρχαιογνωστικών σπουδών με την κατάρτιση υποδομής χά

ρις στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία τεκμηρίων (αρχαίων 
συγγραφέων αλλά ιδίως επιγραφών και νομισμάτων) υπό τη μορφή βι
βλίων, άλλων εντύπων, φωτοτυπιών, φωτογραφιών, απογραφών, ε- 

κτύπων, εκμαγείων, και σχεδίων, καθώς και η δημιουργία μηχανογρα

φημένων τραπεζών δεδομένων, β) η δημοσίευση των τεκμηρίων αυτών 

σε "συντάγματα", γ) η εκπόνηση μονογραφιών , άρθρων και άλλων επι

στημονικών εργασιών βάσει του υλικού αυτού, δ) η εκπαίδευση νέων 

επιστημόνων με την παροχή υποτροφιών και την παρακολούθηση δια

τριβών, ε) η συνεργασία με Ελληνες και ξένους επιστήμονες και Ιδρύμα

τα για την από κοινού προαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, η οργά

νωση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κ.λπ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών στην προσπόθειά του για ενημέρωση του 

ευρύτερου κοινού γύρω από τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα 

αλλά και για θέματα που αναφέρονται στην πολιτιστική μας κληρονομιά, 

διοργανώνει Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις (με είσοδο ελεύθερη).

Ο κύκλος διαλέξεων "Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ··, παρουσιά

ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ακολουθήσει το παρακάτω πρόγραμμα:

- "Οι Ελληνικοί αποικισμοί στην αρχαιότητα" (7.2.1995)

- Ή  Ελληνιστική Μεσόγειος" (14.2.1995)

- "0 Ελληνισμός στο Οικουμενικό Ρωμαϊκό Κράτος" 121.2.1995)

- "0 Ελληνισμός της Ιταλίας στην Αρχαιότητα" (28.2.1995)

- "0 Ιταλιώτης Ελληνισμός στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίο
δο" (7.3.1995)

- Ό ι Ελληνικές Παροικίες της Δύσης" (14.3.1995)
- Ό  Ελληνισμός της Βενετίας" (21.3.19951

- Ό ι Ελληνικές παροικίες στην Αίγυπτο" 128.3.1995)
- "Η Ορθόδοξη Ελληνική Παρουσία στη Μέση Ανατολή" 14.4.1995)

- "Η Πολιτιστική Ανάπτυξη των Ελληνικών Αποικιών του Βοσπόρου α
πό τον 6ο-1ο π.Χ. αιώνα (11.4.1995)

- "Η Διασπορά του Ελληνισμού του Πόντου στον Καύκασο" (2.5.1995)

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους τις κυρίες Σιγάλα και 

Τόκο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ι.Ε.
Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κούρος
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ΑΘΛητισϋό

ΣΚΙ:
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ 
ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Το δημοφιλέστερο χειμερινό άθλημα, το σκί ή επί το ελληνικότερον 

χιονοδρομία, έχει τις ρίζες του στη βόρεια Ευρώπη. Ξεκίνησε ως τρό

πος μετακίνησης επάνω στο χιόνι και σήμερα είναι ένα από τα περισ

σότερο διαδεδομένα σηόρ στον κόσμο.

Στην Ελλάδα το έφεραν Ελληνες φοιτητές που σπούδαζαν στην Ευ

ρώπη πριν απο εβδομήντα περίπου χρόνια. Λίγο αργότερα ιδρύθηκαν οι 

πρώτοι ορειβατικοί σύλλογοι ΙΕ.Ο.Σ) τα μέλη των οποίων καλλιεργούσαν 

και το σκί, ενώ πολύ πρόσφατα (19821 δημιουργήθηκε η Ελληνική Ομο

σπονδία Χιονοδρομιών.

Η χιονοδρομία συνδυάζει αρμονικό τη σωματική άσκηση, την πνευ

ματική εγρήγορση αλλά και τη φυγή από τα μεγάλα αστικό κέντρα. Ο 

χιονοδρόμος "δραπετεύοντας" από τα στενό όρια της πόλης, έστω και 

για ένα Σαββατοκύριακο, ζε ι στιγμές μοναδικές, μέσα στη φύση, δια- 

τρέχοντας τις βουνοπλαγιές με ιλιγγιώδη ταχύτητα και γεμίζοντας τα 

πνευμόνια του με οξυγόνο. Η αίσθηση που έχει ο χιονοδρόμος τη στιγ

μή που κατεβαίνει τη χιονισμένη πλαγιά, μποστά στην γοητευτική και 
προκλητική θέα του βουνού, δημιουργεί μια πρωτόγνωρη σχέση με τη 

φύση που δυναμώνει τον άνθρωπο της πόλης τον αποξενωμένο από 
τη φυσική ζωή.

Τα πιό γνωστό είδη σκί είναι το λανγκλόουφ, δηλαδή σκί δρόμου 

αντοχής, το σκί κατάβασης, το ορειβατικό σκι που είναι πολύ της μόδας 

τελευταία, το Heli-ski το οποίο γίνεται σε χιόνι "πούδρα" από ομάδα 

σκιέρ που μεταφέρονται στην κατάλληλη κορυφή με ελικόπτερο, και το 

μονο-σκι, που γίνεται με μία μόνο σανίδα φαρδιά, στην οποία μπαίνουν 
και τα δυο πόδια.

Από τα παραπάνω είδη, το κλασικό είδος, το σκί κατάβασης, με το 
δυναμικό ζωντανό και γρήγορο χαρακτήρα του, ταιριάζει απόλυτα στη 

νοοτροπία και το ταπεραμέντο του Ελληνα και είναι το πιό διαδεδομένο 
στην Ελλάδα.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Το πιο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο είναι του Παρνασσού (τηλ. 

0234 - 22.4931, το οποίο διαθέτει είκοσι πίστες συνολικής διαδρομής 

14.000 μέτρων, για αρχαρίους και πεπειραμένους χιονοδρόμους.

Αλλα χιονοδρομικό κέντρα υπάρχουν:

- Στο Καρπενήσι (Βελούχι) με τρεις πίστες (τηλ. 0237 - 23.5061.

- Στα Χάνια του Πηλίου, τριάντα χιλιόμετρα από το Βόλο με πέντε 
πίστες.

- Στο Σέλι, εικοσιπέντε χιλιόμετρα από τη Βέροια, είναι το πρώτο 
χιονοδρομικό κέντρο που λειτούργησε στην Ελλάδα. Διαθέτει δέκα πί

στες (τηλ. 0331 - 49.209).

- Στο όρος Μαίναλο στην Πελοπόννησο στη θέση Οστρακίνα, τριά

ντα χιλιόμετρα από την Τρίπολη (τηλ. 071 - 232.243).
- Στο Βέρμιο (Τρία - Πέντε Πηγάδια), δεκαεπτά χιλιόμετρα από τη 

Νάουσα (τηλ. 0332 - 28.567).

- Στο Βίτσι στην τοποθεσία Βίγλα, δεκαοχτώ χιλιόμετρα από τη Φλώ

ρινα. Εχει τρεις πίστες καταβάσεων που θεωρούνται οι καλύτερες (τηλ. 
0385 - 29.939).

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 2  - Ιανουάριος 1 9 9 5
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Η ελληνική Αστυνομία συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια εκ

συγχρονισμού του αθλητικού πνεύματος συγκρότησε το 1987 αντιπρο

σωπευτική ομάδα του Σώματος και έγινε πάρεδρο μέλος της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας. Συμμετέχει κάθε χρόνο στο Εθνικό Πρό

γραμμα Χιονοδρομίας και σε διεθνείς συναντήσεις, αποσπώντας σημα

ντικές διακρίσεις Ιφωτο: από τους αγώνες στο Τρέντο της Ιταλίας!.

- Στο όρος Φαλακρό, στην τοποθεσία Αγιο Πνεύμα, απέχει 43 χιλιό

μετρα από τη Δράμα. Το χιονοδρομικό κέντρο έχει άριστη ποιότητα χιο

νιού έως και τον Απρίλιο γιατί οι πίστες του είναι βορεινές και το κέντρο 

αυτό είναι το βορεινότερο της χώρας Ιτηλ. 0521 - 81.0001.

- Στον Ολυμπο Ιτηλ. 0493 - 23.4671.

- Στο Μέτσοβο Ιτηλ. 0656 - 41.3121.

- Στα Καλάβρυτα ΙΧελμόςΙ Ιτηλ. 0692 - 22.611).

- Στον Κίσσαβο (Λάρισα) Ιτηλ. 041 - 220.097).

Για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το σκι, πρέπει να πούμε ότι 

δεν υπάρχει όριο ηλικίας αρκεί να τηρηθούν οι συμβουλές των εκπαι

δευτών και των φροντιστών του χιονοδρομικού κέντρου. Πολλοί πι

στεύουν ότι το σκι είναι πολύ επικίνδυνο σχετικά με τα άλλα αθλήματα 

και η εντύπωση αυτή σχηματίστηκε παλαιότερα που η εξάρτηση του 

χιονοδρόμου ήταν δύσκαμπτη. Σήμερα όμως με τα σκι από φάϊμπερ- 

γκλας, τις πλαστικές μπότες υψηλής στήριξης και τα εύκαμπτα ελαφρά 

ραβδιά, το σκι είναι πολύ πιο ασφαλές και συγκρινόμενο στατιστικά έχει 

τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας με το τένις και το ποδήλατο.

Μάλιστα είναι πολύ εύκολο να μάθει κανείς να κινείται γρήγορα ε 

πάνω στο χιόνι, αρκούν μόλις 4-5 μαθήματα για να ξεπεράσει κανείς 

το στάδιο του αρχάριου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε σκι χω
ρίς κίνδυνο στις περισσότερερς ελληνικές πίστες. Προ πάντων μη ξε

χνάτε ότι το σκι είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει σε κάθε βαλάντιο, 

ισχνό ή παραφουσκωμένο. Με ελάχιστα χρήματα μπορεί ο καθένας να 
εξοπλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και να εκδράμει για την πλη- 

σιέστερη χιονισμένη βουνοκορφή.

Για όσους χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα χιονοδρο

μικά κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 

Χιονοδρομίας είναι 3230.182 και οι υπάλληλοι ιδιαίτερα ευγενικοί. □

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κων/τίνος Κούρος
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Επικαιρότητα

Οικονομική ενίσχυση στους πολυτέκνους μας
Me την ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Ε

τους, το περιοδικέ μας, ύστερα από απόφαση του Αρχηγού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Μανόλη Χουρδόκη, χορήγησε σε 

είκοσι μία πολύτεκνες οικογένειές συναδέλφων μας (με έξι παιδιά και 

άνω), το συνολικό ποσό των 2.200.000 δραχμών, για οικονομική τους 
ενίσχυση.

Τις επιταγές παρέδωσε στους πολύτεκνους του λεκανοπεδίου, ο Υ

πουργός Δημοσίας Τόξεως κ. Στέλιος Παπαθεμελής, σε ειδική εκδήλω

ση, στην οποία παρέστησαν ο Υφυπουργός κ. Σήφης Βαλυρόκης, ο Γε

νικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος και ο Αρχη

γός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης.

Ο κ. Υφυπουργός κοντά στην Αμεση Δράση

Την Αμεση Δράση Αθηνών, στο Αστυνομικό Μέγαρο, επισκέφθη- 

κε την Πρωτοχρονιά ο Υφυπουργός Δημοσίας Τόξεως κ. Σήφης Βαλυ

ρόκης και μέσω ασυρμάτου ευχήθηκε "Χρόνια Πολλά" και "Καλή Χρονιά" 

σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών, που εκείνη τη στιγμή εκτε- 
λούσαν υπηρεσία.

Παρευρέθησαν, οι Α' και Β' Υπαρχηγοί του Σώματος Αντιστράτηγοι 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, ο ΓΑΔΑ. Υποστρά

τηγος κ. Νικόλαος Ρελόκης και πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Α
ξιωματικοί.

Κάλαντα στο Υ.Δ.Τ. και τη Γ.Α.Δ.Α.

Εορταστική ατμόσφαιρα δημιούργησε στις Υπηρεσίες του Υπουρ

γείου Δημοσίας Τόξεως και της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Ατ

τικής, η μικτή μπόντα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, 

που έψαλλε τα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην 

Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, καθώς και στο προσωπικό 

των Υπηρεσιών.

Τη χαρά του εορτασμού, συμπλήρωσαν με την παρουσία τους τα 

παιδιά του προσωπικού του Υπουργείου, που είπαν με τη σειρά τους 
τα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές.
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Επικαιρότητα

Δώρα στους τροχονόμους

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της 

Ελληνικής Αστυνομίας, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τροχονόμους που ε- 
κτελούσαν υπηρεσία σε διάφορα σημεία της Αθήνας του Πειραιά καιτης 

Θεσσαλονίκης και τους πρόσφεραν δώρα, αποδεικνύοντας έτσι έμπρα
κτα τα συναισθήματα αγάπης και συμπαράστασης προς το προσωπικό 

του Σώματος.
Τα δώρα πρόσφεραν, στην πλατεία Ομονοίας ο Υπουργός Δημοσίας 

Τάξεως κ. Στέλιος Παπαθεμελής, στο Φάρο Ψυχικού ο Υφυπουργός Δη

μοσίας Τάξεως κ. Σήφης Βαλυράκης, στο Αιγάλεω ο Γενικός Γραμμα

τέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Ευάγγελος Ρογκάκος και στον 
Πειραιά ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανό

λης Χουρδάκης. Τους ανωτέρω συνόδευαν, οι Υπαρχηγοί του Σώματος 

Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, 
οι Διοικητές των Υπηρεσιών Τροχαίας και πολλοί άλλοι ανώτατοι και α

νώτεροι Αξιωματικοί.
Στη συνέχεια, η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος επισκέ- 

φθηκε εθιμοτυπικά το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη Θεσσαλονίκη τα δώρα μοίρασαν οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως 

και Μακεδονίας - Θράκης, κ.κ. Στέλιος Παπαθεμελής και Κων/νος Τρια- 

ρίδης, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αριστοτέλους.

Επισκέψεις σε ασθενείς αστυνομικούς

Τις ημέρες των εορτών, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσ/νίκης Υποστ/γος 
κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, συνοδευόμενος από τον Επιθεωρητή της Α' 

Γεν. Επιθεώρησης Υποστ/γο κ. Παναγιώτη Πιτσογιάννη, από το Δ/ντή της 
Δ/νσης Αστυνομίας Θεσ/νίκης, Ταξίαρχο κ. Δημοσθένη Κρυωνίδη, το 

Δ/ντή του Κεντρικού Ιατρείου Θεσ/νίκης, Ταξίαρχο κ. Χρήστο Ραίδη και 
αντιπροσωπεία αστυνομικών, επισκέφθηκε Νοσοκομεία και Κλινικές της 

Θεσ/νίκης και προσέφερε δώρα στο νοσηλευόμενο προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Με τους ασθενείς αντάλλαξε ευχές και τους 

ευχήθηκε καλή ανάρρωση και ταχεία επιστροφή στις οικίες τους.
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Επικαιρότητα

Επίσκεψη του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
σε ιδρύματα και μεθοριακά φυλάκια

Το "Παπάφειο Ιδρυμα", Αστυνομικές και Τελωνειακός Υπηρεσίες, κα

θώς και τα Στρατιωτικά φυλάκια στον Προμαχώνα Σερρών, επισκέφθη- 

κε, με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και του Νέου Ετους, ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής.

Ο κ. Υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά του Ιδρύματος, τους 

Αστυνομικούς και τους Στρατιώτες των Φυλακίων και τους πρόσφερε 
δώρα.

Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσ/νίκης Υπο- 

στ/γος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, ο Α' Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Υ- 

ποστ/γος κ. Παναγιώτης Πιτσογιάννης και αντιπροσωπεία Αστυνομικών.

Εορταστικές εκδηλώσεις της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Ε

τους, η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε διάφορες εορταστικές 
εκδηλώσεις.

Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Μουσική 

της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσ/νίκης, παιάνισε τα πατροπαράδοτα κάλα

ντα στο γραφείο του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Τα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Υποδ/νση Με

ταγωγών Θεσσαλονίκης, κατά την οποία προσφέρθηκαν φαγητά και πο
τά στους κρατούμενους.

Στις 28-12-94, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν των απο- 

χωρούντων Αστυνομικών λόγω καταλήψεώς των από το όριο ηλικίας 

και ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, 

τους απένειμε αναμνηστικές πλακέτες και εικόνες του Αγίου Αρτεμίου.

Την ίδια ημέρα, η ΓΑΑ Θεσ/νίκης, τιμώντας τη μνήμη του Αστυφύλα
κα Κων/νου Τζαράβα, ο οποίος δολοφονήθηκε την 11 -2-87, κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος του, προσέφερε δώρα στα παιδιά του 
Χρήστο και Λάμπρο, ηλικίας 15 και 13 ετών αντίστοιχα.

Με την είσοδο του Νέου Χρόνου, ο Υπουργός κ. Στέλιος Παπαθε

μελής, συνοδευόμενος από το ΓΑΑ Θεσ/νίκης και τον Α' Γεν Επιθεω

ρητή Αστυνομίας, ευχήθηκε σε συγκέντρωση όλων των αστυνομικών 

που εκτελούσαν Υπηρεσία την ώρα εκείνη, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
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Η επίσκεψη του κ. Υπουργού στην Ε.Κ.Α.Μ.
Την 29-12-1994, ο ΥΑΤ. κ. Στέλιος Παπαθεμελής επισκέφθηκε την 

Υπο6/νση Αποκατάστασης Τάξης και την Ε.ΚΑ.Μ., όπου με την ευκαιρία 

των εορτών των Χριστουγέννων και Νέου Ετους, απηύθυνε ευχές στο 
προσωπικό. Στη συνέχεια, έγινε επίδειξη από τους άνδρες της Ε.ΚΑ.Μ. 

Τον κ. Υπουργό συνόδευαν, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγ
γελος Ρογκάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γος κ. Μα

νόλης Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντ/γοι κ χ  Αθαν. Βασι- 

λόπουλος και Χαράλ. Σκίτσας και ο ΓΑ.ΔΑ Υποστ/γος κ. Νικ. Ρελάκης.

Κοντά στους συνανθρώπους μας
Με πρωτοβουλία του Διοικητή και του προσωπικού του ΙΣΤ' Τμήμα

τος Ασφαλείας Θεσ/νίκης συγκεντρώθηκαν χρήματα, με τα οποία 

αγοράστηκαν είδη τροφίμων, ρουχισμού και δώρα, που δόθηκαν σε ε 
πτά πάμπτωχες πολυμελείς οικογένειες της περιφέρειάς τους, δείχνο

ντας έτσι το ενδιαφέρον της Αστυνομίας για τους συνανθρώπους μας 

και τα προβλήματά τους.

Επίσης, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του 
Νέου Ετους, άνδρες της ομάδας "Ζ“ της Δ/νσης Αμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής το Διευθυντή της, Αστυν. Υποδ/ντή κ. 
Παναγιώτη Δελφάκη, επισκέφθηκαν το Ορφανοτροφείο 'Μέλισσα" και 

πρόσφεραν στους μικρούς οικοτρόφους τρόφιμα και παιχνίδια.

Ευμενή σχόλια
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και Νέου Ετους, 

η Α.Δ. Κοζάνης πραγματοποίησε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, οι 

οποίες σχολιάστηκαν ευμενώς από την τοπική κοινωνία.

Στις 22-12-1994 αντιπροσωπεία αστυνομικών, με επικεφαλής τον Ε

πιθεωρητή Αστυνομίας Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο Πα- 

νταζή και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης κ. Γεώργιο Φριτζαλά, ε- 

πισκέφθηκε και μοίρασε δώρα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες του 

Ειδικού Σχολείου Κοζάνης, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκο

μείου Κοζάνης.

Την επομένη, πραγματοποίησε γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού 
όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, στην οποία παρευρέθησαν περί 

τα πεντακόσια άτομα (γονείς και παιδιά) και μοιράστηκαν δώρα.
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Επικαιρόχητα

Μια αξιέπαινη εκδήλωση
Me πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, πραγ

ματοποιήθηκε πρόσφατα εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα της Λέ

σχης Αστυνομίας, κατά την οποία τιμήθηκαν τα παιδιά των Αστυνομικών 

που πέτυχαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι δύο 

γηραιότεροι συνταξιούχοι αστυνομικοί που διαμένουν στο Νομό, καθώς 
και ένας πολύτεκνος αστυνομικός που έχει πέντε παιδιά. Οι τιμηθέντες 

συνταξιούχοι είναι οι κ.κ. Νικ. Κτενάς και Αθαν. Βουρλιάς, ενώ ο τιμηθείς 

πολύτεκνος είναι ο Αρχ/κας Νικ. Γκαϊτατζής του Α.Σ. Πρώτης.

Στην εκδήλωση, παρέστησαν οι Αρχές της πόλης, ο Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Κεντρ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Δημ. Μπακιρτζής, ο οποίος 

στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, συνεχάρη το προσωπικό της Α Α  Σερ

ρών και ειδικότερα τον Αστυν. Δ/ντή κ. Δημ. Μητάκο για την πρωτοβου

λία του, όλο το προσωπικό της Α Α  και πλήθος κόσμου.

Σύμβολο Θάρρους
Συντάραξε το Πανελλήνιο το φοβερό ατύχημα του καλοκαιριού, που 

είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρώτατο τραυματισμό του μικρού Βασίλη 
Δοσούλα, του οποίου η μητέρα είναι συνάδελφός μας.

Ηδη, ο Βασιλάκης κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να επισκε- 
φθει τον κ. Υπουργό Δημ. Τάξης, που τον περίμενε για να τον συγχαρεί 

για το κουράγιο του, να του ευχηθεί "χρόνια πολλά” και να του δώσει 
τα δώρα του με την ευκαιρία των Εορτών.

Συγκινητική προσφορά
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Ε

τους, η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διοργάνωσε εκδήλωση στην 

αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς, που περιλάμβανε Χριστου

γεννιάτικη γιορτή με απονομή δώρων σε εκατόν εξήντα δύο παιδιά α

στυνομικών του Νομού και απονομή βιβλιαρίου καταθέσεων ύψους 

3.000.000.δραχμών, στη χήρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του πρόσφατα 

θανόντος συναδέλφου μας Αρχ/κα Παύλου Δαυίδη. Το ποσό αυτό συ

γκεντρώθηκε από τη διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού ποδοσφαιρι
κού αγώνα μεταξύ των ομάδων της Α Α  Δράμας και των παλαιμάχων 
της Δόξας Δράμας, ο οποίος έγινε στο Εθνικό Στάδιο Δράμας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αστυνομικός Διεθυντής Δράμας κ. 

Γεώργιος Μηαϊραμάκης, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης και οι Διοι
κητές των Υπηρεσιών, αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης, 

ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας των παλαιμάχων Δόξας κ. Ανα

στάσιος Στράντζαλης, καθώς και μεγάλος αριθμός παιδιών και συνο
δών.

Στοργή στην τρίτη ηλικία
Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, μέσα στο πνεύμα των εορ

τών των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους, πραγματοποίησε στις 27- 

12-1994 επίσκεψη στο Γηροκομείο Μ. Καλυβίων. Κατά την επίσκεψη ο 

Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ευάγγ. Καλαντζής, επικεφαλής αντιπροσωπείας, πα

ρέθεσε γεύμα και προσέφερε δώρα στους τροφίμους, που αγοράστη

καν μετά από προαιρετικά έρανο μεταξύ του αστυνομικού και πολι

τικού προσωπικού της Α. Δ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χορωδία 

τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ζεσταίνοντας την ατμό

σφαιρα, ενώ στα πρόσωπα των γερόντων εμφανής ήταν η χαρά και η 

ικανοποίηση που ένιωσαν από την ανθρώπινη αυτή χειρονομία.
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Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας στην Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σεραφείμ, παρέστη και ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάζης κ. Στέλιος Παπαθεμελής.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού 
της Σχολής Υπαστυνόμων.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού 
των Ταμείων Ε.Τ.Υ.Α.Π., Τ.Α.Υ.Α.Π. και Κ.Υ.ΥΑ.Π.

Απδ τη βράβευση των καλύτερων τροχονόμων του 1994 
από την Εθνική Ασφαλιστική, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της ηγεσίας του Σώματος.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του προσωπικού 
της Α.Δ. Κοζάνης.

Η Χριστουγεννάτικη γιορτή των παιδιών του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ-Δ.Τ.
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Επικαιρότηχα

792 νέοι Αρχκρύλακες

Πραγματοποιήθηκε στις 22-12-1994 στη Σχολή Αρχιφυλάκων στην 
Αμυγδαλέζα, η τελετή ονομασίας και η απονομή πτυχίων σε 792 νέες 

και νέους Αρχιφύλακες, της 7ης εκπαιδευτικής σειράς. Τα πτυχία επέ
δωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής.

Στην τελετή ονομασίας παρέστησαν, εκτός από τον κ. Υπουργό, ο 

Υφυπουργός Δημ. Τάξης κ. Σήφης Βαλυρόκης, ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκόκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο

μίας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος 

Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, 

ο Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων, ο προϊστάμενος της Θρη

σκευτικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πι- 
στολής, καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Αρχιφυλάκων.

Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Υπουργός, απηύθυνε συμβουλές και πα
ραινέσεις προς τους νέους Αρχιφύλακες, ενώ στην ημερήσια διαταγή 
του ο Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Μα- 

θιουδάκης,τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

“...Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και την τιμητική παρουσία της πο

λιτικής και αστυνομικής ηγεσίας, από σήμερα μια καινούργια σελίδα α

νοίγει στη ζωή σας. Ευχόμαστε όλοι, η ημέρα αυτή να είναι αφετηρία 
γισνέους στόχους, νέες επιδιώξεις και νέα οράματα. Είσθε το νέο αίμα, 

η ελπίδα και το μέλλον του Σώματος. Να θυμάστε πάντα ότι υποχρέωσή 
σας είναι η φύλαξη και η προστασία των πολυτιμότερων αγαθών του 

ανθρώπου, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία, γι' αυτό να ενεργείτε 
πάντα με ευσυνειδησία, εντιμότητα, αμεροληψία και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης.

Διατηρήσατε την υπηρεσιακή και ιδιωτική σας ζωή ακηλίδωτη από 

κάθε απρέπεια. Να επιδεικνύετε απόλυτη εμπιστοσύνη και υπακοή στην 

Ηγεσία του Σώματος και τους προϊσταμένους σας, αμέριστο ενδιαφέ

ρον για τους υφισταμένους σας, απεριόριστη αγάπη για τους συναδέλ

φους και συνανθρώπους σας και ιδιαίτερο ζήλο για την τήρηση της 

πειθαρχίας και της καλής εικόνας του Σώματος, προσφεροντας εαυ

τούς ως παραδείγματα. Μακρά και δύσκολη είναι η οδός των διδαγμά

των, ενώ του παραδείγματος σύντομη και απλή.

Με πίστη στο Θεό και στο Σύνταγμα, στους νόμους του Κράτους 

και τους κανονισμούς του Σώματος, βαδίσατε με θάρρος, αποφασιστι
κότητα, αισιοδοξία και ανθρωπιά στο δρόμο του καθήκοντος.

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους, εύχομαι, 

ο Ιησούς Χριστός να γεννιέται πάντα στη φάτνη της καρδιάς σας και 

να αποτελεί φωτεινό οδηγό. Σας συγχαίρω για την προαγωγή σας και 

σας εύχομαι υγεία, λαμπρή σταδιοδρομία και καλή τύχη".

Κλειστό γυμναστήριο στη Σχολή Αξιωματικών

Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα το κλειστό γυμναστήριο της Σχολής Αξιω
ματικών στη Λ. Μεσογείων 96. Το γυμναστήριο κτίστηκε πριν από το 

έτος 1980. Το τελευταίο τετράμηνο, με ενέργειες της Σχολής, με διά

θεση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης των αναγκαίων οικονομικών 

πόρων, με αρκετό κόπο και μόχθο, αλλά και με το μεράκι των αξιωμα

τικών, των Δοκίμων Υπαστυνόμων και του προσωπικού της Σχολής, κα

τορθώθηκε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να γίνει ο εφοδια

σμός του με τα απαραίτητα αθλητικά όργανα.

Στην τελετή του αγιασμού χοροστάτησε ο προϊστάμενος της Θρη

σκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος Αρ

χιμανδρίτης κ.κ. Ευσέβιος Πιστολής και παρέστησαν ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο οποίος 

έκοψε και την κορδέλα των εγκαινίων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί Αντιστρά

τηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, ο ΓΑΔΑ. 

Υποσ/γος κ. Νικόλαος Ρελάκης, ο Δ/ντής του Προσωπικού του ΥΑΤ. Υ- 

ποσ/γος κ. Νικόλαος Χατζάκης καθώς και πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι 

Αξιωματικοί της Αστυνομίας και οι μαθητές της Σχολής Υπαστυνόμων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι αθλητές Δόκιμοι Υπαστυνόμοι πα

ρουσίασαν με επιτυχία ασκήσεις από το άθλημα της Ξιφασκίας και τε 
χνικές μεθόδων αυτοάμυνας Τζούντο και Καράτε.

Τέλος, με την ευκαιρία των εγκαινίων ο Διοικητής της Σχολής Αξιω

ματικών Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Ζιανίκας, ενεχείρησε 
αναμνηστικές πλακέτες στον κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΔ.Τ. και τον κ. 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Εκθεση Τροχαίας στο Βόλο
Εκθεση Τροχαίας πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από 18 έως 30 Νοεμ

βρίου 1994, ενώ παρατόθηκε για δύο ημέρες λόγω της ιδιαίτερα με

γάλης προσέλευσης επισκεπτών και κυρίως της πληθώρας των 

αιτήσεων για επίσκεψη των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο

βάθμιας Εκπαίδευσης.
Την πρώτη ημέρα της λειτουργίας, παρουσία των Θρησκευτικών, Πο

λιτικών και Στρατιωτικών Αρχών του Νομού και τετρακοσίων και πλέον 
πολιτών, τελέσθηκε αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δη- 

μητριάδος κ. Χριστόδουλο και στη συνέχεια ακολούθησαν, προσφώνη

ση του Αστυνομικού Διευθυντή Μαγνησίας κ. Γεωργίου Πλάκα, ομιλία 

του Διοικητή Τροχαίας Βόλου Αστυν. Α' κ. Αντ. Κουτσελίνη και χαιρετι

σμός από τον Β' Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Ανδρέα 
Κρανίτη, ο οποίος έκοψε και την κορδέλα των εγκαινίων της έκθεσης, 

ενώ στη συνέχεια έγινε επίσκεψη και ενημέρωση των επισήμων κ.λη. 

προσκεκλημένων της Εκθεσης, από τον Διοικητή Τροχαίας και το αστυ

νομικό προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Βόλου.

Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Γενικός Επιθεωρητής Υπο

στράτηγος κ. Ανδρέας Κρανίτης είπε μεταξύ άλλων ότι, “π έκθεση 
αυτή δείχνει την αγάπη και τη φροντίδα για τον άνθρωπο από 
την πλευρά της Αστυνομίας", ενώ στην ομιλία του ο Διοικητής του 

Τμήματος Τροχαίας Βόλου κ. Αντ. Κουτσελίνης τόνισε πως η έλλειψη 
κυκλοφοριακής αγωγής είναι βασική αιτία των τροχαίων ατυ
χημάτων. "Η μείωση των ατυχημάτων, είπε, είναι υπόθεση ό
λων μας".

Η Εκθεση περιλάμβανε τρείς βασικούς χώρους:

την κυρίως έκθεση,
την αίθουσα προβολών, όπου προβάλλονταν σε βίντεο εκπαιδευ

τικές ταινίες σχετικές με όσα είχαν αναπτυχθεί στη θεωρητική διδα

σκαλία από τους αξιωματικούς της Τροχαίας, και
το κυκλοφοριακό πάρκο, το οποίο, κατά γενική ομολογία, είχε 

τη μεγαλύτερη απήχηση.

Από την επίσκεψη του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε σχο
λείο της Κυψέλης, όπου μίλησε στους μαθητές για τη μάστιγα 
των ναρκωτικών.

Η θεματολογία που αναπτύχθηκε στους επισκέπτες ήταν: "παιδί και 
παιχνίδι”, "παιδί και δρδμος", "παιδί και ποδήλατο", "οινόπνευ
μα και οδήγηση", "τοξικομανία και ναρκωτικά", κ.λη.

Εξάλλου, στα πλαίσια Εκθεσης Τροχαίας, έγινε εθελοντική αιμοδοσία 
από τους αστυνομικούς των Υπηρεσιών της ΑΔ. Μαγνησίας και ιδιαίτε

ρα του Τμήμ. Τροχαίας Βόλου, για τις ανάγκες του Γενικού Κρατικού 

Νοσοκομείου Βόλου, ενώ για μια ημέρα η Τροχαία "χάριζε” τα πρόστιμα 

στους παραβάτες οδηγούς στο πλαίσιο πνεύματος συνεργασίας και 

ευαισθητοποίησής τους για την αποφυγή παραβάσεων και μοίραζε ταυ

τόχρονα σ' αυτούς ειδικά έντυπα με συμβουλές - οδηγίες για ασφαλή 

οδήγηση. Τις δύο τελευταίες ημέρες της Εκθεσης, έγιναν μαθήματα 

οδήγησης στους οδηγούς του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου.

Η Εκθεση προκάλεσε τα ευμενή σχόλια όλων των επισκεπτών, οι 

οποίοι ας σημειωθεί ότι προσήλθαν και από γειτονικούς νομούς, και 

ανήλθαν τελικά στους δέκα οκτώ χιλιάδες, αλλά και των τοπικών Μ.Μ.Ε., 

τα οποία εξέφρασαν ευμενέστατα σχόλια για την όλη διοργάνωση.

Διανομή από τους αθλητές του Σώματος εντύπων σε μαθη
τές, με θέμα την καταπολέμηση της εξάπλωσης των ναρκω
τικών.
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Εμπρακτη ευγνωμοσύνη προς την Αστυνομία
Ο αγώνας και οι συνεχείς προσπάθειες της Αστυνομίας για την ε- 

δραίωση του αισθήματος ασφάλειας και τάξης καθώς και οι καθημερι

νές πράξεις αυτοθυσίας και αφοσίωσης στο καθήκον, για την προσφο

ρά καλύτερων υπηρεσιών στον Ελληνα πολίτη, αρχίζουν φαίνεται να 

κερδίζουν την εκτίμηση και την αναγνώριση του κοινωνικού συνόλου, 

που προσπαθεί με διάφορους τρόπους να εκδηλώσει την αγάπη και την 

ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό της Αστυνομίας.

Ετσι, οι Κοινότητες Οιχαλίας, Πετρωτού, Κλοκωτού, Κρήνης 
και Γεωργανάδων Τρικάλων, δώρησαν στον Αστυν. Σταθμό Οι- 
χαλίας της Α.Δ. Τρικάλων, ένα περιπολικό αυτοκίνητο.

Η σεμνή τελετή παράδοσης - παραλαβής, πραγματοποιήθηκε στις 

22-12-1994 και παρέστησαν ο Νομάρχης Τρικάλων, ο Διευθυντής της 

Α.Δ. Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, οι 

Πρόεδροι των Κοινοτήτων που συμμετείχαν στην ευγενική αυτή χειρο

νομία, καθώς και όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού.

Στις σύντομες ομιλίες των προαναφερομένων, τονίστηκε ιδιαίτερα 

η ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας στην πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας, καθώς επίσης και η προσπάθεια που γίνεται τελευ

ταία από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του, με την προμήθεια υλι- 

κοτεχνικού εξοπλισμού.

Μετά το πέρας της τελετής το προσωπικό του Α.Σ. Οιχαλίας παρέ

θεσε γεύμα προς τιμήν όλων όσων παρευρέθησαν στην τελετή.

Η Αστυνομία ισχυρή και από ... αέρος
Υπογράφηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιο 

Παπαθεμελή, η σύμβαση για την προμήθεια ενός πλήρως εξοπλισμέ

νου ελικοπτέρου, που θα χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες αποστολές, από 

την Ελληνική Αστυνομία.

Η απαίτηση αγοράς ελικοπτέρου, εντόχθηκε το έτος 1993 στο ε 

νιαίο πρόγραμμα προμηθειών, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένας 

ακόμα σύγχρονος τρόπος αστυνόμευσης.

Η μειοδότρια εταιρεία που εξασφαλίζει την συμφερότερη προσφο

ρά, προσφέρει το ελικόπτερο "Β.0.105 CBS - 5". Πρόκειται για ένα ε 

λικόπτερο, πλήρως εξοπλισμένο για Αστυνομικές αποστολές, συνολικού 

κόστους προγράμματος αγοράς και υποστήριξης, 6.099.833 Γερμανικών 

Μάρκων.

Το "Β.Ο. 105 CBS - 5" διαθέτει ειδικό σύστημα ραντάρ, ενώ είναι 

εφοδιασμένο και με συστήματα νυχτερινής παρακολούθησης. Δέχεται 
εξωτερικό φορτίο βάρους 900 κιλών. Οι δύο κινητήρες του, είναι ισχύος 

313 KW η κάθε μία. Η μεγίστη ταχύτητα, είναι 250 χιλιόμετρα/ώρα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλευρό της Αστυνομίας
Το Νομάρχη Πειραιά κ. Ν. Σχοινά, το Δήμαρχο κ. Στ. Λογοθέτη και 

απλούς πολίτες του Πειραιά, τίμησε σε ειδική εκδήλωση στην Υπο

διεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, ο Διευθυντής της Αστυνομικός Διευθυ
ντής κ. Σταύρος Φωτάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αναβάθμισης της Υπο

διεύθυνσης και της υλικοτεχνικής υποστήριξης Νομαρχίας και Δημο

τικής Αρχής προς την Υπηρεσία.

Στη σύντομη ομιλία του ο Δ/ντής της Υποδ/νσης, ευχαρίστησε τόσο 

τον κ. Δήμαρχο Πειραιά όσο και όλους τους αρμόδιους παράγοντες της 

Νομαρχίας Πειραιά, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά καθώς 

και τους ανώνυμους και επώνυμους πολίτες, που με προθυμία και α

νιδιοτέλεια, προσέφεραν στην Υπηρεσία και συμμετείχαν στην υλοποίη
ση των προσπαθειών για να πάρει "πιο ανθρώπινο πρόσωπο" η υπηρεσία 

της Υποδ/νσης Ασφάλειας Πειραιά.

Ποδοσφαιρικός αγώνας 
για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας

Διεξήχθη πρόσφατα στο γήπεδο Παλαμά Καρδίτσας, ποδοσφαιρικός 

αγώνας μεταξύ των ομάδων AA. Καρδίτσας και AA. Λάρισας,
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών του Νομού 

Καρδίτσας και ειδικότερα της Κοινότητας Μεταμόρφωση Καρδίτσας.

Το ποσό των 901.500 δραχμών, που συγκεντρώθηκε από τη διάθεση 

των εισιτηρίων, κατατέθηκε από την Α.Δ. Καρδίτσας στην Εθνική Τρά
πεζα Καρδίτσας σε λογαριασμό της Νομαρχίας Καρδίτσας.

2ο Βαλκανικό Αστυνομικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Ποδοσφαιρική συνάντηση, μεταξύ των ομάδων των Αστυνομιών Ελ

λάδας και Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη BRASOV 
της Ρουμανίας.

Ο αγώνας έληξε με σκορ Γ -  0 υπέρ της Ρουμανικής ομάδας, ενώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι, η απόδοση της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, 
ήταν πολύ ικανοποιητική, αλλά η κούραση και το πολύωρο ταξίδι δεν 

επέτρεψε στους ποδοσφαιριστές να φθόσουν στο επιθυμητό αποτέ
λεσμα. Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο Αστυνόμος Α' κ. 

Κων/νος Αγγελάκης και αρχηγός της ομάδας ο Ανθ/μος κ. Αθανάσιος 
Λαδογιόννης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Αθλητική Ενωση της Ρουμανίας, η Ρουμα

νική Αστυνομία και γενικό οι αρχές αυτής της χώρας, προσέφεραν στην 

Ελληνική αποστολή θερμή, φιλική και πολύ πλούσια φιλοξενία, δείχνο

ντας έτσι τα αληθινό αισθήματα φιλίας και αγάπης που τρέφουν προς 
τη Χώρα μας.
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1 ος Πανευρωπαϊκός Μαραθώνιος Δρόμος Αστυνομικών
Στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων της Αθλητικής Ενωσης 

Αστυνομιών Ευρώπης IUSPE], πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία Ιταλίας, 
από 2 έως 5 Δεκεμβρίου 1994, ο 1ος Πανευρωπαϊκός Μαραθώνιος 

δρόμος Αστυνομικών. Στους αγώνες συμμετείχαν 64 αθλητές - αστυ

νομικοί- από 17 Ευρωπαϊκές Χώρες, μέλη της USPE.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στο Μαραθώνιο αυτό, με αντιπρο

σωπευτική ομάδα αποτελούμενη από τέσσερις αθλητές μαραθωνοδρό

μους, και μετά από καλή εμφάνιση κατέκτησε την 7η θέση στην ομαδική 

βαθμολογία.

Αναλυτικό οι αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας, κατέλαβαν τις πα

ρακάτω θέσεις: 1) Αστ. Ιωάννης Περήφανος II 7ος με χρόνο 2.30' 15"), 

2) Αστ. Χρήστος Βαξεβάνης (24ος με χρόνο 2.35' 08"), 3) Αστ. Γεώργιος 

Αφορδόκος |33ος με χρόνο 2.43' 50") και 4) Αστυν. Β' Γεώργιος Μα- 

λιαχώβας (48ος με χρόνο 2.59' 32").
Προπονητής της ομάδας ήταν ο Αρχ/κας Εμμανουήλ Σουβλάκης και 

αρχηγός της αποστολής ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Αθανάσιος Βασιλείου.

Β' Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομικών
Με εξαιρετική επιτυχία και ξεχωριστό ενδιαφέρον συνεχίζεται το 

Β' πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταξύ των Αστυνομικών Υπηρεσιών του 

Λεκανοπεδίου Αττικής και της Βοιωτίας.
Το πρωτάθλημα άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο και θα τελειώσει 

τον προσεχή Μάιο με τους τελικούς αγώνες.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Προεδρία - Τροχ. Α

θηνών 2-1, Αεροδρόμιο - Τροχ. Καισαριανής 7-1, Δ' Α.Τ. - Αλλοδαπών 

2-0, Αμεση Δράση - ΔΑ. Πειραιά 1-2, Καισαριανή - Προεδρία 1-3, Τροχ. 

Αθηνών - Αεροδρόμιο 3-2, Πειραιάς - Δ' Α.Τ. 3-3, Αλλοδαπών - Βοιωτία 

0-1, Προεδρία - Αμεση Δράση 0-1, Τροχ. Αθηνών - Δ' Α.Τ. 0-4, Αερο

δρόμιο - Αλλοδαπών 1-1, Βοιωτία - Πειραιάς 1-3, Αεροδρόμιο - Αμεση 

Δράση 2-0, Πειραιάς - Προεδρία 2-5, Τροχ. Αθηνών - Βοιωτία 1-9, Αλ
λοδαπών - Τροχ. Καισαριανής 4-0, Αλλοδαπών - Προεδρία 3-4, Αερο

δρόμιο - Πειραιάς 0-2, Δ' Α.Τ. - Τροχ. Καισαριανής 10-0, Βοιωτία - Αμεση 
Δράση 4-4, Προεδρία - Αεροδρόμιο 3-4, Αμεση Δράση - Τροχ. Αθηνών 

7-1, Τροχ. Καισαριανής - Πειραιάς 1-4, Δ' Α.Τ. - Βοιωτία 2-3, Προεδρία 

- Δ' Α.Τ. 1 -5, Τροχ. Αθηνών - Αλλοδαπών 1 -5, Βοιωτία - Αεροδρόμιο 1 -2, 

Τροχ. Καισαριανής - Αμεση Δράση 0-2.
Μετά τα αποτελέσματα των παραπάνω αγώνων η βαθμολογία του 

πρωταθλήματος διαμορφώθηκε ως εξής: η ΔΑ. Πειραιά, το Δ' Α.Τ. Α

θηνών και το Αεροδρόμιο με 13 βαθμούς, ακολουθεί η Προεδρία με 

12, η Βοιωτία και η Αμεση Δράση με 10, το Αλλοδαπών με 7, η Τροχ. 

Αθηνών με 3 και η Τροχ. Καισαριανής 0.

Ομάδα Τζούντο Γ.Α.Δ.Α.
Διασυλλογικοί αγώνες Τζούντο, ανδρών - γυναικών, πραγματο

ποιήθηκαν πρόσφατα, στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Τους αγώ

νες διοργάνωσαν από κοινού η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Τζούντο 
με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στη μνήμη του πρωταθλητού 

Ελλάδας Πέτρου Χάστα και συμμετείχαν αθλητές από 17 Συλλόγους 

του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε επίσημους αγώνες Τζούντο, συμ

μετείχε και οργανωμένη ομάδα ανδρών - γυναικών (έστω και ολιγο

μελής), αστυνομικών οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν στο Σχολείο Μετεκπαί

δευσης Αστυνομικών ΓΑΔΑ.

Την ομάδα αποτελούσαν οι Αστυνομικοί αθλητές: Αστ. Αθανάσιος 

Φαφούτης Ικατηγ. +95 κιλών, 1 ος χρυσό μ.Ι, Αστ. Μαρία Χριστογαμβρού 

1-56 κιλ. 2η Αργυρό μ.Ι, Αστ. Αρχοντούλα Τουρλομούση (-72 κιλ. 3η Χά- 

λικινο μ.), Αστ. Ευάγγελος Πανιάς (-95 κιλ. 3ος Χάλκινο μ.) και Αστ. Ιωάν

νης Σπυράκος (-78 κιλ. 5ος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπαιδευτής - προπονητής της ομάδας είναι 

ο Υπαστ/μος - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Κυριάκος Δεράτσας.
Οι αθλητές της Αστυνομικής ομάδας διακρίθηκαν όχι μόνο στον α

γωνιστικό τομέα, αλλά και για το ήθος τους και απέσπασαν ευμενέστα
τα σχόλια, τόσο από τους φορείς της Ομοσπονδίας και των παραγό

ντων, όσο και από το φίλαθλο κοινό.

Ποδοσφαιρική ομάδα της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά
Ιδρύθηκε πρόσφατα η ποδοσφαιρική ομάδα της Διεύθυνσης Αστυ

νομίας Πειραιά, αποτελούμενη από παίκτες διαφόρων Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Πειραιά.

Γενικός αρχηγός της ομάδας είναι ο Αστυνόμος Α' κ. Ιωάννης Πα- 

παχρήστος, με βοηθό του τον Υπαστ. Α' κ. Νίκο Καραγιάννη και προπο

νητής ο ακούραστος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Αρχ/κας Γιώργος 
Κωττάκης. Η ομάδα έχει για έδρα της το γήπεδο Σχιστού στο Κερα- 
τσίνι, συμμετέχουν δε οι παρακάτω ποδοσφαιριστές - αστυνομικοί: 

Τραγάκης, Ισάνογλου, Θεοδώρου, Ασημομύτης, Ξυπόλητος, Καραθανά- 

σης, Τουρλουμούσης, Σοφιανός, Διβητάρης, Καρυτινός, Χολίδης, Φώτης, 
Φυντάνης, Χαραλαμπόπουλος, Σαντοριναίος, Βλασακίδης, Πιπεργιάς, 

Σπάρης, Τζανακάκης, Μερκούρης, Κοφινάς, Λαμπρινίδης και Λακίδης.

Ηδη η ποδοσφαιρική ομάδα της ΔΑ. Πειραιά, συμμετέχει με εξαι

ρετική επιτυχία στο Β' Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρε

σιών, που άρχισε στις 28-11-1994, κατέχοντας μάλιστα στη μέχρι τώρα 

βαθμολογία την 1 η θέση.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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Υγεία

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

Τι είναι καταρράκτης;
Είναι η θόλωση του φακού του 

ματιού. Το μάτι μας, ακριβώς πίσω 
από την ίριδα και την κόρη, έχει έ 
να φακό αμφίκυρτο που μοιάζει με 
το  σχήμα φακής, τον κρυσταλ- 
λοειδή φακό. Ο φακός αυτός είναι 
διαυγής και σκοπό έχει να συμβάλ
λει στην εστίαση των φωτεινών α- 
κτίνων πάνω στον αμφ ιβλη
στροειδή (ωχρό κηλίδα), ώστε να 
έχουμε καθαρή όραση. Οταν θο
λώσει ο φακός αυτός, τότε οι φω
τε ιν ές  ακτίνες εμποδίζονται να 
φθόσουν στον αμφιβληστροειδή 
και η όρασή μας μ ε ιώ νετα ι, 
συνήθως, ανάλογα με το βαθμό 
θόλωσης.

Πού οφείλεται
ο καταρράκτης;
Ο καταρράκτης μπορεί να οφεί

λεται σε διάφορες αιτίες, αλλά η 
πιο συνήθης μορφή καταρράκτη 
είναι αυτή που σχετίζεται με την η
λικία και ονομάζεται γεροντικός 
καταρράκτης. Σε άτομα άνω των 
εβδομήντα ετών αναμένεται κά
ποιος βαθμός καταρράκτη σε πο
σοστό περίπου 70%. Ακολουθεί ο 
τραυματικός καταρράκτης, που γί
νεται μετά από κακώσεις του βολ
βού με τραύμα ή και χωρίς τραύμα. 
Αλλο ε ίδ ος  καταρράκτη είναι ο

συγγενής καταρράκτης, που τα 
νεογέννητα έρχονται στον κόσμο 
με καταρράκτη. Εχει σχέση με την 
κληρονομικότητα ή με ασθένειες 
και κυρίως την ερυθρά που προ
σβάλλει την μητέρα κατά τους 
τ ρ ε ίς  πρώτους μήνες της 
κυήσεως. Τέλος υπάρχει και ο πα
θολογικός καταρράκτης που οφεί
λεται σε γεν ικότερες παθήσεις 
του σώματος (υποπαραθυρεοειδι- 
σμός, γαλακτοζαιμία, σακχαρώδης 
διαβήτης), ο τοξικός καταρράκτης 
που οφείλεται σε διάφορες τοξι- 
κές ουσίες, ο επιπεπλεγμένος κα
ταρράκτης που οφείλεται σε εν- 
δοφλάλμιες παθήσεις κ.λπ. Ο συ
χνότερος, όπως προαναφέραμε, 
είναι ο γεροντικός καταρράκτης

και με αυτόν θα ασχοληθούμε κα
τωτέρω.

Τι συμπτώματα έχει;
Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η 

προοδευτική μείωση της όρασης. 
Μερικές φορές ενώ μειώνεται η 
μακρινή όραση, αρχίζουν να βλέ
πουν κοντά χωρίς γυαλιά. Αυτό ε 
κλαμβάνεται σαν "ξανάνιωμα" και 
οφείλεται σε μυωπία που μπορεί 
να γίνει, λόγω μεταβολής του δεί
κτη διαθλάσεως που μπορεί να κά
νει ο ερχόμενος καταρράκτης. Α
κολουθεί όμως μείωση και κο
ντινής όρασης, όσο ο καταρρά
κτης προχωρεί. Επίσης δεν αντι
λαμβάνονται καλά τα χρώματα.

Είναι εύκολη η διάγνωση;
Η διάγνωση είναι πολύ εύκολη και 

γίνεται από τον οφθαλμίατρο με α
πλή παρατήρηση, με το οφθαλμο
σκόπιο ή καλύτερα στη σχισμοειδή 
λυχνία. Πρέπει να τονισθείεδώ, ότι 
κάθε θάμπωμα του ματιού δεν ο
φε ίλετα ι πάντα σε καταρράκτη. 
Αυτό θα το κρίνει ο οφθαλμίατρος 
μετά από προσεκτική οφθαλμολο- 
γική εξέταση.

Πώς εξελίσσεται;
Ο γεροντικός καταρράκτης ε ξε 

λίσσεται συνήθως σιγά - σιγά, ενώ

μερικές φορές μπορεί να "ωριμά
σει" μέσα σε λίγους μήνες. Αλλω
στε πάλι αρχίζει και φθάνοντας σε 
κάποιο βαθμό παραμένει εκεί στά
σιμος για χρόνια. Γεγονός είναι πά
ντως ότι προσπάθειες που έχουν 
γίνει με φάρμακα να επηρεάσουμε 
την εξέλιξη του καταρράκτη απε- 
δείχθησαν άκαρπες.

Πότε χειρουργείται
ο καταρράκτης;
Κάθε άρρωστος που έχει γερο

ντικό καταρράκτη δεν σημαίνει ότι 
πρέπει και να χειρουργηθεί. Αυτό 
εξαρτάται από το βαθμό μείωσης 
της όρασής του και από τ ις  α
παιτήσεις των δραστηριοτήτων 
του. Επίσης και από τη γενική κατά

σταση της υγείας του. Αν η όρασή 
του περιορίζει τις προηγούμενες 
δραστηριότητές του, τότε θα πρέ
πει να χειρουργηθεί. Οπωσδήποτε 
αυτό που ίσχυε παλαιότερα ότι 
πρέπει "να κλείσει το φώς σ' αυτό 
το μάτι" για να χειρουργηθεί, δεν ι
σχύει πλέον, διότι έχει αλλάξει και 
η τεχνική της εγχείρησης σήμερα. 
Αντίθετα μάλιστα δεν πρέπει να 
φθάσει κανείς σ' αυτό το σημείο. 
Τέλος σε λίγες περιπτώσεις που ο 
καταρράκτης δημιουργεί γλαύκω

μα ή εσωτερική φλεγμονή του μα
τιού η εγχείρηση είναι επιβεβλημέ
νη.

Πώς γίνεται η εγχείρηση
του καταρράκτη;
Η χειρουργική θεραπεία του κα

ταρράκτη συνίσταται στην αφαί
ρεση ε ίτε  ολόκληρου του καταρ- 
ρακτικού φακού (ενδοπεριφακική 
αφαίρεση) ε ίτε μόνον των θολών 
φακαίων μαζών με διατήρηση της 
λεπτής διαφανούς μεμβράνης του 
περιφακίου, που περιβάλλει σαν 
κάψα το φακό Ιεξωπεριφακική) α
φαίρεση. Παλαιότερα εφαρμόζε- 
το  η πρώτη μέθοδος και ο α
σθενής μετά την εγχείρηση για να 
έχει καθαρή όραση έπρεπε να φο

ρέσει χοντρά γυαλιά, τα λεγάμενα 
καταρρακτικά. Αυτά τα γυαλιά ήταν 
αμφίκυρτοι φακοί περί τις 12 διο- 
ητρ ίες, αναγκαίοι να αντικατα
στήσουν το φακό του ματιού που 
λόγω του καταρράκτη αφαιρέθη- 
κε. Η όραση όμως με αυτά δεν 
ήταν ποιοτικά καλή και είχε αρκετά 
και σοβαρά προβλήματα, όπως πε
ριορισμένο οπτικό πεδίο, μεγέθυν
ση των αντικειμένων κατά 30% πε
ρίπου από το κανονικό, εάν έβλεπε 
κανείς λοξά η εικόνα παραμορφω
νόταν, εάν το ένα μάτι ε ίχε χει- 
ρουργηθεί και το άλλο όχι, τό τε 
δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ 
των δύο ματιών. Αυτό αντιμετωπί
ζονταν κατά ένα μεγάλο μέρος με 
τη χρήση φακών επαφής, εφ ' όσον 
ήταν ανεκτοί.

Επρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας 
τρόπος να αντιμετωηισθούν όλα 
αυτά τα σοβαρά προβλήματα με α
ντικατάσταση του καταρρακτικού 
φακού από έναν τεχνιτό, που να 
τοποθετείται μέσα στο μάτι Ιενδο- 
φακό) και ει δυνατόν στην ίδια θέ
ση. Ετσι φθάσαμε σήμερα μετά α
πό διάφορα στάδια σε πολύ ικανο
ποιητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν 
δύο είδη ενδοφακών από από- 
ψεως θέσεως: οι ενδοφακοί προ
σθίου θαλάμου που τοπ οθε
τούνται μετά από ενδοπεριφακική 
αφαίρεση του καταρράκτη και οι 
ενδοφακοί οπισθίου θαλάμου που 
τοποθετούνται μέσα στο περιφά- 
κιο μετά την αφαίρεση του θολού 
περιεχομένου του Ιεξωπεριφακική 
αφαίρεση καταρράκτη). Η δεύτερη 
θέση είναι η καλύτερη. Ο ενδοφα- 
κός είναι ανεκτός από το μάτι, δεν 
θολώνει και μένει αναλλοίωτος ε-

Καταρράκτης
του Υποστράτηγου Υγειονομικού 

Αθανάσιου Χατζή,
Οφθαλμίατρου
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Υγεία

φ' όρου ζωής. Θα πρέπει εδώ να 
αναφερθει' επίσης ότι στην εξω- 
περιφακιική μέθοδο η αφαίρεση 
του καταρράκτη γίνεται ε ίτε  τμη
ματικό: πρώτα ο πυρήνας (το κε
ντρικό τμήμα του καταρράκτη) με 
έκθλιψη και μετά οι φακαίες μάζες 
(το μαλακό περιφερικό τμήμα) με 
έκχυση - αναρρόφηση, ε ίτε  με υ
περήχους.

Κατά την τελευταία μέθοδο, που 
ο νο μ ά ζετα ι φ ακοθρυψ ία , ο 
πυρήνας του φακού γαλακτοματο- 
ποιείται με τη βοήθεια ειδικού μη
χανήματος υπερήχων και αναρρο- 
φάται και εν συνεχεία ακολουθεί η 
αναρρόφηση και των φακαίων μα
ζών. Το πλεονέκτημα αυτής της 
μεθόδου είναι η μικρή τομή που α
παιτείται, ενώ δεν μπορεί να ε- 
φαρμοσθεί σε όλες τις περιπτώ
σεις, και έχει τον κίνδυνο βλάβης 
του ματιού από τους υπερήχους.

Από τα προαναφερθέντα ο ο
φθαλμίατρος είναι εκείνος που θα 
αποφασίσει τ ί  είναι καλύτερο να ε- 
φαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση.

Γίνεται εγχείρηση
καταρράκτη με λέιζερ;
Ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά 

αλλού στον κόσμο είναι δυνατόν 
να αφαιρεθεί ο καταρράκτης με 
Laser. Μόνον ο δευτερογενής κα

ταρράκτης, δηλαδή η θόλωση του 
περιφακίου που γίνεται σε πολλά 
μάτια που προηγουμένως χει- 
ρουργήθηκαν με την εξωπεριφα-

0  ασθενής μένει συνήθως στην 
κλινική μετά την εγχείρηση μία η
μέρα και εξέρχεται την επομένη. 
Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπο-

ΧοριοειΑής 

Αμφίβληοτροειβής 

Εκληρός

Κεντρ.Αρτηρία και 
Φλέβα autp/δούς

Α μτι νοςι.όεί ς 
προβολές

Οπτικό νεύρο

Υαλοειδές

κική μέθοδο, θεραπεύεται με ένα 
ειδικό Laser.

Είναι επώδυνη εγχείρηση;
Οχι. Εφαρμόζεται συνήθως το

πική αναισθησία και σπανίως γε
νική. Ο ασθενής δεν αισθάνεται 
κανένα πόνο, και δύο - τρείς ώρες 
μετά την εγχείρηση, που περνά η 
αναισθησία, αισθάνεται απλά ένα 
βάρος στην περιοχή του ματιού.

Μένει ο άρρωστος
στην κλινική;

Κυκλικό σώμα

ρεί και να φύγει μετά από λίγες ώ
ρες από την επέμβαση. Δεν επι
βάλλεται ακινησία. Μετά 1 έως 2 η
μέρες το χειρουργημένο μάτι μέ
νει ανοιχτό, η όρασή του όμως α- 
ποκαθίσταται σιγά - σιγά, αφού πε
ράσει ο μεταγχειρ ιτικός ερεθ ι
σμός.

Ποιο είναι το ποσοστά 
επιτυχίας;
Η εγχείρηση καταρράκτη είναι 

μια πολύ λεπτή εγχείρηση και όλοι

οι χειρισμοί γίνονται κάτω από το 
μικροσκόπιο.

Η επιτυχία της σήμερα είναι πολύ 
μεγάλη, ξεπερνά το 90% και εξαρ- 
τάται από τη γενική κατάσταση του 
ασθενή Ιαν πάσχει ή όχι από σαγ- 
χαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρ
ταση κ.λπ.1, από την κατάσταση του 
ίδιου του ματιού (αν συνυπάρχουν 
ή όχι άλλες παθήσεις όπως 
γλαύκωμα, φλεγμονές κ.λπ.) και α
πό την επιδεξιότητα και εμπειρία 
του χειρουργού.

Επί πλέον πρέπει να αναφερθεί 
ότι πριν υποβληθεί κανείς σε εγ
χείρηση λαμβάνεται το ιστορικό 
του και υποβάλλεται σε κλινικό και 
εργαστηριακό έλεγχο σε συνερ
γασία με παθολόγο και καρδιολό
γο. Η μεγάλη ηλικία δεν αποτελεί 
αντένδειξη, αλλά απαιτεί πιθανώς 
λήψη πρόσθετων μέτρων για την 
επιτυχία.

Γενικά πρέπει να τονισθεί ότι ο 
καταρράκτης δεν είναι πάθη
ση που δεν θεραπεύεται. Αντι- 
θέτως είναι από τις λίγες ιατρικές 
επεμβάσεις, που τα αποτελέσμα- 
τά της είναι κυριολεκτικά θεαματι
κά, οι ασθενείς από το "σκοτάδι" ο
δηγούνται στο φώς και τόσο οι ί
διοι όσο και ο γιατρός τους μοιρά
ζονται τη χαρά και την ικανοποίηση 
του αποτελέσματος. □

ΟΠΤΙΚΑ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Γυαλιά Ηλιου 
& Σκελετοί οράσεως

ΟΙΙΤΙΚΟΣ: ΛΙΊ ΈΛΟΣ ΙΎΦΤΟΚΩΣΤΛΣ

OPTICS
7 Ο

ΪΟΑ

PERSOL - ARMANI 
RAY-BAN - VIJARNET 

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

ΑΘΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ATHENS ■ MYKONOS - ΑΘΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ATHENS
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Ι Π Ο Ρ Ι Κ Η Φ ώ τ α
E f J i e e Q P H i H

σ τ ο  Μ έτωπο
■

Δεν είναι λίγες στιγμές που ο άνθρω
πος, κάτω από την πίεση των περιστά
σεων, στρέφει απεγνωσμένα το βλέμμα 
του στον ουρανό, αιτούμενος την εξ 
ύψους βοήθεια. Και όταν οι περιστάσεις 
αυτές σημαδεύονται από την απαντα
χού παρουσία του θανάτου, τότε η έκ
κληση παίρνει χαρακτήρα απρόσμενα 
τραγικό.

Μια τέτοια περί
πτωση μας διηγεί
ται η βραχύλογη 
έκθεση1 του Υπο
μ ο ίρ α ρ χ ο υ  ε.ά.
Γεω ργίου  Καπι- 
τσάκη, ο οπο ίος  
ως Α νθυπασπ ι- 
στής εκτελούσε 
στρατονομική υ
πηρεσία στη Χη Ο
ρεινή Εφοδιοπο
μπή της Χης Με
ραρχίας.

Μετά την κατά
ληψη της Κορυ- 
τσάς οι ελληνικές 
δυνάμεις επεδίω- 
ξαν την κατά το 
δυνατόν εξασφά
λ ιση  του ο 
μω νύμου  υψ ιπέ
δου από ενδεχό
μενη  εχθρική α
πε ιλή  τόσο από 
βορρά όσο και α 
πό δυσμάς. Για το 
σκοπό αυτό και ε 
πειδή ο κύριος ό 
γκος των ιταλικών 
δυνάμεωνπουκα
τείχε την περιοχή 
συμπτύχθηκε προς το Π ογραδετς, 
προωθήθηκαν προς Β και ΒΔ του ποτα
μού Δεβόλη οι ΙΧη και ΧΙΙΙη Μεραρχίες, εν 
προς δυσμάς -νότια του ίδιου ποταμού- 
κινήθηκε η Χη Μεραρχία. Η τελευταία, 
παρά το δύσβατο του εδάφους και τις ε 
ξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες, 
σύντομα κατέλαβε όλη την ορεινή πε
ριοχή Οστραβίτσα και εισχώρησε βαθιά

στην Κοιλάδα του Δέβολη. Ος τα Χρι
στούγεννα οι δυνάμεις της Μεραρχίας 
είχαν προελάσει δυτικότερα, εξασφαλί
ζοντας την ημιονική οδό που οδηγούσε 
μέσα από τον αυχένα Γκούρι Πρερ από 
την κοιλάδα του ποταμού Τομορίτσα 
στην αμαξιτή οδό που ακολουθούσε την 
κοιλάδα του Δεβόλη ως τη Μογκλίτσα. 
Παραμονές όμως της πρωτοχρονιάς, ε-

ξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας, των 
αυξημένων δυσχερειών εφοδιασμού 
και τις υπερβολικές κακουχίες ανδρών 
και κτηνών, η Μεραρχία μετέπεσε σε κα
τάσταση σχετικής στασιμότητας, έχο
ντας εντολή να τηρεί σε εκνευρισμό τις 
αντίπαλες δυνάμεις χωρίς να ριψοκιν
δυνέψει φθορά των μέσων της.2

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και το

συνεχή κανονιοβολισμό των Ιταλών ξη
μέρωνε η γιορτή των Φώτων, ό Ιανουά
ριου 1941, στο Ζέρετσι, στη νότια όχθη 
του ποταμού Δεβόλη και ανατολικά του 
στρατηγικής σημασίας αυχένα Γ κούρι 
Πρερ. Εκεί και ο Ανθυπασπιστής Γέωρ- 
γιος Καπιτσάκης.

Ο Γεώργιος Καπιτσάκης είχε γεννηθεί 
το 1898 στα Βουτσά Σμύρνης Μικρός Α

σίας και το 1919 
ε ίχε  καταταγεί 
στη Χ ω ροφ υ
λακή. Το 1928 
προήχθη  στο 
βαθμό του Ανθυ- 
πασπιστή, κατη- 
γορήθηκε όμως 
για συμμετοχή 
στο Βενιζελικό 
Κίνημα του 1935 
και αναγκάσθη
κε να παραιτηθεί 
από το Σώμα τον 
επόμενο χρόνο. 
Το Δ εκέμβρ ιο  
του 1940 α να 
κλήθηκε στην ε
νέργεια και στις 
7.12. 1940 του 
χορηγήθηκε ΦΠ 
για το Γενικό 
Στρατηγείο, από 
το οπο ίο  τοπο
θετήθηκε στη Χη 
Μεραρχία (αρχι
κά στη Χη Ορεινή 
Εφοδιοπομπή και 
μετά τις 17.2. 
1941 στο Στρα- 
τονομ ικό  α πό 
σπασμα3]. Μετά 

τη λήξη του πολέμου απολύθηκε από το 
Σύνταγμα Εφέδρων Χωροφυλακής στις 
13.5. 1941. Το 193ό ακυρώθηκε το διά
ταγμα αποστρατείας του, του 1936, ε
πανήλθε στο Σώμα με το βαθμό του Αν
θυπομοίραρχου και αποστρατεύθηκε το 
1948, όταν καταλήφθηκε από το όριο η
λικίας, με τον επόμενο βαθμό. Ο Καπι- 
τσάκης τιμήθηκε για τη δράση του κατά
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την περίοδο 1940 - 1941 με τον πολεμι
κό σταυρό Γ τάξης ( 1946J4, το μετάλλιο 
εξαίρετων πράξεων C1946) και το ανα
μνηστικό μετάλλιο εκστρατειών Αλβα
νίας, Μακεδονίας, Θράκης και λοιπής 
Ελλάδας (1947).

Ας προσπαθήσουμε όμως να ζήσουμε 
τη συγκλονιστική εκείνη ημέρα μέσα α
πό τη λιτή περιγραφή του:

“Ζ ερέτσ ιό . 1.41
Ξημέρω νεν η ημ έρ α  των Φώ

των.
Ο τα γμ α τά ρ χ η ς  Α μ α ρ ιω τά -  

χηςΙωάννης. Δ ιοικητής τη ς X 'ο 
ρ ε ινής  εφοδιοπομπής ε ις  ην ε ί-  
χον αποσπασθή δ ι' ε κ τέ λ ε σ ιν  
υπ ηρεοίας, δυ νά μ ε ι δ ια ταγής  
της X Μ εραρχίας, από της 4ης 
πρωινής ώ ρας μ α ς  έ λ ε γ ε ν  ότι 
σ ε  λίγο ξημερώ νει η ημ έρ α  των 
Φώτων, αν δ εν  ακοτω θούμεν, 
διό τι συνεχώς από δ ιημέρου το 
πυροβολικόν του  εχθρ ο ύ  μ α ς  
απ έστελεβλήματα . Θ αεπηγαί- 
να μ εν  αδ ιάβαστο ι και έπ ρεπ ε  
τουλάχιστον να  επ ίναμεν λίγο  
αγιασμόν. Ας σημειωθή εδώ  ότι 
ήτο  εξα ιρ ετικά  ευσ εβής και φι
λόθρησκος, αν και αι π ερ ισ τά 
σεις  εδικαιολόγουνπλήρω ς και 
τον π λέον άθρησκον δ ια  να α- 
φ ε θ ή  ε ις  τη ν  β ο ή θ ε ια ν  το υ  
Θ εού και της Παναγίας.

Πώς όμως θα  ε γ έ ν ε το  ο αγ ια 
σμός;

Προς στιγμήν εσκέφθη να  τε- 
λ έσ η  ο ίδ ιο ς  το μυστήρ ιον, ε -  
γνώ ριζε τας  ευχά ς  ε ίχ ε  δ ε  και 
τα σχετικά βιβλία. Έπρεπεν; Ήτο 
λογικόν ή εμπαιγμός των θείω ν  
παραδόσεω ν; Οχι δ έν  έπρεπ ε  
ο ύ τε  να  το διαλογισθή, ως μα ς  έλεγε.

Μ ε το ιαύτας σκέψ εις ενεθυμήθημεν, ότι 
ε ις  το Α ν εξά ρ τη το ν  Σ ύνταγμα  Παπακων
σταντίνου, ευρ ισ κό μενον  η μ ισείαν μόλις  
ώ ραν από ημάς, υποστήριζαν την δ εξ ιάν  
πλευράν του μετώ που της Μ εραρχίας μας  
υπήρχε ιερ εύ ς . Α ρ α γ ε  μ ε  π αρακλητικόν  
σημείω μα προς τον κ. Συνταγμ /ρχην δ εν  
θα ή το  δυνατόν  να ήρχετο, αφού πρώτον

εξ ε τέ λ ε ι τα εφ ήμερα  (sic) καθήκοντά του;
Π ράγματι εσ τά λ η  έφιππος α γγελ ιο φ ό 

ρ ο ς  μ ε  σ χ ε τ ικ ό ν  σ η μ ε ίω μ α  κ α ι ω το υ  
θαύματος περ ί ώ ραν 9η ν π.μ. ο ιερ εύ ς  ευ- 
ρ ίσκετο  κοντά μας.

Α μέσ ω ς επ ί το έργον. Ο χώρος δ ια  την 
τελ ε τή ν  του αγιασμού ευρέθη. κάτωθι ε 
νός  εγ κ ο τα λ ελ ε ιμ μ έν ο υ  πο ιμνιοστασ ίου  
θερινού, σκεπασμένου μ ε  ξηρά χόρτα. Συ-

νεκεντρ ώ θημ εν  όλη η δ ιαθέσ ιμος δύνα- 
μις, χρησιμοποιηθέντων δύο κιβωτίων πυ- 
ρομαχικώ ν δ ια  τραπέζι, μ ια ς  καραβάνας  
δ ια  το  α γ ια σ θ η σ ό μ ε ν ο ν  ύδω ρ  κα ι το υ  
καλύμματος αυτής δια θυμιατήρ ι και έ τσ ι 
ήρ χ ισ εν  ο ιε ρ ε ύ ς  την τέ λ ε σ ιν  του  α γ ια 
σμού υπό τον ήχον των πυροβόλων και ε 
ν ίο τε  πυροβολισμών, φθανόντω ν μέχρ ις  
ημών υπό του π νέοντος ανέμου, ενώ  μ α 

κράν ή πλησίον έπιπτον βλήματα πυροβο
λικού μ ε  τας σχετικός εκρήξεις  των.

Κ α τά  την  δ ιά ρ κ ε ια ν  το υ  α γ ια σ μ ο ύ  η- 
κούσαμεν βόμβον αεροπλάνων, ακουόμε- 
νον συνεχώ ς ευκρ ινέσ τερον , ε ίδ ομεν  δ ε  
και από την θ έσ ιν  όπου ευ ρ ισ κό μ εθα  ότι 
σμήνος εκ τρ ιάκοντα και π λέον α εροπ λά 
νων ήρχετο  προς το μ έρ ο ς  μας, ως δ ε  έ - 
φθασεν προ των θέσ εώ ν μ α ς  ηκούσαμεν  
τον συρρικτικόν ήχον κατερχομένω ν βομ
βών και μ ετ 'ο λ ίγο ν  εκρηγνυομένω ν επί του 
εδάφους, γύρω ημών.

Ο ταγματάρχης δ ιέ τα ξε  να  μην κινηθώ- 
μ εν  από τας θ έσ ε ις  μας, ίνα  μη δώσωμεν  
θετικώ τερον στόχον ε ις  τον εχθρόν, προς 
δ ε  να μη διακοπή η τέλ εσ ις  του μυστηρίου  
όπως και εγ ένετο , συνεχ ισθείσης της τ ε 
λ ε τή ς  τώρα και μ ε  βόμβας, α ίτινες  ανέσ κα 
ψαν τα γύρω μ α ς  χωρίς ποσώς να πάθω- 
μ εν  το ελάχιστον.

Δ εν  υπήρχε επιβλητικωτέρα και θεαματι- 
κω τέρα τελετή. Ενόμιζες ό τι και ο  Θ εός  ε -  
χα ίρετο  δ ια  την βάπτισιν του Μ ονογενούς  
του Υιού και ότι α υτός μά λλο ν  εβρόντα  μ ε  
κεραυνούς και ιδικά του μ έσ α  συνοδεύω ν  
τους ψαλμούς, τόσον το υ ιερ έω ς  όσον και 
τω νπροχείρω ς εκλεγέντω ν ψαλτών, εο ρ -  
τάζων το πανηγυρικόν της ημέρας.

θ α  ή το  δ ε  πραγματική μ έρ α  χαράς και α - 
γα λλ ιά σ εω ς  αν, μ ε τά  την απομάκρυνσιν  
του σμήνους και την ε ν  μ έρ ε ι κατάπαυσιν 
του πυράς, δ εν  εθρηνούσ αμεν  θύματα  ε ις  
ολίγας εκα το ν τά δ α ς  μέτρω νμακράν από 
ημάς, μη δυνηθέντα  να αγιασθούν και α υ 
τά  κα ι ν α  ε ο ρ τά σ ο υ ν  την  β ά π τισ ιν  το υ  
Σωτήρος".

Σημειώσεις:
1: Η έκθεση προέρχεται από τα αρχεία του Σώ

ματος της πρώην Χωροφυλακής.
2: ΓΕΣ, Ο Ελληνικός στρατός κατά τον δεύτε

ρον παγκόσμιον πόλεμον. Η ελληνική αντεπίθε- 
σις, ΔΙΣ Αθήναι 19όό, σσ. 199,202,220 - 222.

3: Για τα στρατονομικά αποσπάσματα βλέπετε 
Κων/νου Ιπ. Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής 
Βαο. Χωροφυλακής, τ. Γ , Αθήναι 19ό5, σο. 1509 - 
1512.

4: Βλ. το από 9.4.194ό (ΦΕΚ, Γ', 1083 και 17/35/10 
από ό.9.1947 εγχ. διαταγή ΥΔΤ.

Επιμέλεια: Υπαστ. Α’ Κων/τίνος Δανούσης
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Πνευματική κίνηση

Βιβλία συναδέλφων
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ"
Από τον Αστυνόμο Β' κ. Γεώργιο Καρα- 

βίτη, που υπηρετεί στο Γ Α.Τ. Αθηνών, εκ
δόθηκε βιβλίο με τίτλο "Αστυνομική Πρα
κτική - Οδηγός Θεωρίας και Πράξης".

Το α νω τέρ ω  βιβλίο α π ο τ ε λ ε ί α
νατύπωση και εμπλουτισμό προηγούμε
νου εγχειριδίου, έχει εγκριθεί από το εκ
παιδευτικό συμβούλιο της Σχολής Αρχι- 
φυλάκων ως κατάλληλο και χρήσιμο εκ
παιδευτικό βοήθημα του μαθήματος “Α
στυνομική Πρακτική”.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα γενικό ο
δηγό καλής και νόμιμης συμπεριφοράς, 
απαραίτητο για όσους υπηρετούν σε Α
στυνομικά Τμήματα ή στην Αμεση Δρά
ση, καθώς επιδιώκεται η εφαρμογή της 
θεωρίας στην πράξη, αφού είναι γνωστό 
ότι στη θεωρία τα πάντα φαίνονται απλά 
και εύκολα, όμως η έμπρακτη εφαρμογή 
είναι δύσκολη και ιδ ια ίτερα για τους 
νεοεξερχόμενους των σχολών.

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα περισσότε
ρα θέματα που απασχολούν το Αστυνο
μικό Τμήμα σε καθημερινή βάση και σκο
πός του είναι η υποβοήθηση των ανα
γνωστών στην αποτελεσματικότητα 
των υπηρεσιακών τους ενεργειών, έτσι 
ώστε να μην επισκιάζεται το καθήκον 
τους από αθέλητες παραλείψεις, που 
φέρουν τους ίδιους και την υπηρεσία 
τους σε δύσκολη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια 
του βιβλίου να απευθύνονται στον Αστυ- 
νό μο  Β’ κ. Γεώ ργ ιο  Καραβίτη, τηλ. 
7212.491 και 7232.1 10.

"ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ"
Από τον Υπαστυνόμο Α' κ. Παναγιώτη 

Αδάμο, που υπηρετεί στο Α.Τ. Φιλιατών, 
εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο "Το μάθημα των 
Ειδικών Ποινικών Νόμων".

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη 
του μαθήματος των Ειδικών Ποινικών 
Νόμων για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στη Σχολή Αξ/κών της Ελλ. Αστυνομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθειά 
του να απευθύνονται στον Υπαστ/μο Α' 
κ. Παναγιώτη Αδάμο, τηλ. 0664 - 22.393. 
23.225,0431 - 31.7 13 και 9228.002.

"ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ"

Από τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μητρό- 
πουλο, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Α
στυνομίας Ανατολικής Αττικής, εκδόθη
κε βιβλίο με τίτλο "Δημόσιες Σχέσεις Α
στυνομίας και Κοινού".

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν σκοπό να 
φέρουν πιο κοντά τον αστυνομικό με 
τον πολίτη, αφού ο αστυνομικός θα μά
θει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, 
και ο πολίτης θα μένει ικανοποιημένος 
από την προσφορά των υπηρεσιών του. 
Ετσι, δεν ήταν δυνατό να διδάσκονται οι 
αστυνομικοί στις Σχολές όλα τα επαγ
γελματικά μαθήματα που αναφέρονται 
στον κατασταλτικό τους ρόλο, που εκ
φράζει το 20%  της δραστηριότητάς 
τους, και να μην ενημερώνονται γενικά 
για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και 
διατήρησης καλών σχέσεων με τους 
πολίτες, οι οποίες τους βοηθούν να α- 
νταποκριθούν και στον προληπτικό - κοι
νωνικό τους ρόλο, που αντιπροσωπεύει 
το 80% του έργου τους.

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να 
υποδειχθούν τρόποι καλύτερης οργά
νωσης και διοίκησης μιας υπηρεσίας, οι 
βασικές αρχές δηλαδή του "μάνατζμε
ντ" στην Αστυνομία.

Τέλος, περιγράφονται οι τρόποι συ
νεργασίας και επικοινωνίας με τον πολί
τη και αναφέρονται οι κανόνες καλής 
συμπεριφοράς για τους αστυνομικούς, 
σε όλες τις εκφάνσεις της υπηρεσιακής 
τους δραστηριότητας, για βελτίωση και 
ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων με τους 
πολίτες και αλλαγής του προφίλ της Α
στυνομίας προς τα έξω.

"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ - ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ"

Από τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μητρό- 
πουλο εκδόθηκε επίσης βιβλίο με τίτλο 
"Επαγγελματική και Κοινωνική Αγωγή - Ε
θιμοτυπία".

Οι βασικοί κανόνες καλής συμπεριφο
ράς έγινε προσπάθεια και συγκεντρώ
θηκαν στο βιβλίο αυτό, για να βοηθή
σουν τους αστυνομικούς να ανταποκρί- 
νονται με άνεση σε οποιοδήποτε κοινω
νικό περιβάλλον, καθόσον η κοινωνική 
απομόνωση θεωρείται αρνητικός παρά
γοντας για ένα σύγχρονο αστυνομικό.

Ακόμη, επειδή και η εθιμοτυπία είναι α
ναγκαία προϋπόθεση συμπλήρωσης 
της καλής συμπεριφοράς, έγινε προ
σπάθεια να περιγραφούν ορισμένοι κα
νόνες σύγχρονης αλληλογραφίας.

Τέλος, η ενημέρωση στον τρόπο προ
βαδίσματος των ένστολων σε επίσημες 
εκδηλώ σεις , συμπληρώ νει ό λο  τον 
κύκλο της ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια 
των βιβλίων μπορούν να απευθύνονται 
στον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μητρόπου- 
λο, τηλ. 0393.231.

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ"
Κυκλοφόρησε το βιβλίο "Αστυνομική 

Πρακτική" του Αστυνόμου Β' κ. Αντώνιου 
Λαζόπουλου.

Ο συγγραφέας έχει υπηρετήσει και δι
δάξει για σειρά ετών στις Σχολές της Α
στυνομίας και το βιβλίο είναι αυστηρά 
προσαρμοσμένο για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες των αστυφυλάκων και των βαθ
μοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιέχει με λεπτομέρεια θέματα που 
αφορούν στον τρόπο εκτέλεσης υπη
ρεσίας (εξωτερικής - εσωτερικής), υπη
ρεσιακές ενέργειες (περίπτωση συμβά
ντων - ατυχημάτων, ανεύρεση πτώμα
τος, αιφνίδιος θάνατος μεθυσμένου ή 
ψυχοπαθούς ατόμου, εξαφάνιση ατό
μου κ.λπ.), αρμοδιότητες και λοιπές υπη
ρεσιακές υποχρεώσεις (πρόληψη - κα
ταστολή εγκλημάτων, συναθροίσεις - 
συγκεντρώσεις, μέτρα για τη μετακίνη
ση επισήμων προσώπων, παράσταση 
στα δικαστήρια κ.λπ.) και θέματα γραμ
ματείας υπηρεσιών Ελλ. Αστυνομίας.

Είναι πρώτη φορά που η παραπάνω 
ύλη συγκεντρώνεται συστηματικά σε έ
να εγχειρίδιο και σύμφωνα με τη μέχρι 
τώρα εκτίμηση των αστυνομικών που το 
προμηθεύτηκαν, αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για κάθε αστυνομικό, ιδιαίτε
ρα των Αστυνομικών Τμημάτων.

Το βιβλίο παραχωρήθηκε δωρεάν από 
το συγγραφέα στη Διεύθυνση Εκπαίδευ- 
σης/Υ.Δ.Τ. και εκδόθηκε από το Τυπο
γραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας, δια
νέμεται δε στους Δοκίμους όλων των 
Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

"ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ"
Από τον Αστυνόμο Α' Χρήστο Σαπου- 

νά, που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας 
Κολωνού, εκδόθηκε συλλογή ποιημά
των με τίτλο "Παραληρήματα".

Οπως αναφέρει στο προλογικό του 
σημείωμα, από το ξεχείλισμα της συναι
σθηματικής του φόρτισης, γεννήθηκαν 
"τα τραγούδια του”. Ετσι δημιούργησε έ
να ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφο
νται ανάλογες ψυχικές καταστάσεις, 
που ζούμε καθημερινά όλοι μας. Μ' αυτή 
του την απόφαση πιστεύει ότι δίνει το ε
ρέθισμα να ανταμωθούν οι μνήμες αυ
τών που τις έζησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια 
του βιβλίου μπορούν να απευθύνονται 
στον Αστυνόμο Α' κ. Χρήστο Σαπουνά, 
τηλ. 5126.820. □

Επιμέλεια^
Ανθ/μος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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Οικογένεια

Η γυναίκα τότε...
Της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Είναι πολύ φυσι

κό τα φεμινιστικά 

μηνύματα που μας 

βομβαρδίζουν να έ 

χουν επίδραση και 

σε μένα. Ανήσυχος 

άνθρωπος "εκ γε
νετής", χειροκρότη

σα με ενθουσιασμό 

ιδέες, προοπτικές, 

αγώνες. Με περί

σκεψη όμως είδα, 

μέσα από τους αλα

λαγμούς, και τις 

Κερκόπορτες δη
λαδή τα αδύνατα 

σημεία ενός δίκαιου 

αιτήματος:να βρει, 

επιτέλους, μια θέση 
στον ήλιο η γυναίκα.

Τούτες όμως τις  

γιορτινές μέρες, ε ι

δικά την παραμονή 

της Πρωτοχρονιάς, 

εκε ί που αλλάζει ο 

χρόνος και που πι

στεύουμε πως ση

μαδεύει θετικό ή 
αρνητικό όλη η χρο

νιά, αυτή τη σημα
ντική νύχτα, ήρθαν 

στη μνήμη μου κάτι 

στιγμές. Στιγμές 
που δείχνουν πως 

πάντα στο κύτταρό 
της η ανθρώπινη φύση, ανεξαρτήτως εξωτερικών εκδηλώσεων, πί

στευε βαθιά στη μοναδικότητα της Γυναίκας, και στο βαθύτερο 
ρόλο της, τον πρωταρχικό ρόλο της.

Τότε, δεν πηγαίναμε οι άνθρωποι σε ρεβεγιόν. Τα σπιτικό δεν γιόρ

ταζαν χωρίς το ξενόφερτο στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο τη 
μεγάλη βραδιά. Τα συγγενολόγια μαζεύονταν σ' ένα σπίτι, τα παιδιά δεν 

γιόρταζαν μόνα τους παρέα με την μπέιμπυ σίτερ και τη βιντεοκασέτα 

την Πρωτοχρονιά. Κάλαντα, φαγοπότι, πειράγματα.
Της νοικοκυράς όμως τα μάτια, στο ρολόι. Και σαν σίμωναν οι δώ

δεκα, τοίμαζε το θυμιατό, άναβε το καντήλι. Κατέβαζε το εικόνισμα, 

τόδινε στο μικρότερο αγόρι, αυτό που θα 'κάνε ποδαρικό.
Το 'παίρνε εκείνο στην αγκαλιά του, το ασπαζόταν το εικόνισμα και 

στο παρά ένα λεπτό δώδεκα έβγαινε απ' την καλή πόρτα. Στις δώδεκα, 
χτυπούσαν οι καμπάνες, σφύριζαν σαν παλαβά τα καράβια και μέσα στο 

πανδαιμόνιο ακουγόταν η ξώθυρα να θέλει να σπάσει, τόσα πολλά και 

τόσο δυνατά τα χτυπήματα.
Οσες φορές κι αν ζούσαμε κείνη τη σκηνή, δεν την είχαμε συνηθί

σει. Οπως στο δικό μου πια σπιτικό, όπου μετέφερα το έθιμο αυτό, 

κανείς δεν το συνήθισε ακόμα.

Με δέος όλοι οι 

συναγμένοι παρακο

λουθούσαν.

- Ποιος είναι; ρώ

ταγε δυνατά η μητέ

ρα.

- Ο καινούργιος 

χρόνος, απαντούσε 

επίσημα το παιδί 

που είχε βγει έξω. 

Κι η μάνα τότες, 
προσέξτε, η Γυ
ναίκα, έπαιρνε το 

θυμιατό, άνοιγε την 
πόρτα, έπιανε την 
εικόνα από τα χέρια 

του παιδιού.
-  Καλώς ήρθες 

καινούργιε χρόνε, 
νάσαι ευλογημέ
νος για τούτο το 
σπιτικό και για ό
λο τον κόσμο, έ 
λεγε το ίδιο επί
σημα.

Και τότες όλοι οι 

μουσαφιραίοι περ

νούσαν ένας, ένας 

κάνανε το  Σταυρό 

τους και ασπάζο- 

νταν το  εικόνισμα 

και το χέρι της νοι

κοκυράς. Κι όταν τέ- 

λειωνε αυτό, τό τε 

ξα να γυ ρ νού σ α μ ε 

στο τραπέζι που ήταν καθαρό, με το άσπρο τραπεζομάντηλο και τη 

βασιλόπιττα στη μέση. Και πάλι η νοικοκυρά έπιανε το μαχαίρι σταύρωνε 

την πίττα "στο όνομα του Πατρός..." και άρχιζε να κόβει. Το πρώτο κομ

μάτι του Χριστού, το δεύτερο της Παναγίας, το τρίτο του φτωχού....

Στα δικά μας μέρη, ποτέ η γυναίκα δεν κόβει αυτή το ψωμί, για να 

μη γεράσει, λένε. Ποτέ εκτός από αυτή την επίσημη βραδιά. Σκέφτομαι 

πως οι λαοί έχουν μέσα βαθιά στο κύτταρό τους τη Γνώση, 
πως η Γυναίκα θα ταίσει την χρονιά αυτή, αλλά και κάθε χρο
νιά, το σπιτικό της, τη γειτονιό της, τον Κόσμο. Και αυτή η πρω

τόγονη γνώση και παραδοχή, είναι κάτι που δεν αναφέρεται στα φεμι
νιστικά μηνύματα, είναι κάτι που αποσιωπάται, σα να 'ναι περίπου παρά

πτωμα, από τα φεμινιστικά μανιφέστα.

Μέρες γιορτινές, ξεστρατίζει ο νους, γυρνά σε παλιές μέρες, θύμη

σες, το ίδιο άλμπουμ ο νους και βλέπει κιτρινισμένες εικόνες, φθαρ

μένες φωτογραφίες. Μέρες γιορτινές, και σκύβω και φιλώ το κουρα

σμένο γυναικείο χέρι, τον έναν απ' τους δυό Γονιούς, που σ' αυτόν πέ

φτει το χρέος και η τιμή να ταίσει πνευματικά τη χρονιά αυτή, το σπιτικό 

της, τη γειτονιά της, τον Κόσμο. □
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Υπηρεσιακά

Επέκταση των διατάξεων 
του Ν. 1264/1982

στο αστυνομικό προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας
Με το Ν. 2265/1994, προστίθε

τα ι μ ετά  το  άρθρο 30 του  Ν. 
1264/1982 (ΦΕΚ 79 ΑΊ, άρθρο 30α, 
με το οποίο επεκτείνεται η ισχύς 
των διατάξεων "για τον εκδημο
κρατισμό του συνδικαλιστικού 
κινήματος και την κατοχύρωση 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
των εργαζομένων" και στο αστυ
νομικό προσωπικό της Ελληνικής Α
στυνομίας, ως εξής:

1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει 
σήμερα, εκτός από τις διατάξεις 
των άρθρων 1 παρ. 3,7 παρ. 1 και 
3,11 παρ. 1 εδάφ. 2,12,14 παρ. 3 
-10,16 παρ.5 κα ι7 -9 ,17,18 παρ. 
1, 19 - 22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 
27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, 
με τις ειδικές ρυθμίσεις που ηρο- 
βλέηονται στις επόμενες παρα
γράφους του άρθρου αυτού και 
στους cv ενεργεία αστυνομι
κούς υπαλλήλους κάθε βαθμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για την εφαρμογή των διατά
ξεων του παρόντος άρθρου, όπου 
σ τον νόμο αυτόν χρησ ιμο
ποιούνται οι όροι "εργοδότης", "ε
πιχείρηση" ή "εκμετάλλευση" νοεί
ται το Δημόσιο και όπου χρησιμο
ποιείτα ι ο όρος "εργαζόμενοι" 
νοούνται οι υπάλληλοι της προη
γούμενης παραγράφου. Ομοίως, 
όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό 
Κέντρο", η μνεία δεν αφορά τους 
υπαλλήλους της προηγουμένης 
παραγράφου.

3. Με την επιφύλαξη της διάτα
ξης του άρθρου 281 του Αστικού 
Κώδικα, η άσκηση των συνδικαλι
στικών δικαιωμάτων των αστυνο
μικών υπαλλήλων δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τα όρια που προσ
διορίζονται από τις  ιδιομορφίες, 
την αποστολή και ιδιαίτερα τον ε 
θνικό, κοινωνικό και υπερκομματι
κό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

4. Οι εν ενεργεία αστυν. υπάλλη
λοι επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Σε κάθε νομό μία ένωση α
στυνομικών υπαλλήλων μέχρι 
και το βαθμό του Ανθυπαστυ- 
νόμου και σε κάθε διοικητική 
περιφέρεια μια ένωση αξιω
ματικών ως πρωτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
Μ έλη των οργανώσεων αυτών 
μπορεί να είναι μόνο όσοι υπηρε
τούν στα όρια του νομού ή της 
διοικητικής περιφέρειας, αντίστοι
χα. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί 
της ένωσης αξιωματικών να γίνο
νται μέλη της ένωσης αστυνομι
κών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνό- 
μοι δύνανται αντί της ένωσης α
στυνομικών υπαλλήλων να γίνονται 
μέλη της ένωσης αξιωματικών.

β. Μία ομοσπονδία των πρω
τοβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων αστυνομικών υ
παλλήλων και μία ομοσπονδία 
των πρωτοβάθμιων συνδικα
λιστικών οργανώσεων αξιω
ματικών, ως δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

γ. Μία τριτοβάθμια συνδικα
λιστική οργάνωση (συνομο
σπονδία), την οποία απαρτί
ζουν οι δύο παραπάνω ομο
σπονδίες και στην οποία εκ
προσωπούνται με αριθμό αντι
προσώπων, που καθορίζεται 
με το καταστατικό της. Η διάτα
ξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 
του άρθρου 9 του παρόντος νόμου 
δεν έχει εφαρμογή για την εκπρο
σώπηση των ανωτέρω ομοσπον
διών στην τριτοβάθμια οργάνωση.

5. Κάθε αστυνομικός υπάλληλος 
δικαιούται να είναι μέλος μόνο της 
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης του νομού ή της διοι
κητικής περιφέρειας όπου υπηρε
τεί. Σε περίπτωση μετάθεσής του 
σε άλλο νομό ή σε άλλη περιφέ
ρεια διαγράφεται υποχρεωτικό α
πό τη συνδικαλιστική οργάνωση, 
της οποίας ήταν μέλος και δι
καιούται να εγγράφει στη συνδικα
λιστική οργάνωση του νομού ή της 
διοικητικής περιφέρειας στην ο
ποία μετατίθεται.

6. Οι εισφορές των μελών παρα- 
κρατούντα ι από τη διαχείρηση 
χρηματικού της υπηρεσίας από την 
οποία πληρώνονται και αποδίδο
νται στις συνδικαλιστικές οργανώ
σεις του παρόντος άρθρου, σύμ
φωνα με τις καταστάσεις μελών 
που υποβάλλονται από αυτές.

7. Από την παρούσα δύναμη κάθε 
υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να α
πουσιάζει, για συμμετοχή σε συ

νελεύσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεών τους, ποσοστό με
γαλύτερο του 1/3 των αξιωματι
κών και του 1 /4 των κατώτερων υ
παλλήλων και με την προϋπόθεση 
ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημέ
νη κρίση του διοικητή της μονάδας. 
Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμ- 
μετόσχουν σε συνέλευση ξεπερ
νούν τα παραπάνω ποσοστό, διε- 
νεργείται κλήρωση μεταξύ τους 
με τρόπο που ορίζεται στο κατα
στατικό της ο ικείας συνδικαλι
στικής οργάνωσης.

8. Στον πρόεδρο και στο γενικό 
γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής 
οργάνωσης των αστυνομικών υ
παλλήλων παρέχονται, για την εκ
πλήρωση των συνδικαλιστικών 
τους υποχρεώσεων, ε ιδ ικές  ά
δειες απουσίας έως τέσσερις 14] 
ημέρες το μήνα κατ' ανώτατο ό
ριο. Στους αντιπροσώπους της ο
μοσπονδίας παρέχεται άδεια α
πουσίας καθόλη τη διάρκεια των 
συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η 
οποία όμως δεν δύναται να υπερ
βαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ' 
έτος. Οι δικαιούμενοι αδείας υπο- 
χρεούνται να ενημερώνουν για τη 
χρήση της το διοικητή της υπηρε
σίας τους, πριν δύο 121 τουλάχι
στον ημέρες. Τα παραπάνω πρό
σωπα δεν μετατίθενται όσο διαρ- 
κεί η θητεία τους έξω από το νομό, 
στον οποίο υπηρετούν, εκτός αν 
το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο 
αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκη
σης πειθαρχικής διώξεως για πει
θαρχικό παράπτωμα, για το οποίο 
προβλέπεται από τις οικείες δια
τάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή 
ή θέση τους σε κατάσταση διαθε
σιμότητας για λόγους πειθαρχίας.

9. Η εκλογή των οργάνων και α
ντιπροσώπων των συνδικαλιστι
κών οργανώσεων γίνεται από ε
νιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συ- 
μπεριλαμβόνοντα ι όλοι οι υ
ποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί 
να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με 
το 1 /3 του αριθμού των εδρών του 
διοικητικού συμβουλίου ή της ελε
γκτικής επιτροπής ή των αντιπρο
σώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, 
ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυ
ρών στρογγυλοποιείται στον αμέ
σως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέ
γονται κατά σειρά οι υποψήφιοι 
που συγκέντρωσαν τους περισσό
τερους σταυρούς προτίμησης, 
έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός 
των εδρών του διοικητικού συμ

βουλίου ή της ελεγκτική ς  επι
τροπής ή των αντιπροσώπων.

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις των αστυνομικών υπαλλήλων, 
καθώς και τα μέλη τους, δεν επι
τρέπεται ιδίως:

α. Να συμμετέχουν σε απερ
γ ίες , καθώς και σε κάθε ε ί
δους εκδηλώσεις πολιτικών η 
συνδικαλιστικών φορέων ή 
πολιτικών προσώπων ή να α
σκούν προπαγάνδα υπέρ ή κα
τά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέ
δρια και οι πολιτικές εκδηλώσεις 
των συνδικαλιστικών φορέων.

β. Να προσχωρούν ή να γίνο
νται μέλη άλλων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, εκτός των 
Διεθνών Αστυνομικών Συνδι
καλιστικών Οργανώσεων, ή 
να εκπροσωπούν άλλους ερ
γαζόμενους.

γ. Να αναμειγνύονται με ο- 
ποιονδήποτε τρόπο σε θέματα 
διοίκησης των Υπηρεσιών.

11. Οργανώσεις αστυνομικών υ
παλλήλων της Ελληνικής Αστυνο
μίας, που έχουν ήδη συσταθεί, ο
φείλουν να προσαρμόσουν τα κα
ταστατικό τους στις ρυθμίσεις 
των παραπάνω διατάξεων και να 
ζητήσουν την έγκριση αυτών από 
τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε 
δύο 12) μήνες από την έναρξη ι
σχύος του νόμου αυτού. Οι οργα
νώσεις αυτές, καθώς και όσες ι- 
δρυθούν βάσει του νόμου αυτού, 
οφείλουν να προκηρύξουν εκλο
γές για την ανάδειξη των οργάνων 
τους όχι νωρίτερα από τέσσερις 
14) μήνες και όχι αργότερα από έξι 
16) μήνες από την έγκριση του κα
ταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις 
αστυνομικών, που συνιστώνται και 
λειτουργούν σύμφωνα με τις δια
τάξεις του παρόντος άρθρου, εκ
προσωπούν τα συμφέροντα των 
αστυνομικών

12. Αστυνομικοί, που ως μέλη 
διοικητικού συμβουλίου αστυνομι
κών οργανώσεων, τιμωρήθηκαν 
πειθαρχικά για παραπτώματα που 
είχαν άμεση σχέση με τη συνδικα
λιστική τους δράση, δικαιούνται, ε- 
φ ' όσον είναι στην ενέργεια, να 
ζητήσουν την επαναξέταση των 
πειθαρχικών τους υποθέσεων, υ
ποβάλλοντας σχετική αίτηση στην 
Υπηρεσία τους εντός της ανατρε
πτικής προθεσμίας τριάντα (30) η
μερών από τη δημοσίευση του πα
ρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται 
από τα αρμόδια όργανα, τα οποία 
επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.-
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Μόνιμες Στήλες

Επιστημονικό Συμβούλιο 
Ανάλυσης, Ερευνών 

και Προγραμματισμού 
για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος 
Μ ε το  άρθρο 4 το υ  Ν. 

2265/1994:
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Δη

μόσ ιας Τάξης Επιστημονικό 
Συμβούλιο Ανάλυσης, Ερευ
νών και Προγραμματισμού για 
την αντιμετώπιση του οργα
νωμένου εγκλήματος, το οποίο 
λε ιτο υ ργε ί υπό την άμεση επο- 
πτεία του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης, στον οποίο και υποβάλλει τα 
πορίσματα, τις  προτάσεις και τα 
προγράμματα που καταρτίζει.

2. Εργο του Επιστημονικού Συμ
βουλίου είναι η μελέτη και ανάλυση 
των μορφών του οργανωμένου ε 
γκλήματος και ιδίως των ειδικών ε 
γκλημάτων βίας, η συστηματική 
μελέτη και ανάλυση των στοιχείων 
που υπάρχουν για τέτοια εγκλήμα
τα, η εκπόνηση προγραμμάτων και 
η χάραξη κατευθύνσεων γαι την 
κατάλληλη οργάνωση των διωκτι
κών αρχών και την εκπαίδευση και 
επ ιμόρφω ση του προσωπικού 
τους, για την αποτελεσματική αντι
μετώπιση των εγκληματικών αυ
τών φαινομένων, καθώς και για την 
αποτελεσματική θωράκιση της 
χώρας έναντι του κινδύνου εισα
γωγής τέτοιας εγκληματικής δρα
στηριότητας από άλλες χώρες.

Για το σκοπό αυτόν στη διάθεση 
του Συμβουλίου τίθεται κάθε σχε
τική πληροφορία οποιοσδήποτε 
δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. Το 
συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει 
γνώση όλων των στοιχείων της 
προανάκρισης για τέτοια εγκλήμα
τα που τελέστηκαν στη χώρα, σε 
οποιδήποτε στάδιο της διαδικα
σίας. Επίσης, το Συμβούλιο ανα
πτύσσει άμμεση συνεργασία με τα 
αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών 
ασφαλείας για γενικά θέματα ή για 
συγκεκρ ιμένες περιπτώσεις ε 
γκληματικής δραστηριότητας και ι
δ ια ίτερα ευρ ίσκετα ι σε συνεχή 
συνεργασία με το Διευθυντή της 
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ει
δικών Εγκλημάτων Βίας για την α
ντιμετώπιση των ειδικών εγκλημά
των βίας.

3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συ
γκρο τε ίτα ι με απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης και α
παρτίζεται από επιστήμονες των 
κλάδων Νομικής, Πολιτικών Επιστη
μών, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιο-

λογίας, Εγκληματολογίας, Οικονο
μίας και Πληροφορικής, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν το έργο της προη
γούμενης παραγράφου με σύμβα
ση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
1735/1987 ή υπηρετούν στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης με ο
ποιαδήποτε σχέση εργασίας, έναν 
εισαγγελικό λειτουργό, που ορ ζε- 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Οργανισμού Δικαστηρίων και κα
τάλληλους Αξιωματικούς της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Με απόφαση των Υπουργών Δη
μόσιας Τάξης και Εθνικής Αμυνας 
είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο 
Συμβούλιο και Αξιωματικοί των Ε
νόπλων Δυνάμεων.

4. Τα μέλη του επιστημονικού 
Συμβουλίου, πλήν των απασχολου- 
μένων με σύμβαση έργου, λαμβά
νουν κατ' αποκοπή μηνιαία αποζη
μίωση, το ύφος της οποίας καθο- 
ρ ζετα ι με κοινή απόφαση των Υ
πουργών Δημόσιας Τάξης και Οικο
νομικών.

Στα μέλη του Συμβουλίου παρέ
χετα ι κάθε δυνατή διευκόλυνση 
και προστασία για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδ ίδετα ι ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κα
θορίζονται τα ειδικότερα προσό
ντα και ο αριθμός των μελών του 
Συμβουλίου, η εσωτερική οργάνω
ση και λειτουργία του, καθώς και 
τα διατιθέμενα σε αυτό υλικά μέ
σα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια.

ΙΗδη, με ΤΟ Προεδρικό Διάταγ
μα της 21-1-1995, καθορίσθη
καν οι λεπτομέρειες της οργάνω
σης και λειτουργίας του ανωτέρω 
Συμβουλίου, ως εξής:

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Α
νάλυσης, Ερευνών και Προγραμμα
τισμού για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος απαρτί
ζετα ι από δέκα τρία μέλη.

Οι θέσεις των μελών καταλαμβά
νονται από ένα Εισαγγελικό λει
τουργό, ως πρόεδρο και ως μέλη 
έξι αξιωματικούς της Ελληνικής Α
στυνομίας, κατόχους πτυχίου Α- 
νωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύμα
τος. ή ειδικών γνώσεων και εμπει
ριών σε θέματα αντιμετώπισης 
οργανωμένου εγκλήματος και έξι 
επιστήμονες, κατόχους μεταπτυ
χιακού τίτλου σπουδών Ιμάστερ ή 
διδακτορικής διατριβής) των επι
στημών Εγκληματολογίας, No- j

μικής, Πολιτικών Επιστημών, Δ ιε
θνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Πληροφορικής.

Μία από τις θέσεις των αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
μπορεί να καταλαμβάνεται από α
ξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
με αντίστοιχα προσόντα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του 
ν. 2265/1994.

2. Στα πλαίσια του ανωτέρω Συμ
βουλίου και για την εξυπηρέτηση 
των λειτουργικών του αναγκών 
λειτουργεί Γραμματεία, στην οποία 
αποσπάται αστυνομικό ή πολιτικό 
προσωπικό του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, ο αριθμός του οποίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ 
άτομα. Για τον ίδιο ως άνω σκοπό, 
δ ια τίθεντα ι στο ανωτέρω Συμ
βούλιο όλα τα αναγκαία υλικά και 
τεχνικά μέσα.

3. Για την καλύτερη εκπλήρωση 
της αποστολής του, το Συμβούλιο 
μπορεί να αναθέτει σε μεμονωμέ
να μέλη αυτού ή σε Ομάδες που 
συγκροτεί μεταξύ των μελών του 
τη μελέτη ή έρευνα ειδικοτέρων 
θεμάτων.

Οι αναλύσεις, τα πορίσματα, οι 
προτάσεις και άλλα αποτελέσματα 
των μελών ή των ομάδων τίθενται 
υπόψη του Συμβουλίου, το οποίο 
αποφασζει για τ ις  σχετικές ε ι
σηγήσεις προς τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης.

4 .0  Πρόεδρος συγκαλεί το Συμ
βούλιο τακτικά, μία τουλάχιστον 
φορά την εβδομάδα, και εκτάκτως 
οποτεδήποτε είναι αναγκαίο, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 παρ. 5 του ν. 1599/1986. Καταρ
τίζε ι την ημερήσια διάταξη, ορίζει 
τους εισηγητές των θεμάτων και 
διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Συντονίζει και εποπτεύει το έρ
γο των μελών του Συμβουλίου και 
των ομάδων εργασίας.

Σ υ νερ γά ζετα ι τα κτικά  με το  
διευθυντή της Διεύθυνσης Κρα
τικής Ασφάλειας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, το διευθυντή της 
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ει
δικών Εγκλημάτων Βίας, τους διοι
κητές άλλων Υπηρεσιών της Ελλη
νικής Αστυνομίας, καθώς και με 
τους εκπροσώπους άλλων αρμο
δίων κρατικών Υπηρεσιών. Τη συ
νεργασία αυτή μπορεί να αναθέτει 
και σε άλλα μέλη του Συμβουλίου. 
Εκπροσωπεί το Συμβούλιο, όπου α
παιτείται, ή αναθέτει την εκπρο- 
σώπισή του σε ένα από τα μέλη 
του.)

Λειτουργία
ασφαλιστικών ταμείων 
Ελληνικής Αστυνομίας

Μ ετοάρθρο5τουΝ. 2265/1994, 
καθορίζεται ότι:

"Στα ασφαλιστικά ταμεία  του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας ΙΤΑΑΧ - ΤΑΟΧ) τοπ οθε
τούνται ως Διευθυντές και Υπο
διευθυντές αυτών ανώτεροι Αξιω
ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ορ ιζόμενοι με απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης. Με την 
ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμ
ματείς στα ανωτέρω ταμεία κατώ
τεροι Αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνό- 
μοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Με 
απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας τοποθετείται α
νάλογο αστυνομικό προσωπικό 
(Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύθλακες, 
ΑστυφύλακεςΙ, για την αντιμετώπι
ση υπηρεσιακών αναγκών των ως 
άνω Ταμείων".

Τακτοποίηση 
οικονομικών θεμάτων

Με ΤΟ άρθρο 3 του Ν. 2265/1994, 
ορίζεται ότι:

"Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας με βαθμό Αστυνόμου Α', οι 
οποίοι λαμβάνουν μισθολογική 
προαγωγή του Αστυνομικού Υπο
διευθυντή, αποστρατευόμενοι λό
γω ορίου ηλικίας ή τριακονταπε- 
νταετίας, προάγονται μισθολο- 
γικώς στο βαθμό του Αστυνο
μικού Διευθυντή ένα μήνα πριν 
την κατά τα ανωτέρω αποστρα
τεία τους, εφ ' όσον, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους. Οι ανωτέρω 
α π ο σ τρ α τευ όμ ενο ι δεν  δ ι
κα ιούνται βαθμολογικής προα
γωγής στο βαθμό του Αστυνομι
κού Διευθυντή".

Τέλος, με το άρθρο 6 του ιδίου 
Νόμου, ορζετα ι ότι:

"Ο εκτός Υπηρεσίας χρόνος των 
αστυνομικών υπαλλήλων που ε 
πανήλθαν στην ενέργεια  κατ' ε 
φαρμογή των διατάξεων της παρ. 
2 του άρθρου 5 του ν. 1339/1983 
ΙΦΕΚ 35 Α ) λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας, χω
ρίς να Δικαιούνται αναδρομι
κών αποδοχών ή αποζημίω
σης για οποιαδήποτε αιτία. Οι α
σφαλιστικές σχέσεις αυτών ρυθ
μίζονται από τις ισχύουσες διατά
ξεις, που διέπουν τους οικείους α
σφαλιστικούς φορείς του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας".
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με την 6001/2/570 από 28-1 Σ

Ι 994 Απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μετατέθη- 
σαν - τοποθετήθησαν οι κατωτέ
ρω Αστυνομικοί Διευθυντές και Υ
ποδιευθυντές, για λόγους υπηρε
σιακούς:

Αστυνομικοί Δ ιευθυντές:
Πλαστήρας Αντωνοβαρδόκης στο 
Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, Ιωάν
νης Γιαννακόπουλος στην Α.Δ. Τρι
κάλων ως Διευθυντής, Χρήστος 
Γκολφινόπουλος στην Α.Δ. Τρικά
λων ως Διευθυντής, Νικόλαος Κόκ- 
καρης στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Πειραιά ως Υποδιευθυντής και Δη
μοσθένης Τζαβάρας στη Διεύθυν
ση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής 
ως Υποδιευθυντής.

Αστυνομικοί Υποδιευθυντές: 
Νικόλαος Αθανασόπουλος στη 
διάθεση της ΓΑ Λ  Θεσσαλονίκης, 
Ανδρέας Αϊβαλιώτης στην Αστυνο
μική Υποδιεύθυνση Αμαλιάδας ως 
Διευθυντής, Παναγιώτης Ανδρια- 
νόπουλος στη Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας /Υ.Δ.Τ., Αγγελος Αρα- 
βαντινός στο Α.Τ. Ανω Λιοσίων, 
Χρήστος Βούλτσιος στην ΑΑ. Λέ
σβου ως Υποδιευθυντής, Ηρακλής 
Βουνοτρυπίδης (Υγειονομικός) στα 
Κεντρικά Ιατρεία Θεσσαλονίκης, 
Ιωάννης Γεωργίου στο Τ.Α. Κηφι
σιάς, Ικαρος Γιακοβής στη Δ ιεύ
θυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλο
νίκης, Ιωάννης Ζαφειράκης στην 
Α.Δ. Ζακύνθου ως Διευθυντής, Στέ
φανος Καββαδίας (Υγειονομικός) 
στη Δ ιεύθυνση Υ γειονομ ικού 
/Υ.Δ.Τ., Ανδρέας Καπογιαννόπου- 
λος στο Τμήμα Μεταγωγών Δικα
στηρίων Πατρών, Ηλίας Καρακώ- 
στας στην ΥΑ.Ε.Ε.Β., Νικόλαος Κα- 
τσιπέρης (Υγειονομικός) στα Κε
ντρικά Ιατρεία Αθηνών, Παναγιώ
της Κουμούτσος στη Διεύθυνση 
Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ., Δημήτριος Μ- 
στρογιάννης στηνΑΑ. Φωκίδας ως 
Υποδιευθυντής, Γεώργιος Μ ερε- 
τάκης στη Διεύθυνση Αστυν. Επι- 
χειρ. Αττικής, Δίκαιος Ξιφαράς στο 
Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, Δη- 
μήτριος Οργανόπουλος στη Διεύ

θυνση Ασφάλειας Αττικής, Κων
σταντίνος Πάλλας στο Τμήμα Ναρ
κωτικών - Εγκληματικότητας Νέων 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά
λειας /Υ.Δ.Τ. ως Τμηματάρχης, Αγ
γελος  Παπαγεωργίου στη 
Δ ιεύθυνση Δ ιαχείρ ισης Υλικού 
/Υ.Δ.Τ., Παναγιώτης Παπαλεξαν- 
δράκος (Υγειονομικός) στα Κεντρι
κά Ιατρεία Αθηνών, Ευάγγελος Πα- 
παναστασόπουλος στα Κεντρικά 
Ιατρεία Αθηνών, Πασχάλης Πούλος 
στο Τμήμα Αξιωματικών της Διεύ
θυνσης Αστυν. Προσωπικού /Υ.Δ.Τ., 
Νικηφόρος Τζατζάκης στη Δ' Υπο
διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης ως Διευθυντής, Κωνσταντί
νος Τριβιζάς στο Τμήμα Οικονομι
κών Εγκλημάτων /ΥΑΑ. της Διεύ
θυνσης Ασφάλειας Αττικής ως 
Τμηματάρχης, Βασίλειος Τσίμπρης 
στην Α.Δ. Αργολίδας και Ιωάννης 
Χαραλαμπίδης στο Τμήμα Προστα
σίας Επισήμων /Υ.ΚΑ. της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Μ ε το  Π.Δ. της 14-1 -1 995,

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11 
Γ720-1-1995, προήχθη στο βαθμό 
Αστυνόμου Α' ο Αστυνόμος Β' Ειδι
κών Καθηκόντων (Υγειονομικός - 
ΨυχολόγοςΙ Γεώργιος Βαλλιμήτης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστ/κας Δημήτριος Γούλας, 

που υπηρετεί στο Α.Τ. Παλαιού Ψυ
χικού (τηλ. 6712.024), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α Α  Ξάνθης ή Κομοτινής.

* Ο Αστ/κας Νικόλαος Πανταζί- 
δης, που υπηρετεί στο Α.Τ. Πα
λαιού Ψυχικού (τηλ. 6712.024), επι
θυμεί να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης.

* Ο Αστ/κας Δημήτριος Παπάζο
γλου, που υπηρετεί στο Α.Τ. Πα
λαιού Ψυχικού (τηλ. 6711.374), επι
θυμεί να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Με το από 17-12-1994 Π.Δ., που 

δημοσ ιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 243 
Γ'/21 -12-1994, μετατάχθηκε στην 
κατηγορία των αξιωματικών Ειδι
κών Καθηκόντων - Αστυκτηνιά- 
τρωντης Ελληνικής Αστυνομίας, με 
το βαθμό που φέρει, ο Αστυνόμος 
Β' Γενικών Καθηκόντων Νικόλαος 
Πανάκιας, πτυχιούχος του Τμήμα

τος Κτηνιατρικής της Σχολής Γεω
τεχνικών Επιστημών του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Υπαρχηγός ε.α. τέως Αστυ

νομίας Πόλεων Ιωάννης Κε
φαλές. Γεννήθηκε το 1911 στα 
Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων. Απε- 
βίωσε στις 30-1-1995.

* Υπαρχηγός ε.α. τέως Αστυ
νομίας Πόλεων Νικόλαος Οι
κονόμου. Γεννήθηκε το 1918 στην 
Αράχωβα Βοιωτίας. Απεβίωσε στις 
28-1-1995.

* Υπαρχηγός ε.α. τέως Αστυ
νομίας Πόλεων Ιωάννης Ροδο- 
λάκης. Γεννήθηκε το 1915 στους 
Αγίους Θεοδώρους Σέλινου Χα
νιών. Απεβίωσε στις 29-12-1994.

* Αστυνομικός Διευθυντής 
ε.α. τέως Αστυνομίας Πόλεων 
Ηλίας Αντωνόπουλος. Γεννήθη
κε το 1911 στο Τ ρίοδο Μεσσηνίας. 
Απεβίωσε στις 17-1-1995.

* Αστυνόμος Β' Μόνιμης Δια
θεσιμότητας Δημήτριος Γιαν
νακόπουλος. Γεννήθηκε το 1913 
στην Ανδριανία Μεσσηνίας. Απε
βίωσε στις 9-1-1995.

* Αστυνόμος Β' Μόνιμης Δια
θεσιμότητας Γεώργιος Σολδά- 
τος. Γεννήθηκε το 1905 στην Κέρ
κυρα. Απεβίωσε στις 19-1-1995.

* Αρχιφύλακας Γεώργιος 
Γεωργόπουλος. Γεννήθηκε το  
1947 στηνΑπιδέα Καρδίτσας. Απε
βίωσε στις 29-12-1994.

* Αρχιφύλακας Βασίλειος 
Παπαδημητρίου. Γεννήθηκε το  
1952 στη Μάκρη Φθιώτιδας. Απε
βίωσε στις 19-12-1994.

* Αρχιφύλακας Ιωάννης Σα- 
καβάρας. Γεννήθηκε το 1949 στη 
Δεσκάτη Γρεβενών. Απεβίωσε στις 
7-1-1995.

* Αρχιφύλακας Ισαάκ Χαλκί- 
δης. Γεννήθηκε το 1948 στα Πλα- 
τανάκια Σιντικής Σερρών. Απεβίω
σε στις 23-12-1994.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το  Π.Δ. της 29-12-1994,

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 255 
Γ' /3 1-12-1994, προήχθησαν: στο 
βαθμό του Υποστρατήγου, προκει- 
μένου να αποστρατευθεί ύστερα 
από αίτησή του, ο Ταξίαρχος Αστυ
νομίας Κωνσταντίνος Βασιλακό- 
πουλος και στο βαθμό του Ταξιάρ
χου εν όψει αποστρατείας του λό
γω συμπληρώσεως 35ετίας, ο Α
στυνομικός Διευθυντής Ασημάκης 
Σανίδάς.

Επίσης με το ίδιο Π.Δ. προήχθη 
στο βαθμό του Αστυνόμου Α', προ- 
κειμένου να αποστρατευθεί ύστε
ρα από αίτησή του, ο Υπαστυνόμος 
Α' Ν.Δ. 649/70 Χρήστος Βαζδιρβα- 
νίδης.

Με το Π .Δ. της 17-12-1994,
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 243 
Γ' /2 1-12-1994, προήχθησαν ε.ο.θ. 
οι κατωτέρω αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ενόψει απο
σ τρ α τε ία ς  τους, λόγω κα- 
ταλήψεως από το όριο ηλικίας: 

α. Με το βαθμό του Ταξιάρχου 
Ελληνικής Αστυνομίας οι Αστυνομι
κοί Διευθυντές Νικόλαος Αηοστο- 
λόπουλος, Β α σ ίλε ιος  Καλα
μπούρας, Δημήτριος Πραβίτας και 
Πλαστήρας Αντωνοβαρδόκης.

β. Με το βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντού ο Αστυνόμος Α' 
Γεώργιος Φράγκος.

γ. Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ 
ντή οι Αστυνόμοι Β' Ν.Δ. 649/70 
Κωνσταντίνος Τζίφης, Θεοχάρης 
Κρίκας, Δημήτριος Κασιδιάρης, 
Γεώργιος Ανδρίτσος, Δημήτριος 
Γιακουμινάκης, Παναγιώτης Μπα- 
λοδήμας, Αντώνιος Κάγκας, Χαρά
λαμπος Γαρδέλης, Δημήτριος Ρέ- 
βης, Θεόδωρος Μάστακας, Γεώρ
γ ιος Αδαμόπουλος, Αθανάσιος 
Τριανταφύλλου, Ανδρέας Αντωνό
πουλος, Ιωάννης Πέγκας, Παύλος 
Γεωργακόπουλος, Αργύρης Ζάχος 
και Νικόλαος Τέντας.

δ. Με το βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντού οι Υπαστυνόμοι Α' 
Ν.Δ. 649/70 Γεώργιος Φλέγγας, 
Γεώργιος Κουμούτσης, Ελευθέ
ριος Φραγκιουδάκης, Γεώργιος 
Δουβλέκας, Αναστάσιος Κόνιδας, 
Ιωάννης Σταματόπουλος και Ανα
στάσιος Σφέτσιος.

ε. Με το βσθμό του Αστυνόμου 
Α' ο Υπαστυνόμος Α' Ν.Δ. 649/70 
Γεώργιος Πετρουγάκης και με το 
βαθμό που κατέχει ο Υπαστυνόμος 
Α' Ν Α  649/70 Σωκράτης Γεωργα- 
κάκος.

Με το ίδιο ΠΑ. προήχθη στο βαθ
μό του Ταξιάρχου, εν όψει απο
στρατείας του λόγω συμπληρώ
σεω ς 3 5 ετ ία ς , ο Αστυνομ ικός 
Διευθυντής Ηλίας Βούτσας.

Μ ε το  Π.Δ. της 14-1-1995, 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11 
Γ720-1-1995, προήχθησαν ενόψει 
αποστρατείας τους ύστερα από 
αίτησή τους, ο Αστυνόμος Α' Χα
ράλαμπος Μανάρας στο βαθμό 
του Αστυν. Υποδιευθυντή και ο Α
στυνόμος Β' Γεώργιος Παπουτσά- 
κης στο βαθμό του Αστυνόμου Α'.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 2  - Ιανουάριος 1 9 9 5



Μόνιμες Στόλε

Me διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Υπαοτυνόμου Β', οι 
Α νθ /μ ο ί: Κ ω ν /τ ίνο ς  Ελληνας, 
Χρηστός Ζάκης, Νικόλαος Ζώης, 
Ευάγγ. Καράτσαλος, Αντώνιος Κω- 
τούλας, Μιχαήλ Κύργιος, Παναγιώ
της Μάντζιος, Κων/τίνος Μπάκου- 
λας, Δημήτριος Μπουζιέκος, Λά
μπρος Παπαδόπουλος, Κων/τίνος 
Τσώμος και Απόστολος Χλέτσης.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, οι 
Αρχ/κες (Μ.Π.Σ.): Αριστοτέλης Α- 
λαμάνος, Γεώργιος Αμάραντος, 
Ευάγγ. Βέλλιος, Κων/τίνος Γαλλής, 
Λάμπρος Γκούρας, Χρήστος Ευαγ
γέλου, Χρήστος Ζαχαράκης, Χαρά
λαμπος Ζυγγιρίδης, Παναγιώτης 
Θεοδωρίδης, Ευάγγ. Κάδογλου, 
Σπυρίδων Καινούργιος, Απόστο
λος Κεραμάρης, Γεώ ργιος Κο- 
μνιός, Γεώργιος Κωνσταντίνου, 
Κων/τίνος Μαλλιαρός, Χαράλα
μπος Μαραγκάκης, Απόστολος 
Μπάνος, Σπυρίδων Μπουλούγα- 
ρης, Βασ. Νόστος, Μιχαήλ Ντζου- 
βάρας, Σ ταύρος Παπουτσής, 
Κων/τίνος Παρασκευής, Ιωάννης 
Πολυσάκης, Παρασκευής Πριζί- 
δης, Δημοσθένης Ροϊδης, Γεώρ
γιος Ρωμανιουδάκης, Ηλίας Σαν- 
νάς, Αγγελος Σιάφρας, Παναγιώ
της Σπανός, Γεώργιος Σφενδου- 
ράκης, Κ ω ν/τ ίνο ς  Τ ερ εζά κης , 
Κων/τίνος Τζάλας, Αναστάσιος 
Τζιβάνης, Μιχαήλ Τσακριδής, Αθα
νάσιος Τσατσάς, Ευάγγ. Τσιώλης, 
Στάμος Τσολάκης, Αριστοτέλης 
Φωτιάδης και Νικ. Χαϊδογιάννης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Με το  από 17-12-1994 Π.Δ.

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 243 
Η /21-12-1994, ανακλήθηκαν τα α
πό 11-5-1990, 16-6-1990 και 31- 
12-1993 Προεδρικά Διατάγματα, 
κατά το μέρος με το οποίο ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Νικόλαος Χα- 
τζάκης προήχθη στο βαθμό του 
Ταξιάρχου ε.ο.θ., τέθηκε σε αυτε- 
πάγγελτη α π ο σ τρ α τε ία  και 
προήχθη σ το  βαθμό του  Υπο
στρατήγου, αντίστοιχα, και προά- 
γετα ι ο αξιωματικός αυτός ανα
δρομικά στο βαθμό του Ταξιάρχου 
από 10-3-1992 και το υ  Υπο
στρατήγου από 9-3-1993.

Επίσης με το ίδιο ΠΔ. ανακλήθη
καν παλαιότερα Προεδρικά Δια
τάγματα:

α. κατά το μέρος με το οποίο οι 
Αστυν. Διευθυντές Γεώργιος Κλει- 
δέρης και Γαβριήλ Τύμπας προ- 
ήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρ
χου ε.ο.θ. και τέθηκαν σε αυτεπάγ- 
γελτη αποστρατεία, και προάγο- 
νται οι αξιωματικοί αυτοί αναδρο
μικά, ο μεν πρώτος στο βαθμό του 
Ταξιάρχου από 9-3-1991, του Υπο
στρατήγου από 4-3-1992 και του 
Αντιστρατήγου από 7-3-1993, απο
στρατευόμενος από 18-11-1993, 
ο δε δεύτερος στο βαθμό του Τα
ξιάρχου από 9-3-1991 και του Υπο
στρατήγου ε.ο.θ. από 9-3-1993, α
ποστρατευόμενος από 8-4-1993.

β. κατά το μέρος με το οποίο ο 
Ταξίαρχος Αστυνομίας Δημήτριος 
Ζιόκος προήχθη στο βαθμό του Υ
ποστρατήγου ε.ο.θ. και τέθηκε σε 
αυτεπόγγελτη αποστρατεία, και 
προόγεται ο αξιωματικός αυτός α
ναδρομικά στο βαθμό του Υπο
στρατήγου από 7-3-1991, απο
στρατευόμενος με το βαθμό του 
Αντιστρατήγου από 18-3-1992.

γ. κατά το μέρος με το οποίο ο 
Αστυν. Δ/ντής Θεόδωρος Αποστο- 
λόπουλος προήχθη στο βαθμό του 
Ταξιάρχου ε.ο.θ. και τέθηκε σε αυ- 
τεπ ά γγελτη  απ οστρατεία , και 
προόγεται ο αξιωματικός αυτός α
ναδρομικό στο βαθμό του Ταξιάρ
χου από 27-4-1988 και του Υπο
στρατήγου ε.ο.θ. από 1-3-1989, α
ποστρατευόμενος από 31-3-1989.

δ. κατά το μέρος με το οποίο οι 
Αστυν. Δ/ντές Αντώνιος Κατσίρος 
και Εμμανουήλ Συλλιγαρδάκης προ- 
ήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρ
χου ε.ο.θ. και αποστρατεύθηκαν, 
και προόγονται οι αξιωματικοί αυ
το ί αναδρομικό στο βαθμό του Τα
ξιάρχου από 12-3-1993 και του Υ- 
ποστ/γου ε.ο.θ. από 18-3-1994, α
ποστρατευόμενοι από 17-4-1994.

ε. κατά το μέρος με το οποίο οι 
Αστυν. Δ /ν τές  Γεώργιος Δημη- 
τρίου και Ελευθ. Ντελέζος προ- 
ήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρ
χου ε,.ο.θ. και αποστρατεύθηκαν, 
και προόγονται οι αξιωματικοί αυ
το ί αναδρομικό στο βαθμό του Τα
ξιάρχου από 12-3-1993 και του Υ- 
ποστ/γου ε.ο.θ. από 18-3-1994, α
ποστρατευόμενοι από 17-4-1994.

στ. κατά το μέρος με το οποίο ο 
Αστυν. Δ/ντής Α' Τάξης Αθανάσιος 
Λαχανάς προήχθη στο βαθμό του 
Γεν. Αστυν. Δ/ντή ε.ο.θ. και απο- 
στρατεύθηκε, και προόγεται ο α
ξιωματικός αυτός αναδρομικό στο 
βαθμό του Γεν. Αστυν. Δ/ντού από 
4-4-1984 και του Υποστρατήγου

ε.ο.θ. από 31-12-1984, αποστρα
τευόμενος από 31-1-1985.

Μ ε ΤΟ από 28-11-1994 Π.Δ.
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 231 
Γ' /2-12-1994, ανακλήθηκαν πα
λαιότερα Προεδρικό Διατάγματα 
και προόγονται αναδρομικά: ο Α
στυνόμος Α' Ανδρέας Καπογιαννό- 
πουλος στο βαθμό του Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή από 18-4-1994, και οι Υπα- 
στ/μοι Β' Στυλιανός Πιτσώνης και 
Διονύσιος Βιλλιάρδος στο βαθμό 
του Υπαστ/μου Α' από 19-6-1992.

Επίσης με το ίδιο ΠΔ„ ανακλήθη
καν παλαιότερα Προεδρικό Δια
τάγματα κατά το μέρος με το ο
ποίο οι Αστυνόμοι Β' Γεώργιος Μη- 
λιαρός και Γεώ ργιος Γλυμίδης 
προήχθησαν κατ' αρχαιότητα στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α ', και 
προόγονται οι αξιωματικοί αυτοί 
κατ' εκλογή στον ίδιο βαθμό και α
πό τις ίδιες ημερομηνίες.

Μ ε ΤΟ από 29-12-1994 Π.Δ. 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.· 255 
Γ' /3 1-12-1994, προόγεται ο Υπα- 
στυνόμος Β' ΝΔ. 649/70 Γεώργιος 
Κοντοδήμος αναδρομικό στο βαθ
μό του Υπαστυνόμου Α' από 1 -8- 
1989, του Αστυνόμου Β' από 14-5- 
1994, αποστρατευόμενος από 31- 
12-1994 με το βαθμό του Αστυνο
μικού Υποδιευθυντή λόγω κα- 
ταλήψεως από το όριο ηλικίας.

Μ ε το  Π.Δ. της 14-1-1995, 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11 
Γ720-1-1995, προόγονται αναδρο
μικό από 14-5-1994: ο Αστυνόμος 
Β' Γεώργιος Πούλαρης στο βαθμό 
του Αστυνόμου Α' και ο Υπαστυνό- 
μος Β' Βασίλειος Κατεβατής στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

Επίσης με το ίδιο ΠΔ., ανακλήθη
καν παλαιότερα Προεδρικό Δια
τάγματα κατά το μέρος με το ο
ποίο οι Αστυνόμοι Β' Ηλίας Χριστό- 
πουλος και Αντώνιος Λενακόκης 
προήχθησαν κατ' αρχαιότητα στο 
βαθμό του  Αστυνόμου Α ', και 
προόγονται οι αξιωματικοί αυτοί 
κατ' εκλογή στον ίδιο βαθμό και α
πό τις ίδιες ημερομηνίες.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με το  από 17-12-1994 Π.Δ.

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 248 
Γ' /23-12-1994, απενεμήθη το Α
στυνομικό Αριστείο Ανδραγα
θίας στον Αρχιφύλακα Λάζα
ρο Δημητρίου της Γ.Α.Δ.Α., γιατί 
την 25-9-1993, κατά την εκτέλεση 
δ ιατεταγμένης υπηρεσίας, στο 
41 ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών - 
Σουνίου, αποδεδειγμένα εξέθεσε

τη ζωή του σε κίνδυνο, τραυματι- 
σθείς σε συμπλοκή με επικίνδυνο 
κακοποιό, σην προσπάθεια του να 
αποτρέψει τη διαφυγή του, πράξη 
που υπερβαίνει κατά πολύ το κα
λώς εννοούμενο  υπηρεσιακό 
καθήκον.

Μ ε δ ιά φ ο ρ ες  απ οφάσεις (ε
ντολή υπουργού) του κ. Γεν. Γραμ
ματέα του Υπουργείου Δημ. Τάξης:

απενεμήθη έπαινος και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή δέκα 
χιλιάδων δραχμών στον Α
στυφύλακα Κωνσταντίνο  
Μαρκάκη της Διεύθυνσης Αμε
σης Δράσης Αττικής, γ ιατί την 
24-7-1994, κατά την εκτέλεση δια
τεταγμένης υπηρεσίας με άλλους 
συναδέλφους του, επέτυχαν να 
συλλόβουν στα Εξόρχεια έναν αλ
λοδαπό, ο οποίος εκινείτο με αυ
τοκίνητο και είχε στην κατοχή του 
δύο κιλό ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης και χρηματικό  ποσό 
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων, που 
δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

απενεμήθη εύφημη μνεία και 
χορηγήθηκε υλική αμοιβή δέ
κα χιλιάδων δραχμών στον 
Αρχιφύλακα Νικόλαο Τζουα- 
νόπουλο της Α.Δ. Ηλείας γιατί 
την 8-1 -94, κατά την εκτέλεση δια
τεταγμένης υπηρεσίας, απέδειξε 
εξα ιρετική δραστηριότητα, θάρ
ρος και αποφασιστικότητα, με α
ποτέλεσμα να συλλόβει, ύστερα 
από συμπλοκή, και να τραυματι- 
σθεί, ένα ένοπλο άτομο, το οποίο 
είχε ανέβει στην κορυφή υδατό- 
πυργου ύψους είκοσι πέντε μέ
τρων του χωριού Μανωλάδα και α
πειλούσε να ριφθεί στο κενό.

Με απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Α σ τυνομ ίας, απε
νεμήθη εύφημη μνεία στους 
Αστυν. Διευθυντή Ιωάννη Δου- 
λάμη και Ανθυπαστυνόμο Αθα
νάσιο Ευαγγελόπουλο της Δ/ν- 
σης Αστυνομίας Ανατ. Αττικής, 
γιατί ευρισκόμενοι εκτός υπηρε
σίας σ τις 21-10-1994, κατά τη 
διάρκεια θεομηνίας, πληροφορη- 
θ έν τες  ότ ι κινδύνευαν από τ ις  
πλημμύρες άνθρωποι, μετέβησαν 
σε υπόγειο διαμέρισμα όπου κιν
δύνευαν τρία ανήμπορα άτομα και 
επιδείξαντες αυταπάρνηση κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, διέσωσαν 
από πνιγμό ηλικιωμένη γυναίκα και 
ανέσυραν τα πτώματα δύο άλλων 
ατόμων.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

(ΕΞ
ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙΑ

Μετά από πολυήμερη παρακο
λούθηση, από όνδρες του Τμήμα
τος Ασφαλείας Αργους, συ-
νελήφθη ο Μπούνος Γεώργιος του 
Ιωάννη και της Χριστίνας, 35 ετών, 
κάτοικος Ναυπλίου και σε βάρος 
του σχηματίσθηκε δικογραφία για 
μαστρωπεία, σωματεμπορία και 
παραβάσεις του Νόμου περί Αλλο
δαπών. Ο Μπούνος κατελήφθη επ' 
αυτοφώρω στο μπάρ ιδιοκτησίας 
του που διατηρεί στη Νέα Κίο Αρ
γους, να προαγάγει κατ' επάγγελ
μα στην πορνεία αλλοδαπές γυναί
κες που εργάζονταν σα σερβιτό
ρες, σε πελάτες του καταστήμα
τος. Για κάθε ερωτική συνάντηση ο 
Μπούνος εισέπρατε από κάθε πε
λάτη, το ποσόν των 15.000 δραχ
μών εκ των οποίων τις 5 .000 δραχ
μές τις έπαιρναν οι εκδιδόμενες. 
Τις αλλοδαπές εξέδ ιδε σε ξενο
δοχεία αλλά και μέσα στα αυτοκί
νητά των πελατών ανάλογα με την 
επιθυμία τους. Ο δράστης είχε με
τα τρ έψ ει το κατάστημά του σε 
πορνείο, δραστηριότητα που τους 
τελευταίους μήνες του απέφερε 
μεγάλα χρηματικά κέρδη. Μάλιστα, 
για να προλαμβάνει "ανεπιθύμη
τους" επισκέπτες, ε ίχ ε  εγκατα- 
στήσει ηλεκτρονικό σύστημα φω
τισμού, που ετίθετο σε λειτουργία 
από ασύρματο τηλεχειριστήριο, ό
ταν υπάλληλός του που βρισκόταν 
στην είσοδο το ενεργοποιούσε.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
Ιυνελήφθησαν από όνδρες του 

Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας 
της Δ /νσης Α σφ άλειας Ατ
τικής:

Α. ο Κωνσταντινίδης Ξενοφώ- 
ντας του Παντιά και της Ιφιγένειας

γεν. το 1941, κάτοικος Αθηνών, ι
διωτικός υπάλληλος, για παραβά
σ ε ις  των νόμων "Π ερ ί Αρ
χαιοτήτων" και "Περί Τελωνειακού 
Κώδικα". Ειδικότερα, ο παραπάνω 
κατηγορείται διότι σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 
στην οδό Φλέσσα 1, στην Πλάκα, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο 
αμφορείς των ρωμαϊκών χρόνων, 
δώδεκα ελληνικές ε ικόνες και 
εξήντα πέντε ρωσικές. Τα αντικεί
μενα εξετάστηκαν από αρμόδιους 
αρχαιολόγους της Εφορίας Αρ- 
χαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλο
γών και της Εφορίας Εναλίων Αρ
χαιοτήτων οι οποίοι αποφάνθηκαν 
αντίστοιχα ότι όλα τα αντικείμενα 
προστατεύονται από τον νόμο "πε
ρί αρχαιοτήτων πλήν ενός που α
ποδόθηκε στον Κωνσταντινίδη.

Β. ο Τσούτσουρας Στυλιανός 
του Ιωάννου και της Αικατερίνης 
γεν. το 1947, κάτοικος Αθηνών, ι
διωτικός υπάλληλος και ο Μεϊτίμ 
Μετσάι του Χαρεντίν και της Νεδί- 
ζε  γεν. το 1953 στην Αυλώνα Αλ
βανίας, άεργος και οι δύο κατηγο
ρούμενοι για παράβαση των νόμων 
"Περί Αρχαιοτήτων" και "Περί Αλ
λοδαπών". Ειδικώτερα οι παραπά
νω κατηγορούνται διότι σε έρευνα 
που έγινε στις αποσκευές τους 
βρέθηκε και κατασχέθηκε μια αρ
χαία μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή 
την οποία κατείχαν από κοινού και 
διαπραγματεύονταν την πώλησή 
της αντί μεγάλου χρηματικού πο
σού σε άγνωστους αγοραστές. Ε
πίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε 
αλβανικό διαβατήριο που κατείχε 
και χρησιμοποιούσε ο Μεϊτίμ το ο
ποίο καθ' ομολογία του είναι πλα
στό και το είχε αγοράσει από ά
γνωστο στο Αργυρόκαστρο. Η κα- 
τασχεθείσα μαρμάρινη κεφαλή, ε 

ξετάσθηκε από αρμόδιους αρ
χαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολο
γικού Μουσείου Αθηνών, οι οποίοι 
αποφάνθηκαν ότι προστατεύεται 
από τις διατάξεις του αρχαιολογι
κού νόμου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Η έγκαιρη και κατάλληλη αξιο

ποίηση σχετικής πληροφορίας, η 
άμεση κινητοποίηση και ο συντονι
σμός τω ν υπηρεσιακών εν ερ 
γειών, συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
εντός ελάχιστου χρόνου σύλληψη 
Ιη οποία έγινε στην περιφέρεια 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κα
βάλας από αστυνομικούς της ιδίας 
ΔιεύθυνσηςΙ τριών επικινδύνων 
δραστών. Οι δράστες, με απειλή 
και χρήση κυνηγετικών όπλων απο- 
πειράθηκαν στην περιοχή Δράμας, 
όπισθεν του σούπερ μάρκετ “Μα- 
ρινόπουλος" να ακινητοποιήσουν 
με σκοπό τη ληστεία, αυτοκίνητο 
τη ς  ε τα ιρ ε ία ς  "Μ ακεδονία  
security" που εκτελούσε χρηματα
ποστολή ποσού επτά εκατομμυ
ρίων δραχμών από το σούπερ μάρ
κετ σε υποκατάστημα Τράπεζας 
της Δράμας. Με τις μεθοδικές ε 
πίσης ενέρ γε ιες  του Τμήματος 
Ασφαλείας Δράμας σε συνερ
γασία με τη Δ /νση Α σφάλειας 
Θεσσαλονίκης, κατά την προανά
κριση, εξιχνιάσθηκαν και άλλες 
τρεις ένοπλες ληστείες που είχαν 
γίνει πρόσφατα από τους ίδιους 
δράστες σε περιοχές του Λαγκα
δά Θεσσαλονίκης και Ξάνθης.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ..
Α νδρες του  Τμήματος Τρο

χαίας Αιγάλεω πραγματοποιώ
ντας τροχονομικό έλεγχο στη δια
σταύρωση της Ιερός Οδού και της 
Λ. Αθηνών του Δήμου Χαϊδαρίου, 
κατέλαβαν τον Ιταλό υπήκοο Bis- 
conti Antonio να οδηγεί φορτηγό 
ρυμουλκό με ξένα στοιχεία μέσα 
στο οποίο είχε κρύψει επιμελώς 
πίσω από χαρτοκιβώτια, πολυτε
λές αυτοκίνητο μάρκας Porcsche. 
Το αυτοκίνητο στερείτο συνοδευ
τικών εγγράφων που να αποδει- 
κνύουν τη νόμιμη εισαγωγή του 
στην ελληνική επικράτεια και την 
καταβολή των αντιστοιχούντων 
φόρων και δασμών. Τα οχήματα 
κατασχέθηκαν και ο οδηγός παρα- 
πέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγε
λέα για παράβαση του νόμου "Περί 
Λαθρεμπορίας".

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΝΤΙΖΗΛΙΑ
Με τις συντονισμένες προσπά

θ ε ιες  των αρμοδίων υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας και την 
επιστράτευση της τεχνολογικής υ
ποδομής, εξιχνιάστηκε ένα από τα 
πιο φρικιαστικά εγκλήματα των τ ε 
λευταίων ετών. Πρόκειται για την 
δολοφονία του Κινέζου Φαν Τσεν- 
γκ, 24 ετών, του οποίου το τεμα
χισμένο πτώμα βρέθηκε στη Φυλή. 
Οπως προέκυψε, δράστης της δο
λοφονίας φέρεται οΛ ι Γιάνγκ Ζαν- 
γκ, 36 ετών, φίλος του θύματος και 
η γυναίκα του θύματος Τσενκγ 
Γουένγκ, 24 ετών, ως ηθικός αυ
το υ ρ γό ς . Η εξ ιχ ν ία σ η  του  ε 
γκλήματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 
και χρειάστηκε εκτός από χρόνο 
να γίνει συγκριτική παραβολή με τη 
μέθοδο του DNA για να διαπιστω
θε ί ότι σε ποσοστό 99,7% τα αν
θρώπινα μέλη που βρέθηκαν 
ανήκαν στον άτυχο Φαν Τσενγκ. Η 
παρακολούθηση τελικά  από άν- 
δρες της Ασφαλείας του ζευγα
ριού, οδήγησε στη βεβαιότητα της 
ενοχής του Λι Ζανγκ Γιάνγκ με απο
τέλεσμα τη σύλληψη, την ομολογία 
και την παραπομπή τους στον ε ι
σαγγελέα.

ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩ
Συνελήφθη από όνδρες του Α- 

στυν. Τμήματος και του Τμήμα
τος Ασφαλείας Περιστερίου ο
Στεφανόπουλος Δημήτριος του 
Διονυσίου και της Διονυσίας, γεν. 
1963, κατ. Χαϊδαρίου άεργος, κα
τηγορούμενος για ληστεία, παρά
νομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και 
οπλοχρησία, απόπειρες ανθρωπο
κτονίας, βαριά σωματική βλάβη και 
φθορές ξένης ιδιοκτησίας. Ο δρά
στης εισήλθε στο επί της Λ. ©ηβών 
υποκατάστημα της Εμπορικής Τρα- 
πέζης οπλοφορώντας, με σκοπό 
τη ληστεία. Μετά από περιπετειώ
δη καταδίωξη και συμπλοκή, ο τα
μίας της Τράπεζας Δημ. Μπαλά- 
φας τον οποίο ο Στεφανόπουλος 
κρατούσε όμηρο κατά την προ
σπάθεια διαφυγής του, δέχθηκε 
πυροβολισμό που του προξένησε 
διαμπερές τραύμα στον αριστερό 
μηρό. Ο δράστης συνελήφθη αφού 
τραυματίσθηκε στο πόδι μετά από 
συμπλοκή με τους Αστυνομικούς.

ΗΡΩΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήμ. Δίωξης Ναρκωτικών Αε
ρολιμένα Ελληνικού δύο άτομα

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 4  - Ιανουάριος 1 9 9 5



Μόνιμες Σχήλει

τουρκοαιγυπτιακής σπείρας που 
εισήγαγαν ναρκωτικά στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα συνελήφθη στο αε
ροδρόμιο, ο Μουστα<ρά Οζτούρκ, 
24 ετών, από την Κωνσταντινούπο
λη γιατί ύστερα από έλεγχο που 
πραγματοπ οιήθηκε σ τ ις  απο
σκευές του, βρέθηκαν στην κα
τοχή του 3.200 γραμμάρια ηρωί
νης. Ο συλληφθής ομολόγησε ότι 
θα συναντούσε στο Ξενοδοχείο 
"Ζήνων” στην Ομόνοια τον Αμπντέλ 
Χασάν, 39 ετών από την Αίγυπτο. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε αλ
λά με την "διακριτική παρουσία" 
των ανδρών της Ασφάλειας οι ο
ποίοι συνέλαβαν και τον Χασάν του 
οποίου στην κατοχή βρέθηκαν 
27.500 δολάρια ΗΠΑ και κοσμήμα
τα που προέρχονταν από την ε 
μπορία ναρκωτικών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Συνάντηση με Τούρκο έμπορο 

ναρκωτικών είχαν τρ ε ίς  συμπα
τριώτες μας από την Αθήνα ηρο- 
κειμένου να προμηθευθούν δύο κι
λά ηρωίνης σε παρέβρια περιοχή. 
Ο Τούρκος, βεβαίως, δεν ήταν συ
νεπής στο ραντεβού του αλλά η 
πληροφορία για τη συνάντηση είχε 
φ τά σ ε ι στα "αυτιά " του  Τμήμ. 
Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξαν
δρούπολης, άνδρες του οποίου 
κατά τη διάρκεια ελέγχου στα δω
μάτια του ξενοδοχείου που είχαν 
καταλύσει οι "Αθηναίοι επ ισκέ
πτες" βρήκαν τρία πιστόλια, δύο 
χειροβομβίδες και 100 περίπου 
φυσίγγια με αποτέλεσμα την άμε
ση σύλληψή τους και την παραπο
μπή τους στον αρμόδιο εισαγγε
λέα. Οι σ υλληφθέντες είνα ι οι: 
Ιωάννης Σοφός, 32 ετών μαρμαρο
τεχνίτης, Βαγγέλης Παναγόπου- 
λος, 33 χρονών, ηλεκτρολόγος αυ
τοκινήτων και Αχιλλέας Δεσποτά- 
κης, 34 χρονών, έμπορος.

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι 
άνδρες της Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης με την εξάρθρωση σπεί
ρας που λυμαινόταν την περιοχή 
της Μακεδονίας και ε ίχε  κατορ
θώσει να διαρρήξει τριάντα πέντε 
χρηματοκιβώτια. Η σπείρα αποτε
λείτο από τους Leroya Eric, 40 ε 
τών, Γάλλο υπήκοο, που φέρεται 
ως "εγκέφαλος" της σπείρας, Πα- 
ναγιωτίδη Ιωάννη 40 ετών απο τη

Θεσσαλονίκη, δραπέτη των δικα
στικών φυλακών Τρικάλων, και δύο 
άτομα νεαρός ηλικίας, υπηκόους 
πρώην Γιουγκοσλαβίας αγνώστων 
στοιχείων που αναζητούνται μέσω 
της Ιντερπόλ. Η σπείρα προτι
μούσε κυρίως χρηματοκιβώτια α
γροτικών συνεταιρισμών σε επαρ
χ ιακές πόλεις της Μακεδονίας, 
δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια 
ή καταστήματα  και χρησ ιμο
ποιούσε μεθόδους "άκρως επι
στημονικές". Τα κέρδη που είχαν α
ποκομίσει από την διευρυμένη 
δραστηριότητά τους τα μέλη της 
πολυεθνικής σπείρας, εγγίζουν το 
ποσόν των 270.000.000 δραχμών 
σε μετρητά, τιμαλφή και επιταγές. 
Μετά από πολύμηνες έρευνες της 
Ασφάλειας έγινε δυνατός ο εντο
πισμός του Leroya και του Πανα- 
γιωτίδη, οι οποίοι συνελήφθησαν.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 
ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ

Μπήκαν στο υποκατάστημα της 
Εθνικής Τραπέζης στα Κάτω 
Πατήσια που βρίσκεται στη συμ
βολή των οδών Λιοσίων και Στρ. 
Καλλάρη, κρατώντας ο ένας μιά 
χειροβομβίδα αναπτήρα και ο άλ
λος ένα ψεύτικο πιστόλι, πήραν α
πό το ταμείο 4.800.000 δραχμές 
και έφυγαν σαν κύριοι. Ολα έγιναν 
πολύ γρήγορα και με απόλυτη επι
τυχία αλλά...δεν υπολόγισαν τον 
ξενοδόχο. Και ο "ξενοδόχος" στην 
συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο 
αστυφύλακας της Τροχαίας 
Κολωνού Ν. Παπαδάκης, που έ- 
τυχε να είναι στην Τράπεζα την ώ
ρα της ληστείας μη εκτελώντας 
διατεταγμένη υπηρεσία, ο οποίος 
αφού ενημέρωσε την Αμεσο Δρά
ση, μαζί με τον ταμία και τον διευ
θυντή του υποκαταστήματος, κα
ταδίωξαν τους δύο νεαρούς δρά
στες συλλαμβάνοντάς τους σε μι
κρή απόσταση από την τράπεζα. 
Πρόκειται για δύο 17χρονους Αλ
βανούς, τον Ανδρέα Πρέντα και 
τον Σωτήριο Εντι.

ΟΤΑΝ
ΟΙ ΜΠΟΝΤΙ - ΜΠΙΛΝΤΕΡΣ

ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ...
Πέντε άτομα, εκ των οποίων οι 

τέσ σ ερ ις  αθλητές του μπόντι- 
μπίλντιγκ και μία γυναίκα, αποτε
λούσαν τη σπείρα των νονών που 
δρούσε σε μπαρ, οίκους ανοχής 
και καταστήματα της Ρόδου εκβιά

ζοντας και ζητώντας χρήματα από 
τους ιδιοκτήτες η οποία σε ελάχι
στο χρονικό διάστημα και μετά α
πό επώνυμη καταγγελία εξαρθρώ
θηκε στο όμορφο ακριτικό νησί. 
Πρόκειται για τους Ν. Σπλήνα, 30 ε 
τών, Ιωάννη Πετσάλνικο, 26 ετών, 
Σ. Σκούρτη, 31 ετών, Ιωάννη Γκίνη 
38 ετών και τη Ντιόν Γουάτσον, 23 
ετών. Οταν έγινε η καταγγελία, η 
οποία αφορούσε μπαρ της πε
ριοχής «ολυμπίων, αμέσως προ- 
σέτρεξαν τέσσερις άνδρες του 
Τμήμ. Ασφαλείας και ένας του 
Αστυν. Τμήματος Ρόδου και με
τά από συμπλοκή που μεσολάβησε 
μεταξύ ενός αστυνομικού και του 
μπόντι-μπίλντερ Ν. Σπλήνα, όλοι οι 
δράστες συνελήφθησαν και στη 
συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ε ι
σαγγελέα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ
ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ
Πολύς λόγος έγινε τον τελευταίο 

καιρό για τους θρασύτατους κλέ
φ τες που λυμαίνονταν τα διανυ- 
κτερεύοντα βενζινάδικα της πε
ριοχής των Αθηνών. Οι θρασύτατοι 
αυτοί κλέφτες που είχαν καταστεί 
για καιρό, ο φόβος και ο τρόμος 
των βενζινάδικων που διανυκτέ- 
ρευαν "εισήγαγαν" νέα μέθοδο 
κλοπής η οποία είχε καταπλήξει ό
χι μόνο τους πολίτες αλλά και την 
Αστυνομία για την πρωτοτυπία της 
αλλά και την ασύστολη θρασύτητά 
της. Επέλεγαν ένα διανυκτερεύον 
βενζ ινάδ ικο , Αφού ακινητο- 
ποιούσαν τον υπάλληλο, του έπαιρ
ναν τα χρήματα που είχε εισπράξει 
από την εργασία του και τον έκλει
ναν στην τουαλέτα. Υστερα φο
ρούσαν τη φόρμα εργασίας του υ
παλλήλου και εξαντλώντας όλα τα 
αποθέματα του θράσους τους συ
νέχιζαν τη βάρδια εξυπηρετώντας 
τους πελάτες μέχρι τις  πρώτες 
πρωινές ώρες. Οι δράστες που 
λήστευαν βενζινάδικα είχαν μεγά
λη αδυναμία στα αυτοκίνητα τύπου 
Fiat, τα οποία έκλεβαν κατά κόρον 
για να κάνουν τις βόλτες τους. Ε
πειτα από συνεχείς και εξαντλητι
κές έρευνες της Αστυνομίας ε 
ντοπίστηκε στην περιοχή Χαλαν
δρίου ο 20χρονος Βασίλης Σιούτης 
να κοιμάται σε ένα από τα κλεμένα 
αυτοκίνητα. Σε σωματική έρευνα 
που του έγινε βρέθηκαν ένα πιστό
λι απομίμηση, κλειδιά διαφόρων 
αυτοκινήτων, ένας σουγιάς και 
35.000 δραχμές. Κατά τη διενερ-

γηθείσα προανάκριση που ακο
λούθησε στο Τμήμα Ασφαλείας 
Χαλανδρίου προέκυψε ότι ο Βα
σίλης Σ ιούτης ε ίχ ε  συνεργούς 
τους αδελφούς Παντελή και Γιώρ
γο Κουζουτζάκογλου με τους ο
ποίους είχαν δημιουργήσει σπείρα 
με αποτέλεσμα να διαπράξουν μέ
σα σε δύο μήνες οχτώ ένοπλες 
ληστείες από τις οποίες αποκόμι
σαν 1.5000.000 δραχμές.

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
Πέντε 1 άχρονοι Αθίγγανοι από το 

Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης ε ί
χαν συστήσει συμμορία που λυμαι
νόταν από τον Οκτώβριο του 1994 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Καθ' όλη την περίοδο της δραστη- 
ριότητάς τους είχαν ρημάξει δε
κάδες καταστήματα, διαμερίσμα
τα και αυτοκίνητα. Εκλεβαν ραδιο
κασετόφωνα, κοσμήματα, χρήμα
τα και ότι άλλο πρόσφορο για οι
κονομική συναλλαγή. Οι νεαρο ί 
συνελήφθησαν από άνδρες της Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης ύστε
ρα από άγρια καταδίωξη.

ΜΕΤΑΠΡΑΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μ ετά από πολύμηνη και κοπια
στική παρακολούθηση οι άνδρες 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Πατρών εξάρθρωσαν κύκλωμα 
που έκλεβ ε  αυτοκίνητα, παρα
ποιούσε τα στοιχεία τους και στη 
συνέχεια τα πουλούσε. Το κύκλω
μα δρούσε ως εξής: αγοράζονταν 
από μέλη του κυκλώματος σε χα
μηλές τιμές καταστρεμμένα αυτο
κίνητα και αφού τους αφαιρούσαν 
τους αριθμούς πλαισίων στη συνέ
χεια έκλεβαν όμοια καινούργια στα 
οποία χτυπούσαν τους αριθμούς 
πλαισίων τω ν παλαιών α υτο
κινήτων. Η εργασίες αλλαγής των 
αριθμών πλαισίων γινόταν με μη
χανήματα εργοστασιακών προδια
γραφών σε διάφορα συνεργεία 
της Αθήνας, της Πάτρας και του 
Πύργου. Τα αυτοκίνητα με τους 
νέους αριθμούς πωλούνταν πλέον 
νομότυπα μέσα από εκθέσεις αυ
τοκινήτων. Αν μάλιστα κάτι δεν 
πήγαινε καλά, ξανάκλεβαν το αυ
τοκίνητο προκειμένου να εξαφανί
σουν τα επιβαρυντικά στοιχείαΟ

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος

Αστυνομική Επιθεώρηση_________________________________- 5 5  -_______________________________________ Ιανουάριος 1 9 9 5



Μόνιμες Στήλει

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
"Εγκυμονούσα" Κολομβιανή
Ελεγχος ρουτίνας γινόταν στο 

αεροδρόμιο COINTRIN στη Γενεύη, 
κατά την είσοδο των επιβατών της 
πτήσεως από ΒΟΘΟΤΑλΚολομβίας, 
μέσω Μαδρίτης.

Μια νεαρή κυρία, η οποία φαινό
ταν έγκυος, έφθασε με αυτή την 
πτήση στη Γενεύη. Το Κολομβιανό 
διαβατήριο είχε εκδοθεί μόλις λί
γες μέρες πριν την πτήση. Στις ε 
ρωτήσεις, όμως, του προσωπικού 
για τον ταξειδιωτικό της προορι
σμό, δεν μπορούσε να δώσει σα
φείς απαντήσεις. Η μοναδική απά
ντηση ήταν ότι ήθελε να ταξιδέψει 
με τρένο για τη Ρώμη. Ο έλεγχος 
συναλλάγματος έδειξε ότι δεν ε ί
χε σχεδόν τίποτα.

Παρ' όλο που η 34χρονη γυναίκα 
είχε ένα ιατρικό πιστοποιητικό από 
το οποίο φαινόταν ότι είναι έγκυος 
στην 25η εβδομάδα, οι Ελβετοί α
στυνομικοί υποπτεύθηκαν ...ότι η 
κυρία είχε καταπιεί σακουλάκια με 
ναρκωτικά. Αυτή φυσικό αρνιόταν 
κάθε ανάμειξη. Η ανάλυση ουρίνης 
ήταν θετική, αλλά η εξέταση με υ
πέρηχο δεν έφ ερε την απόδειξη 
ότι είχε καταπιεί ναρκωτικό. Οι εν
δείξεις, όμως, ότι η έγκυος είχε 
καταπιεί ναρκωτικό ήταν συντρι
πτικές.

Μετά από αναλυτική εξέταση ό
λων των στοιχείων στην περίπτω
ση αυτή (ποιος είναι μικρότερος 
κίνδυνος για τη γυναίκα αυτή: ένα 
σκασμένο σακκουλόκι ναρκωτικών 
στο στομάχι της ή ακτίνες X), τ ε 
λικό αποφασίστηκε να βγάλουν α
κτινογραφία με ακτίνες X χαμηλής 
εντόσεως, για να μην βλάψουν το 
έμβρυο. Η έγκυος Κολομβιανή έ 
δωσε τελ ικό  την συγκατάθεση 
της, και οι ακτίνες έδειξαν καθαρό 
90 σακκουλόκια με περίπου 900 
γραμμάρια κοκαΐνης. Η Κολομβιανή 
ήταν άνεργη και συγγενείς της τής 
έκαναν πρόταση να κάνει αυτό το 
"σίγουρο ταξίδι" λαθρεμπορίου για 
2.000 δολλόρια.

Είναι να απορήσει κανείς! Ακόμη 
κι ένας έμπειρος αστυνομικός ε ί
ναι δύσκολο να πιστέψει ότι μία έ 
γκυος θα μπορούσε να καταχρα- 
σ τε ί για ένα τέτοιο εμπόριο τη μη
τρότητα. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, 
το παιδί της βγήκε τελικό κερδι
σμένο, αφού γεννήθηκε σε Ελβε
τική φυλακή και πολιτογραφήθηκε 
Ελβετός!

Λάθος τα υπολόγισαν...
Οι Λιβανοί έμποροι ναρκωτικών 

έχουν πολύ μεγάλη φαντασία και 
επιδεξιότητα στον τομέα αυτό. Ε
στειλαν 1.500 γραμμάρια ηρωίνης 
μέσω Συρίας στην Ιορδανία.

Ακολούθησαν, όμως, λανθασμέ
νη στρατηγική γιατί πίστευαν ότι οι 
αστυνομικοί θα σκέπτονταν πως 
"ένας λαθρέμπορος δεν θα χρησι
μοποιούσε ποτέ μία μέθοδο που 
την ξέρει κι ένα παιδΓ. Για αυτόν 
τον λόγο αποφάσισαν να χρησιμο
ποιήσουν ένα παλιό κόλπο, δηλαδή 
να κρύψουν την ηρωίνη στα τα
κούνια από ξύλινες παντόφλες.

Αυτό ήταν το λάθος τους: η ηρωί
νη ανακαλύφθηκε πολύ εύκολα α
πό τους αστυνομικούς και κατα
σχέθηκε.

Θανατηφόρο από κοντό
Η κινητή τηλεφωνία ανήκει σήμε

ρα στον STANDAR εξοπλισμό πολ
λών επιχειρηματιών. Για τον έμπει
ρο κακοποιό είναι καμιά φορά απα
ραίτητη, αλλά όχι πάντα.

Αυτό που κουβαλάει σήμερα έ 
νας "καθώς πρέπει" κακοποιός, ε ί
ναι ένα παράνομο πράγματι κινητό 
"τηλέφωνο", όπως δείχνουν οι ε 
μπειρίες της αμερικανικής αστυ
νομίας: κάτω από το γνήσιο καπάκι 
του "αθώου" φορητού ασυρμάτου 
τηλεφώνου μπορεί να βρίσκεται έ 
να επικίνδυνο τετρόκαννο όπλο 9 
χιλιοστών!

Οι τροποποιήσεις δεν φαίνονται 
από έξω γιατί είναι σκεπασμένες 
με μία μαύρη δερμάτινη θήκη. Η

συσκευή έχει τέσσερις κάννες, τη 
μία δίπλα στην άλλη. Το όπλο εκ
πυρσοκροτεί μέσω μια μπαταρίας 
9 VOLT. Δοκιμές της αμερικανικής 
αστυνομίας απέδειξαν ότι αυτό το 
όπλο είναι, για αποστάσεις μέχρι 
και τρία μέτρα, θανατηφόρο.

IΑπό τον Αστυνόμο Β' Παύλο 
Νικολάιδη)

Δεν πήγαινε άλλο...
Τον συνέλαβαν μία, τον συνέλα

βαν δύο, τον συνέλαβαν 282 φο
ρές, στο διάστημα των τελευταίων 
πέντε ετών... Ομως ο Ι5χρονος 
Ουαλλός, δεν έβαλε μυαλό και το 
τελευταίο του “κατόρθωμα" ήταν 
να επιτεθεί σ' έναν άνδρα, κτυπώ- 
ντας τον στο κεφάλι με ένα κατσα
βίδι, όπως έγραψε η βρεττανική ε 
φημερίδα Ίντιπέντεντ”.

Το ποινικό μητρώο του νεαρού 
είναι "πλούσιο", με ληστείες, κλο
πές αυτοκινήτων και ένοπλες επι
θέσεις, ωστόσο μέχρι σήμερα, λό
γω του νεαρού της ηλικίας του, ο 
ανήλικος τη γλίτωνε φθηνό. Η τ ε 
λευταία του επίθεση όμως αντιμε
τωπίστηκε αυστηρό, και έτσ ι ο 
Ι5χρονος Ουαλλός καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση οκτώ μηνών.

Διαπόμπευση βιαστών
Οι αρχές της Ινδονησίας σκέ

φτονται να επιβάλουν μια πρόσθε
τη τιμωρία σε όσους συλλαμβάνο- 
νται και καταδικάζονται για βιασμό: 
να παρουσιάζονται οι φωτογρα
φίες των βιαστών από τα κρατικά 
τηλεοπτικά κανάλια.

Ο Αλεξ Λεό Ζουλκαρνέν, γενικός 
διευθυντής της Κρατικής Ραδιοτη
λεόρασης, δήλωσε στο Πρακτο
ρείο Ειδήσεων "ΑΝΤΑΡΑ", ότι "η 
λήψη αυτής της απόφασης είναι 
πιθανή, αλλά πρέπει πρώτα να ε ξε 
ταστούν οι θετικές και οι αρνητι
κές επιπτώσεις".

Η πρόταση για την παρουσίαση 
των φωτογραφιών στην τηλεόρα
ση τέθηκε επί τάπητος μετά την 
έκκληση της αρμόδιας για γυναι
κεία θέματα υπουργού προς τους 
υπεύθυνους των κρατικών μέσων 
επικοινωνίας, να ενεργοποιηθούν 
με στόχο την αντιμετώπιση του 
κύματος βιασμών στην Ινδονησία.

Ροδοκόκκινος Αη-Βασίλης
Ο αγαπημένος των παιδιών και 

"πρωταγωνιστής" των γιορταστι
κών ημερών, ο Αη-Βασίλης, μέθυ
σε τόσο πολύ πίνοντας κόκκινο 
κρασί, καθώς μοίραζε δώρα στα

παιδιά σ' ένα μεγάλο πολυκατά
στημα της Βρετανίας, ώστε έχασε 
την ισορροπία του και έπεσε επά
νω σε μια βιτρίνα του καταστήμα
τος...

Παρά το επεισόδιο, ο ηθοποιός 
Γκράχαμ Ουέμπ δεν έχασε την 
δουλειά του, ως εποχιακός Αη-Βα
σίλης. Ό  διευθυντής μου έδε ιξε  
μεγάλη κατανόηση και απλώς μου 
συνέστησε να πίνω λ ιγότερο", 
δήλωσε και πρόσθεσε: "Επινα κόκ
κινο κρασί σ' όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, παίζοντας με τα παιδιά, 
για να διατηρούν τα μαγουλά μου 
το ρόδινο χρώμα, που τόσο αρέσει 
στα μικρά, αλλά και για να αντλώ 
κουράγιο να τα αντιμετωπίσω".

Ανίερος εκδικητής
Ο Πολ Χιλ, πρώην ιερέας, καταδι

κάστηκε σε θάνατο στην ηλε
κτρική καρέκλα, γιατί το καλοκαίρι 
πυροβόλησε και σκότωσε τον για
τρό Τζον Μπρίτον και το σωμα- 
τοφύλακά του Τζέιμς Μπάρετ, 
μπροστά από την ιδιωτική κλινική 
του Μπρίτον.

Στην κλινική αυτή της πολιτείας 
της Φλόριντα, γίνονταν πολλές αμ
βλώ σεις. Ο 40χρονος κατηγο
ρούμενος ομολόγησε την ενοχή 
του, είπε όμως ότι ενήργησε για να 
υπερασπ ιστεί το  δικαίωμα στη 
ζωή των εμβρύων, που σκοτώνο
νται με την άμβλωση.

Μακάβριο ταχυδρομικό δέμα
Υγειονομικοί αξιωματούχοι της 

Ουαλίας έδωσαν εντολή να διεξα- 
χθούν έρευνες για τις συνθήκες 
της αποστολής του πτώματος ε 
νός νεογέννητου βρέφους, από 
νοσοκομείο σε νοσοκομείο της 
Ουαλίας, μέσα σε ένα απλό χαρτο
κιβώτιο.

Ενας υπάλληλος της αποθήκης 
νοσοκομείου ανακάλυψε το πτώ
μα μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο, το 
οποίο έχε φέρει στο νοσηλευτικό 
ίδρυμα υπάλληλος εταιρείας ταχυ
δρομικών αποστολών.

Εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υ
πηρεσίας δήλωσε ότι η μεταφορά 
του άτυχου νεογέννητου έπρεπε 
να γίνει με ασθενοφόρο ή με όχη
μα γραφείου κηδειών. Οι υπεύθυ
νοι, όμως, του νοσοκομείου Ρεχόμ 
Μελόρ του Κλούιντ της Ουαλίας, 
αποφάσισαν να στείλουν το πτώμα 
του νεογέννητου για περαιτέρω ε 
ξετάσεις στο πανεπιστημιακό νο
σοκομείο του Κάρντιφ, με μια ετα ι
ρεία ταχυδρομικών αποστολών.
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Μόνιμες Σχήλε

Black and ...white
Μήνυση, κατά των υπευθύνων 

κλινικής τεχνητής γονιμοποίησης, 
υπέβαλε ένα ζευγάρι μαύρων Βρα
ζιλιάνων στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 
οποίο μετά τη σχετική θεραπεία α
πέκτησε ένα λευκό μωρό..

"Κρυβόμαστε από την κοινωνία. 
Ντρέπομαι να πηγαίνω στα κατα
στήματα, από φόβο μήπως οι συ
μπολίτες μου με κοροϊδέψ ουν” 
δήλωσε στη βραζιλιόνικη τηλεό
ραση, ο πατέρας του τετράχρονου 
Τιόγκο. "Οι άνθρωποι με ρωτάνε 
γιατί έχω λευκό παιδί, και εγώ πρέ
πει να τους απαντώ", προσθέτει η 
μητέρα του παιδιού, η οποία είχε 
δεχθεί, πριν από πέντε χρόνια 
σπέρμα άγνωστου δότου. Το ζευ
γάρι υποστηρίζει πως οι υπεύθυνοι 
της όλης διαδικασίας τους είχαν 
δ ια βεβα ιώ σ ει πως το  σπέρμα 
προερχόταν από μαύρο δότη, και 
προσθέτει πως οι υπέυθυνοι της 
κλινικής πρότειναν οικονομικό δια
κανονισμό της υπόθεσης, για να 
μην φθάσει στο φως της δημοσιό
τητας.

Πραγματικός γιος Βρυκόλακα
Σκότωσε τη μητέρα του, ένας Α

μερικανός, γιατί, όπως υποστήριξε 
ήταν βρυκόλακας. Ο Χένρι Χιπ, 50 
χρόνων σκότωσε την 77χρονη μη
τέρα του χτυπώντας και μαχαιρό- 
νοντας την, ενώ της αφαίρεσε και 
τα όργανό της! Σύμφωνα, μάλιστα, 
με εκτιμήσεις αστυνομικών ίσως 
να έφαγε και κάποια από αυτό. Ο 
γείτονας που κόλεσε την αστυνο
μία, είπε πως ο Χιπ συμπεριφερό- 
ταν παράξενα, ενώ τον φρόντιζε η 
μητέρα του.

Ο Χιπ ήταν ψυχικό άρρωστος α
πό το 1970, όταν αυτοκτόνησε ο μι
κρός αδελφός του.

Αν έχεις τύχη, ...δραπέτευε
Πίσω από τα σίδερα κατέληξε, 

ξανά ένας δραπέτης αγγλικής φυ
λακής, ο οποίος αφού έκανε οτο- 
στόπ σε αστυνομικό αυτοκίνητο - 
που τον μετέφ ερε μάλιστα γύρω 
στα 10 χιλιόμετρα- στάθηκε "άτυ
χος", γιατί στο δεύτερο οτο-στόπ 
που έκανε, έπεσε επάνω σε ένα 
σωφρονιστισκό υπάλληλο, ο ο
ποίος τον παρέδωσε εκε ί από ό
που έφυγε.

"Δεν πιστεύω να σε πειράζει που 
είμαι δραπέτης από τη φυλακή" 
ρώτησε τον Στι Γουόιντερ -τον ο
δηγό του αυτοκινήτου που δέχθη
κε να τον μεταφέρει- ο δραπέτης

τω ν ανο ιχτώ ν φυλακών του 
Μπλόκπουλ της Βορειοδυτικής 
Βρεττανίας, Ντέιβιντ Τζόνστον. 
"Καθόλου, εκτός εάν πειράζει ε 
σένα που είμαι φύλακας σε σω
φ ρονισ τήρ ιο”, εισέπραξε την... 
πληρωμένη απάντηση ο δραπέτης.

Το λάθος του Τζόνστον είναι ότι 
αποκάλυψε την ταυτότητά του, α
φού προηγουμένως είχε κατορ
θώσει το ακατόρθωτο. Να προ- 
σφερθείτο πλήρωμα ενός περιπο
λικού της αστυνομίας να τον μετα
φέρει μέχρι πιο κάτω, όταν αυτός 
τους έκανε σήμα οτο-στόπ στον 
εθνικό αυτοκινητόδρομο.

Η τύχη του εξαντλήθηκε εκεί, ό
ταν στον αμέσως επόμενο οδικό 
σταθμό υπηρεσιών, ο σωφρονιστι
κός υπάλληλος κατέβηκε και ειδο
ποίησε την αστυνομία, που σύντο
μα έφθασε και ξαναπιόσε τον τολ
μηρό, πλην.... φλύαρο δραπέτη.

Εξοδα κηδείας προκαταβολικά
Μια κλινική κοντό στη Γενεύη πα

ρακρατούσε προκαταβολικό από 
ορισμένους ασθενείς 2.500 φρά
γκα για πιθανό έξοδα  κηδείας, 
γρά φ ει η ελβ ετική  εφημερ ίδα  
"MATIN".

Η συνταγή χάλασε όταν ένας από 
τους ασθενείς βγήκε σώος από 
την κλινική και ε ίδ ε  να του επι- 
στρέφεται ένα ποσόν με την έν
δειξη "επιστροφή προβλεπομένων 
εξόδων κηδείας". Ενημέρωσε την 
υπηρεσία κοινωνικής δράσης και 
υγείας της Γενεύης, η οποία και έ 
θεσε τέρμα στη μακάβρια αυτή 
πρακτική.

Τα γρ α φ ε ία  τελ ε τώ ν  που ε- 
ρωτήθηκαν είχαν μια ακόμη πιο 
"προχωρημένη" άποψη. "Είναι προ
τ ιμότερο  για τους φτωχούς να 
προπληρώνουν τα έξοδα του θα
νάτου τους εγγραφόμενοι σε ορ
γανισμούς ειδικής πρόνοιας για 
κηδείες. Ετσι θα τους στοιχίζει λι
γότερο, γιατί δεν θα προσμετρά- 
τα ι στην τιμή η αύξηση του κό
στους ζωής" ...Και θανάτου.

"Φτηνή" αδιαφορία
Τα χρήματα που έπεσαν από μια 

γυναίκα που μόλις είχε χτυπηθεί α
πό ταξί, έτρεξαν να μαζέψουν οι 
περαστικοί σε δρόμο της Σεούλ, 
αφήνοντας το άτυχο θύμα να πε- 
θόνει από αιμορραγία, σύμφωνα 
με δημοσίευμα της κορεατικής ε 
φημερίδας "Κορεατικοί Τόιμς".

Η 32χρονη γυναίκα είχε μαζί της 
περίπου 2,3 εκατομμύρια γουόν

(περίπου 725.000 δραχ], για να κά
νει τα ψώνια της. Καθώς διέσχιζε 
το δρόμο, την χτύπησε ένα ταξί, ο 
οδηγός του οποίου έσπευσε να ε 
ξαφανιστεί...

Αμέσως μετά το δυστύχημα, πε
ρίπου 20 περαστικοί και άλλοι οδη
γοί εξάντλησαν όλη τους την ενερ
γητικότητα στο να μαζέψουν τα 
χρήματα που έπεσαν από την τσά
ντα του θύματος. Σύμφωνα μάλι
στα με μαρτυρίες τις οποίες επι
καλείται η εφημερίδα, οι οδηγοί 
ταξί αρνήθηκαν να μεταφέρουν το 
θύμα στο νοσοκομείο. Το σχόλιο 
της εφημερίδας αναφέρει ότι το 
συμβάν αυτό "αποτελεί μια εύγλω- 
τη μαρτυρία του στυγνού ατομι
σμού των πολιτών της σημερινής 
κοινωνίας".

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
Στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικα- 

τατ, στις Η.ΠΑ, υπάρχει ένα υπερ- 
πολιτελές εστιατόριο, μοναδικό 
στον κόσμο. Το φαγητό είναι υπέ
ροχο, το ίδιο και το σέρβις, αλλά 
αυτά τα βρίσκει κανείς και αλλού.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι 
ο σεφ. Ο αδελφός Ντένις Κόρμιερ, 
που πάντα μαγειρεύει φορώντας 
το ράσο του, είναι μοναχός και ι
διοκτήτης του εστιατορίου, που 
φέρνει αρκετά κέρδη, ώστε θα 
μπορούσε να τον  έ χ ε ι κάνει 
πλούσιο.

Τα έσοδα όμως του εστιάτορα- 
μοναχού πηγαίνουν κάπου αλλού. 
Μ' αυτά μεγαλώνει 1.130 φτωχά 
παιδιά. Απέναντι από το πανάκριβο 
εστιατόριο του, έχει ανοίξει ένα 
άλλο όπου όλα αυτά τα παιδιά βρί
σκουν καθημερινά -και φυσικά δω
ρεάν- μπόλικο και νοστιμότατο 
φαγητό. Για τα μικρότερα παιδιά 
και για όσα δεν μπορούν να πάνε 
στο χώρο του συσσιτίου, ο αδελ
φός Ν τέν ις έχ ε ι φ ρ οντίσ ε ι να 
στέλνει το φαγητό στο σπίτι ή στο 
σχολείο τους.

Χριστιανική αγάπη
"Αγάπη σημαίνει να μπορείς να 

πεις συγγνώμη και, να μπορείς να 
συγχωρείς", είπε ο αιδεσιμότατος 
Γουόλτερ Εβερτ στο ζευγάρι που 
ήλθε να τους ενώσει με τα ιερά 
δεσμό του γάμου και σίγουρα το 
εννοούσε: ο νεαρός μπροστά του 
ήταν ο άνθρωπος που είχε σκοτώ
σει, χωρίς να το θέλει το γιο του 
μεγαλόψυχου ιερέα, πριν από με
ρικά χρόνια. Ηταν μια άτυχη στιγμή: 
ο Μάικλ Καρλούτσι καταδικάστηκε

σε φυλάκιση πέντε ετών και ο αι
δεσιμότατος Εβετρ μέσα στη θλί
ψη και τον πόνο του χρειάστηκε έ 
ναν ολόκληρο χρόνο περισυλλογής 
για να βρείτη δύναμη να συγχωρέ- 
σει το φονιά του γιου του, που είχε 
μετανιώσει ειλικρινά.

Για τον ιερέα, η τέλεση του γά
μου και η δημόσια συγγνώμη ήταν 
οι πράξεις που έφεραν τη γαλήνη 
στην ψυχή του...

Ο μίτος ...του γάλακτος
Οι δυο ληστές κατόρθωσαν να 

ξεγελάσουν τους φρουρούς τους, 
άφησαν της φυλακής τα σίδερα 
για τους λεβέντες και διέφυγαν 
κλέβοντας ένα φορτηγό διανομής 
γάλακτος. Τα πάντα ήταν άψογα η, 
τουλάχιστον, έτσι νόμιζαν, καθώς 
στη βιασύνη τους ξέχασαν να α
σφαλίσουν τις  πόρτες στο πίσω 
μέρος του φορτηγού: ενώ αυτοί 
γελούσαν ενθουσιασμένοι, μια μα
κριά "ουρά" από κουτιά με γάλα 
σχηματιζόταν πίσω τους.

Οταν κατάλαβαν ότι αδειάζει το 
φορτίο από τις ανοικτές πόρτες 
ήταν πλέον αργά. Οι αστυνομικοί 
έιχαν ακολουθήσει τα "προδοτικά" 
ίχνη και σύντομα οι δύο α
κούσ ιο ι....Κοντορεβυθούληδες 
βρέθηκαν ξανά εκε ί από όπου έ 
φυγαν...

Εργατικά ατύχημα)
Μια Βρετανίδα δασκάλα η οποία 

"έχασε" τη φωνή της προσπαθώ
ντας να επιβάλει την τάξη στους ά
τακτους μαθητές της, δικαιώθηκε 
από δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε 
το  αίτημα της για την καταβολή 
χρηματικής αποζημίωσης.

Η ηλικίας 55 ετών Φράνσις Ολντ- 
φιλντ, από το Λίβερπουλ, αναγκά
στηκε να αποχωρήσει από την ε 
νεργό υπηρεσία τον περασμένο 
Ιανουάρθιο, όταν η φωνή της μετα
τράπηκε σε απλό ψίθυρο σαν συ
νέπεια της δυνατής έντασης την 
οποία ήταν -ή αισθανόταν- υπο
χρεωμένη να χρησιμοποιεί, για να 
επαναφέρει τους ζωηρούς μαθη
τές  της σε τάξη.

Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Υ
πηρεσιών αποδέχθηκαν ότι η απώ
λεια  τω ν φω νητικώ ν τη ς  ικα
νοτήτων μπορεί να χαρακτηριστεί 
"εργατικό ατύχημα", και για το λό
γο αυτό συμφωνήθηκε να της κα
ταβληθεί ικανοποιητική χρηματική 

αποζημίωση. Π
Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου
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Οι μόνιμες στόλε
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Ο κόσμος 
του πνεύματος 
και της τέχνης

ατά την περίοδο c^s βυ- 

' - ' ' V -  ζα ν τ ιν ή ϊ εποχή* παρα- 

τηρείται μια iS iaitfpojs ανεπτυγ

μένη μουσική παιδεία, τόσο ίω ν  

συνθετώ ν  και εκτελεστώ ν όσο 

και του μουσικού ακροατηρίου. Η 

άποψη δε, που θέλει την βυζα

ντινή μουσική να ακούγεται μόνο 

στην εκκλησία ε ίνα ι κατά πάσα 

πιθανότητα ανακριβή*. Μέσα στα 

αμέτρητα πολιτικά, πολιτιστικά 

και επιστημονικά σ το ιχεία  που 

παρεδόδησαν από rous βυζαντι

νού* crrous 6utiko0s με την πτώ

ση του βυζαντίου, ήταν και τα 

μουσικά όργανα (εκκλησιαστικό 

όργανο) και η μουσική. θπω$ πα

ραδέχεται μάλιστα ο Θεόδωρος 

Ιωαννίδης σε άρθρο του δημο

σιευμένο σε πρωινή καθημερινή 

εφημερ ίδα , οι σ ιμω νοπετρ ίτε* 

μοναχοί με την άφθαστη μοναδι
κότητα και τελειότητα που ερνη- 

νεύουν τα τερ ιρέμ , αποτελούν 
κορυφ α ία  έκφ ανση τη* βυζα

ντινής μουσικής παιδείας και για  

να υπάρξει κάποια ανάλογη μου

σική πρόταση, σε ποιότητα, θα 

πρέπει να περ ιμένουμε αρκε- 

τούς αιώνες τους μεγάλους ρομα

ντικούς τη5 Δύση* που θα μπορέ

σουν να προσφέρουν μια συγκί

νηση το ίδ ιο απερίγραπτη, δη

λαδή μια μουσική δημιουργία με 

ανάλογη έμπνευση αλλά και τε

λειότητα κατασκευής. Για όσους 

όμως δεν γνω ρίζουν τι εστί "τε

ριρέμ" θα αναφέρουμε την άπο

ψη που διετύπωσε ο ιερομόνα- 

xos Γεράσιμο* ο Βλάχο* και Κρηί: 
"Το τερερέ  το βγάνομε από rous 

θείους προφήτας οι οποίοι λέ- 

γουσι πως εικούσασι φωνάς ε κ  

τον ουρανόν ως φω νήν  υδάτων 
π ολλώ ν και ότι ε ίν α ι άρρητα 

ρήματα του Αποστόλου Παύλου.

Συμβολίζουν δε το ακατανόητον 

τη5 θεότητο?'.

/ ^ —εννήθηκε και μεγάλωσε 

στο Κάιρο και στην Ελλά

δα ήρθε το 1947, είνα ι οδοντο- 

Yiarp0s αλλά το μεγάλο του πά- 

θθ5 είνα ι η συλλογή αρχαίων α
ντικειμένων. Π ρ ό κε ιτα ι γ ια  το 

Γιώργο Τσολοζίδη ο onofos πρό

σφατα πραγματοποίησε στο Γενί 

Τζαμί στο Παλαιό Αρχαιολογικό 

Μ ου σ ε ίο  Θ εσ σ α λο ν ίκη * στα 

πλαίσια των ΚΘ' Δημητρίων, έκ

θεση, στην οποία παρουσιάστη

καν εκθέματα από τη συλλογή 

του. Ο naipyos Τσολοζίδη* κυ

ριεύτηκε από το πάθος του συλ

λέκτη όταν ακόμη πήγαινε σχο

λε ίο  στην Αίγυπτο, τότε που μπο

ρούσε ακόμη να αγοράζει αρ

χα ία  α ντικ ε ίμ ενα  με ελάχιστα  
χρήματα. Οταν ήρθε στην Ελλάδα 

πήρε την άδεια  συλλέκτη και άρ

χιζε να πλουτίζει συστηματικά τη 
συλλογή του με αρχαία. Σήμερα 

η συλλογή του διαθέτει περισσό

τερα από 1.600 αρχαία κομμάτια 

που χρονολογούνται από την αρ

χα ιότερη Ν εολιθ ική εποχή cus 

rous Μεταβυζαντινού* χρόνους

ι δίσκοι από βινύλιο. το εί-

6os που κυριάρχησε στον 

αιώνα μα* για την εγγραφή μου

σικής, πνέει τα λοίσθια. Το νέο 
είδο* που ήδη κυριαρχεί στην α

γορά και έρχετα ι να αντικατα

στήσει το βινύλιο, ε ίνα ι το κό- 

μπακτ ντισκ (CD). Οι φιλόμουσοι 
αγοράζουν CD γ ια τ ί υποστηρί

ζουν πως η ποιότητα του ήχου 

είνα ι άριστη και σ' όλο τον κόσμο 

η επιβολή του νέου αυτού είδο us 

ε ίνα ι οριστική και αμετάκλητη. Η 

Ελλάδα είνα ι μία από ns ελάχι

στε* ακόμη χώ ρεί τη* Ευρώπη* 

που η διακίνηση δίσκω ν βινυ- 

λ ίου δεν έχει πλήρω* εξαφανι- 

σθεί αλλά και εδώ η πλήρη* "ε

γκαθίδρυση" τη ί σύγχρονης τε

χνολογίας ε ίν α ι θέμα χρόνου. 

Προσέξτε, όμως, όσοι διαθέτετε 

δισκοθήκη με ικανό αριθμό δ ί

σκων. Σε λ ίγο ο δίσκο* βινυλίου 
μπορεί να παροπλιστεί τελε ία ν  

αλλά δεν θα χάσει την αξία του, 

γιατί στο μέλλον θα αποτελέσει 

αρχειακό υλικό. Τουτέστιν εμπο- 

ρεύσιμο και πανάκριβο.

ολύ σπουδαία ευρήματα 

' - ' Ι ' ή ρ θ α ν  στο φ ω ς μέσα  

στην πόλη της Θήβας κατά  τη  

διάρκεια των εργασιών συνερ

γε ίο υ  του δήμου για  να περά

σουν αγω γοί αποχέτευση*. Τα 

πήλινα θραύσματα που πρώτα 

ήρθαν σ την επ ιφ ά ν ε ια , α- 

ντιλήφ θηκε αμέσως ο επ ιβλέ- 

πων αρχαιολόγος ο οποίος ανα

γνώρισε najs πρόκειται για εγ

χάρακτες επιγραφές  Γραμμικήί 

Β'. Η επιγραφές επάνω σε πήλι

νε* π ινακίδεί ανήκουν στη μυκη

ναϊκή εποχή και είνα ι μεγάλης ι

στορική* και αρχαιολογική αξίας. 

Ο αριθμός των π ινακίδω ν που 

προέκυψαν από την ανασκαφή 

ξεπερνά ns εκατόν πενήντα και 
εικάζετα ι ncus η αποκάλυψη ε

ντάσσεται στο "αρχείο" του βασι
λείου των Μυκηναϊκών Θηβών 

και η Θήβα είνα ι η μόνη περιοχή 

βόρεια του Ισθμού, όπου η αρ

χαιολογική σκαπάνη έφ ερε στο 

φως τόσο μεγάλο αριθμό πινακί

δων με Γραμμική γραφή Β'.

Νίκο* Γεωογιάδης. ο ο- 
ποίος ζε ι μονίμως στο Λον

δίνο, είνα ι ένας από rous καλύτε- 
pous και πιο διάσημου* σκηνο

γράφου* στον κόσμο του θεά
τρου. Την Ελλάδα επισκέφθηκε 

πρόσφατα με την ευκα ιρ ία  τη* 
εκθέσεως ζωγραφικής και σχε

δίων του, που έγινε στη γκαλερί 
Ζουμπουλάκη. Ο διακεκριμένο* 

συμπατριώτη* μας που ζ ε ι και 

εργάζεται στο εξωτερικό με πα

ραμέτρου* εργασιακέ* που μα ί 
ξεν ίζο υν  και ανάπτυξη αισθη

τικής οπωσδήποτε διαφορετική

αυτή* που έχουμε συνηθίσει, ό

ταν ρωτήθηκε από δημοσιογρά

φο για την κίνηση που υπάρχει 

στις δημιουργίες του απάντησε 

ως εξής: "Δεν απεικονίζω  την κ ί

νηση με τον τρόπο των φουτου- 

ριστών, με επίπεδα, με σπασμέ

νε* γραμμές  και τέτο ια...όπω * 

αυτό το άγαλμα που έχετε απέ
ναντι από το Χίλτον με τα σπα

σ μένα  γ υ α λ ιά ...au ros ο Δρο- 

μέα*...που το βρίσκω παιδαριώ- 

δεί,.,Η  ανθρώπινη βλακεία  στο 

αποκορύφωμά τη*. Και τη βλα

κεία  αυτή δεν την αποδέχονται οι 

Ελληνεί. Οι Ελληνεί είνα ι σοφι

σ τ ικ έ . Ε ίνα ι το μπανάλ που 

κρύβουν οι άρχοντε* μέσα rous".

( C \  Gunnar Herinp. λάτρη* 

του ελληνικού πνεύματοί 

και κορυφαίος ιστορικό* που έ

γραψε για την ιστορία τη* Νεό

τερη* Ελλάδος έφυγε πρόσφατα 

από κοντά μα* σε ηλικ ία  μόλΐί 
εξήντα ετών. Ηταν καθηγητής της 

Νέας Ελληνική* laropias στο Πα

νεπιστήμιο τη* Βιέννη*, διάβαζε 

σε 13 γλώσσες και γνώριζε την 

ελληνική γλώσσα, πολιτισμό και 

ιστορία σε βαθμό τέτοιο, όσο ε

λάχιστοι Ελληνεί. Υπήρξε πολυ- 
γραφότατο* και απόλυτα σεμνόν 

Ποτέ του δεν επεδ ίω ξε τη δημο
σιότητα. Οταν ερχόταν στην Ελ
λάδα χανόταν crcis βιβλιοθήκε* ή 

έκανε παρέα με αγαπημένου* 
φίλους. Τα σημαντικότερα έργα 

του ε ίν α ι. 'Ί ο  Ο ικουμενικό Πα
τριαρχείο και η Ευρωπαϊκή Πο

λιτική 1620 - 1638" και η δίτομη 

ιστορία τω ν ελληνικώ ν κομμά

των "Die Politischen Parteien in 

Griechenland". Ευχόμαστε καλό 

κατευόδιο σ' αυτόν τον διακεκρι

μένο "ΕΛΛΗΝΑ" και ελπ ίζουμε 

την θέση που άφησε κενή να την 

αναπληρώσει επιστήμονα* που 

θα την λαμπρύνη τουλάχιστον ό

σο και ο Gunnar Hering.

r>  martbook, ε ίνα ι μιά μαγική 
C * '  λέξη που πολλοί υποστηρί

ζουν ότι ανήκει στο μέλλον. Ποιό 
μέλλον όμω*; Το απώτερο ή το 

άμεσο; Μάλλον το άμεσο γ ιατί με 

το ρυθμό που ακολουθεί η τε
χνολογία και ns ραγδαίε* εξελί-
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□ ι μόνιμες στόλε

fe is  που π ρ ο ο ιο ν ίζε ι aurds ο 

ρυθμός ωχριούν μπροστά του α

κόμα και τα μυθιστορήματα επι- 

στημονική5 φ αντασ ίαν Αναφε

ρόμαστε dntds πολύ σωστά 9α α- 

ντιλήφ θ ηκα ν  οι 16ρηδε5 ανα

γνώστες στο β ιβλίο του μελλο- 

vros το οποίο σύμφωνα με τα 
φαινόμενα 9α ε ίνα ι ηλεκτρονικό. 

To smartbook (έξυπνο β ιβλίο) 

θα ε ίνα ι ένα φορητό κομπιούτερ 

τσέπηί με οθόνη πιο ευδιάκριτη 

από την τυπωμένη σελίδα, με έ

να ερμηνευτικό και ορθογραφι

κό λεξικό στη μνήμη του και με 
τιμή ίση με εκε ίνη  rvds ραδιό

φωνό υ. To sm artbook θα μπο

ρ ε ί να καταχωρεί στη μνήμη του 

200 μυθιστορήματα και 50 ακόμη 

επ ί πλέον β ιβλ ία . Θα ενεργο
π ο ιε ίτα ι μόνο με τη φω νή του 
κατόχου του, ο onoios αν βαριέ

τα ι μπ ορεί να ζητήσ ει από το 

sm art book να του το διαβάσει 
φωναχτά. Ακόμη, θα μπορεί να 

ε ίνα ι ένα κινητό φαξ και τηλέ

φωνο, ένα ηλεκτρονικό πορτο

φόλι και θα συνδέεται με το διε- 

dv0s δ ίκτυο in te rne t. Βεβα ίου 
στο άμεσο μέλλον τα βιβλιοπω

λε ία  που ξέρουμε πρέπει να τα 
ξεχάσουμε γ ια τί θα πάρουν μιά 

άλλη μορφή, θα πρέπει να συν

δεθούν με το 6ιεθνέ5 δίκτυο In

te rne t για να μπορούν να πληρο

φορούν σχετικά με os vdes εκδό- 

σεΐ5 rous αναγνώ στεϊ και να δια

θέτουν την απαραίτητη τεχνολο

γική υποδομή ώστε να "φορτώ

νουν" τα sm artbook  τω ν ανα

γνωστών με τα β ιβλία που επι

θυμούν να αγοράσουν. Ολα δ ε ί

χνουν ncos πολλά πράγματα που 

σήμερα έχουμε συνηθ ίσει και 

μα5 χαρακτηρίζουν θα πρέπει να 

τα ξεχάσουμε. Το 2.000 μ.Χ. θα 

είνα ι πολύ διαφορετικό απ' όσο 

μπορούμε να φανταστούμε.

Λ  ναφερόμενοι στο us ηλε- 

«rpoviraus υπολογιστέ$ 

και στα επιτεύγματα τη5 σύγχρο- 

νη$ τεχνολογία5 δεν πρέπει να 

π α ρ α λ ε ίφ ο υ μ ε  κα ι μ ιά άλλη 

π λευρά τη5 τεχ νο λο γ ία $  που 
θεω ρείτα ι από πολλούς εξ ' ίσου 

σημαντική και αφορά την ακτινο

βολία που εμπέμπεται από την

έγχρω μη οθόνη των υπολογι

στών. Ο γνωστ05 auyypacpdas 

Βασίλη$ Βασιλικός μη παραβλέ- 

novras τη χρησιμότητα τη$ σύγ- 

χρονη$ τεχνο λο γ ία 5  η οπ οία  

μπορεί να βοηθήσει έναν ερευ

νητή π ροκε ιμ ένου  να εξο ικο 

νομήσει πολύτιμο χρόνο, όσον α

φορά το ηλεκτρονικό βιβλίο, υ

ποστηρίζει ότι: "Δε θα διάβαζα έ

να βιβλίο από την οθόνη ovds υ

πολογιστή γ ια τί ε ίνα ι επικίνδυ

νο. Ο εγκέφαλο5 και τα μάτια ε

νοχλούνται από την υπερβολική 

ακτινοβολία. Ξέρω ότι υπάρχει 

μια αναφορά σχετικά με ns επι- 

πτώσεκ στον άνθρωπο τη5 ακτι- 

νοβολίαβ από την έγχρωμη οθό

νη, που φυλάγεται σε τράπεζα 

ois Γενεύη5 και απαγορεύεται να 
ανακοινωθεί πριν το 2.015. Ανά

λογα, οι επ ενδ ύ σ ε ι που έχουν 

γ ίν ε ι στην βιομηχανία των ηλε

κτρονικών, δεν επιτρέπουν την 

ανακοίνωση τη$ οποιοσδήποτε 
auveneias πριν από την απόσβε

ση των δαπανημένων ποσών, ό- 
ncos συνέβη και με τον καρκίνο 

από το τσιγάρο. Ka9cos λοιπόν ό

ταν όλα γίνουν οθόνη, δεν είνα ι 

βέβαιο ότι ο εγκέφαλο$ θα αντέ- 

ξει. As μη μιλάμε για την προώ

θηση του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Η τεχνολογία είνα ι για αξιοποίη

ση και όχι για θεοποίηση..."

Χ >  πουδαιότατη θεω ρείτα ι η 

- * ■ ανακάλυψη που έκανε τυ

χαία  ο Καλύμνΐ03 ψαpds Αντώ- 

νη$ Χατζηαντωνίου όταν στα δ ί

χτυα του πιάστηκε ένα μπρούτζι- 

νο άγαλμα που απεικονίζει γυ
να ικεία  μορφή και ανήκει κατά 

πάσα πιθανότητα στην ελληνι
στική περίοδο. Οταν ο κ. χατζηα

ν τω ν ίο υ  α νέσ υρ ε το άγαλμα 

στην επ ιφ ά νε ια , θεώ ρησ ε το 

εύρημα npos στιγμήν cos παλιο

σίδερο και σκέφτηκε να το ξανα- 

ρ ίξε ι στη θάλασσα. Το άγαλμα ό- 

μω$ ήταν πολύ καλά γατζωμένο 

στα δίχτυα, Aes και "επιθυμούσε" 

να έρθει πάση θυσία στην επι

φάνεια ... Σήμερα η "Κυρία τη5 
Καλύμνου" βρίσκεται στα εργα

στήρια nis Ecpopias Εναλίων Αρ
χαιοτήτων στην Αθήνα και ξεκ ί
νησε ήδη η διαδικασία συντήρη

ση5 και καθαρισμού από ομάδα 

αρχαιολόγων ειδικευμένων crns 

ενάλιε$ αρχαιότητε$ τη$ onoias 

επ ικεφαλή$ ε ίν α ι ο Δημήτρη$ 
Καζιάνη5. πλην των πρώτων ε

κτιμήσεων που πρόχειρα έγιναν, 
θα γ ίνε ι συστηματική μελέτη από 

τον κύριο Καζιάνη. Μετά το πέ- 

pas τη$ μελέο μ  και τω ν εργα

σιών καθαρισμού και συντήρη- 

ση$ υπολογίζεται ότι το άγαλμα 

θα επιστρέφει στην Κάλυμνο ό

που θα φ ιλοξενηθεί σε μουσείο.

f )  Μα παλιό εργοστάσιο παρα- 

γωγή5 ρεύματος το Εspace 

E lectra  στο Παρίσι, δ ιάλεξε ο 

Κωστήί Τριαντάφυλλου γ ια  να 

παρουσιάσει τη νέα του δουλειά 

η οποία πραγματοποιείται με τη 
χορηγία  του ΐδρΰματο5 Κωστό- 

πουλου και τη5 ΔΕΗ. ο  Πιέρ Ρε- 

στανί που προλογίζει την έκθε

ση του Ελληνα δημιουργού τονί

ζε ι ότι η δουλειά του είνα ι υπαρ
ξιακή άσκηση, κάτι σαν γυμνα

στική άσκηση του dvros σε σχέση 

με τα ηλεκτρικά πεδία. Υποστη
ρ ίζε ι δε ncos η σημασία του εγ- 

χειρήματο5 βρίσκεται στην απλή 
διαλεκτική του φυσικού φαινο

μένου στην πορεία του κεραυ
νού. Ξεχάσαμε όμω$ να aas 
πούμε ότι η νέα δουλειά του συ

μπατριώτη pas αφορά τη σύνθε

ση του κεραυνικού φυσικού φαι

νομένου μέσω ποικίλων υλικών 

dncos ξύλο, νερό, καθρέπετε5 

και ότι άλλο βάλλει ο vous του 

ανθρώπου.

i t / i  έγιστο πολιτιστικό γεγο- 

vds θεωρήθηκε ο ερχο- 
pds του παγκοσμίου φήμη5 βιο
λοντσελίστα Μστισλάβ Ροστρό- 

ποβιτ5 στην πατρίδα μας Είναι 

απόλυτα προσιτός εργάζεται και 

μελετά ακατάπαυστα, κοιμάται 

μόλΐ5 4 copes το εικοσιτετράωρο 

και αισθάνεται πάντα ερωτευμέ- 

vos με τη μουσική. Αθεράπευτα 

ερω τευμένος Σε ερώτηση που 

του έθεσε Ελληνα$ δημοσιογρά- 
φο5 για την κακογουστιά του κοι

νού crcis προτιμήσει του aurds α
πάντησε: "Το γούστο του κοινού 

καλλιεργείται. Το γούστο του κοι

νού ε ίνα ι πολύ συνδεδεμένο με

το γούστο του καλλιτέχνη. Γι' αυ

τό το γούστο του κοινού εξαρτά- 

ται από το δικό του γούστο, ο  

καλλιτέχνη5 ε ίν α ι ευα ίσ θητος 

αυτή είνα ι η δουλειά του. Να αγ

γ ίζε ι με μεγαλύτερη ευαισθησία 

τα πάντα γύρω. Ο θάναπκ του 

καλλιτεχνικού γούστου ε ίνα ι η 

φράση "Αυτά θέλει το κοινό" aas 

πληροφορώ ότι δεν υπάρχει με

γαλύτερη βλακεία. Και αυτό συμ

βα ίνε ι γ ια τί αυτό που βλέπει ο 

καλλιτέχνη$ και αισθάνεται δεν 

το γνω ρίζε ι το κοινό. Aurds ε ίνα ι 

ο A0yos ύπαρξη5 του καλλιτέ- 

χνη.Ο καλλιτέχνη$ α ν ο ίγ ε ι το 
δρόμο. Οι ιδ ιοφυίε5 γεννιούνται 

για να ξεπεράσουν το κοινό και 

τίποτε δεν μπορεί να ns εμποδί

σει σ' αυτό. Γι' αυτό και οι ιδιο- 
cpuies υποφέρουν, ο  Μπετόβεν 

υπέφερε τρομερά γ ια τί μιλούσε 

για κάτι που aurds το αισθανόταν 

αλλά κάνε is δεν μπορούσε να το 

καταλάβει. Για να καταλάβουμε 

την ιδ ιοφ υ ία  πρέπει να εκπαι

δευτούμε. Μ ιλάει για πράγματα 

άγνωστα σε μας γ ι' αυτό δεν πι

στεύω απλώ ϊ και μόνο στη δια

σκέδαση τη5 τέχνη$. θεωρώ ότι 
και το κοινό πρέπει, αν θέλει να 

προχωρήσει, να υποφέρει. Γιατί 
τίποτα δεν ε ίνα ι εύκολα κατα- 

νοήσιμο. Τα πάντα θέλουν  εκ 

παίδευση. Η μεγαλύτερη από

λαυση προϋποθέτει συνεχή εκ

παίδευση..."

Λ  ρχισαν να αναθεωρούν 

ns απόψε/s το us για τον 

Ουμπέρτο Εκο και το β ιβλίο του 

το "Ονομα του Ρόδου", οι Ιησουί

τε ς  που cos γνωστόν τον θεω

ρούσαν cos τον μεγαλύτερο ε
χθρό του καθολικισμού. Αιτία τη$ 

"στροφήs" ε ίνα ι το τελευταίο βι

βλ ίο  του γνωστότατου 6ιεθνώ$ 

συγγραφέα "Το Νησί τη$ Προη- 
γούμενη$ Ημέρα?' το οποίο πήρε 

άριστε5 κριτικέ5 και θεωρήθηκε 
cos ένα από τα σπουδαιότερα λο

γοτεχνικά κε ίμ ενα  τη$ xpovids 

που πέρασε. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Μόνιμες ΣτήΛε

Πλουτίστε 
το λεξιλόγιό σας
Οι ...ισμοΓ

Είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουν μπει για καλά στη ζωή μας: 
την κοινωνική, την πολιτικά την οικονομική και την πολιτιστική.

Διαβάζοντας άρθρα στον πολιτικό ή οικονομικό τύπο ή περισσότερο παρακολουθώντας 
τις ενδιαφέρουσες ζωντανές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στη T.V. όλο και σκοντάφτουμε πάνω τους. 

Ετσι, οι ...ισμοί έχουν χωθεί στο μυαλό μας και μας τριβελίζουν μέχρι να τους ξεχάσουμε 
και να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε να τους μάθουμε εκ των υστέρων, 

για να τους ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας, στην επόμενη συζήτηση ή δημοσίευμα.
Σε καμιά περίπτωση ο αναγνώστης ή ακροατής δεν θα ψάξει αμέσως για να λύσει την περιέργειά του.

Ετσι λοιπόν σκεφτήκαμε να παραθέσουμε τους πιο συνηθισμένους για τη διευκόλυνση των φίλων αναγνωστών, 
και όποιος θέλει περισσότερα γύρω από αυτούς υπάρχουν τρόποι να κορέσει την επιστημονική δίψα του.

ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΣ: Ανοησία.

ΑΒΑΓΚΑΡΝΤ-ΙΣΜΟΣ:Σχολές και ρεύματα αμφισβήτησης των καθιε

ρωμένων καλλιτεχνικών και πνευματικών αξιών. Κυριότερες: ΚΥΒΙΣΜΟΣ, 

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΣ διαμορφώθηκαν στις 

αρχές του 20ου αιώνα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΣΜΟΣ: Μελέτη των τύπων και όχι της ουσίας (στην Ε

πιστήμη και Λογοτεχνία).

ΡΑΣΙΟΝΑΛΙΣΜΟΣ: Ορθολογισμός.
ΑΡΙΒΙΣΜΟΣ: Η προσπάθεια ανέλιξης ενός ατόμου με αδιαφορία για 

τους ηθικούς κανόνες (Αριβίστας).
ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΣ: Ασκοπη φλυαρία, πολυλογία.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΣΜΟΣ: Η ασχολία με θέματα χωρίς ενδιαφέρον και 

πρακτική αξία.
ΓΡΑΙΚΥΛΛΙΣΜΟΣ: Εθνική αναξιοπρέπεια.
ΔΟΛΙΨΙΣΜΟΣ: Η αντίθετη έννοια του Πλουραλισμού.
ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η αριστοκρατία ή ελίτ του πνεύματος της τέχνης, της 

πολιτικής κ.λπ. Το ανώτερο κοινωνικό στρώμα.
ΕΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ (ή ΙΜ-): Απαγκίστρωση από το πλέγμα του κλα

σικισμού Ιπ.χ. ο ζωγράφος αποφεύγει τις καθαρές γραμμές του τοπίου 

και επιδιώκει την ακαθόριστη ατμόσφαιρα του).

ΖΑΜΑΝΦΟΥΤΙΣΜΟΣ: Η αδιαφορία του ανθρώπου για το κάθε τι.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ: Οταν τα άνθη προσανατολίζονται θετικό ή αρ

νητικό προς τον ήλιο Ιηλιοτρόπιον, ηλίανθος).
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ: Η αντίθετη έννοια του υλισμού. Θεωρεί πρωτεύουσα 

οντότητα το πνεύμα και αρνείται ότι η συνείδηση είναι προϊόν της ύλης.

ΙΗΣΟΥΗΤΙΣΜΟΣ: Η υποκρισία.
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ: Η έσχατη φάση του καπιταλισμού με την εκμε

τάλλευση φτωχών κρατών (αποικιώνΙ από μονοπώλια ενώσεων Βιομη

χανιών, Τραπεζών κ.λπ.
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Το οικονομικό σύστημα όπου η μεγαλύτερη ανα

λογία της οικονομικής ισχύος ασκείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις συ

γκεντρώνοντας το μεγάλο κεφάλαιο. Στάδιο εμπορευματικός, βιομηχα

νικός.
ΚΛΑΥΣΑΥΧΕΝΙΣΜΟΣ: Κόρδωμα όταν περπατά ή στέκεται κανείς ή 

επίδειξη κατά θηλυπρεπή τρόπο, "καμόρωμα'.

ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ: Η αποδοχή της θεωρίας ότι οι αρχαίοι συγγραφείς 
προπάντων Ελληνες και Ρωμαίοι είναι πολύτιμη πηγή μόρφωσης των 

πνευματικών και ηθικών δυνάμεων του ανθρώπου.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: Το αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα 

με το οποίο η κεβέρνηση που διορίζεται από τον αρχηγό της εκτελε

στικής εξουσίας πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

ΚΥΑΜΙΣΜΟΣ: Αιμολυτική αναιμία που προκαλείται από τους κυά

μους Ικουκία). Ο Πυθαγόρας το απαγόρευε, ο Ιπποκράτης δεν αναφέρει 

τίποτα. Η μόνη θεραπεία η μετάγγιση αίματος.
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Η συμπεριφορά που προσιδιάζει σ' εκείνη των φανα

τισμένων λαϊκών μαζών που κατευθύνονται ως αγέλη βίας.
ΛΥΡΙΣΜΟΣ: Η χρησιμοποίηση ποιητικού ύφους στο λόγο ή αισθη

ματολογία.
ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙΣΜΟΣ: Η ανέντιμη πολιτική χωρίς κανένα ενδοιασμό.
ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΣΜΟΣ: Η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου που χα

ρακτηρίζεται για την αδιαφορία, την διανοητική καθυστέρηση και 

προσήλωση στους τύπους.

ΜΕΤΟΙΚΙΣΜΟΣ: Μετοικεσία, εγκατάσταση σε ξένη χώρα.

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΙΣΜΟΣ: Διαβολική ενέργεια.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ: Αρνηση των πόντων, κάθε αξίας.

ΜΗΔΙΣΜΟΣ: Προδοσία.

ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΣΜΟΣ: Ο βαθμιαίος εθισμός του οργανισμού προς τις 

δηλητηριώδες ουσίες (για την αποφυγή δολοφονικών δηλητηριάσεων).
ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ: Η στρατοκρατία, η φιλοπόλεμη διάθεση.

ΜΥΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Ο χλευασμός.

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ: Η υπερβολική αυταρέσκεια.

ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ: Θεωρία που υποστηρίζει πως όλα, ακόμη και οι 

κοινωνικές εξελίξεις, έχουν την επίδραση της εξωτερικής φύσης (κλι- 

ματολογικές συνθήκες).

ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: Ελεύθερη οικονομία χωρίς κρατική πα

ρέμβαση, σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, αλλά η ωφέλεια πρέ

πει να ευνοεί τις λαϊκές μάζες κι όχι να πλουτίζει η ολιγαρχία.
ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ: Η εύνοια και η σκανδαλώδης προτίμηση συγγενών 

(Νέπος = ανηψιός) 1417-1559 Βοργίαι.

ΝΟΜΙΚΙΣΜΟΣ: Σοφιστική ερμηνεία νόμων. Δικολαβισμός.
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Μόνιμες Στόλε

ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Θρησκοφιλοσοφική κίνηση επιδιώκουσα να 

συμβιβάσει τις διάφορες χριστιανικές ομολογίες προς εξεύρεση συ
νεννόησης.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Ειρηνική παγκόσμια συνύπαρξη των λαών.

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ: Κίνηση για την εξάπλωση της Ολυμπιακής ιδέας.

ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΣ: Επιτίμηση, επίπληξη.

ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ: Αξιοποίηση τρεχουσών ευκαιριών για την απο

κόμιση υλικών οφελών.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Υπεροχή της λογικής σκέψης απέναντι στις αι

σθήσεις.

ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ: Ανθρωπισμός - κίνημα κατά την Αναγέννηση.

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ: Η παρέμβαση του Κρότους στην Οικονομία.

ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ: Το σύνολο των θεωριών ή ενεργειών με τις οποίες 

ζητείται η κατάργηση του πολέμου και η επικράτηση διαρκούς ειρήνης.

ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΜΟΣ: Ο προϊστάμενος ιδρύματος, υπηρεσίας, επιχεί

ρησης, θεωρεί ότι πρέπει να ασκεί εποπτεία στους υφισταμένους σαν 

να είναι ο αρχηγός οικογένειας.

ΠΕΣΙΜΙΣΜΟΣ: Απαισιοδοξία.
ΠΟΥΠΟΥΛΙΣΜΟΣ: Ο Λαϊκισμός.

ΠΟΥΡΙΤΑΝΙΣΜΟΣ: Λατρεία στη Βίβλο και στο σεβασμό της ιδέας 
του απολύτου προορισμού του ανθρώπου 11564 Μ. Βρεττανία). Αυστη

ρές αρχές και ήθη.

ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΣ: Καλύπτω με βόρβορο - Εξευτελίζω - Υβρίζω.

ΡΕΒΑΝΣΙΣΜΟΣ: Το να ζητά κανείς ανταπόδοση Ιρεβόνς) στην ήττα 
του, αντεκδίκηση.

ΡΕΦΟΡΜΙΣΜΟΣ: Μεταρρύθμιση (κατά το Ρεφορμισμό δεν απαιτεί

ται η χρήση επαναστατικών μεθόδων για την κοινωνική μετεξέλιξη).

ΣΝΟΜΠΙΣΜΟΣ: Ο θαυμασμός κάθε νέου και ξενικού και η δουλική 

μίμησή του, που παρατηρείται συνήθως σε άτομα ανωτέρας κοινωνίας.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας* Αεροπορ(ας*Στρατού*Ναυτικού
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα κατασιήματό 
μας Οα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού.
Αεροπορίας. Ναυτικού 
or. όλα το μεγέθη () ιε ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΛΚΛΛΙ ΙΜΙΑΣ 32. Ι0Γ> 72 ΑΘΗΝΑ 
ιΐ)λ  3612651
ΜΙ >(>Ι! ΙΟΝ 105.11526ΑΟΙΙΝΛ(έναντι οχολής Αστυνομίας) 
ιι)λ  649.304/ Γλχ 6493046

ΣΟΒΙΝΙΣΜΟΣ: Ο υπερπατριωτισμός, αλόγιστος εθνικισμός με βα
σικό χαρακτηριστικό το στρατοκρατικό πνεύμα.

ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ: Συντακτικό σφάλμα, γλωσσικό σφάλμα.
ΣΟΦΟΛΟΓΙΑΤΙΣΜΟΣ: Σχολαστικισμός.

ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ: Κατεύθυνση στις ανθρωπιστικές (ουμανι

στικές) γνώσεις, γλώσσα επιστήμης, τέχνης μυθολογίας, μόδα, ρεκλά
μα.

ΣΥΒΑΡΙΤΙΣΜΟΣ: Τρυφηλότητα, μαλθακότητα (από την πόλη Σύβαρη, 

ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας τον 8ο π.Χ. αιώνα), διαφθορά ηθών, 
φιληδονία κ,λπ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ: Η εμμονή στην υφισταμένη κατάσταση.

ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΣ: Το ν' ασχολείται κανείς με ασημαντότητες, λε
πτομέρειες και με τύπους χωρίς σημασία.

ΤΑΡΤΑΡΙΝΙΣΜΟΣ: Καυχησιολογία - ψευτοπαληκαρισμός.

ΤΑΡΤΟΥΦΙΣΜΟΣ: Κακία και υποκρισία μαζί.

ΦΑΒΟΡΙΤΙΣΜΟΣ: Διαφθορά στη δημόσια ζωή, ευνοϊκοκρατία.

ΦΑΝΦΑΡΟΝΙΣΜΟΣ: Ο ανόητος κομπασμός.

ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ: Δολιότης, υποκρισία.

ΦΕΝΑΚΙΣΜΟΣ: Η εξαπάτηση κάποιου με κολακείες ή ψευδείς υ
ποσχέσεις η αγυρτεία.

ΦΟΛΚΛΟΡΙΣΜΟΣ: Επικράτηση του λαϊκού παραδοσιακού στοιχείου 
στην τέχνη, κυρίως στο χορό.

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: άρνηση της εικονικής τέχνης και έκφραση του 

συγχρονισμού των αισθήσεων και τις προκαλούμενες απ' αυτές ιδέες 

π. χ. ένα άλογο που τρέχει γρήγορα δεν έχει 4 ποδάρια αλλά 20. Στη 

μουσική καταλήγει μετά τους παραδεδεγμένους κανόνες αρμονίας σε 
κραυγές κι εκφραστικούς θορύβους.

ΩΧ-ΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ: Η αδιαφορία για το καθετί. □

Επιμέλεια: Πέτρος Δήμου

ichnology ι 
ichnlguSs g
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To QUNLOK είναι μια εύχρηστη συσκευή που ελέγχεται 
από ενσωματωμένο υπολογιστή και ασφαλίζει την 
σκανδάλη του όπλου.

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

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

,Χ Ά

( Γ

( Γ

( Γ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ο,ι.
ΣΤΑΔΙΟ Υ 57, 105 51 ΑΘ ΗΝ Α  
ΤΗΛ: 32.49.344 32.44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR
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Μόνιμες ΣτήΑει

Γ ΙΑ TIS ε λ ε ύ δ ε ρ ε ε  ώ ρ ε ε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναμφίβολα είναι ένα από τα στυγε

ρότερα εγκλήματα.
2. Στα σοβαρά αδικήματα ακολουθεί 

συνήθω ς την ο μο λογ ία  του κατηγο
ρούμενου (γεν.).

3. Μονάχα αυτά δεν κάνουν τον παπά 
- Χωριό της Αργολίδας - Μονάδες ευαι
σθησίας τωνφίλμς.

4. Βρίσκονται στην ...Αριζόνα - Υπτια.
5. Μπορεί να είναι καυστικό, πικρόχο

λο, κλ,π. - Δεν είναι ψημμένα.
ό. Πόλη της π. Ανατολικής Γερμανίας - 

Σήμα κινδύνου - Βυζαντινή νότα (αντ.).
7. Τα βλέπουμε στο πρωινό - Οπτικά το 

έντεκα - Εξάρτημα φωτογραφικών μηχα
νών.

8. Υπάρχουν και τέτοιες υποστάσεις - 
Γ ράμμα του αλφάβητου.

9. Δηλώνει εξασθένηση του οργανι
σμού (με άρθρο) - Βουνό της Ιθάκης με 
ερείπια πελασγικών τειχών.

10. Α κο λου θ ε ί συχνά  τίτλους επ ι
χειρήσεων - Είναι υποχρεωτικός για ό 
λους τους ενήλικες μάρτυρες - Κάτι α
νάλογο με το στόπ.

11. Μπέρτραντ... (1872 - 1920), μεγά
λος βρετανός μαθηματικός, φιλόσοφος 
και κοινωνιολόγος - Κραύγαζε (καθ.).

12. Σκακιστικός όρος - Δεν ακούγεται 
(αντ.).

13. Περιέχουν λίπος - Εκεί βρίσκεται το 
περίφημο μοναστήρι της Αγ. Αικατερί
νης.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αδίκημα του Ποινικού Κώδικα.
2. Πόλη χωρίς αρχές, χωρίς τάξη - 

Μουσική νότα.
3. Εκεί κήρυξε την επανάσταση ο Αλέ

ξανδρος Υψηλάντης - Εγκαταλείπω (α
ντ.).

4. Μονάδα Πολιτικής Αμυνας - Μέρος 
του σώματος Αιτ.) - Αυτόματη Τιμαριθ
μική Αναπροσαρμογή.

5. Φωνήεντα - Αρθρο (καθ.) - Θεός των 
Ρωμαίων με δύο πρόσωπα.

ό. Ανθος σχετικά με την Ορθόδοξη ει
κονογραφ ία  - Γουλιέλμος ...(1784 - 
1800) ή "Θείρσιος", γερμανός φιλέλλη
νας.

7. Ιταλική πόλη και λιμάνι προς το Ιόνιο

(χωρίς το -ς) - Καθοριστικές ακραίες κα
τά μία έννοια.

8. Δύο ακραία ζεύγη γραμμάτων από 
Αιγυπτιακή θεότητα - Καλοντυμένος, 
ευγενικός - Ολόκληρος.

9. Πόλη του Μπάγκλα Ντές στο δέλτα 
του Γάγγη (με ένα κ) - Μικρή σε ηλικία 
(γεν.) - Γ ράμμα του αλφάβητου.

10. Λουλούδια - Τ ον... σαν λεμόνι (α
ντ.) -Υποθέτει.

11. Τα βρίσκουμε στο παρήλασα (αντ.) 
- "Τα αβγά” συμπροφερόμενα.

12. Υπάρχει χαμηλή και υψηλή (με άρ
θρο - αντ.) - Υπάρχουν στις μπαταρίες 
και στηγή.

13. Δηλώνει σύγκριση - Ποινικό αδίκη
μα αλλά και σχετικό με την αγωγιμότητα 
των σωμάτων.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ
Ενας υπά λληλος  εμπορικού κατα

στήματος, κατατάχθηκε στην Αστυνο
μία.

Υστερα από λίγο καιρό, ντυμένος πια 
με την καινούργια του στολή, πήγε να ε- 
πισκεφθεί το παλιό αφεντικό του.

- Βρε Γιαννάκη, πώς άλλαξες έτσι; Ω
ραία που σου πάει η στολή! Είσαι ευχαρι
στημένος από το καινούργιο σου επάγ
γελμα;

- Να σου πω, αφεντικό. Πριν, κέρδιζα 
κάτι περισσότερο και οι ώρες της δου
λειάς ήταν κάπως λιγότερες. Αλλά εκεί
νο που μ' αρέσει, είναι πως στην και
νούργια μου δουλειά ο πελάτης δεν έ 
χει πάντα δίκιο.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
'H XVlX IiN V

- V2I (ε l 'IOVOU - HJ.V2H (21 'VJ8V1 - HV 
-V 2 V (U  'N V 3 -3 2 ilrh 3 -V I(0 l 'IN -2V 3 N -  
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Μόνιμες Στόλε

— Αν δεν έρθει κανείς να μας σώσει σύντομα, πρέπει
να βουτήξεις να βγάλεις την τάπα! Χωρίς λόγια
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Moviucc Στήλε

Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΔΡΗΣΗ

Ε 30 Δήμαρχος Περιστερίου κ. Θ. Δημητρακόπουλος σε ευχαρι

στήρια επιστολή του προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό του 

ΥΔ.Τ. μεταξύ άλλων αναφέρει: "Παρακαλώ δεχθείτε τις ειλικρινείς 

μου ευχαριστίες για την ενημέρωση που έκανε και στο Δήμο μας 

η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρό

ληψης της χρήσης Ναρκωτικών. Η προσπάθεια σας αυτή αποτελεί 

δείγμα ενεργητικής παρέμβασης στην Ελληνική κοινωνία".

IS3 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφερείας Θεσσαλίας κ. Γιώργος Μου- 

τσόπουλος εκφράζει την ευαρέσκειά του προς τον Αστυν. Δ/ντή 

και όλο το προσωπικό της ΑΑ. Καρδίτσας για τη μεγάλη βοήθεια 

που πρόσφεραν στην περιοχή, κατά τις πρόσφατες πλημμύρες που 

έπληξαν την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το νομό Καρδίτσας.

ΙΣ30 Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ κ. Ν. Βαμβουνόκης ευ

χαριστεί το προσωπικό του Τ.Α. Χαλανδρίου, για την άψογη εξυ

πηρέτηση που του παρείχαν σε πρόσφατη υπόθεσή του.

Κ Ι Ο Δ/ντής και η Γενική Εφημερεύουσα του Β' Γεν. Νοο/μείου ΙΚΑ 

Θεσ/νίκης κ. Αριστομένης Γραμματικόπουλος και κα Χρυσάνθη 
Θεοδωροπούλου αντιστοίχως, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

προς την Αμεση Δράση Θεσσαλονίκης, για την άμεση και αν

θρώπινη ανταπόκρισή τους στη μεταφορά τριών μονάδων αίματος 

για ασθενή, η ζωή του οποίου βρισκόταν σε κίνδυνο.

IS10  κ. Κυριάκος Κετεκίδης ευχαριστεί και συγχαίρει τον Διοικητή και 

όλο το προσωπικό του ΤΑ. Κιλκίς, οι οποίοι, ταχύτατα και με συ

ντονισμένες ενέργειες, συνέλαβαν τους δράστες κλοπής ειδών 

σημαντικής αξίας από το σπίτι του στο Κιλκίς.

ISIΗ κα Παπαγεωργίου Αικατερίνη, σε ευχαριστήριο τηλεγράφημά της 

προς τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαριστεί το προ

σωπικό του ΤΑ. Γλυφάδας, για τον εξαίρετο χειρισμό υπόθεσης 

μεγαλεμπόρου ναρκωτικών.

ΙΞΙΟ Νομάρχης Εβρου κ. Γεώργιος Αλέξανδρός εκφράζει τα θερμά 
του συγχαρητήρια προς τον Δ/ντή και το προσωπικό της Α.Δ. Α
λεξανδρούπολης, για την άμεση κινητοποίηση και την αποτελε
σματική συμβολή τους, τόσο κατά την αντιπυρική περίοδο 1994, ό
σο και στις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Ε ΙΟ  Διευθυντής του Ιδρύματος του Τιόλλειου Εκκλησιαστικού Γηροκο

μείου Ιερβίων Κοζάνης Ό  ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", ιερέας Γεώργιος 

Σκρέκας, ευχαρ ιστεί θερμά το Διοικητή και το προσωπικό του 

Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης για τη συγκινητική προσφορά τρο

φίμων στο Ιδρυμα, τις Αγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

ΙΞΙΟ Γενικός Διευθϋντής των Ελληνικών Ταχυδρομείων κ. Αριστείδης 

Μαντάς, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς το Διοικητή και το 

προσωπικό του ΤΑ. Πολύγυρου για τη σύλληψη του δράστη λη

στείας του Ταχυδρομικού Γραφείου Στρατωνίου, αναφέρει μεταξύ 

άλλων: "Θεωρούμε ότι η επιτυχία σας αυτή καταξιώνει την Ελληνική 

Αστυνομία ακόμη πιο πολύ στην συνείδηση του Ελληνικού λαού και 

υποδηλώνει την υψηλή στάθμη προσφοράς της στην Κοινωνία". 

Ε Α π ό  τη Διευθύντρια του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά κα 

Μαρία Δανδουλάκη, λάβαμε την παρακάτω συγκινητική επιστολή: 

"Δεχθείτε τις πλέον θερμές ευχαριστίες όλων μας (μαθητών, γο

νέων, δασκάλωνΙ. Μέσα σ'αυτό το σκληρό κόσμο που ζούμε γεν

νιέται η "ΕΛΠΙΔΑ" όταν υπάρχουν άνθρωποι που, όπως εσείς, δεί

χνουν ανθρωπιά και ειλικρινή ευαισθησία καρδιάς".

Ε Η  Διευθύντρια του Λυκείου Σκύρου κα Μαρία Αγγελό, ευχαριστεί 

θερμά και συγχαίρει το Διοικητή και το  προσωπικό του Α .Ι. 
Σκύρου, για την άμεση ανακάλυψη και σύλληψη του δράστη της 

διάρρηξης της σχολικής βιβλιοθήκης.

0 0  Οικονομικός Διευθυντής της ΠΑ.Ε. Α.Ε.Κ. κ. Γεώργιος Σκούρτης, 

ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αστυνομία, για τη συμβολή της στην 

ομαλή διεξαγωγή των αγώνων της ομάδας του με τον Αγιαξ και τη 

Μίλαν.

Ο ί τ η  σελίδα 809, στο τεύχους Δεκεμβρίου, ο δαίμονας του τυπο

γραφείου ξανακτύπησε. Ο Γεν. Γραμματέας Περιφερείας Στερεός 

Ελλάδας κ. Παν. Βασιλείου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και 

τις ευχαριστίες του προς τον Διοικητή του Τμήματος Τουριστικής 

Αστυνομίας Χαλκίδας, Υπαστυνόμο Α' κ. Χαράλαμπο Ζφέτσα, και 

όχι Παν. Βασιλείου όπως είχε αναφερθεί εκ παραδρομής.

Ο  Από τον Ανθυπαστυνόμο Αναγνωστόπουλο Γεώργιο, που υπηρετεί 

στο ΙΖ' Τμήμα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, λάβαμε την παρακάτω ευ

χαριστήρια επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε ολόκληρη:

"Την 17η Αύγουστού 1994 ο δεκάχρονος γιος μου Αγγελος Αναγνω- 

στόπουλος, μετά από σύντομη ίωση που εξελίχθηκε σε εγκεφαλίτιδα, 

είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. Την επομένη 18-8-94, 

επειδή η πάθηση κρίθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου πολύ 
βαρειά, το παιδί μου διασωληνώθηκε και τέθηκαν οι βασικές του ζωτι

κές λειτουργίες σε καταστολή, μπήκε δηλαδή τεχνικά το παιδίσε κώμα.

Σαράντα τρεις ημέρες ήταν το παιδί στην κατάσταση αυτή και εγώ 

όλο το διάστημα αυτό έτρεχα απεγνωσμένα από γιατρό σε γιατρό και 

από γραφείο σε γραφείο για να εξασφαλίσω όσο γινόταν την καλύτερη 

γίό το παιδί μου ιατρική φροντίδα. Τελικά το αγαπημένο μου αγόρι, στις 

30 Σεπτεμβρίου 1994 κατέληξε.

Ολο αυτό το διάστημα, που έδινα τη μεγάλη για μένα μάχη για τη 

ζωή του αγοριού μου αλλά και μετά, στις τραγικά δύσκολες ώρες που 

επακολούθησαν, κοντά μου είχα και φίλους και ανθρώπους μέσα από 

το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, που μου συμπαραστάθηκαν με κάθε 

τρόπο και με  βοήθησαν να σταθώ όρθιος στον προσωπικό αγώνα και 

να αντέξω στο “Γολγοθά" μου. Κοντά μου είχα συναδέλφους που μ 'έ- 
καναν να νοιώθω ότι εμείς στην Ελληνική Αστυνομία είμαστε πραγματικά 

μια μεγάλη οικογένεια και ότι σε τέτο ιες στιγμές δεν είμαστε μόνοι.

Ολους αυτούς θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά και από τα βάθη 

της καρδιάς μου να τους ευχηθώ υγεία και καλή τύχη στα δικά τους 
παιδιά και στις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Αστυνομικό Διευθυντή οδοντίατρο του Κε

ντρικού Ιατρείου της ΓΑΛ. Θεσσαλονίκης κ Θεοφάνη Κάτσιο, που α

πέδειξε έμπρακτα ότι δεν είναι μόνο άξιος επιστήμονας αλλά και υπέ

ροχος άνθρωπος, τον Διοικητή μου Αστυνόμο Β' κ. Νικ. Πυλαρινό και 

όλους τους συναδέλφους μου του ΙΖ ' Τμημ. Ασφαλ. Θεσ/νίκης".
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Μόνιμες Στήλες

Ευχές για τον Καινούργιο Χρόνο Η Ανθυπαστυνόμος Ελένη Κδρμαλη, μας έστειλε το παρακάτω
του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχου επίκαιρο χρονογράφημα, που δημοσιεύουμε αυτούσιο:

Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης
κ.κ. Βαρθολομαίου Ευτυχεί το νέο έτο$;

Ευτυχείτε, αισιοδοξείτε, πάει το διώξαμε το '94. Και αίσιον και 
ευτυχές το '95, γ ια τ ί για μια ελπίδα ζούμε όλοι!

Το δέντρο το στολίσαμε! Φέτος εκτός από τα συνήθη λαμπιόνια,

προσθέσαμε και κάτι μικρούς τυμπανιστές με σημαιάκια της ΕΟ.Κ.
που βρήκαμε σε τιμή ευκαιρίας.

Ανάψαμε και κεράκια, ενώ τ'απογεύματα στο Σαράγεβο μοιάζουν
με κόλαση.

Τα Αλβανόπουλα στα φανάρια πουλούν χαρτομάντηλα για όσους

Ή χάρις καί ή εύλο^ία τοΰ σαρκί τεχδέντος δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα ...δάκρυά τους.

Σωτήρος Χριστοΰ ei'n μεδύμώ ν καδ όλον τό νέον Μελομακάρονα για παγωμένες καρδιές.
έτος. ρ Υπηρεσιακά φιλάκια σταυρωτά.

Πατρικώς Το 'χρόνια πολλά" έδωσε και πήρε. Κοντεύουμε όλοι να γίνουμε

t  Ό  Κωνσταντινουπόλεως αιωνόβιοι...

Κουραμπιέδες αγοράσαμε.
\Ι Δίπλες δε βρήκαμε, μόνο ...τρίπλες.

Στα εμπορικό κέντρα με τα γυάλινα ασανσέρ, οι βιτρίνες αναβο-

Χριστούγεννα ams~
σβήνουν χαρούμενα. Το εμπορικό κοινό χαζεύει τα λαμπάκια και το 

πιάνει "ζάλη" με τις τιμές. Οι προσφορές άφθονες, ο παράς έτοιμος

να φαγωθεί από τη ....φτώχεια. Να και ένας φιλεύσπλαχνος κατα

στηματάρχης μέσα στην όμορφη στολισμένη βιτρίνα του γράφει:11 Δεκεμβρίου - Ημέρα του Παιδιού
Αντί για οποιοδήποτε άλλο Δελτίο Τύπου για την Ημέρα του Παι- 'με την αγορά μιας γραβάτας δώρο ένα ....κουστούμι!'. ΙΜην ανα-

διού, η Unicef θέλοντας να δώσει φωνή στα παιδιά, μοίρασε το ποίη- ζητήσετε ποιό είναι αυτό το κατάστημα γιατί οι γραβάτες τελειώ-
μα αυτό που της έστειλε ένα κοριτσάκι της 6ης Δημοτικού του 13ου σανέ1.

Δημοτικού Σχολείου Νέων Λιοσίων, η Ιίχρονη Τόνιο Σχίζα. Οπως τελείωσαν και αυτές οι χαρούμενες γιορτές.
Η ευαισθητοποίηση των μικρών φίλων της UNICEF σχετικά με τα Και εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει να έχουμε και παράπονο: Τις

προβλήματα άλλων μικρών φίλων τους σε μακρινές χώρες, είναι η αποδράσεις από τις φυλακές του Κορυδαλού τις είδαμε λεπτό προς
καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας και λεπτό, απ'όλα τα κανάλια της τηλεοράσεως, Ιτώρα είναι ένα συνη-
το καλύτερο μήνυμα αλληλεγγύης που μπορούμε να στειλουμε στα θισμένο φαινόμενο). Τα ναρκωτικά έχουν θερίσει πάνω από 100
παιδιά του αναπτυσσόμενου κόσμου. νέους αυτό το χρόνο. Οι ληστείες των τραπεζών συνεχίζονται, (η 

τελευταία μάλιστα έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς).
Για τα Παιδιά χωρίς Χαρά Αυτά είναι από τα 'ελληνικά πλεονεκτήματα".
Για τα παιδιά όπως της Ρουάντα, Παρ'όλα αυτά, μάθαμε πως περνάει στη μονάδα του ο Αλφα και
για τα παιδιά που η UNICEF αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. ο Βήτα καλλιτέχνης, αν έχει όρεξη για φαί, αν γυμνάζεται, πόσα κιλά.
Για τα παιδιά που ο ήλιος δε βγαίνει, έχει βάλει.

παρά μονάχα όταν μία αντλία νερού Κατόπιν αυτού Ή  ΕΛΛΑΔΑ ποτέ δεν πεθαίνει!!!".
τους διώχνει το σύννεφο και χορεύουν πάνω στο ουράνιο τόξο. Οι βραδιές είναι λίγο ως πολύ "glamour".
Κι όταν η αντλία στερέψει και τα χώματα ξεβάψουν, Εμείς από το σπίτι κρατάμε το control, κάνουμε "lapping" και πα-
πάλι θα βυθιστούν στο τσιμεντένιο σύννεφο. ρακολουθούμε ακατονόμαστους και ακατονόμαστες.
Ενα εμβόλιο που γι' αυτά θα είναι πηγή ζωής. Οσο για τα Ελληνικά μας όπως καταλάβατε, τα θυμόμαστε σπα-
σε μας θα είναι μια συνήθεια που την κάνουμε αναγκαστικά. νίως. Μήπως θα'πρεπε μερικοίΑγγλιστές να προσλάβουν κάποιους
Για μας, όμως, όλα φαίνονται εύκολα. από τους τόσους και τόσους αδιόριστους φιλολόγους για να τους
ίσως επειδή δεν τα έχουμε ζήσει. βρίσκουν τις λ έξε ις

Ομως, ποιος ρώτησε αυτά τα παιδιά Τώρα βέβαια, όσο είναι καιρός γιατί η Γαλλία βιάζεται να περιο-
αν πίνουν γάλα κάθε πρωί, ρίσει τις γλώσσες εργασίας σε πέντε, Ιστην Γαλλική. Αγγλική, Γερ-
αν έχουν ρούχα να ντυθούν, σαπούνι να πλυθούν. μανική. Ιταλική, Ισπανική) και να κόψει από την Ευρωπαϊκή Ενωση την

βιβλία να μάθουν γράμματα και παιχνίδια να παίζουν. Ελληνική.

Αυτά δεν ξέρουν τι θα πει ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ. Χιόνια στο καμπαναριό που ...κακό καιρό σημαίνουν. "Πολλές συν-
Μονάχα ξέρουν να φτιάχνουν αυτοκινητάκια από σύρματα. νεφιές και το θερμόμετρο να πέφτει. Πολλές βροχές στα πεδινά".
Κι όταν η νύχτα απλώσει το πέπλο της. Ζούμε πια στην εποχή της πλημμύρας και το θρίλερ αρχίζει μετά

δεν θα υπάρχει μια αγκαλιά να τα ζεστάνει. τις νεροποντές!!!

Αυτά κι άλλα πολλά συμβαίνουν μέσα στο 1994 άλλοτε μέσα
Αζίζει να σημειωθεί ότι η μικρή Τόνια είναι κόρη του Αρ- "στην ομίχλη", άλλοτε με συλλήψεις "εη'αυτοφώρω", πότε "χωρίς

χιφύλακα Αναστάσιου Σχίζα, που υπηρετεί στο Τμήμα Α- αναισθητικό", και πότε με συζητήσεις "ενώπιος ενωπίω"
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Πορτρέτο συναδέλφου

Είναι μητέρα δύο παιδιών (19 και 17 

ετών) και σύζυyos του Αστυνόμου Α' 
Μιχάλη Πολυχρονάκη.

Η αγάπη e k j s  και to  n0dos για την 

ζωγραφική γεννήθηκαν μέσα  τ η ί από 

τό τε  που ήταν παιδΓακόμη.
Από όταν θυμάται τον εαυτό τη5, κρα

τούσε πάντοτε στα χέρια τηδ χαρτί και 

μολύβι και ζωγράφιζε ή σκιτσάριζε θέ

ματα από τη φύση που την εντυπωσία- 

ζαν, προσπαθώντα5 να τα αποδώσει 

όσο το δυνατόν πιστότερα.

Θαυμάζει ιδιαίτερα rous ιμπρεσσιονι- 
σ τέ ϊ ζ ω γ ρ ά φ ο ι και τα έργα rous, και 

τη συναρπάζει η προσπάθεια για την 

όσο το δυνατό τελε ιό τερη  απεικόνιση 
προσώπων, α ν τ ικ ε ιμ έν ω ν  και τη5 

φύση5 γενικά.

Γεννήθηκε και με
γάλωσε στην Αθήνα.

Τέλειω σε το Λύ

κειο στην Ευαγγε- 

λική Σχολή ̂ s N 0 a s  

Σμύρνη; καικατετά- 

γη στην πρώην Χω

ροφυλακή το 1972.

Υπηρέτησε σε διά

φ ο ρ ε ; υ π η ρ εσ ίε ί 

στην Αθήνα (Δ.Ε.Υ. - 

INTERPOL), σ τη ν  

Κρήτη, στη Ρόδο και 
την Κόρινθο.

Απ οστρατεύθηκε 
το 1992 και έκτοτε 

ασχολείτα ιμετηνΑ- 

γιογραφία, που την 

έλκυε ιδιαίτερα από 

τα χρόνια που υπη

ρετούσε στην Ελ

ληνική Αστυνομία.

Με την Αγιογραφία ασχολεΐται εντα

τικά τα τελευτα ία  κυρίαν χρόνια, γε- 
yov6s που τη$ έδω σε τη δυνατότητα 

να κάνει δύο ατομ ικέ; ε κ θ έ σ ε ι και να 

σ υμμετάσχει σε μία ομαδική, που 

πραγματοποιήθηκε σε Πολιτιστικό Κέ
ντρο τω ν Αθηνών.

Λ/Ιε την ευκαιρία τη$ επικοινωνία5 

μα$, η εκλεκτή συνάδελφο$ στέλνει 

σε όλο το προσωπικό τη ;  Ε λλη νκφ  

Αστυνομία; rous πιο θερμού5 και ε- 

γκάρδιου$ χαιρετισμού5 τη$ και εύχε

τα ι καλή δύναμη και επιτυχία στη 
δύσκολη και ευα ίσ θητη  κοινωνική 
rous αποστολή, στην οποία άλλω στε 

και η ίδια ανάλωσε -στο μέτρο των 
δυνατοτήτων τη$- τον καλύτερο εαυ

τό τη$. □
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