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Η δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας
το 1994 *

Το 1994, η Ελληνική Αστυνομία, με τις υπηρεσίες της και το προσωπικό τους σε όλη την επικράτεια, 

από την πρωτεύουσα του κράτους και τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις εθνικές εσχατιές, 

και με αυστηρή προσήλωση στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Πολιτείας, 

πραγματοποίησε έργο πολυσχιδές και αξιόλογο και πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. 

Και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η προσφορά αυτή εκδηλώθηκε 

κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς γενικά συνθήκες και αντιξοότητες 

και επισφραγίστηκε με το τίμιο και αθώο αίμα γενναίων αστυνομικών, 

που θυσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, 

υπηρετώντας τα ιδανικά και υπερασπίζοντας τα αγαθά του ελληνικού λαού.

Παρ' όλο που το έργο μας δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αριθμούς, γιατί δεν πρόκειται για έργο συνηθισμένο, 

αλλά για την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας μας, 

ακόμη και με την επίκληση των αριθμών, πάλι αναδεικνύεται η θετική και αξιόλογη προσφορά μας.

Το 1994, επιχειρήθηκε, ποικιλότροπα και με μεθοδικότητα, η στροφή 

και η προσήλωση των υπηρεσιών του Σώματος στη βασική τους απο

στολή, που είναι η καταπολέμηση του κοινού και οργανωμένου εγκλήμα

τος και η προστασία των πολιτών. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής άρ

χισε και συνεχίζεται με περίσκεψη και σταθερότητα, μια συνολική εκ

συγχρονιστική προσπάθεια σε όλους τους τομείς, για την αλλαγή της 

νοοτροπίας και την επικράτηση μιας νέας και σύγχρονης αντίληψης των 

αστυνομικών πραγμάτων, με την εμπέδωση πνεύματος εργατικότητας, 

πειθαρχίας, αξιοκρατίας, ισονομ'ας και δικαιοσύνης, σεβασμού και προ

στασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, θεσμικές καινοτομίες και με

ταρρυθμίσεις θεσπίστηκαν για πρώτη φορά, λύσεις προωθήθηκαν σε- 

προβλήματα, που επί δεκαετίες χρόνιζαν και απασχολούσαν το Σώμα, 

σημαντικές αποφάσεις λήφθηκαν σε διάφορους τομείς, με στόχο την 

επίλυση σε εύλογο χρόνο άλλων ανεπίλυτων προβλημάτων, που απα

σχολούν το προσωπικό.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητη και επωφελής μία ενδεικτική και συνοπτική 

αναφορά, που δίνει το στίγμα των προσπαθειών και σηματοδοτεί το 

ενδιαφέρον, τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητες για το 1995.

α. Α ν α μ ό ρ φ ω σ η  εκπα ιδευτ ικού  συστήματος:

- Οι αστυνομικές σχολές εντάσσονται στο σύστημα των Πανελλη

νίων Εξετάσεων για τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές.

- Ο χρόνος φοίτησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων ορίζεται σε πέντε 

εκπαιδευτικά εξάμηνα και μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους αποκτούν 

την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Ο χρόνος φοίτησης των Δο

κίμων Αξιωματικών ορίζεται σε 8 και 6 εξάμηνα, για τους προερχομέ- 

νους από ιδιώτες και το Σώμα αντίστοιχα.

- Προβλέπεται ακόμα η λειτουργία Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, με 

προορισμό τη μετεκπαίδευση ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυ

νομίας σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής εθνικής ασφάλειας.

β. Σ υνδ ικαλ ισ μός  α σ τυ νο μ ικώ ν  (ν. 2 2 6 5 /1 9 9 4 ):

Αίτημα δεκαετιών των αστυνομικών γίνεται πραγματικότητα. Παρέ

χεται έτσι η δυνατότητα και στους ίδιους τους αστυνομικούς να συμ

βάλλουν στην προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Σ ύστα ση  Ε πιστημονικού Συμβουλίου  Ερευνών, 

Ανάλυσης κα ι Π ρογραμματισμού (ν. 2 2 6 5 /1 9 9 4 ):

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από επιστήμονες των κλάδων Νομικής,

Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολο

γίας, Οικονομάς και Πληροφορικής και κατάλληλους αξιωματικούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας και έχει στόχο την υποβοήθηση των διωκτικών 

αρχών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με την εκ

πόνηση ερευνών και αναλύσεων και τη διατύπωση προτάσεων.

δ. Εφαρμογή επ ισ τημονικής  εργασ τηρ ιακής  μεθόδου  

D.N.A. (π.δ. 1 8 5 /1 9 9 4 ):

Με την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων και την προμήθεια του α

παραίτητου εξοπλισμού, εφαρμόζεται και στη χώρα μας η ερευνητική 

μέθοδος D.NA., που συμβάλλει τα μέγιστα στη διαλεύκανση σοβαρών 

και δυσεξιχνίαστων εγκλημάτων. Πρόκειται για τη γνωστή και ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα επιστημονική μέθοδο αναγνώρισης στοιχείων ταυτότη 

τας και γενικά ταυτοποίησης προσώπων (αναγνώριση ατόμων από ιχνη- 

μόρια εκκριμάτων του σώματος), που εφαρμόζεται στο εξωτερικό με 

μεγάλη επιτυχία.

ε. Μ έτρα για το π ρ ο σ ω π ικό :

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρο

νισμό του Συστήματος Μεταθέσεων των αστυνομικών, με τη θέσπιση 

αξιοκρατικών και κοινωνικών αντικειμενικών κριτηρίων αλλά και του Πει

θαρχικού Αστυνομικού Συστήματος, με την αποσαφήνιση εννοιών, την 

απλούστευση διαδικασιών, τη μεγαλύτερη ευελιξία και τη δικαιότερη 

μεταχείριση του προσωπικού.

Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την επίτευξη 

των θεμιτών επιδιώξεων του προσωπικού και των στόχων της Ηγεσίας. 

Οι προσπάθειες, όμως, συνεχίζονται σταθερά και μεθοδικά, για την 

πολύπλευρη γενική βελτίωση της θέσης των αστυνομικών. Κυρίαρχη 

σκέψη, πρωταρχική φροντίδα και πρώτη, μεταξύ των προτεραιοτήτων 

της Ηγεσίας είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του προ

σωπικού και η αναβάθμιση γενικά της θέσης τους. Το ενδιαφέρον είναι 

και έντονο και αμετακίνητο και εκδηλώνεται προαηκόντως, καλύπτο

ντας και τους αποστράτους και συνταξιούχους του Σώματος.

Αξίζει να αναφερθούμε στην οικονομική αρωγή και την ηθική υπο

στήριξη του προσωπικού και των οικογενειών τους για τους οποίους 

διατέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 152.000.000 δραχμών, κα

θώς επίσης και στη δραστηριότητα της Υποδιεύθυνσης θρησκευτικού, 

που φροντίζει για την ηθική και πνευματική θωράκιση του προσωπικού, 

σε μα εποχή κρίσιμη, που ο αστυνομικός έρχεται αντιμέτωπος με το
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ποικιλώνυμο και πολυκέφαλο κακό και καλείται να επιτελεί τα δύσκολα 

και μέχρι θυσίας καθήκοντα του, μέσα σ' ένα κόσμο που σπαράσσεται 

από την ανομία, σ' ένα κόσμο που αλλοτριώνεται καθημερινά και προ

βάλλει έντονα τη σκοτεινή του όψη.

στ. Α ντιεγκληματική  πολιτική:

Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ή προετοιμάστηκε η εφαρμογή α- 

ντιεγκληματικής πολιτικής με στόχους άμεσους, μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους και με προοπτική αποτελεσματικότητας, τόσο σε ε

θνικό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Προστασία ανηλίκων:

θεσπίστηκαν περιορισμοί αναφορικά με την παρουσία ανηλίκων στα 

δημόσια κέντρα και την εν γένει λειτουργία τους, απολύτως απαραίτητα 

για την προστασία των ανηλίκων (ΠΑ 36/1944, κ.λπ.1. Υπήρξαν άμεσα 

και θετικά αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή των μέτρων.

Αντιμετώπιση Λαθρομεταναστών:

- Συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 20. Ειδικές Αστυνομικές Ομάδες 

Δίωξης Λαθρομεταναστών στους Νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κα

στοριάς Φλώρινας και Εβρου. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη της 

εγκληματικότητας και η αποφυγή άλλων δυσμενών κοινωνικών συνε

πειών. Συγκροτήθηκαν, επίσης, 6 Μικτές Ομάδες (Αστυνομικών και Λι

μενικών), στους Νομούς Κερκύρας, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδε- 

κανήσου (Ρόδος, Κως), για τον ίδιο σκοπό. Ηδη σχεδιάζεται η οργά

νωση και η αποτελεσματική λειτουργία τους.

- Ολοκληρώθηκε η μελέτη, για την ίδρυση Σώματος Συνοριακών 

Φρουρών, με την κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, με στόχο τη 

συστηματική, τη ριζική και με προοπτική, αντιμετώπιση του σοβαρού 

αυτού προβλήματος και, παραλλήλως, την τόνωση του αισθήματος α

σφαλείας των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης των παραμεθορίων περιοχών.

- Με την εντατικοποίηση και συστηματοποίηση των αστυνομικών ε

λέγχων στις παραμεθόριες περιοχές αποτράπηκε η παράνομη είσοδος 

σε χιλιάδες αλλοδαπούς και χιλιάδες, επίσης, Αλβανοί λαθρομετανά

στες συνελήφθησαν, σε άλλες περιοχές της Χώρας και προωθήθηκαν 

για απέλαση.

- Εφοδιασμός Αστυνομικών Αρχών (8 Υπηρεσιών σε πρώτη ςράση), 

που ασκούν καθήκοντα ελέγχου διαβατηρίων, με σύγχρονες συσκευές 

ανίχνευσης πλαστών εγγράφων, για την αποτροπή παράνομης εισόδου 

αλλοδαπών.

Καταπολέμηση ναρκωτικών:

- ενισχύθηκαν η στελέχωση και ο εξοπλισμός των ειδικών Υπηρε

σιών σε όλη τη Χώρα,

- ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση ενός ακόμη Τμήμα

τος Δίωξης Ναρκωτικών (Χανιά),

- διοργανώθηκε Εβδομάδα κατά των Ναρκωτικών σε συνεργασία με 

συναρμόδιους φορείς,

- ενημερώνεται η κοινή γνώμη και ειδικώτερα οι νέοι,

- σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες κατά των λαθρεμπόρων ναρ

κωτικών.

Τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα:

- μετεκπαιδεύεται το προσωπικό και στελεχώνονται οι υπηρεσίες 

με ειδικούς επιστήμονες,

- επιτυγχάνεται αποτελεσματική διεθνής αστυνομική συνεργασία, 

τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσο και σε διμερές επίπεδο,

- ενισχύθηκέ ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.:

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν ειδικές ομάδες ελέγχου οχημάτων 

και ατόμων σε κατάλληλα σημεία και ώρες, για τον εντοπισμό υπόπτων 

ατόμων, τη σύλληψη διωκομένων κλπ.

Αντιμετώπιση νέων μορφών εγκληματικότητας:

Ολοκληρώθηκαν μελέτες, σχεδιάστηκε η υποδομή και διατυπώθηκαν 

προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία, για την αντιμετώπιση νέων μορ

φών εγκλημάτων (νομιμοποίηση παρανόμων προσόδων κλπ.)

Προετοιμασία υποδομής:

Καταρτίστηκαν μελέτες και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της οργα

νωτικής και υλικοτεχνικής υποδομής, που απαιτείται, για την υλοποίηση 

των ακολούθων συμφωνιών και συνθηκών, με τελικό στόχο την κατα

πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και συναφών προβλημάτων:

1. Συμφω νία  SCHENGEN (Εθνικά Σύστημα Πληροφοριών  

SCHENGEN): Η συμφωνία αυτή προβλέπει κατάργηση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα των Χωρών, που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία 

αυτή, και ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, με παράλληλη 

ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών αυτών, ώ

στε να μην υπάρξει "έλλειμμα ασφαλείας" στις επικράτειές τους.

2. Συνθήκη του Μάαστριχτ: θεσπίζεται συνεργασία μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε καίριους τομείς αστυνομικού ενδια

φέροντος, όπως άσυλο, μετανάστευση, εγκληματικότητα, αστυνομική 

συνεργασία (σύσταση EURO POL).
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ζ . Ο δική Α σ φ ά λ ε ια

- Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι και τα μέτρα για την αποτελεσματι

κότερη αστυνόμευση των εθνικών οδών και την εξασφάλιση καλύτερων 

κυκλοφοριακών συνθηκών στα αστικό κέντρα.

- Διατυπώθηκαν προτάσεις και υποδείξεις μέτρων προς τα συναρ- 

μόδια Υπουργεία και αρμόδιους φορείς και αναπτύχθηκε στενότερη συ

νεργασία για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού 

προβλήματος και την επίτευξη μεγαλύτερης οδικής ασφάλειας.

- Εγιναν 1.870 ενημερωτικές διαλέξεις σε σχολεία, τις οποίες πα

ρακολούθησαν 128.000 μαθητές με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή των 

παιδιών, με παράλληλη διανομή έντυπου υλικού.

3. Μονάδα Δίωξης Ναρκωτικών (EUROPOL). Η μονάδα αυτή, 

που αποτελεί την πρώτη φάση για τη δημιουργία της EUROPOL, θα λει

τουργεί ως μή επιχειρησιακή ομάδα, επιφορτισμένη με την ανταλλαγή 

και την ανάλυση πληροφοριών, αναφορικά με το παράνομο εμπόριο 

ναρκωτικών, τις εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται με αυτό και 

τις δραστηριότητες της νομιμοποίησης παρανόμων προσόδων, που ε

πίσης σχετίζονται με αυτό και οι οποίες αφορούν δύο ή περισσότερα 

κράτη. Ο σκοπός της Μονάδας αυτής είναι να συνδράμει την Αστυνομία 

και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες στον τομέα αυτό, να αγωνισθεί πιο 

αποτελεσματικά, στο εσωτερικό των κρατών - μελών και μεταξύ τους, 

εναντίον των εγκληματικών δραστηριοτήτων.

4. Ιδρυση EUROPOL. Στόχος της EUROPOL είναι η βελτίωση, στα 

πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, της αποτελεσματικότητας των αρ

μοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών κατά την άσκηση των καθηκό

ντων τους, όσον αφορά την πρόληψη, την έρευνα, την αναζήτηση και 

τη δίωξη εγκλημάτων που προβλέπονται στη Συνθήκη αυτή και που α

φορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ώστε λαμβάνοντας υπόψη το 

εύρος, τη βαρύτητα και τις επιπτώσεις τους καθώς και την ύπαρξη 

συγκεκριμένων ενδείξεων ότι πιθανόν ενεργούνται στα πλαίσια εγκλη

ματικής δομής ή οργάνωσης, να απαιτούν μάλλον κοινή προσέγγιση πα

ρά μεμονωμένη δράση των κρατών μελών. Οι μορφές εγκληματικότη

τας των οποίων η πρόληψη, η διενέργεια σχετικών ανακρίσεων, η διε- 

ρεύνηση και η δίωξη υπάγονται στους στόχους της, είναι οι ακόλουθες: 

παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, παράνομη με

ταφορά και εμπόριο άλλων αντικειμένων των οποίων απαγορεύεται η 

μη ελεγχόμενη κατοχή ή η ελεύθερη κυκλοφορία, η σωματεμπορία, η 

απαγωγή και κράτηση ομήρων, η παραποίηση και η σοβαρή περίπτωση 

απάτης που διαπράττονται οργανωμένα, το εμπόριο αντικειμένων που 

έχουν κλαπεί ή αποκτηθεί με άλλες μορφές αξιόποινων πράξεων.

5. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία. Η Ελληνική Αστυνομία συ

νεργάστηκε αρμονικά και ισότιμα σε διάφορους τομείς (αντιμετώπιση 

τρομοκρατίας καταπολέμηση ναρκωτικών κ.λπ.), με τις Αστυνομίες άλ

λων χωρών και κυρίως με εκείνες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, μεταξύ των οποίων κατέχει επίζηλη θέση. Ταυτόχρονα συνε

χίστηκε η συνεργασία με τις Η.ΠΑ., το Ισραήλ και άλλες Χώρες. Τέλος 

υπογράφτηκαν διμερείς συμφωνίες με χώρες της πρώην Ανατολικής 

Ευρώπης. Κατευθυντήρια γραμμή αυτών των συνεργασιών είναι πάντο

τε η ισοτιμία, η αμοιβαιότητα και η βαθιά προσήλωση στο γράμμα και 

το πνεύμα της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και του Καταστατικού του Οργανισμού της INTERPOL, που απαγορεύει 

αυστηρά κάθε δραστηριότητα και παρέμβαση σε θέματα και υποθέσεις 

πολιτικού, στρατιωτικού, θρησκευτικού ή φυλετικού χαρακτήρα.

η. Β ελτ ίω σ η  του οργανω τικού  κα ι λε ιτουρ γ ικού  

σχήματος τ ω ν  Υ π η ρ εσ ιώ ν:

- Λειτούργησαν υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας,

- Λειτούργησαν ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες δίωξης εγκληματι

κότητας στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο,

- Ιδρύθηκαν Παραρτήματα της Σχολής Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή 

και την Ξάνθη,

- Αναδιαρθρώθηκαν οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ατ

τικής και Θεσσαλονίκης,

- Συστάθηκαν Σώματα (ομάδες) Ειδικών Αστυνομικών Ερευνητών και 

Διαπραγματευτών Κρίσεων,

- Αποδεσμεύθηκαν οι αστυνομικές αρχές από την εκτέλεση έργων 

ξένων προς την αποστολή τους και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλοτικό πρόγραμμα με τη λειτουρ

γία κοινωνικής υπηρεσίας στο Α.Τ. Χαλανδρίου, για την παροχή κοινω

νικών υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης και καταστολής της εγκλη

ματικότητας των ανηλίκων. Επίσης , ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός πιλο

τικού προγράμματος και επίκειται η τυπική ίδρυση δύο Πρότυπων Αστυ

νομικών Τμημάτων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που αποβλέπουν 

στη δυναμικότερη αστυνομική δράση, την επίτευξη καλύτερων αποτε

λεσμάτων και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με τη συν

δυασμένη και συντονισμένη αξιοποίηση των δυνάμεων, την εξοικονό

μηση προσωπικού και υλικοτεχνικών μέσων και την εξασφάλιση με

γαλύτερης ταχύτητας στις αστυνομικές παρεμβάσεις.
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θ. Α πλούστευσ η  μ εθ ό δ ω ν  και δ ια δ ικα σ ιώ ν

- Συνεχίστηκε το έργο της απλούστευσης μεθόδων και διαδικασιών, 

της κωδικοποίησης και τυποποίησης εντύπων και διαδικασιών, στα πλαί

σια του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της λειτουργικότητας των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Περιορίσθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιτυγχάνεται 

η απλούστευση, η ομοιομορφία στην αντιμετώπιση πολλών θεμάτων και 

η μείωση του χρόνου των συναφών ενεργειών, η καλύτερη και ταχύτε

ρη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εξοικονόμηση προσωπικού, με πα

ράλληλη ενίσχυση του μάχιμου τομέα αστυνόμευσης.

ι. Π λη ρ ο φ ο ρ ική  ·  Μ ηχανοργάνω ση:

- Παραλήφθηκε νέος εξοπλισμός πληροφορικής και πραγματο

ποιήθηκε ένα γιγαντιαίο και πρωτοποριακό έργο ανάπτυξης και επέκτα

σης των εφαρμογών της στο χώρο της Αστυνομίας.

- Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση για την προμήθεια του απαραί

τητου εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen.

- Προωθήθηκε το θέμα της προμήθειας και εφαρμογής του Αυτό

ματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.

- Αρχισε η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ασύρματης επικοι

νωνίας περιπολικών αυτοκινήτων και κεντρικού Η/Υ, με την εγκατάστα

ση ασύρματων τερματικών σε περιπολικά για την άμεση άντληση πλη

ροφοριών.

ια . Υ λικοτεχνικός εξοπλισμός

- Εγκρίθηκε, ύστερα από αίτημα δεκαετιών, η αγορά των δύο πρώ

των ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενίσχυση της 

επίγειας αστυνόμευσης.

- Εγινε προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας ψηφιακής κρυπτοφώνη

σης (για ορισμένες υπηρεσίες της Αττικής, σε πρώτη φάση).

- Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και άλλων τριακοσίων αλεξίσφαιρων 

γιλέκων για τον εφοδιασμό των αστυνομικών και προγραμματίσθηκε και 

η προμήθεια και άλλων ακόμη.

- Πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός των υπηρεσιών τροχαίας με τις 

πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου μέθης οδηγών.

- Εγκαταστάθηκε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στη Θεσσαλονίκη, με 

σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της συμ

πρωτεύουσας.

- Εγκαταστάθηκε Σύστημα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη Διεύθυν

ση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ ΥΑΤ., με σκοπό τον εκσυγχρο

νισμό της επικοινωνίας με τις Αστυνομίες των Ευρωπαϊκών Χωρών.

- Επιδιώκεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των υπηρεσιών της Ελλη

νικής Αστυνομίας στις παραμεθόριες και άλλες ευαίσθητες περιοχές 

της Χώρας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ιδιαίτερης 

σημασίας αστυνομικών προβλημάτων Ικαταπολέμηση ναρκωτικών, λα

θρομετανάστευση, οδική ασφάλεια, τουριστική αστυνομία κ,λη.Ι

ιβ. Λ ήψ η  α π ο τελεσ μ α τ ικώ ν  α σ τυνομ ικώ ν μέτρω ν

Αποτελεσματικό αστυνομικά μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας 

λήφθηκαν σε διάφορες και ιδιαίτερης σημασίας εκδηλώσεις, από τα 

οποία αναδείχθηκε και η ποιότητα των ελληνικών αστυνομικών δυνά

μεων. Μνημονεύονται οι περιπτώσεις των εκλογικών αναμετρήσεων, 

κατά τις οποίες εξασφαλίστηκε υποδειγματική τάξη και παρασχέθηκε 

πολύτιμη συνδρομή στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Δι

καιοσύνης και η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών των Χωρών της Ευρω

παϊκής Ενωσης στην Κέρκυρα, όπου η τελειότητα και η αποτελεσματι- 

κότητα των αστυνομικών μέτρων εντυπώσιασε πραγματικά και προκά- 

λεσε ευμενέστατα σχόλια.

Επίμετρο

Η ενδεικτική και συνοπτική περιγραφή μέτρων και επιτευγμάτων δεν 

είναι δυνατό, βέβαια, να αποδώσουν, σε όλες τις διαστάσεις το έργο 

που εηιτελέστηκε μέσα στο 1994. Είναι, όμως, προφανές ότι πείθουν 

οποιονδήποτε αντικειμενικό, καλόπιστο και γνώστη των αστυνομικών 

πραγμάτων κριτή, για το μέγεθος της προσφοράς που επισφραγίστηκε 

με το τίμιο και αθώο αίμα γενναίων αστυνομικών. Πείθουν κάθε αντι

κειμενικό και καλόπιστο κριτή ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι αυτή 

που ορισμένοι, άκριτα ενδεχομένως ή και κακόβουλα παρουσιάζουν.

Είναι βέβαιο ότι η μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση των προσπα

θειών των στελεχών και των απλών μελών του Σώματος θα συμβάλ

λουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση του κύρους του Σώματος και την 

περαιτέρω ουσιαστική καταξίωσή του, τόσο μεταξύ της ελληνικής κοι

νωνίας όσο και διεθνώς, στα πλαίσια του διεθνούς αστυνομικού συνα

γωνισμού. Μια τέτοια αναβάθμιση της προσφοράς του Σώματος ση

μαίνει ταυτόχρονα και μεγαλύτερη καταξίωση των αστυνομικών στην 

ελληνική κοινωνία, με όλα τα ευμενή για όλους επακόλουθα. □

*  To κείμενο αυτό αποτελεί περίληψη του "Γενικού Απολο
γισμού Εργου του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας έτους  

1994" του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
κ. Μανόλη Χουρδάκη.
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Π ο λ ί τ ε ς
κ α ι  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί :  

κ α θ ή κ ο ν τ α  
κ α ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς

Η καλή  ο ρ γ ά ν ω σ η  μ ιας Α σ τ υ ν ο μ ία ς  

που β ρ ί σ κ ε τ α ι  στην υ π η ρ ε σ ί α  του π λ η θ υ σ μ ο ύ  

και σ έ β ε τ α ι  τις δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  α ξ ίε ς ,  

σ υ ν ι σ τ ά  μια από  τις π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  

της ε ύ ρ υ θ μ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  των  νό μ ω ν .

Οι κανόνες της αστυνομικής επ ιχε ίρ ησ ης

Τρεις κανόνες έχουν θεσπιστεί και απαιτούνται για κάθε αστυνομική 

επιχείρηση:

- Η Αστυνομία επεμβαίνει πάντοτε κάτω από την ευθύνη 

των Αρχών, που ζητούν την υποστήριξή της.

- Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμά

των και των ατομικών ελευθεριών του πολίτη πρέπει να κα

τευθύνουν την δράση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας.

- Η προσφυγή στην αντιδικία και την καταστολή δεν δικαιο

λογείται παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, καθορισμένες από 

τον νάμο.

Σε όσες περιοχές κοινής ευθύνης αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ 

των διαφόρων Αρχών και των Υπηρεσιών της Αστυνομίας ο συντονι

σμός και η αμοιβαία σύμπτωση απόψεων πρέπει να διαμορφώνονται 

σε τέτοια μορφή, ώστε το ερώτημα της πολιτικής ευθύνης και της δικα

στικής αλληλοβοήθειας να είναι πάντοτε σε όφελος των αστυνομικών.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το ευαίσθητο 

ζήτημα της Επικοινωνίας που αφορά άμεσα τον πολίτη και τις σχέσεις 

του με τον αστυνομικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Ο 

νομοθέτης φαίνεται να θέλει να προσδιορίσει κάθε μία από τις αρμο

διότητες των Υπηρεσιών της Αστυνομίας. Πράγματι με σκοπό την επί

τευξη των επιδιωκομένων σκοπών της η Αστυνομία νομιμοποιείται να 

ενεργεί ελέγχους και να κάνει χρήση βίας.

Μερικές φορές ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει ειδικότερες μορφές. 

Δεδομένου, ότι τέτοιες Αστυνομικές επεμβάσεις προϋποθέτουν ανα

γκαστικά τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων, γι' αυτό το λόγο 

περιγράφονται με σαφήνεια και λεπτομερή τρόπο από τον νόμο. Σαν 

τέτοιες επεμβάσεις μπορούμε να απαριθμήσουμε τον έλεγχο των στοι

χείων ταυτότητας την έρευνα και τη σύλληψη πολιτών, την έρευνα κα

τοικιών και αυτοκινήτων, την κατάσχεση αντικειμένων κ,λπ.

Τα καθήκοντα επαγρύπνησης κα ι ελέγχου

Στην προσπάθεια της, η Αστυνομία, για την διατήρηση της τάξης και 

το σεβασμό των νόμων, μπορεί να πραγματοποιεί, χωρίς (περιορισμό) 

εξουσιοδότηση ελέγχους σε χώρους προσιτούς στο κοινό, σε εγκα- 

ταλελειμένα οικήματα και γενικά σε κάθε χώρο στον οποίο η είσοδος 

και η παραμονή δεν απαγορεύεται από διάταξη νόμου.

Κ αλημέρα κ ύ ρ ιε , την ταυτότητά σας ...παρακαλώ !

Ενας Αστυνομικός θα πρέπει να έχει πάντα επαρκώς δικαιολογημέ

νους λόγους, για να πραγματοποιήσει εξακρίβωση των στοιχείων ταυ

τότητας ενός ατόμου. Ο νόμος (κανονισμός) απαριθμεί τους λόγους αυ

τούς και προσδιορίζει με σαφήνεια τις περιστάσεις κάτω από τις ο-
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ποιες ο Αστυνομικός μπορεί να προβεί σε μία εξακρίβωση, ενδεικτικά 

αναφέρουμε:

- Σε κάθε άτομο το οποίο διέπραξε μια παράβαση ή σε κάθε άτομο 

το οποίο καταλαμβάνεται να αδικοπραγεί

- Σε κάθε άτομο για το οποίο υπάρχουν αιτιολογημένες υποψίες να 

πιστεύουμε σε σχέση, με τη γενική συμπεριφορά του Ιπχ. κάποιος ο 

οποίος μόλις πήδηξε από μία μάνδρα), την κατοχή αντικειμένων Ιπχ. 

βρέθηκε κατά την έρευνα να φέρει μαχαίρι), τις περιστάσεις σε σχέση 

με το χρόνο και το τόπο (π.χ. βρέθηκε να περιφέρεται άσκοπα νύχτα 

σε ένα δρόμο όπου διαπράχτηκε ένα έγκλημα), την αυξημένη πιθανό

τητα να αναζητείται, να ετοιμάζεται να διαπράξει μία παράνομη πράξη, 

ή να θέλει να διαταράξει την δημόσια τάξη ή ήδη το έχει κάνει.

- Σε κάθε άτομο το οποίο συμμετέχει σε συνάθροιση η οποία σύμ

φωνα με τις περιστάσεις προβλέπεται να επιχειρήσει να εισέλθει σε 

προστατευμένη περιοχή ή χώρο.

- Σε κάθε άτομο το οποίο θέλει να περάσει τα σύνορα.

Εάν λοιπόν υπάρχει ένας αιτιολογημένος αστυνομικός λόγος - από 

αυτούς που αναφέραμε προηγούμενους - για έναν έλεγχο, η Αστυνομία 

μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητα ενός ατόμου.

Ετσι ένα αίτημα αυτής της μορφής μπορεί να δρομολογηθεί από τον 

Αστυνομικό προς τον πολίτη, χωρίς ο Αστυνομικός να είναι υποχρεω

μένος να κοινοποιήσει στον πολίτη τον λόγο του ελέγχου.

Μόνο η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να κρίνει εάν ο έλεγχος 

είναι δικαιολογημένος ή ΟΧΙ. Το δελτίο ταυτότητας του πρέπει να πα

ραδίνεται κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ελέγχου. Δεν αρκεί να επι

δεικνύεται απλώς! Ο αστυνομικός δεν πρέπει να επιστρέφει την ταυ

τότητα παρά μόνο μετά από αναγκαίο χρόνο που χρειάζεται για την 

εξακρίβωση του ατόμου.

Ο νόμος προβλέπει ότι κάθε πολίτης πρέπει να φέρει το δελτίο ταυ

τότητας του. Σε αρνητική περίπτωση αυτός μπορεί να αποδείξει την 

ταυτότητα του με κάποιο άλλο τρόπο πχ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης, 

με κάποιο επίσημο έγγραφο ή επικαλούμενος την μαρτυρία ενός αξιό

πιστου προσώπου. Είναι προφανές ένας έλεγχος της ταυτότητας με 

έναν από αυτούς τους τρόπους μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρό

νο.

Εκείνος που δεν μπορεί ή δεν θέλει να θεμελιώσει την ταυτότητα 

του, μπορεί να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τον Αστυνομικό στο τμήμα 

για τον απαραίτητο προς εξακρίβωση χρόνο. Αυτή η χρονική περίοδος 

δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 12 ώρες.

Κύριε Α σ τυ φ ύ λα κα , την ταυτότητά σας π αρ ακαλώ !

Ο Αστυνομικός με πολιτική περιβολή, ο οποίος ενεργεί εξακρίβωση 

στοιχείων ενός ατόμου πρέπει να θεμελιώνει την ιδιότητά του.

Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να είναι βέβαιος ότι έχει να κάνει πράγ

ματι με Αστυνομικό. Ετσι όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες γί

νεται ο έλεγχος το επιτρέπουν, ο Αστυνομικός μπορεί να επιδεικνύει 

την Αστυνομική του ταυτότητα. Είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθεί 

ο πολίτης ότι αναφέρεται σε Αστυνομικό.

Οταν ένας Αστυνομικός με πολιτική περιβολή, ή με στολή ακόμα 

πραγματοποιεί μια επίσκεψη σε σπίτι πρέπει να επιδείξει την Αστυνο

μική του ταυτότητα. Εάν δύο Αστυνομικοί παρουσιαστούν σ' ένα σπίτι 

μόνο ο ένας από τους δύο πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του.

Χωρίς αμφιβολία ο Αστυνομικός δεν έχει πάντοτε την δυνατότητα 

κατά την ενέργεια ενός ελέγχου η μιας επέμβασης, να επιδείξει την 

ταυτότητά του, πχ. κατά τη διάρκεια της σύλληψης ενός επικίνδυνου 

κακοποιού. Είναι δικαιολογημένος να επιδείξει αυτή μόνο μετά την Α

στυνομική επέμβαση και αφού έχει εξασφαλίσει την επιτυχία του επι- 

διωκόμενου σκοπού.
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Σ ω μ α τ ική  έρευνα

Βασική αστυνομική διαδικασία, η σωματική έρευνα, ενός προσώπου 

(πραγματοποιούμενη πάντοτε από Αστυνομικό ιδίου φύλου), λαμβάνει 

διάφορες μορφές με απώτερο σκοπό την επίτευξη του στόχου της 

έρευνας.

Ο Αστυνομικός μπορεί να προβεί σε σωματική έρευνα σ' ένα άτομο 

το οποίο έχει συλληφθεί, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια ενός Α

στυνομικού ελέγχου όταν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι αυτό το άτομο 

μεταφέρει όπλο, ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο ή ναρκωτικά. Μια τέτοια 

έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ψιλάφισμα στο σώμα και στα 

ενδύματα του υπόπτου, αλλά επίσης και σε έλεγχο των αποσκευών, 

της τσάντας της βαλίτσας και σε ρούχα που περιέχονται σ' αυτά. Η 

έρευνα δεν μπορεί να διαρκεί παραπάνω από τον αναγκαίο χρόνο σε 

πρόσωπα και αντικείμενα.

Τα α π οδε ικτ ικά  σ το ιχ ε ία  

μιας ερευνούμενης  παράβασης
Σε περίπτωση σύλληψης ή όταν οι περιστάσεις και τα αποδεικτικά 

στοιχεία που βρέθηκαν στο άτομο το επιτρέπουν, ο Αστυνομικός προ- 

χωρά σε δικαστική έρευνα.

Η δικαστική έρευνα πραγματοποιείται ομοίως με ψιλάφισμα του σώ

ματος και των ενδυμάτων του ατόμου. Σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί 

μερικές φορές το άτομο που ερευνάται να γυμνώνεται με σκοπό τον 

καλύτερο έλεγχο των ενδυμάτων και του σώματος.

Οταν ένα άτομο φυλακίζεται ή κρατείται σε Αστυνομικό τμήμα πραγ

ματοποιείται σωματική έρευνα με σκοπό τον έλεγχο των αντικειμένων 

που φέρει μαζί του, ώστε να μην μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει σε 

ενδεχόμενη δραπέτευσή του. Δια το σκοπό αυτό τα άτομο μπορεί να 

υποχρεωθεί σε γύμνωση.

Η έρ ευνα  αυτοκινήτω ν

Ενα όχημα το οποίο βρίσκεται σε δημόσιο δρόμο, σε δημόσιο χώρο, 

ή σε χώρο που έχει πρόσβαση το κοινό μπορεί να ελεγχθεί και σε 

περίπτωση ανάγκης να ερευνηθεί, όταν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεί

ξεις ότι το όχημα χρησιμοποιείται για παράνομες πράξεις.

Σε τέτοια περίπτωση πλέον μιλάμε για δικαστική έρευνα διότι πλέον 

υπάρχει ουσιώδης σχέση και συνάφεια μεταξύ οχήματος και εγκλημα

τικής πράξης. Ενα όχημα το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν κα

τοικία και το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για παράνομες πράξεις, δεν 

μπορεί να ερευνηθεί παρά μόνο εάν υπάρχει ένταλμα κατ' οίκον έρευ

νας.

Επίσης μπορεί να ερευνηθεί από την Αστυνομία όχημα για το οποίο 

υπάρχουν αιτιολογημένες ενδείξεις ότι χρησιμεύει για να παρέχει προ

στασία σε αναζητούμενα άτομα με σκοπό τη διαφυγή τους από την 

σύλληψη.

Το ίδιο συμβαίνει για ένα όχημα για το οποίο υπάρχουν ουσιώδεις 

ενδείξεις ότι χρησιμεύει για την μεταφορά αντικειμένων τα οποία είναι 

επικίνδυνα για την δημόσια τάξη Ιπχ. όπλα, εκρηκτικά κλπ.).

Τέτοιοι έλεγχοι δεν μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο χρόνο, απ' 

ότι απαιτούν οι περιστάσεις.

Τέλος ένας Αστυνομικός μπορεί να ερευνήσει ένα όχημα ακόμα και 

στη περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός αρνείται τον έλεγχο της ο

δικής συμπεριφοράς του οχήματος του σύμφωνα με τις επιταγές του 

Κ.Ο. Κ.

Η έρ ευνα  σ ε  κα το ικ ία
Μία κατοικία μπορεί να ερευνηθεί στο πλαίσιο της εξακρίβωσης 

μιας πληροφορίας ή μιας δικαστικής έρευνας. Αναγκαία προϋπόθεση

είναι η ύπαρξη εντάλματος κατ'οικων ερεύνης από εισαγγελέα.

Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την παραπάνω προϋπό

θεση, μόνον όταν ο ιδιοκτήτης με δική του θέληση δώσει την άδεια για 

το σκοπό αυτό.

Η Αστυνομία μπορεί εν τούτοις να ερευνήσει μια κατοικία χωρίς νο

μικές διατυπώσεις. Εαν η επέμβαση επιβάλλεται ένεκα σοβαρής επικεί

μενης συμφοράς, καταστροφής ή άλλων ολέθριων καταστάσεων ή ό

ταν η ζωή και η φυσική ακεραιότητα προσώπων απειλείται σοβαρά πχ. 

συναγερμός εξ' αιτίας μιας βόμβας ή κίνδυνος έκρηξης, ή διαρροή αε

ρίου.

Λαμβανομένων υη' όψη τέτοιων κινδύνων η έρευνα μπορεί να πραγ

ματοποιηθεί νύχτα ή ακόμα και όταν λείπει ο ιδιοκτήτης.

Δ ιά φ ο ρ α  α ντ ικε ίμενα
Ο κανονισμός της Αστυνομίας προβλέπει σχετική διαδικασία όσον 

αφορά ύποπτα αντικείμενα ή είδη τα οποία βρέθηκαν σε δημόσιους χώ

ρους και τα οποία μπορεί να υποκρύπτουν κινδύνους για πρόσωπα και 

αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι κατ' αρχάς εξακριβώνεται η πιθανότητα κιν

δύνου και σε θετική περίπτωση εξουδετερώνεται ενώ σε αρνητική πε

ρίπτωση αναγράφεται και παραμένει στη διάθεση του ιδιοκτήτη του, 

εκτός αν η υφή του επιτάσσει άμεση καταστροφή για λόγους δημόσιας 

υγείας. Σ' αυτές τις περιπτώσεις συγκαταλέγεται και η έρευνα των Α

στυνομικών για αντικείμενα τα οποία είναι απαγορευμένα να εισαχθούν 

σε δημόσιους χώρους, διότι ενέχουν κινδύνους για πρόσωπα και αγαθά.

Τέτοιες Αστυνομικές ενέργειες πραγματοποιούνται σε περίπτωση 

μαζικών συγκεντρώσεων, αθλητικών συγκεντρώσεων ή φεστιβάλ. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τον εντοπισμό 

μπουκαλιών που περιέχουν αλκοόλ ή αντικειμένων που μπορεί να ηρο- 

καλέσουν τραυματισμό.

Η χρ ήσ η  βίας

όχι αλόγ ιστα , αδ ικα ιολόγητα κα ι παράνομα
Κατά την διάρκεια των Αστυνομικών επεμβάσεων όταν οι περιστά

σεις το απαιτούν, οι Αστυνομικοί νομιμοποιούνται να χρησιμοποιήσουν 

εξαναγκασμό ή βία. Ο εξαναγκασμός ή η βία κυμαίνεται από την ακινη- 

τοποίηση με μία λαβή εως τη χρήση πυροβόλων όπλων. Για τη χρήση 

των όπλων εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες οι οποίοι περιγράφονται 

λεπτομερώς από τον νόμο.

Κατ' αρχάς ο Αστυνομικός πρέπει να προειδοποιήσει ότι πρόκειται 

να χρησιμοποιήσει το όπλο του, εκτός στο μέτρο εκείνο, που η αστυ

νομική επέμβαση δεν το επιτρέπει.
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Μερικές περιπτώσεις που νομιμοποιούν την χρήση όπλων από τους 

αστυνομικούς είναι

- Στην περίπτωση της νόμιμης άμυνας για την προστασία του ίδιου 

ή άλλων προσώπων.

- Εναντίον οπλισμένων ατόμων οι οποίοι διέπραξαν έγκλημα και οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν ή συμπεραίνεται ότι θα χρησιμοποιήσουν τα ό

πλα τους εναντίον προσώπων.

- Εάν δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά για να εξασφαλίσει την 

προστασία προσώπων ή θέσεων ή χώρων ή την μεταφορά αντικειμέ

νων πολύτιμων ή επικινδύνων.

- Εάν δεν μπορούν να προστατεύσουν διαφορετικό πρόσωπα τα ο

ποία τους έχουν εμπιστευθεί στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας Ιπχ. 

την προστασία ενός σημαντικού μάρτυρα).

Αλληλοβοήθεια  -  μια αμο ιβα ία  ηθ ική  υ π ο χ ρ έω σ η

Οταν ένας Αστυνομικός ή άλλα άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο ο Α

στυνομικός μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια ή συμπαράσταση σε πα- 

ρευρισκόμενα άτομα. Η βοήθεια αυτή μπορεί να συνίσταται στο ότι ο 

πολίτης θέτει έστω και το τηλέφωνο του στη διάθεση μιας διαδικασίας 

βοήθειας ή παρέχει χώρο και τρόπο για την μεταφορά τραυματιών.

Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών κατά τα οποία ο πολίτης αρ- 

νείται τέτοια βοήθεια θα πρέπει να εξηγεί τους λόγους. Η βοήθεια ε- 

νοείται ότι δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα 

του πολίτη που παρέχει βοήθεια.

Α σ τυνομ ικο ί, δ ε ίξ τε  το παράδειγμα!

Εκτός από το καθήκον της επαγρύπνησης για την τήρηση και το σε

βασμό των νόμων, την πρόληψη των εγκλημάτων και την προστασία 

προσώπων και αγαθών,ο Αστυνομικός υποχρεούται να δίνει βοήθεια σε 

κάθε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω οι Υπηρεσίες της Αστυνομίας 

καλούνται να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο. Στην πράξη και συχνά είναι 

"δέκτες" στους οποίους οι πολίτες απευθύνονται 24 ώρες το 24ωρο.

Βέβαια οι Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν 

εξειδικευμένους θεσμούς ή πρόσωπα αλλά επίσης δεν μπορούν να πα

ραμείνουν αδιάφοροι στις διάφορες εκδηλώσεις της ανθρώπινης αγω

νίας. Ετσι εκτός από την περίπτωση της βοήθειας του θύματος η οποία 

υπάγεται στην ευρυτέρα αρμοδιότητα της, η Αστυνομία μπορεί να παίρ

νει επείγοντα μέτρα σε ειδικές περιπτώσεις, μέτρα για τα οποία, κα

νένας νόμος δεν της απαγορεύει την ενέργεια, με στόχο την συμπα

ράσταση του πολίτη. □

Επιμέλεια: Υπαστυνόμου Α ' Αλέξανδρου Δενέκου

ΒΙΟΊΈΧΝΙΛ-ΚΛΤΛΣΤΙ1ΜΛ
Ιφιγένειας 84-86,
176 72, Κ αλλιθέα  

(π λ η ο ίο ν  Τ α χυδρομ είου ) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555

Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 9  - Φεβρουάριος 1 9 9 5



Σύγχρονη τεχνολογία

Επιχείρηση
"ΟΔΥΣΙΕΑΣ"

του Υπαστυνόμου Α ' Γεω ργίου Δήμου, 

Τεχνικού  Τ η λεπ ικο ινω ν ιώ ν  και Τηλεματικής

Χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου της Αστυνομίας είναι ο σχεδια- 

σμός και η λήψη μέτρων τάξης, τροχαίας και ασφάλειας κατά τη διάρ

κεια των διαφόρων εκδηλώσεων και σημαντικών γεγονότων στο πλαί

σιο της κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου.

Για παράδειγμα, γεγονότα όπως η πρόσφατη επίσκεψη/περιοδεία 

του Οικουμενικού Πατριάρχη στα Δωδεκάνησσα, συναντήσεις διαφό

ρων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης εντός της Ελληνικής Επικρά

τειας, το πολυσυζητημένο συνέδριο κορυφής της Κέρκυρας, σημαντι

κές ποδοσφαιρικές συναντήσεις και άλλα σημαντικά γεγονότα, προϋ

ποθέτουν ένα σύνθετο πλέγμα μέτρων, ο καλός σχεδιασμός των ο

ποίων προδικάζει επιτυχή έκβαση σε κάθε περίπτωση.

Εκείνο, που δεν είναι γνωστό και που "ξενίζει" οπτικά και ακουστικά 

στον αναγνώστη, είναι το γεγονός ότι πέρα από τα γνωστά και καθιε

ρωμένα μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας που σχεδιάζονται σε κά

θε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε στο παράδειγμα, λαμβάνονται α- 

παραιτήτως και μέτρα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ των παρα

πάνω μέτρων. Αλλά, είναι καλλίτερα να δούμε τα μέτρα "τηλεπικοινω

νιακής κάλυψης" που σχεδίασε και έλαβε η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρ

μογών Ν.Ε. (ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε.) για τη σύνοδο κορυφής της Ελληνικής Προεδρίας 

στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1994:

Στις αρχές Μαίου του 1994, αστυνομικοί/τεχνικοί τηλεπικοινωνιών 

της ΔΙ.Τ.Ε.ΝΕ. πήγαν στην Κέρκυρα, όπου επιθεώρησαν τα επικοινωνιακά 

δίκτυα της Αστυν. Διεύθυνσης, είχαν συνεργασία με τους Αξιωματικούς 

της Διεύθυνσης αυτής και με βάση τα αποτελέσματα ενόργανων με

τρήσεων ραδιοεπικοινωνίας και δοκιμών ραδιοκάλυψης που πραγματο

ποίησαν, υπέβαλαν σχέδιο τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της συνόδου κο

ρυφής, στο οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνονταν και η αμφίδρομη 

οριζόντια επικοινωνία με τρίτες εν μέρει εμπλεκόμενες υπηρεσίες ό

πως: Υπουργείο Εξωτερικών, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστικό Σώμα, Δα- 

σοπυροσβεστική υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κλπ.

Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουρ

γείου και η υλοποίησή του άρχισε με την μετακίνηση και εγκατάσταση 

κινητής μονάδας τηλεπικοινωνιών της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε. στο λόφο της Α- 

ναλήψεως Κέρκυρας (σημείο που είχε επιλεγεί κατά την αυτοψία του 

νησιού τον Μάιο του 1994), την 16/06/1994.

Η κινητή μονάδα ήταν επανδρωμένη με έναν αστυνομικό, ειδικό σε 

θέματα HF/S5B (Ραδιοτηλετυπία), έναν αστυνομικό, ειδικό σε θέματα ε

πισκευής ασυρμάτων παντός τύπου (αυτοκινήτων, φορητών κλπ.), έναν 

αστυνομικό, ειδικό σε θέματα εγκατάστασης δικτύων (σταθμών βά

σεων, αναμεταδοτών κλπ.), ειδικό σε θέματα επισκευής τηλετύπων και 

τηλετυπικών κέντρων, έναν αστυνομικό, ειδικό σε θέματα τηλεφ. συν

δέσεων και έναν αστυνομικό, οδηγό βαρέων οχημάτων, ο οποίος είχε 

επιφορτισθεί και με την 24ωρη φρούρηση της Μονάδας.

Ο σχεδιασμός, η ευθύνη ανάπτυξης των δικτύων επικοινωνίας και ο 

συντονισμός της όλης επιχείρησης, που είχε λάβει το όνομα: ΌΔΥΣ- 

ΣΕΑΣ" ανατέθηκε σε Αξιωματικό της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε., ειδικό σε θέματα τηλε

πικοινωνιών, ο οποίος κάλυπτε και το τμήμα δορυφορικών επικοινωνιών 

της Μονάδας. Με την εγκατάσταση της μονάδας στο λόφο της Ανά

ληψης και αφού λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για πρόληψη/αντιμετώ- 

πιση πυρκαιάς και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, αναπτύχθη

καν τα διάφορα δίκτυα επικοινωνιών (κεραίες, γραμμές, γειώσεις, αλ- 

ληλοεπικαλύψεις πηγών τροφοδοσίας κλπ.) και έγιναν τα προβλεπόμενα 

TESTS επαφής και ραδιοκάλυψης με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

Επί της κινητής μονάδας εγκαταστάθηκε σταθμός βάσηςνΗΕ, πολυ- 

διαυλικός, με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, μέσω του οποίου δια

πιστώθηκε η πλήρης ραδιοκάλυψη της νήσου, τόσο από πλευράς σταθ

μών αυτοκινήτου, όσο και από πλευράς φορητών σταθμών. Στη χρήση 

δόθηκαν ως βασικά κανάλια λειτουργίας τα 26, 27 και 28 και υπήρχαν 

για άμεση διάθεση άλλα 12 κανάλια.
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2. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ:

Αναπτύχθηκε δίκτυο εφεδρικής ραδιοκάλυψης στα κανάλια: 34 (Α

χίλλειο) και 68 (όρος Παντοκράτωρ), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για βοη

θητικές επικοινωνίες, αλλά ευρίσκονταν πάντα σε αναμονή για άμεση 

χρήση σε περίπτωση πτώσης του κύριου δικτύου.

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ:

Αναπτύχθηκε και τέθηκε σε ετοιμότητα άμεσης χρήσης ένα πλήρες 

ραδιοδίκτυο άλλης ζώνης συχνοτήτων, που εηρόκειτο σύμφωνα με το 

σχέδιο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση παρεμβολών, πτώσης κλπ. του 

κύριου και του εφεδρικού συστήματος επικοινωνίας (ηερ. 1 και 2).

4. ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε αναμονή χρήσης δύο ειδικά ραδιοδί-

κτυα υψίστης ασφαλείας ψηφιακής μετάδοσης, για κάλυψη των τηλε

πικοινωνιακών αναγκών των υπηρεσιών ασφαλείας των Προέδρων Δη

μοκρατίας και Κιβέρνησης.

5. ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος αυτού (Ραδιο- 

τηλετυπία μέσω HF/SSB) πραγματοποιήθηκε απ'ευθείας επαφή με το 

κέντρο Ραδιοτηλετυπίας της Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα), δηλαδή ε

παφή αμφίδρομης μεταβίβασης τηλετυπικής αλληλογραφίας και τέθηκε 

σε μόνιμη αναμονή για άμεση χρήση σε περίπτωση απώλειας ή πτώσης 

του ενσύρματου δικτύου διεξαγωγής της τηλετυπικής αλληλογραφίας 

(μέσω γραμμών Ο.Τ.Ε.), ή διακοπής της ΔΕΗ στο νησί.

6. ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική επαφή μεταφοράς δεδομένων με

ταξύ του συστήματος της μονάδας και της έδρας (Αθήνα) μέσω του 

σταθμού αναμετάδοσης των Γερανείων με θετικό αποτέλεσμα (πρωτ. 

επικοινωνίας V 23 και ραδιοδια/αποδιαμορφωτές κατασκευής 

ΔΙ.Τ£.Ν£./3ου).
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7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΩΝΗΣ ΠΑΛ. ΔΙΚΤΥΟΥ 40ΜΗΖ:

Το σύστημα αυτό τέθηκε σε λειτουργία επ' της κινητής μονάδας για 

να εξυπηρετήσει μικρό αριθμό αυτοκινήτων και δικύκλων, που έφεραν 

ασύρματο παλαιού τύπου (40 ΛΛΗΖ) και μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα 

από περιφερειακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ακόμη τα δίκτυα αυ

τά και

8. ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τέθηκε σε λειτουργία και έγιναν επαφές μεταφοράς δεδομένων σε 

μεγάλες ταχύτητες μέσω των δορυφόρων Ατλαντικού και Ινδικού Ω

κεανού IAOR και IOR του οργανισμού INMARSAT) μεταξύ Κέρκυρας και 

Αθήνας και Κέρκυρας και Βρυξελλών, με τον κινητό σταθμό δορυφο

ρικής επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας τύπου STD-C που διαθέτει 

η κινητή μονάδα τηλεπικοινωνιών της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ  ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι η 

πρώτη υπηρεσία στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε κινητά δο

ρυφορικά σταθμά ζηράς STANDARD C (το σύνολο σχεδόν των χρη

στών συστημάτων επικοινωνίας STD-C αναφέρεται στη ναυτιλία).

Με τα συστήματα επικοινωνίας που ηεριγράφονται, η κινητή μονάδα 

τηλεπικοινωνιών της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε. είχε την δυνατότητα και την ικανότητα 

να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη τηλεπικοινωνιακής κάλυψης ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ακόμη και στο σενάριο της ολικής απώλειας Δ.ΕΚ και Ο.Τ.Ε., 

πράγμα που το επέτρεπε η εναλλακτικότητα και η ευελιξία των διαφό

ρων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλά κυρίως η πλήρης αυτονομία 

της μονάδας σε ενέργεια (Δ.Ε.Η., ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 5KW, ΗΛΟΈΝΝΗΤΡΙΕΣ 7Α, 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 440 ΑΗ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΝΤΗΖΕΛ) 

και η άμεση και συνεχής παρουσία των αστυνομικών/τεχνικών τηλεπι

κοινωνιών επ' των συστημάτων καθόλο το 24ωρο και για όλες τις η

μέρες της συνόδου.

Η μονάδα είχε, επσης, στη διάθεσή της ένα ειδικό όχημα του Υ

πουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με πλήρη εξοπλισμό ραδιογω- 

νιομέτρησης και ένα αστυνομικό αυτοκίνητο για βοηθητικές εργασίες 

και εγκαταστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, πολλά ήταν τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα που 

ανέβηκαν στο "λόφο” για επισκευή ή ρύθμιση του ασυρμάτου των ή 

κάποιου φορητού ασυρμάτου, ή του φάρου ή της σειρήνας. Για πολύ 

καιρό θα παραμείνει στη μνήμη οδηγών και πληρωμάτων το 

κωδικό άνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ ή ΛΑΕΡΤΗΣ ή ΜΙΝΩΑΣ ή ΛΟΦΟΣ, που 

αντιστοιχούσε στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, ή σε συ

γκεκριμένο αστυνομικά/τεχνικά της μονάδας (φωτο. επάνω).
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Εκτός από την δυνατότητα επισκευών που είχε η κινητή μονάδα, 

προσέφερε και ουσιαστική βοήθεια στους εκφωνητές του κέντρου ως 

εξής: Κάθε ασθενικό σήμα (ρορητού ασυρμάτου που οφείλονταν σε 

"πεσμένη" μπαταρία, ή σε δυσμενές περιβάλλον (υπόγειο πλοίου, ασαν

σέρ κ.λη.) και που δεν ήτο κατανοητό στο κέντρο, αναδεικνύονταν 

πλήρως στον εφεδρικό σταθμό της μονάδας που χρησιμοποιούσε προς 

τούτο ειδική κεραία (BEEM MOTOR DR. απολαβής 14DBD) και μεταβιβά

ζονταν στο κέντρο.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης ΌΔΥΣΙΕΑΓ ήταν απόλυτα θετικό, 

εκτός ενός περιστατικού το οποίο ΚΑΚΟΣ χρεώθηκε στην αποτελεσμα- 

τικότητα και το σχεδίασμά της μονάδας, που έχει ως εξής:

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, πρωθυπουργός μεγάλου κρά

τους της Ε.Ε. μετέβαινε θαλασσίως προς τους ΟΘΩΝΟΥΣ και εξεδήλω- 

σε την επιθυμία να διέλθει από σημείο ελεγχόμενο από το Λιμενικό 

Σώμα. Οι συνοδοί αστυνομικοί διαβίβασαν την επιθυμα του επισήμου 

στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο με τη σειρά του κάλεσε το Λιμε

ναρχείο Κέρκυρας που έπρεπε τελικά να δώσει εντολή στο σκάφος 

που φύλασσε τη δίοδο, για ελεύθερη διέλευση του σκάφους του ε

πισήμου. Το λιμεναρχείο δεν απαντούσε στις συνεχείς κλήσεις του κέ

ντρου επιχειρήσεων, αλλά ούτε και στις κλήσεις κατευθυνόμενης εκ

πομπής της μονάδας, με αποτέλεσμα να μην εκπληρωθεί η επιθυμία 

του επίσημου και να εκδηλωθεί δυσαρέσκεια της ακολουθίας του.

Ο επικεφαλής αξιωματικός της μονάδας πήγε αμέσως στο Λιμεναρ

χείο Κέρκυρας, όπου διαπίστωσε ότι οι χειριστές της υπρεσίας αυτής 

είχαν χαμηλώσει την ένταση φωνής του ασυρμάτου της Αστυνομίας 

(προφανώς λόγω της συνεχούς χρήσης/ομιλίας του κέντρου επι

χειρήσεων) και στην ουσία άκουγαν μόνο τα δικά τους κανάλια. Ομως 

η εντύπωση δημιουργήθηκε και τα σχόλια ήταν γεγονός.

Ακριβώς αυτό το φαινόμενο είναι που στενοχωρεί το τεχνικό προ

σωπικό του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών της Αστυνομίας: κάθε αποτυχία

επιχείρησης, όπου και να συμβεί αυτή, που οφείλεται σε κακό χειρισμό, 

ή σε άγνοια χειρισμού του τηλεπικοινωνιακού υλικού, ή σε έλλειψη τη

λεπικοινωνιακής παιδείας (που στην πραγματικότητα υπάρχει), ή σε α

δράνεια πολλές φορές του προσωπικού, αποδίδεται με μεγάλη ευκολία 

και πάντοτε στην "κακή επικοινωνία" ή στα ελαττωματικά δίκτυα και κατ' 

επέκταση στους τεχνικούς. Μόνον που τα δίκτυα συνεχίζουν να ευρί- 

σκονται σε λειτουργία.

Την Κυριακή που προηγήθηκε του συνεδρίου, τρεις από τους επτά 

άνδρες της Μονάδας προκάλεσαν ευχάριστη έκπληξη (όπως καθαρά 

φάνηκε), στο εκκλησίασμα της ενορίας της Αναλήψεως, όταν εισήλθαν 

στον Ναό (με καλογυαλισμένα άρβυλα και φόρμες εκστρατείας) και πα

ρακολούθησαν τη θεία λειτουργία από τον γνωστό ιερέα της Ενορίας, 

που είχε ήδη βοηθήσει από τις πρώτες ημέρες την μονάδα, προσφέ- 

ροντας ρεύμα από το εκκλησάκι του λόφου.

Με τη λήξη του συνεδρίου, το κλιμάκιο άρχισε σταδιακά να θέτει 

εκτός λειτουργίας τα δίκτυα και να συγκεντρώνει το τηλεπικοινωνιακό 

υλικό που είχε διανεμηθεί στους χρήστες. Το αποτέλεσμα της επιχεί

ρησης ΌΔΥΣΣΕΑΣ" κρίθηκε από το προσωπικό της μονάδας ως τέλειο, 

όπως εξάλλου το ανέμενε και το είχε διαβιβάσει εκ των προτέρων 

στους εκφωνητές και στους έχοντες την ευθύνη της συνόδου. Το ε- 

πταμελές "πλήρωμα" της κινητής μονάδας επέστρεφε απόλυτα ικανο

ποιημένο στην έδρα του.

Είχε ήδη ξεχάσει τη Ίόωρη συνεχή καθημερινή υπηρεσία μέτρων 

"τηλεπικοινωνίας". Είχε ξεχάσει τη 12ήμερη διαβίωση σε σκηνές στο 

λόφο της Ανάληψης Κέρκυρας. Στην Αθήνα τους περίμεναν τα εργα

στήρια για επισκευές ειδών και συστημάτων, μερικούς δε τους περί- 

μενε και φύλλο πορείας για κάπου στην ελληνική επικράτεια που το το

πικό επικοινωνιακό σύστημα έπαθε κάποια βλάβη, ή που γίνεται κάποιο 

συνέδριο. Πάντα πίσω από τα φώτα, τα συγχαρητήρια και τις πολυτέ

λειες. □

ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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X.&B. ΡΑΠΤΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Του Στέργιου Α λεζιάδη *,

Καθηγητού Εγκληματολογίας του Α ρ ισ τοτελε ίου  Π ανεπιστημίου Θ εσ σ αλονίκης

Η σ η μ α σ ία  της έρευνας

Η “έρευνα" συνιστά ανακριτική πράξη, η οποία 5ιενεργείται από τον 

ανακριτή και τους ανακριτικούς υπαλλήλους Ιάρθρ. 251 Κ.ΠΛ) κατά τις 

διατυπώσεις που καθορίζει ο νόμος Ιάρθρ. 253 επ. Κ.ΠΔ). Στην ανακρι- 

τική ως έρευνα νοείται γενικότερα η αναζήτηση αποδεικτικών στοι

χείων για το έγκλημα που τελέστηκε, η συγκέντρωση πληροφοριών για 

τους δράστες του, η αναζήτηση κάθε στοιχείου χρήσιμου στην ποινική 

δίκη που θα ακολουθήσει. Ειδικότερα, η έρευνα του τόπου του εγκλήμα

τος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση τόσων πολλών προβλημάτων, ώ

στε τελικό αποκτά πρωταρχική σημασία για την επιτυχία του έργου της 

ανάκρισης. Η βοήθεια αυτή στρέφεται γύρω από τα ακόλουθα ιδιαίτερα 

σημεία:

αΙ Η έρευνα του τόπου του εγκλήματος οδηγεί στην περισυλλογή 

όλων εκείνων των υλικών σημείων που καταλείπονται κατά κανόνα μέσα 

σ'αυτόν το χώρο, όπου έδρασε ο εγκληματίας, και που είναι ικανά να 

αποδείξουν -με τη μορφή των ενδείξεων, για τις οποίες θα γίνει λόγος 

στη συνέχεια - την τέλεση του εγκλήματος ή να αποκαλύψουν την ταυ

τότητα του δράστη.

β) Κατά κάποιον πιο έμμεσο -από ό,τι ο προηγούμενος- τρόπο, η 

σπουδή του τόπου καθαυτόν και των ενδείξεων που καταλείπονται 

σ'αυτόν, βοηθό στην κατανόηση του τρόπου της δράσης του εγκλημα

τία. Το γεγονός αυτό αφενός μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της

ταυτότητάς του με τη γνωστή μέθοδο του "modus operandi" και αφε

τέρου προσανατολίζει την ανάκριση προς τη σωστή κατεύθυνση.

γ| Κατά ένα παρόμοιο τρόπο η εν λόγω έρευνα και σπουδή του τό

που τούτου βοηθό στην ευχερέστερη κατανόηση του ιστορικού της υ

πόθεσης (ιδιαίτερα λ,χ. στα τροχαία εγκλήματα), τόσο κατά την προδι

κασία όσο και στο ακροατήριο, γεγονός που διευκολύνει την εκδίκασή 

της, επιτρέπει την εξέταση και τον έλεγχο των καταθέσεων των μαρ

τύρων, των πραγματογνώμων, της απολογίας του κατηγορουμένου κλπ.

δ) Πέρα από τα παραπάνω σημεία, η επιτήρηση του τόπου τέλεσης 

του εγκλήματος είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει άμεσα στην αποκάλυψη 

της ταυτότητας και τη σύλληψη του δράστη. Πραγματικό, είναι διαπι

στωμένο, ότι κάποιες φορές ο δράστης επιστρέφει στον τόπο του ε

γκλήματος. Τα αίτια που τον ωθούν σε κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε 

πολύ ξεκαθαρισμένα αναφέρονται λ. χ. περιπτώσεις στις οποίες ο δρά

στης επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος από πλεονεξία (η. χ. σε 

κλοπή για να πάρει και άλλα αντικείμενα), από φόβο Ιμήηως άφησε πίσω 

κάποιο ίχνος που θα ήταν ικανό ν'αποκαλύψει την ταυτότητά του), από 

ψυχική ανωμαλία (για ν'απολαύσει το αποτέλεσμα της πράξης του, π. 

χ. σε εμπρησμό), σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει την ανά

κριση (διοχετεύοντας ως τρίτος ψευδείς πληροφορίες) ή για δική του 

ενημέρωση (κάτω από την αγωνία του για την αποκάλυψη ή όχι του 

εγκλήματος, την πορεία της ανάκρισης κ.ά.Ι.
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Εγκληματολογία

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορεί να λεχθεί ότι η σημασία της 

έρευνας του τόπου του εγκλήματος έγκειται στο ότι είναι ικανή -εκτός 

από την άμεση σύλληψη του δράστη- να δώσει απαντήσεις στα επτά 

βασικά ανακριτικό ερωτήματα·, ποιος, τι, που, πότε, πως, με ποια μέσα, 

γιατί; (guis, guid, ubi, guibys auxiliis, cur, guomodo, guando?)' ή, όπως 

χαρακτηριστικό λέγονται, στα επτά "χρυσά W" IWer, Wann, Was, Wo, 

Wie, Womit, Warum?)2

Οι κανόνες δ ιενέρ γε ια ς  της έρευνας

Η μεγάλη και πολλαπλή σημασία της έρευνας του τόπου του ε

γκλήματος προδιαγράφει τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να διε

ξάγεται3 Βασική σημασία για την επιτυχή έκβασή της έχουν η ταχύτητα 

και ταυτόχρονα η προσοχή με την οποία θα διεξαχθεί η έρευνα, σε 

συνδυασμό με την ακρίβεια με την οποία πρέπει να αποδίδονται όλες 

οι διαπιστώσεις, οι μετρήσεις και οι περιγραφές στις οποίες θα οδηγεί. 

Αλλ' ο ανακριτής θα πρέπει συνάμα να προσέχει, ώστε η έρευνα να μη 

γίνεται με πυρετώδη ρυθμό, ο οποίος θα μπορούσε να τον παρασύρει 

σε λάθη και παραλείψεις πρωταρχικό καθήκον του αποτελεί η διατήρη

ση απόλυτης ηρεμίας.

Ο Gross διατυπώνει τον εξής "χρυσό και απαράβατο κανόνα", ο ο

ποίος πρέπει να διέπει κάθε έρευνα: Ποτέ μην αλλάζετε τη θέση, 

μην σηκώνετε κι ακόμη μην αγγίζετε οποιοδήποτε αντικείμε

νο, προτού τούτο περιγραφεί λεπτομερώς σε επίσημη έκθεση 

και πριν παρθούν φωτογραφίες της σκηνής του εγκλήματος. 

Κι αυτό γιατί αφενός μόνον έτσι θα διατηρηθούν τα ίχνη του εγκλήμα

τος και αφετέρου γιατί ούτε είναι ακόμη γνωστό τι είναι ουσιώδες και 

τι επουσιώδες ούτε μπορεί κανείς να προβλέψει τι τροπή θα πάρει η 

κάθε υπόθεση. Παράλληλα, καθώς θα προχωρεί η έρευνα, θα πρέπει 

να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των ανευρισκόμενων ιχνών (λ.χ. να 

τοποθετούνται κουτιά πάνω σε ίχνη βη

μάτων, πάνω σε κηλίδες αίματος κ.λπ.1.

Οπωσδήποτε, ο ανακριτής πρέπει να 

έχει συνέχεια στο μυαλό του όχι 

μόνο να μην καταστρέφει τα ίχνη 

που ήδη υπάρχουν στον τόπο του 

εγκλήματος αλλά και να μην δη

μιουργήσει δικό του ίχνη, που 

ύστερα θα προκαλέσουν σύγχυση. Αν 

πάλι ανάμεσα στα ίχνη αυτό υπάρχουν 

ορισμένα που η εξέτασή τους απαιτεί 

ειδικές γνώσεις τέχνης ή επιστήμης, ο 

ανακριτής θα πρέπει να περιμένει τον 

ειδικόν εμπειρογνώμονα, ώστε ο τε

λευταίος αυτός όχι μόνο να τα εξα

σφαλίσει αλλά και να τα μελετήσει επι- 

τόπου, σε σχέση με το περιβάλλον στο 

οποίο προκλήθηκαν (δεν αρκεί λ.χ. να 

ξυθεί μία σταγόνα πηγμένο αίμα για να 

εξεταστεί στο εργαστήριο, αλλά πρέ

πει να εξεταστεί επιτόπου γιατί από το 

σχήμα της θα συναχθεί το ύψος από 

το οποίο έπεσε, αν έπεσε κάθετα ή 

πλάγια κ.λπ.1.

Ιδ ια ίτερη προσοχή πρέπει να 

καταβάλλεται για την ανακάλυψη 

ιδιαίτερων χώρω ν στον τόπο του 

εγκλήματος, που θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν για κρυψώνες. Αν

μάλιστα η επέμβαση υπήρξε άμεση, πρέπει να αναμένεται εύλογα ότι 

ο δράστης θα προσπάθησε να αποκρύψει επικίνδυνα γι'αυτόν α

ντικείμενα, όπως το όπλο ή άλλα εργαλεία που χρησιμοποίησε, το σώ

μα του εγκλήματος (κλεμμένα χρήματα, κοσμήματα κ.ά. I. Τέτοιοι κρυ

ψώνες μπορεί να είναι παλιό κουτιά, σόμπες, παλιά παπούτσια, καπνο

δόχοι, κλουβιά ζώων, ακόμη και παλιό ρούχα ή κουρέλια. Οσο λιγότερο 

"ύποπτος" (ραίνεται ένας χώρος, τόσο περισσότερες πιθανότητες υ

πάρχουν να έχει χρησιμοποιηθεί σαν κρυψώνας. Ακόμη και η σωματική 

έρευνα του υπόπτου (κατά τους δικονομικούς κανόνες, βέβαια) επιβάλ

λεται, πριν εκείνος προλάβει να απομακρυνθεί.

Εννοείται, ότι για την άνετη διεξαγωγή της έρευνας και την 

εξασφάλιση των ιχνών που είνα ι ενδεχόμενο να υπάρχουν 

στον τόπο του εγκλήματος, ο ανακριτής πρέπει να φροντίσει 

για τη διασφάλισή του (απομόνωσή του από περαστικούς, απομά

κρυνση περιέργων κ.λπ.1. Φυσικό, θα πρέπει να προηγηθεί η αναζήτηση 

των τυχόν μαρτύρων, ενώ η λήψη ορισμένων προκαταρκτικών 

πληροφοριών από το θύμα, τους συγγενείς του ή γείτονες ε ί

ναι πάντα χρήσιμη και κατατοπιστική. □

Υποσημειώσεις

1. Βλ. Γαρδίκα, Αστυνομική, σ. 312.

2. Βλ Πίττου, Εγκληματολογική τακτική. A, σ. 117. Εννοείται, βέβαια, 

ότι η ανακριτική έρευνα δεν περιορζεται μόνο σ'αυτά: βλ. Gross-Jack 

son, Criminal Investigation, a  31.

3. Βλ. εκτενέστερα Grooss-Jackson, Criminal Investigation, a  76 en„ 

Πίττου, Εγκληματολογική τακτική, A, σ. 100 επ„ θ. Συρογιάννη, Η σύγ

χρονος εξιχνίασις του εγκλήματος, Αθήναι 1964, σ. 7 επ.

• Από το βιβλίο του "Ανακριτική", Θεσσαλονίκη 1993
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Οικογένεια

του Κ ω νσ ταντίνου  Λαλαούνη, τ. Πρ. Δ ικαστηρ ίου  Α νηλ ίκω ν Π ε ιρα ιώ ς

Το χάσμα των γενεών (generation gap) στις μέρες μας αποτελεί μια 

πραγματικότητα. Οι διαφορές υπήρχαν σ' όλες τις προηγούμενες επο

χές, μόνο που σήμερα είναι μεγάλες και πιο έντονες. Ασυνεννοησία υ

πάρχει και σε άτομα της ιδίας γενεάς, σ' ένα ζευγάρι. Διχασμός υπάρχει 

και στον ίδιο μας τον εαυτό.

Οι σχέσεις των δύο γενεών δεν είναι καλές, έχουν διαταραχθεί. Υ

πάρχει ζήτημα επικοινωνίας γονέων και παιδιών. Οι νέοι σκέπτονται με 

διαφορετικό τρόπο, κυρίως στον ιδεολογικό, πνευματικό, κοινωνικό και 

πολιτικό τομέα. Οι νέοι ζητούν ανεξαρτησία, θέλουν να κόψουν τις γέ

φυρες που τους συνδέουν. Δεν υπολογίζουν τον πατέρα, δεν σέβονται 

τη μητέρα.

Υπάρχει επαναστατικότης (κυρίως κατά την εφηβική ηλικία). Οι νέοι 

έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δικές τους δυνάμεις, αρνούνται 

την πείρα των μεγάλων. Νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν μόνοι τους 

τα προβλήματα τα δικά τους και των γύρω τους.

Εχουν χάσει (λέγουν) την εμπιστοσύνη από την παλαιό γενεά, γιατί 

είναι ασυνεπής, δεν διαθέτει αγωνιστικότητα, παλμό, ενθουσιασμό, 

στερείται πνευματικότητας, διατηρεί ιδέες που δεν πιστεύει.

Υπάρχει δ ιά στασ η;

Η διάσταση είναι:

Βιολογική.

Δεν έχουν την ίδια ηλικία, τις ίδιες δυνάμεις, την ίδια υγεία και τις 

σωματικές αντιδράσεις.

Ψυχολογική.

Αλλη η ψυχολογία των νέων και άλλη των πρεσβυτέρων. Διαφέρει 

η κρίση, η θέληση, το συναίσθημα, η φαντασία των δύο γενεών.

Πνευματική.

Υπάρχει διαφορά ιδεών, μορφώσεως, αντιλήψεων, θέσεων, συμπε

ριφοράς, τρόπου σκέψεως.

Κοινωνικό σύμπτωμα.

Το πρόβλημα υπήρχε. Βάθυνε το χάσμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο και κυρίως μετά το 1960.

Οι νέοι ζήτησαν απελευθέρωση, χειραφέτηση, νέες δομές και νέες 

μορφές κοινωνικής ζωής.

Αρνούνται την πείρα των μεγάλων, τους αγώνες και τις αγωνίες τους.

Εγκαταλείπουν τους μεγάλους και στρέφονται στους ομηλίκους 

τους, φίλους και συμμαθητές.

Εγιναν αμφισβητίες. Είναι κατά του κατεστημένου.

Φ θορά τω ν  Θ εσμώ ν

Τις τελευταίες δεκαετίες η πνευματική κοινωνία και η πολιτική ηγε

σία δεν στέκονται στο ύψος τους. Ο πνευματικός κόσμος αδρανεί. Ο 

ευδαιμονισμός, η καλοπέραση, οι ανέσεις κυριαρχούν στη ζωή.

Η οικογένεια καταλύεται. Πολλοί γονείς είναι απότομοι, απαιτητικοί, 

ατομιστές, δεν ενδιαφέρονται όσο πρέπει για τα παιδιά τους.

Οι νέοι καθημερινά βομβαρδίζονται από την τηλεόραση, τα έντυπα, 

περιοδικά, βιβλία, τους κακούς φίλους.
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Οικογένεια

Γ έφυρες
Αλήθεια

Π ώ ς εξηγε ίτα ι το χάσμα ;

Οι επιδράσεις στους νέους είναι μεγάλες, δυνατές, διαρκείς. Στο 

νέο γίνονται γρήγορες και δραματικές ψυχοσωματικές μεταβολές με 

αυξημένη επιτάχυνση. Η ωρίμανση γίνεται νωρίτερα. Οι νέοι ζούν σε 

μεταβαλλόμενο κόσμο, ιδεολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά.

Υπάρχει πολιτισμός των μεγάλων και υποπολιτισμός των νέων. Στρέ

φονται σε δική τους κοινωνία. Φτιάχνουν γύρω από τα σχολεία, τη γει

τονιά, τις συνοικίες καφετέρειες, ντίσκο, Pub, σφαιριστήρια, κέντρα ψυ

χαγωγίας.

Ο έφηβος πιστεύει ότι δεν είναι παιδί, ότι οι μεγάλοι δεν είναι αυ

θεντίες, αλάθητοι. Οι νέοι πιστεύουν ότι οι αρχές των γονέων δεν τους 

εκφράζουν.

Αμφισβητούν τον υπερπροστατευτισμό. Αναζητούν ελευθερία, ανε

ξαρτησία, αυτονομία, την προσωπική τους ταυτότητα.

Αγωνίζονται οι νέοι να διαμορφώσουν δικό τους προσωπικό σύστη

μα που θα κατευθύνει τη δράση τους. Πιστεύουν ότι μπορούν να ανα

λάβουν ευθύνες.

Δεν έχουν κριτική σκέψη, ή κρίνουν αυστηρά, αδυσώπυτα. Αμφιβάλ

λουν για τις ιδέες των μεγάλων.

Αγωνιούν για το μέλλον. Τι σπουδές θα κάνουν; Τι επάγγελμα θα δια

λέξουν; Βλέπουν κατειλημμένες θέσεις.

Δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία για την είσοδο του νέου στην 

κοινωνία (από γονείς, μεγάλους, δασκάλους, καθηγητές) για τις κοινω

νικές μεταβολές και μετεξελίξεις.

Δ ιέξοδος

Οποιο χάσμα μένει ανοικτό, κρύβει κίνδυνο. Για μια επιτυχημένη συ

νάντηση χρειάζεται ψυχική δύναμη, υπομονή, πόνος, κόπος, χρόνος.

Οι μεγάλοι πρέπει να παραμερίσουν τον εγωισμό τους, να πιέσουν 

την καρδιά τους, την πίκρα τους, να απλώσουν το χέρι προς τους νέους 

για να κερδίσουν μια όμορφη συνοδοιπορία.

Βεβαίως οι μεγάλοι δεν θα κάνουν υποχωρήσεις, καλοπιάσματα, 

χατήρια, αλλά θα δώσουν έπαινο για ό,τι όμορφο και κρίση για ό,τι ά

σχημο. Οι μεγάλοι πρέπει να γίνουν οδηγοί των νέων.

Δεν συναντάς το διπλανό σου, με το ψέμα, την υποκρισία, την αδικία. 

Ιδιαίτερα σήμερα ο νέος θέλει πολλή αλήθεια. Φανέρωση των σφαλ

μάτων των δικών μας και των παιδιών. Σαν γονείς, δάσκαλοι, πρεσβύτε- 

ροι, ας ομολογούμε τα λάθη μας.

Ελευθερία

Για μια εποικοδομητική συνάντηση χρειάζεται πνεύμα ελευθερίας, 

όχι εξαναγκασμός. Για να πιστεύσει στο καλό, τις αξίες, το νόημα της 

ζωής. Με επιχειρήματα σωστά, θετικά, μπορούμε να πείθουμε.

Αγάπη

Χωρίς αγάπη δεν ολοκληρώνεται η συνάντηση. Μόνο με την αγάπη 

αποδέχεσαι τον άλλο. Αγάπη, όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος 

Παύλος ΙΑ' Κορινθ. ιγ|. Με μια τέτοια αγάπη μπορούμε να ακούμε τους 

νέους, να δείχνουμε κατανόηση, να αγαπάμε αληθινά, μόνιμα, παντοτινά.

Με την αγάπη θα κάνουμε τους νέους να αισθανθούν το βαθμό της 

ευθύνης τους, τη "διαφορετική" διαγωγή τους, τις παρεκτροπές τους. 

Αγάπη, κατανόηση, συμπάθεια.

Διάλογος

Η αναζήτηση της λύσεως μπορεί να γίνεται με ελεύθερο και ειλι

κρινή διάλογο. Με καλή διαλεκτική διάθεση μπορούν οι νέοι να συμμε

τέχουν σε οικογενειακές αποφάσεις, οικονομικά προβλήματα, μελλο

ντικά σχέδια, κοινό οικογενειακό προγραμματισμό. Με τη συμμετοχή 

στη συζήτηση οι νέοι παίρνουν τις ευθύνες τους και οι μεγάλοι γίνονται 

εντιμότεροι.

Ολοι μπορούμε να φέρουμε την αρμονία στις οικογενειακές σχέσεις 

μεταξύ των μεγάλων και των νέων. Ολοι μαζί πρέπει να κάνουμε τον 

κόσμο ενωμένο, όμορφο, χαρούμενο, δυναμικό, δημιουργικό.

Σήμερα λείπουν τα ιδεώδη, τα αιώνια ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Ε

κείνο που ενεργοποιεί στην επανασύνδεση είναι η πίστη. Αυτός που έ

χει μέσα του το θεό δίνει αληθινά το χέρι του στον άλλο.

Το χάσμα είναι και ηθικό και πνευματικό. Η στροφή και επιστροφή 

στο Χριστό θα αναστρέψει τη συμπεριφορά των νέων. Θα γεφυρώσει
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ζένες Αστυνομίες

Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν  ε π ε ι σ ο δ ί ω ν

Δεν περνάει μέρα για τους αστυνομικούς, 

που να μην κληθούν να μεσολαβήσουν σε κάποιο οικογενειακό επεισόδιο.

Συνήθως, καταφέρνουν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να σταματήσουν τις "εχθροπραξίες".

Είναι, όμως, επαρκής η εκπαίδευση των αστυνομικών, όσον αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών; 

Ο Αρχιφύλακας του Σόρρεϋ της Αγγλίας Σόντυ Χόρβαθ, έχει επινοήσει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οι αστυνομικοί στο Σάρρεϋ ασκούν πλέον καθήκοντα "διαιτητή", κα

θώς ετοιμάζονται να υποστηρίξουν μια πρωτοποριακή τοπική υπηρεσία 

διαμεσολάβησης, που έχει σαν στόχο την αποφυγή δυναμικών και 

βίαιων αστυνομικών επεμβάσεων σε περιπτώσεις επεισοδίων μεταξύ 

γειτόνων ή και συγγενών.

Ο Αρχιφύλακας Χόρβαθ, που εδρεύει στο Αντλστοουν, λέει: "Αν μπο

ρέσουμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τη σοβαρότητα της αντιδικίας ή 

της διαμάχης, θα κατορθώσουμε να επιλέξουμε με σιγουριό τις περι

πτώσεις που χρειάζεται να παραπεμφθούν σε ομάδες διαμεσολάβη- 

σης. Στόχος μας είναι να εμποδίζουμε τις καταστάσεις αυτές να ξε

φεύγουν από τον έλεγχο και να καταλήγουν στο δικαστήριο".

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαμεσο- 

λάβησης και όχι στην επιχειρησιακή εκπαίδευση των αστυνομικών. Εν 

τούτοις, κάθε φορά που υπάρχουν έκρυθμες καταστάσεις και χρειάζε

ται αστυνομική παρέμβαση, οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί που θα επεμ

βαίνουν, θα χρησιμοποιούν τη λιγότερη δυνατή βία και θα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος.

Οι αστυνομικοί θα εκπαιδεύονται στις επικοινωνιακές δεξιότητες, 

στην αναγνώριση του άγχους, στην κατανόηση των πολιτισμικών δια

φορών, στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας και στην επίλυση των 

προβλημάτων.

Οι νέοι αστυνομικοί θα μαθαίνουν βασικές τεχνικές για την αντιμε

τώπιση των οικογενειακών διαφορών, ενώ περισσότερο εξειδικευμένη 

εκπαίδευση θα παρέχεται σε αστυνομικούς που ασχολούνται με την 

παρεμπόδιση προβλημάτων σε εκδηλώσεις όπως ποδοσφαιρικοί αγώ

νες, συγκεντρώσεις, πάρτις κ.α.

Το ενδιαφέρον του Χόρβαθ στη διευθέτηση των αντιθέσεων ξεκί

νησε από παλιό. Ο ίδιος εξηγεί: "Προήλθε από ένα αίσθημα ανεπάρκειας 

κατά την αντιμετώπιση οικογενειακών προστριβών, βλέποντας συνα

δέλφους να συναντούν δυσκολίες και καταλαβαίνοντας τι κακό μπορεί 

να προκληθεί χωρίς να το θέλουν από τη λανθασμένη συμπεριφορά 

τους”.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι τα σπουδαιότερα εργαλεία για 

τους αστυνομικούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει ο αστυνομι

κός να ακούει "ενεργό". Οταν ένα άτομο ξεσπάει το θυμό και την επι- 

θετικότητά του, αρχικά τα απορροφάς και κατόπιν επιβεβαιώνεις ότι 

τον/την ακούς. Θα μπορούσες να πεις: "Αν έχω καταλάβει καλό..." και 

έπειτα να παραφράσεις αυτό που σου είπε. Οχι μόνο το τι λες, αλλά 

και ο τρόπος που στέκεσαι, συμπεριφέρεσαι και τους κοιτάζεις θα ε

πηρεάσει την αντίδρασή τους.

Ο Χόρβαθ τονίζει πως, η ψεύτικη ευγένεια θα προκαλέσει απο

γοήτευση στο άτομο. "Ενα μείγμα απογοήτευσης, φόβου και ταπείνω

σης θα προκαλέσει θυμό και ο θυμός θα γίνει επιθετικότητα. Προκει- 

μένου να δώσεις στο άτομο, με το οποίο έχεις να κάνεις, την επιλογή 

του θυμού ή μιας πιο λογικής αντίδρασης, χρειάζεται να το αναγνωρί

σεις σαν προσωπικότητα και να θέσεις την κατάσταση σε προοπτική 

παραφράζοντας αυτό που είπε".

Στην εκπαίδευσή του ο Χόρβαθ χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό υιο

θέτησης ρόλων και λεκτικών ασκήσεων, για να επιδείξει τη διαφορά 

ανάμεσα στον κατηγορηματικό - επιθετικό τρόπο ομιλίας ενός ενήλικα 

και στην ομιλία με πατρικό - συμβουλευτικό τρόπο.

Σαν παράδειγμα, έστησε το σκηνικό ενός τυπικού οικογενειακού κα

βγά: "Ο άντρας έχει επιστρέψει αργό το βράδυ στο σπίτι του στενο

χωρημένος γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα με τη δουλειά του, το φα

γητό δεν είναι έτοιμο ή έχει καεί, τα παιδιά τσακώνονται και κάνουν 

φασαρία, κι εκείνος μην αντέχοντας άλλο, "εκρήγνυται” και τα βάζει με 

τη γυναίκα του, η οποία πανικοβλημένη καλεί την αστυνομία. Ο αστυνο

μικός θα μπορούσε να φερθεί αυστηρό, με αποδοκιμαστικό και επικρι- 

τικό τρόπο, λέγοντας: "Δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς αυτός. Ντροπή 

σας!" Αυτό, όμως, θα προκαλέσει περισσότερη αντίδραση και επιθετι

κότητα. Συμμεριστείστε, λοιπόν, την απογοήτευσή του, χωρίς να συγ

χωρήσετε τη βίαιη συμπεριφορά του".
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Μια δοκιμασμένη "στρατηγική" είναι να απομακρύνουμε τους "αντί

παλους", απομονώνοντας τον ένα στην κουζίνα και τον άλλο στην κρεβ- 

βατοκάμαρα και ακούγοντας τις εκδοχές τους ξεχωριστά. Αυτό από 

μόνο του μπορεί να βοηθήσει. Δεν πρέπει, όμως, να μεταφέρουμε ό,τι 

έχει πει ο καθένας στον άλλο, καθώς αυτό μπορεί να εξάψει τα 

πνεύματα.

Οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και η στάση του σώ

ματος, είναι επίσης πολύ σημαντικό. "Αν ένα άτομο είναι δεξιόχειρας 

θα αισθανθεί πιο ασφαλής αν στέκεστε στα δεξιό του, στη δυνατότερη 

πλευρό του."

Οι παρεμβάσεις σε χώρους ομαδικών εκδηλώσεων όπως πάρτις, ο

μαδικό σπορ κλπ. απαιτούν διαφορετικές τακτικές, σύμφωνα με τον 

Χόρβαθ. "Η αστυνομία θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα ώστε να μην 

μπαίνει στη μέση μιας ομάδας. Αυτή είναι μια φυσική αντίδραση, αλλά 

εκλαμβάνεται ως επιθετική ενέργεια και μπορεί να κάνει την ομάδα να 

αντιδρόσει βίαια. Είναι προτιμότερο να στέκεστε στην άκρη της ομάδας 

και να διατηρείτε οπτική επαφή, προκειμένου να αντιληφθείτε πιο μέ

λος της ομάδας είναι ο αρχηγός".

Για την παρέμβαση σε ένα ολονύκτιο γλέντι, ένας ενδεδειγμένος 

τρόπος χρησιμοποίησης ουδέτερης "μη εξάπτουσας" γλώσσας θα ήταν: 

"Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να διασκεδάσετε, ωστόσο, ο νόμος 

λέει._"

Σε μια οικογενειακή διαμάχη θα μπορούσατε να πείτε: "Καταλαβαίνω 

την απογοήτευσή σας, ωστόσο, τα παιδιά σας είναι πολύ τρομαγμένα." 

Προσπαθήστε να μη χρησιμοποιείτε τη λέξη “όμως". Αντί γι' αυτήν, χρη

σιμοποιείτε τη λέξη "ωστόσο".

Ο Χόρβαθ επίσης προειδοποιεί: "Μην απαιτείτε πράγματα τα οποία 

δεν μπορούν να γίνουν -όπως, για παράδειγμα, να προτείνετε να φύγει 

ο άνδρας από το σπίτι- και μη δίνετε συμβουλές εκεί που δεν πρέπει. 

Αν μια γυναίκα κινδυνεύει, θα ήταν κατάλληλο να πείτε: "Αν θέλετε να 

πάτε σε κάποιο γυναικείο ξενώνα, μπορούμε να σας πάμε."

Και συνεχίζει: "Οι αστυνομικοί, χρειάζεται να έχουν υπ' όψη τους 

τις πολιτισμικές διαφορές και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται 

κάποιες εθνικές ομάδες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τον προφορικό 

λόγο. Οι Ασιάτες, για παράδειγμα, και οι μαύροι έχουν μειωμένη οπτική 

επαφή κατά τη λεκτική επικοινωνία, όπως επίσης και το να μιλάς ή να 

αγγίζεις μια Ασιάτισσα μπορεί να αποτελεί ταμπού.

Η αναγνώριση του άγχους αποτελεί ένα άλλο σημαντικό μέρος της 

εκπαίδευσης, κατά το Χόρβαθ, στις διαμεσολαβητικές ικανότητες. "Πα

ρατηρείστε," λέει, "την έκφραση του ατόμου, το ρυθμό της καρδιάς 

του, την αναπνοή, την εφίδρωση, το ρυθμό της ομιλίας του, τον τρόπο 

που τονίζει τις λέξεις και τη στάση του σώματος του. Στην περίπτωση 

που εκφράζεται με μορφασμούς ή χειρονομίες, ελέγξτε αυτό το άτομο 

χρησιμοποιώντας ασφαλείς ερωτήσεις, που δεν μπορούν να παρεξη- 

γηθούν, για να δείτε την άποψή του.”

Σε μια πιθανή έκτακτη περίπτωση, οι αστυνομικοί πρέπει να αναγνω

ρίσουν τα κίνητρα του θυμού, για να προσπαθήσουν να τα απομα

κρύνουν και να μειώσουν έτσι την επιθετικότητα του ατόμου. Εάν για 

ένα μεθυσμένο σύζυγο, η σύζυγος του είναι το "κόκκινο πανί’, πάρτε 

την σε ένα άλλο δωμάτιο.

Ο Αρχιφύλακας Χόρβαθ εξηγεί ότι υπάρχουν πολλά στάδια που 

προηγούνται της σύλληψης, κι αυτό ξεκινάει με τη διαμεσολάβηση. Το

νίζει ότι ίσως είναι χρήσιμο να διαπραγματευτεί ο αστυνομικός, για κά

ποιο χρονικό διάστημα, κάποιο εναλλακτικό μέτρο αντί της σύλληψης, 

ειδικά σε περιπτώσεις ομάδων.

Για να ενισχύσει την επίγνωση των αστυνομικών όσον αφορά τις 

συνέπειες των πράξεών τους, χρησιμοποιεί "ασκήσεις υιοθέτησης ρό

λων" προκειμένου να επιδείξει τα αποτελέσματα κάποιων πράξεων, και 

μετά "μαρκάρει" αυτές τις πράξεις, οπότε οι αστυνομικοί γνωρίζουν δυ

νητικά τι αποτελέσματα θα έχει η συγκεκριμένη συμπεριφορά τους, και 

αναπτύσσουν ένα "ρεπερτόριο" εναλλακτικών λύσεων.

Επειδή η ατομική ασφάλεια είναι πρωτεύουσας σημασίας, ο Χόρβαθ 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα των αστυνομικών να αντιλαμβά

νονται με σαφήνεια την εξέλιξη ενός περιστατικού, ώστε να κάνουν 

τεκμηριωμένες και όχι αυθαίρετες κρίσεις για όσα συμβαίνουν.

"0 αστυνομικός χρειάζεται να αναρρωτιέταί: μπορώ να αντιμετωπί

σω αυτή την κατάσταση με τακτική χαμηλών τόνων; Είναι ασφαλές για 

μένα;" Σε μια ομάδα όπου εμπλέκονται 30 ή 40 άτομα, το ρίσκο και οι 

κίνδυνοι μεγεθύνονται. Οι μεγάλες ομάδες είναι πιο επικίνδυνες από τις 

μικρές, έτσι χρειάζεται να απομονώσεις τις μικρές ομάδες και να προ

σπαθήσεις να διαπραγματευτείς μαζί τους."

Μ α απόπειρα διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης ή επίλυσης προ

βλημάτων με ανθρώπους με διαταραγμένη πνευματική ισορροπία, ή που 

βρίσκονται κάτω από την επήρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, συνήθως α

ποβαίνει άκαρπη, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε την τεχνική του 

χαλασμένου γραμμόφωνου επαναλαμβάνοντας την ίδια απλή φράση, ό

πως "...σας παρακαλώ, ακούστε με!". Κάτι τέτοιο, σίγουρα, δεν κρύβει 

επιθετικότητα και δεν μπορεί να παρεξηγηθεί.

Και ο Χόρβαθ καταλήγει: "Το βασικό ζήτημα στην αντιμετώπιση της 

πιθανής βίας, είναι να παρέχεται η δυνατότητα στους αστυνομικούς να 

επιλέξουν ανάμεσα σε μια γκάμα στρατηγικών, από πολύ ήπιες έως 

πολύ βίαιες." □

Μετάφραση από το περιοδικέ POLICE:

Μαριάννα Πατρύνα, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας
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ζένες Αστυνομίες

Επείγον, προς... όλους τους σταθμούς!
Οταν ένα  αστυνομ ικό  αυτοκίνητο 

βγαίνει για περιπολία στους ελληνικούς 
δρόμους, σίγουρα δε συγκεντρώνει τα 
βλέμματα των περαστικών. Ο στόλος 
των περιπολικών μας αποτελείται από 
Mitsubishi, Nissan, Volvo, Opel και άλλα 
παρόμοια "οικογενειακά” αυτοκίνητα. 
Μόνο το βάψιμο και τα εμβλήματα, τα κά
νουν να ξεχωρίζουν από τα "πολιτικά".

Σε πολλές, όμως, χώρες, οι ξένοι συ
νάδελφοί μας οδηγούν αυτοκίνητα, που 
σίγουρα “μαγνητίζουν". Οι αστυνομικές 
δυνάμεις που αστυνομεύουν μεγάλα 
δίκτυα αυτοκινητόδρομω ν (express
ways, autobahns, au to rou tes, a u to - 
strade), χρειάζονται αυτοκίνητα ικανά 
για καταδιώξεις με υψηλές ταχύτητες 
αλλά και γρήγορα αυτοκίνητα "άμεσης 
δράσης”. Αυτοκίνητα, που στην Ελλάδα 
θεωρούνται σπορ ή πολυτελείας, μπο
ρούμε να τα συναντήσουμε στις υπηρε
σίες τροχαίας πολλών ξένων χωρών.

Και δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι της 
τροχαίας, που έχουν την τύχη να οδη
γούν τέτοια αυτοκίνητα. Στις Η.Π.Α., είναι 
πλέον συνηθισμένο για τους αστυνομι
κούς που εργάζονται σε σχολικά προ
γράμματα διαπαιδαγώγησης (όπως εί
ναι το DARE), να χρησιμοποιούν "εξωτι
κά" αυτοκίνητα, που έχουν κατασχεθεί 
συνήθως από έμπορους ναρκωτικών. Ε
νώ στη Μεγάλη Βρετανία, ειδικά δ ια
σκευασμένα και ενισχυμένα αυτοκίνητα 
χρησιμοποιούνται στα "μπλόκα" και άλ
λες αστυνομικές επιχειρήσεις,

Στις φωτογραφίες θα δείτε μερικά 
δείγματα από υπέροχα αυτοκίνητα, που 
χρησιμοποιούν οι αστυνομικές δυνά
μεις σ' όλο τον κόσμο. Ο μισθός ενός α
σ τυ νο μ ικού  μ π ο ρ ε ί να  μην ε ίνα ι α
ξιοζήλευτος, αλλά σίγουρα αισθάνεται 
κανείς καλύτερα, όταν κάθεται πίσω α
πό το τιμόνι ενός τέτοιου αυτοκινήτου!,..

Μια Corvette του 1977, κατασχεμένη 
από λαθρέμπορο ναρκωτικών, χρησιμο
ποιείται από το Medford Police Depart
ment σε σχολικά προγράμματα, ειδικές 
επιδείξεις και παρελάσεις (κάτω). Αλλά 
το πιο "απίθανο" περιπολικό, είναι μια κα
τασχεμένη Lamborghini Countach του 
San Mateo Police Department (επάνω).

Στην κορυφή; Οι αμερικάνικες αστυνο
μίες προτιμούν την ειδικά διασκευασμέ
νη Chevrolet B4C Camaro (5.7 litre), που 
"πιάνει” τα 166 μιλιά /ώρα. Η διαφήμισή 
της στα αστυνομικά περιοδικά λέει: "Εχει 
μια μοναδική αποστολή, να δουλεύει για 
την αστυνομία. Και είναι πολύ καλή γι' 
αυτή τη δουλειά!"
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τσούκλι "άσπρα ποντίκια" (επάνω). □  

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης

γού. Τα λευκό χρώμα των αυτοκινήτων 
και οι λευκές στολές που φορούσαν οι 
αστυνομικοί, τους χάρισαν το παρα-

Η Porshe 911 C arrera Targa φαίνεται 
πως είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο στις 
αστυνομίες των Κάτω Χωρών. Τις χρησι
μοποιούν τόσο η Ολλανδική Τροχαία, 
βαμένες με πορτοκαλί και μπε λωρίδες 
(επάνω), όσο και η Βελγική.

Η Porshe κατέχει την πρώτη θέση προ
τίμησης και στη Γερμανία, βέβαια, όπου η 
η περίφημη 944 χρησιμοποιείται σαν αυ
τοκίνητο "άμεσης δράσης" στους αυτο
κινητόδρομους. Επειδή, δεν έχει τη δυ
νατότητα μεταφοράς μεγάλου εξοπλι
σμού, συνοδεύεται συνήθως από μια 
Mercedes-Benz, εφοδιασμένη με τροχο- 
νομικό και φαρμακευτικό υλικό, ώστε να 
επιλαμβάνονται, από κοινού, με επιτυχία 
σε σοβαρά αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

Η Α σ τυνομ ία  της Ρώμης χ ρ η σ ιμ ο 
ποιούσε αυτές τις περίφημες Ferrari 250 
GT 2+2, στη δεκαετία του '60, σαν αυτο
κίνητα καταδίωξης αλλά και για την εκ
παίδευση των αστυνομικών οδηγών. Ε
να από αυτά τα υπέροχα αυτοκίνητα, 
βρίσκεται σήμερα στο αστυνομικό μου
σείο της Φλωρεντίας (δεξιά)

Οι Βρετανοί "μπόμπηδες", είναι γνω
στό πως δεν οπλοφορούν. Η αύξηση, ό
μως, της χρήσης όπλων από τους κακο
ποιούς ανάγκασε τη Βρετανική Αστυνο
μία να δημιουργήσει ειδικές οπλισμένες 
μονά δες  “άμεσης επέμβασης", που 
χρησιμοποιούν Ford Granada Cosworth 
4x4. Ο 2.9ί 24βάλβιδος κινητήρας τους, 
τα "σπρώχνει" άνετα μέχρι τα 180 μιλιά 
την ώρα! (δεξιά)

Το 1964, η N orth  Rhine W estpha lia  
State Police στη Γ ερμανία, δημιούργη
σε μια ειδική μονάδα αστυνόμευσης 
των αυτοκινητοδρόμων, αντικαθιστώ
ντας τα κα μ π ρ ιο λ έ  "σ κα θά ρ ια " της 
Volkswagen, με ένα στόλο από ανοι
κτές Porshe 356Β. εφοδιασμένες με ένα 
μόνο μπλε φάρο στην πλευρά του οδη-
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Υγιεινή ζωή

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Οι γνώσεις θεμελιωδών διατροφικών αρχών 

διοχετεύονται στον καταναλωτή, ιδίως στα παιδιά, 

από διάφορες πηγές και για διάφορους λόγους. 

Καινούργια διατροφικά μοντέλα υποχρεώνουν τους νέους 

σε συγκεκριμένες διατροφικές συμπεριφορές.

Το σχολείο δεν παρέχει σχεδόν ποτέ πρακτικές οδηγίες, 

που να αφορούν την σωστή διατροφική συμπεριφορά. 

Διδάσκεται π.χ. η σημασία της παρουσίας του σιδήρου 

στο αίμα μέσω της βιοχημείας, 

αλλά ο μαθητής μπορεί να πιστέψει ότι ο σίδηρος 

βρίσκεται στο γάλα και, κατά συνέπεια, θα ρυθμίσει 

τη διατροφή του ξεκινώντας από λάθος προϋπόθεση.

Τα φ ρ έ σ κ α  φ ρ ο ύ τα  παχαίνουν;

Δεν είναι σωστό να δηλώνουμε ότι κάποιο τρόφιμο παχαίνει ή δεν 

παχαίνει. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιο τρόφιμο δίνει στον οργανισμό 

περισσότερες θερμίδες από κάποιο άλλο. Π.Χ. τα φρούτα, σε ίση πο

σότητα, δίνουν λιγότερες θερμίδες από το τυρί, το ψωμ, τα μακαρόνια. 

Εάν όμως καταναλώνουμε 1 κιλό μήλα ημερησίως (4 ή 5), αυτό αντιστοι

χούν με 490 θερμίδες!

Για το τηγάνισμα

πρέπει να χρ ησ ιμοπο ιούμε  σ π ο ρ έλα ιο , 

γ ια τ ί ε ίν α ι π ιο  ελ α φ ρ ύ

Η ενέργεια που αναπτύσσεται κατά το τηγάνισμα είναι ίδια σε όλους 

τους τύπους λαδιών. Πρέπει να επιλέγεται λάδι για τηγάνισμα, βάσει 

της ανθέκτικότητάς του στις υψηλές θερμοκρασίες με σκοπό να ελα

χιστοποιήσετε τον σχηματισμό προϊόντων οξείδωσης και άρα να επι

λέγετε λάδια με μικρή περιεκτικότητα ακορέστων λιπών.

Τα τρόφιμα (κυρίως φρούτα και λαχανικά) εξασφαλίζουν ’’εμμέσως” 

περίπου την μισή ποσότητα. Αρα χρειάζεται να πίνουμε ένα με ενάμισι 

λίτρο νερό ημερησίως (συμπεριλαμβανομένων των ζωμών και των α

φεψημάτων). Στην αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται ολόκληρος ο ορ

γανισμός και κυρίως τα νεφρό.

Το αρ αβοσ ιτέλα ιο  ε ίνα ι δ ια ιτητικό  

γ ιατ ί δ ίνε ι λ ιγότερες  θ ερ μ ίδ ες  

από ότι το λάδι της ελ ιά ς ;

Το αραβοσιτέλαιο όπως επίσης και το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο, το 

σπορέλαιο δίνουν τις ίδιες θερμίδες με εκείνες του ελαιόλαδου. Τους 

έχει δοθεί η ιδιότητα του διαιτητικού προϊόντος γιατί χάρη στην υψηλή 

περιεκτικότητα των πολυακόρεστων λιπών ενδείκνυνται για δίαιτες, κα

τά της αρτιοσκλήρηνσης και της υψηλής περιεκτικότητας σε χοληστε

ρόλη στο αίμα.

Είναι καλό  να π ίνουμε  

τουλάχ ισ τον ένα λ ίτρ ο  νερό  η μ ερ η σ ίω ς

Η συνολική απώλεια νερού του ανθρώπινου οργανισμού φτάνει τα 

δυόμισι λίτρα κατά μέσο όρο ημερησίως. Αυτές οι απώλειες άρα πρέπει

Τ ροφ ές  πλούσ ιες  σ ε  ίνες  

ε ίνα ι τα αυγά, το τ υ ρ ί κα ι το κρέα ς;

Αυτά τα τρόφιμα δεν περιέχουν καθόλου ίνες. Τροφές πλούσιες σε 

ίνες είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα λαχανικά και τα φρούτα.

Εάν η δ ια τρ ο φ ή  μας ενα λλά σ σ ετα ι 

δεν ε ίνα ι απαραίτητο να λαμβάνουμε  

σ υμπληρώ ματα  δ ια τροφ ής

Εάν καθημερινό τρώμε φρούτα και λαχανικά, κρέας, ψάρι, γάλα και 

τα παραγωγό του, δημητριακά κλπ. δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε 

κανένα διαιτητικό συμπλήρωμα. Ακόμα και οι βιταμίνες εξαιρετικά 

χρήσιμες για τον οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις και 

προβλήματα, πολλές φορές σοβαρά, εάν υπερβάλλουμε.

Τα γλυκά βλάπτουν την υγεία

Δεν μπορούμε ποτέ να μιλάμε για απώλειες με τρόπο απόλυτο. Ε- 

ξαρτόται από το πόσα γλυκά καταναλώνουμε. Τα γλυκά περιέχουν πράγ

ματι ζάχαρη, κυρίως ζακχαρόζη, που εμπεριέχεται στο αμυλοζάκχαρο 

ή στους υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες πρέπει να αποτελούν το 60% 

της ημερήσιας ανάγκης του οργανισμού σε ενέργεια, αλλά πρέπει να 

λαμβάνονται κυρίως υπό μορφήν αμύλου. Η ζακχαρόζη δεν πρέπει να 

δίδει περισσότερο από 7 - 8% της συνολικής ενέργειας. Προσοχή επί-
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Υγιεινή ζωή

Τα α να ψ υ κτ ικά  δια ίτης  

μπορούν ελεύ θ ερ α  

να τα πίνουν όλο ι;

Σε αυτού του τύπου τα ανα

ψυκτικά χρησιμοποιείται στη 

θέση της ζάχαρης η ζαχαρίνη, 

που γλυκαίνει χωρίς να δίνει 

θερμίδες. Η χρήση της ζαχαρί

νης δεν ενδείκνυνται στις εγκυ

μονούσες και στα παιδιά εκτός 

του ότι, εάν λαμβάνεται σε υ

ψηλές δόσεις μπορεί να βλά

ψει οποιανδήποτε. Στην ετικέτα 

του προϊόντος, πρέπει να βρί

σκεται πάντοτε αυτές τις 

προειδοποιήσεις. □

Περιοδικό Ενεργός Πολίτης-

σης σε γλυκά πλούσια σε λίπη, γιατί αυτές οι ουσίες θα έπρεπε να 

δίνουν το 28 - 30% της ημερήσιας ενέργειας, αλλά ένα γραμμ. λιπών 

δίνει 9 θερμίδες έναντι των 4 που δίνει ένα γραμμάριο ζάχαρης.

Οι ίνες  ε ίνα ι σ ημαντικές  

γ ια τ ί βοηθούν το πεπτικό  μας σύστημα  

να λε ιτο υ ρ γή σ ε ι σ ω σ τ ά

Οι ίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή και σύμφωνα με τους 

ειδικούς θα πρέπει να λαμβάνουμε 30 γραμμ. ινών ημερησίως. ΛΛισές 

από αυτές που δεν απορροφώνται από τον οργανισμό και οι υπόλοιπες 

που απορροφωνται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε σε ίσες ποσό

τητες φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψωμί και δημητριακά με μια μικρή προ

τίμηση στα τελευταία.

Φ τάνει η αντ ικατάσ ταση της ζάχαρης  

με μια γλυκαντική  ουσ ία  

για  να δ ια τηρήσ ε ι τη γραμμή μας;

Είναι πράγματι φαντασίωση να σκεπτόμαστε ότι 2 κουταλάκια λιγό

τερο ζάχαρης, δηλαδή 80 θερμ'δες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα 

της "γραμμής" μας. Παίρνουμε βάρος όταν διαμέσου της τροφής μας 

λαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που καίμε (ανάλογα με 

τον τρόπο που ο καθένας μας κινείται και εργάζεται) και όταν η δια

τροφή μας δεν είναι σωστή. Αλλωστε πρέπει να προσέχουμε την δια

τροφή μας συνολικά και όχι μόνο όταν εμφανίζουμε προβλήματα βά

ρους.

Είναι σ ω σ τ ό

πω ς ένας άνθρ ω πος  μέσ ου  βάρους και ύ ψ ους , 

εά ν  ε ίν α ι αγόρι δεν  πρέπει να λαμβάνει 

π ά νω  από 1 .500  θ ερ μ ίδες  η μ ερ η σ ίω ς

ε ν ώ  εάν ε ίνα ι κο ρ ίτ σ ι περ ισ σ ό τερ ες  από 1 .000 ;

Ενα αγόρι 1 6 - 1 7  ετών ύψους 1,73 βάρους 64 κιλών συστήνεται να 

λαμβάνει 2.800 θερμίδες ημερησίως. Ενα κορίτσι της ίδιας ηλικίας 

ύψους 1,63 και βάρους 56 κιλών 2.200 με την προϋπόθεση ότι α- 

θλούνται ελαφρά, είναι υγιείς και όχι υπέρβαροι.

Οι ανωτέρω ενδεικνυόμενες τιμές δεν μπορούν πάντα να λαμβάνο- 

νται κατά γράμμα υπόψιν, επειδή καθένας από εμάς έχει διαφορετικό 

μεταβολισμό και άρα μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη ε

νέργεια για να διατηρήσει το βάρος του. Αρα 1.500 θερμίδες για ένα 

αγόρι και 1.000 για ένα κορίτσι θεωρούνται ανεπαρκείς ποσότητες και 

μπορεί να είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό.

Το κρέας δον π α χα ίνε ι;

Καμία διατροφική αρχή δεν έχει ως σκοπό τη δημιουργία αποθεμά

των υπό μορφή λιπών, όμως η υπερβολική παρουσία πρωτεϊνών, υδα

τανθράκων και λιπιδίων μπορεί να "παχαίνει". Οι πρωτεΐνες πρέπει να 

δίνουν το 10-12% της συνολικής ενέργειας. Ο ρόλος τους είναι κυρίως 

να παράγουν καινούργια ένζυμα και καινούργιες ίνες. Ως επί το πλείστον 

οι πρωτεΐνες καίγονται για να παράγουν ενέργεια. Αντίθετα με τους 

υδατάνθρακες και τα λίπη, η καύση των πρωτεϊνών οδηγεί στη συσσώ

ρευση τοξικών ουσιών για τον οργανισμό (ούρα), που πρέπει να μετα- 

σχηματισθούν από το σηκώτι και να εξουδετερωθούν από τα νεφρά.

M e το π ρ ω ιν ό  ο οργανισμός πρέπε ι να πα ίρνε ι 

το 25% της συνολικής ποσότητας  

τω ν  θ ε ρ μ ίδ ω ν  που χ ρ ε ιά ζετα ι

Το πρωινό είναι ένα απαραίτητο γεύμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, 

η παντελής έλλειψής του δε μπορεί να προκαλέσει σταδιακή κόπωση 

κατά τη διάρκεια της ημέρας και πονοκεφάλους που μπορεί να φτάνουν 

.ιέχρι το απόγευμα.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 9 3  - Φεβρουάριος 1 9 9 5



Ειδικό θέμα

Τι είναι η αστρολογία;
Η αστρολογία έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί "μορφωμένη πρό

ληψη", "επιστημονική έκφανση του παραλόγου", "μαθηματικό ζιζάνιο που 

φύεται μαζί με το δένδρο της Γνώσεως" ή ακόμη "μίγμα μαθηματικών 

και προλήψεων".

Τι είναι όμως αστρολογία; Ποια η σχέση της με την επιστήμη, παλαιό 

και σύγχρονη; Ποια η πραγματική της ιστορία; Υπάρχει κάποια αλήθεια 

στις προβλέψεις των αστρολόγων; Αυτό είναι ερωτήματα που δημιουρ- 

γούνται στον κάθε άνθρωπο, που βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με 

έναν καταιγισμό "αστρολογικής πληροφόρησης" σχετικά με το παρόν 

και το μέλλον του, προσωπικό και συλλογικό. Είναι ερωτήματα που α

παιτούν έγκυρες, σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, χωρίς φόβο, 

προκατάληψη και πόθος.

Μ ερ ικές  χ ρ ήσ ιμες  έννοιες

Η φαντασία των ανθρώπων της Μεσογείου από τους αρχαίους α

κόμη χρόνους αναγνώρισε, στη διάστικτη από άστρα ουράνια σφαίρα, 

εικόνες ζώων, τεράτων ή ηρώων της μυθολογίας τους. Τις εικόνες αυ

τές συνέθεταν νοητές γραμμές που συνέδεαν ευδιάκριτα αστέρια, τα 

οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένες περιοχές του ουρανού. Οι ομάδες 

αυτές των αστεριών, που δημιουργούν στον άνθρωπο την εντύπωση 

μιας εικόνας, ονομάζονται αστερισμοί.

Ετσι, οι κάτοικοι της γης κατά την ετήσια περιφορά της γύρω από 

τον Ηλιο, τον έβλεπαν να προβάλλεται στην ουράνια σφαίρα επάνω σε 

μια ζώνη που εμπεριέχει δώδεκα αστερισμούς. Ο μέγιστος κύκλος που 

διαγράφει η προβολή του Ηλιου στην ουράνια σφαίρα μέσα σε ένα έτος 

(αποτέλεσμα της ετήσιας περιφοράς της Γης γύρω τουΙ ονομάζεται ε

κλειπτική, ενώ ζώνη εύρους περίπου 15 μοιρών, που περιέχει την ε

κλειπτική και παραδοσιακά οριοθετείται από τους δώδεκα αστερισμούς 

των οποίων η πλειοψηφία παριστά ζώα, καλείται ζωδιακός κύκλος ή 

ακριβέστερα ζωδιακή ζώνη.

Η θέση του Ηλιου, της Σελήνης και των πλανητών επάνω στην ε

κλειπτική (ζωδιακό κύκλο) μια δεδομένη χρονική στιγμή αποτελούν ένα 

πολύπλοκο αλλά τετριμμένο αστρονομικό πρόβλημα, του οποίου η λύση 

είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η λύση του μπορεί να επιτευχθεί μηχα

νικά από τον καθένα, με βάση απλούς υπολογιστικούς κανόνες που τον 

παραπέμπουν σε δημοσιευμένους αστρονομικούς πίνακες, χωρίς να α

παιτείται κατανόηση του προβλήματος. Ο χρόνος που απαιτείται για κάτι 

τέτοιο κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως και καθόλου, αρκεί να χρησι

μοποιήσει κανείς τον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή με κα

τάλληλο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση αυτών των ουρανίων σωμάτων στην 

εκλειπτική (ζωδιακό κύκλο) κατά τη στιγμή της γεννήσεως του ατόμου 

αποτελεί το αστρονομικό μέρος της αστρολογίας με βάση το οποίο 

κατασκευάζονται τα ωροσκόπια. Από το σημείο αυτό η αστρολογία 

αφήνει τον κόσμο της λογικής και της επιστήμης και απογειώ

νεται στον κόσμο της φαντασίας και του αυθαιρέτου.

Ισ τορ ική  αναδρομή

Η συστηματική παρατήρηση του έναστρου ουρανού και των φαινο

μένων του άρχισε πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, γύρω στο 3.000 

π,Χ. στη Χαλδαία, μια περιοχή που στο σημερινό χάρτη καταλαμβάνεται 

από το Ιράκ. Οι Ιουμέριοι ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν τόσο την 

κανονικότητα και περιοδικότητα που παρουσιάζουν οι φάσεις της 

Σελήνης, όσο και τον συσχετισμό της πορείας του Ηλιου με τις εναλ

λαγές των εποχών.

Οι Βαβυλώνιοι που διαδέχτηκαν τους Σουμέριους, συνεχίζοντας από 

τα ζιγγουράτ (αστεροσκοπεία της εποχής) τις παρατηρήσεις των ου

ρανίων σωμάτων, εισηγαγαν 

γύρω στο 700 π.Χ. τον ζωδιακό 

κύκλο με δώδεκα ζώδια και προ

χώρησαν στην ταύτηση των πλα

νητών με θεότητες.

Το επόμενο λογικό άλμα του I 

Χαλδαϊκού ιερατείου ήταν ο συ

σχετισμός της θέσεως αυτών I 

των κοσμικών θεοτήτων κατά τη 

στιγμή της γεννήσεως ενός αν

θρώπου με προβλέψεις σχετικές 

με την πορεία του στη ζωή και 

γενικότερα τη “μοίρα του"

Η έντονη επιθυμία των αν

θρώπων να θέλουν να γνωρίζουν I 

το μέλλον τους βοήθησε στη ε

πικράτηση και διάδοση της Χαλ

δαϊκής Αστρολογίας, της οποίας 

η εισβολή στον Ελληνικό κόσμο 

συνέβη ουσιαστικά με την κατά- 

κτηση της Βαβυλώνας το 331 π,Χ. 

από τον Μ. Αλέξανδρο και η Α

στρολογία κατακτά έδαφος στον 

Ελληνικό και ελληνιστικό κόσμο 

με τη βοήθεια των Στωϊκών.

Το κριτικό πνεύμα των Ελ

λήνων και η αγάπη τους για τη 

γεωμετρία εισήγαγαν στοιχεία, 

τα οποία της προσέδωσαν μια ε-1 

πίφαση αληθοφάνειας και επι

στημοσύνης και διαμόρφωσαν | 

τους κανόνες της λεγάμενης ελ

ληνικής ή αργότερα ελληνορω

μαϊκής Αστρολογίας, που έκτοτε 

παραμένουν ουσιαστικά α

ναλλοίωτοι μέχρι σήμερα.

Ολόκληρο το corpus αυτών | 

των αστρολογικών δοξασιών και 

των ερμηνευτικών τους κανόνων 

περιέχεται στην τετράβιβλο του 

διακεκριμένου Ελληνα αστρονό

μου Κλαυδίου Πτολεμαίου, που I 

γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια το | 

150 μ.Χ.

Η τετράβιβλος του Πτολε

μαίου αποτέλεσε και αποτελεί το 

κορυφαίο αστρολογικό σύγγραμ

μα όλων των εποχών, το "ευαγ

γέλιο" της Αστρολογίας, γεγονός 

που καταδεικνύει τόσο τη στατι- 

κότητα της Αστρολογίας από 

πλευράς "γνώσεων", όσο και την I 

ψυχοσύνθεση των οπαδών της, 

που κυριαρχούνται από το σύν

δρομο της εμμονής σε παλαιές 

και αυθαίρετες δοξασίες.
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Ειδικό θέμα

Η δ ιά ψ ευ σ η  

της Αστρολογίας

Τα όσα ισχυρίζεται η Αστρο

λογία μπορούν εύκολα να ε 

λεγχθούν και να απορρι- 

φθούν, τόσο λόγω της σα- 

θρότητας και των εσω τερι

κών αντιφάσεω ν του θεω 

ρητικού της οικοδομήματος,

Τόσο η Αστρονομία, όσο και η 

Αστρολογία, μετά την εποχή του 

Πτολεμαίου παρακμάζουν, για να 

επιστρέφουν στη Δύση μέσω 

των Αράβων μετά το 1000 μ. X. 

Περνούν μία περίοδο ακμής την 

εποχή της Αναγέννησηςενώ την 

ίδια εποχή ο Πάπας Λέων ο 10ος 

ιδρύει έδρα αστρολογίας στο 

Παπικό πανεπιστήμιο και άλλα Πα

νεπιστήμια ακολουθούν.

Η δημοσίευση πάντως το 

1543 του έργου του Κοπέρνικου 

"Περί περιφοράς των Ουρανίων 

Σφαιρών", δηλαδή των πλανητών, 

προκαλεί επανάσταση στο χώρο 

της επιστήμης. Η μετάθεση του 

κέντρου του Σύμπαντος από τη 

Γη στον Ηλιο, ιδέα που διατυπώ

θηκε αρχικά από τον Αρίσταρχο 

τον Σάμιο τον 3ο π,Χ αιώνα, α

ποστερεί την αστρολογία α

πό κάθε λόγο να θεω ρ ε ί τη 

Γη επίλεκτο στόχο κοσμικών 

επιδράσεων.

Η Αστρολογία κάτω από το 

βάρος των αποτυχημένων προ- 

βλέψεών της, αλλά και την επι

κράτηση της “νέας τάξης" των 

κοσμικών πραγμάτων, εξαφανί

ζεται σταδιακά από το χώρο της 

επιστήμης, με τον οποίο μέχρι 

τότε συνυπήρχε έστω και μη αρ

μονικά. Η επίσημη καταδίκη της 

από την πολιτεία έρχεται λίγο ερ- 

γότερα, το 1.666 μ.Χ., όταν ο 

Κολμπέρ, υπουργός του Λουδου- 

βίκου του 14ου, διαγράφει την Α

στρολογία από τις δραστηριότη

τες της Γαλλικής Ακαδημίας Επι

στημών και τα γαλλικά πανεπι

στήμια. Η ίδια τακτική ακολουθεί

ται μέσα σε πολύ σύντομο χρο

νικό διάστημα από όλες τις χώ

ρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Α

στρολογία έτσι εκβάλλεται 

οριστικά και αμετόκλητα από 

το χώρο της επιστήμης.

όσο και λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από πολυάριθμες και πολυδιάστατες στατιστικές μετρήσεις 

γύρω από την αλήθεια των αστρολογικών προβλέψεων.

Η σαθρή λογική και οι εσωτερικές αντιφάσεις του αστρολογικού κο

σμοειδώλου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία:

1. Η έννοια των αστερισμών και κατ' επέκταση των ζωδίων ως δυσ- 

διαστάτων παραστάσεων επί της ουρανίου σφαίρας είναι έννοια πλα

σματική. Οι τελείως διαφορετικές αποστάσεις τους από τη γη κατα

δεικνύουν ότι οι υποτιθέμενες μορφές που σχηματίζουν οι αστερισμοί 

είναι θέμα προοπτικής και τίποτα περισσότερο.

2. Τα ζώδια στα οποία βρίσκεται ο Ηλιος σε μια δεδομένη στιγμή 

δεν συμπίπτουν σήμερα με τους αστερισμούς από τους οποίους πήραν 

το όνομά τους. Αυτό οφείλεται στη μεταπτωτική κίνηση του άξονα της 

Γής και έχει πρακτικό αποτέλεσμα εκείνοι που χαρακτηρίζονται π.χ. 

"Κριοί* να είναι στην πραγματικότητα "Ιχθείς" κ.λπ. Το πρόβλημα πάντως 

παραμένει αξεπέραστο, δεδομένου ότι σύμφωνα με την επιστημονική 

οριοθέτηση των αστερισμών που εμπεριέχονται στο ζωδιακό κύκλο, 

όπως 'καθιερώθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ενωση, ο αριθμός 

τους δεν είναι πλέον δώδεκα, όπως πιστεύουν οι Αστρολδγοι, 

αλλά δεκατέσσερις (οι δύο επιπλέον είναι του Οφιούχου και 
του Κήτους).

3. Οι πραγματικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του αν

θρώπου στη ζωή δεν είναι τα άστρα και οι πλανήτες αλλά το γενετικό 

υλικό που κληρονομεί από τους γονείς του (γονίδια), η επίδραση του 

φυσικού, κοινωνικού και οικογενειακού του περιβάλλοντος και φυσικά 

ένα σύνολο αστάθμητων παραγόντων, που ούτε να τους προβλέψει κά

νεις μπορεί ούτε να τους προσδιορίσει γενικά και αντικειμενικά.

4. Ο αυθαίρετος τρόπος με τον οποίο οι αστρολόγοι ερμηνεύουν 

τις υποτιθέμενες επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων δεν έχει καμμιά 

σχέση ή ομοιότητα με τις γνωστές δυνάμεις ή αλληλεπιδράσεις που 

έχουν ανακαλυφθεί, ελεγχθεί και αποδειχθεί στο χώρο της σύγχρονης 

φυσικής επιστήμης.

5. Στατιστικές, π.χ. σχετικές με γόμους και διαζύγια, οι οποίες 

δ'εξήχθησαν σε μεγάλα δείγματα πληθυσμού, δεν διαπίστωσαν 

καμιά αλήθεια στον ισχυρισμό της Αστρολογίας για την καθοριστική 

σχέση των ζωδίων στην αρμονική ή μη συμβίωση δύο ανθρώπων. Εξάλ

λου στατιστικές σε επίσης μεγάλα δείγματα πληθυσμού δεν διαπί

στωσαν καμμιά απολύτως σχέση μεταξύ των γωνιακών απο

στάσεων των πλανητών κατά τη στιγμή της γέννησης και της 

προσωπικότητας των ανθρώπων.

Τέλος, όσον αφορά στις αστρολογικές προβλέψεις μελλοντικών γε

γονότων, αξίζει να σημειωθεί ότι, επί 3.000 προβλέψεων που έγιναν 

από τους πλέον γνωστούς Αμερικανούς Αστρολόγους, επαληθεύτηκε 

μόνο το 10%.

Παρά τις προσπάθειες των Αστρολόγων, το μέλλον εξακο

λουθεί να παραμένει "αόρατο" εκτός των περιπτώσεων που 
είναι για όλους "ορατό".

Γ ιατί τότε η Α στρολογία  έ χ ε ι τόσους οπαδούς;

Η απάντηση θαπρέπει να αναζητηθεί στο χώρο της ψυχολογίας. Στο 

βαθμό που ο άνθρωπος αναζητό μια ψυχοθεραπευτική διέξοδο με αι

σιόδοξα μηνύματα του τύπου "αύριο όλα θα πάνε καλύτερα", η αστρο

λογία προσφέρει μια κάποια λύση. Οποιος θέλει να.πιστεύει σ' αυτήν 

α priori, ως θρησκεία, είναι ελεύθερος να πιστεύει. Υποχρέωση της ε

πιστήμης είναι να του δείξει ότι πιστεύει σε κάτι που δεν είναι ούτε 

επιστημονικό, ούτε αληθινό. □

• Από το βιβλίο "Π«ρί Αστρολογίας" των Χ Α . Γουδή και Π.Ε. Χριστοποΰλου.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 9 5  - Φεβρουάριος 1 9 9 5



Ειδικό Θέμα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΣ;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η εισήγηση, την οποία κατέθεσε με το παραπάνω θέμα, 

ο κ. Γ. Λογοθέτης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό νησί της Σαμοθράκης, 

με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και ειδικών επιστημόνων σε θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα βασικά καθήκοντα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ή λει

τουργήματος, είναι:

Η αντικειμενική καταγραφή στοιχείων και γεγονότων και η μετάδοσή 

τους στο κοινό.

Η εγγύηση της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και ρευμάτων.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έρευνα, ανάλυση, ερμηνεία και... κριτική για γεγονότα καταστάσεις 

και αποφάσεις που επηρεάζουν την ζωή των πολιτών.

Ο έλεγχος υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων και άλλων κέ

ντρων αποφάσεων.

Τέλος, ο δημοσιογράφος είναι στο πλευρό των αδυνάτων ενάντια 

στην αυθαιρεσία, την κατάχρηση της εξουσίας και την καταπάτηση των 

δημοκρατικών αρχών.

Ειδική μέριμνα για το περιεχόμενο των προϊόντων του δημοσιογρα

φικού επαγγέλματος γίνεται και στο άρθρο 15 του Συντάγματος, όπου 

αναφέρονται τα εξής: "Πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη tcjv 

εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτιστική 

ανάπτυξη της χώρας".

Η τήρηση των παραπάνω αρχών, είναι και η προϋπόθεση για το πο

θητό αποτέλεσμα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, που είναι η α

ξιοπιστία. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η ελευθερία. Δεν υπάρχει ε

λευθερία χωρίς ελευθερία του τύπου και γενικά των Μ.Μ.Ε. Με την ίδια 

λογική μπορούμε να ισχυριστούμε, πως δεν μπορούμε να μιλάμε για 

Δημοκρατία αν δεν υπάρχει ελεύθερη εξάσκηση του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος.

Δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ισ μ ό ς , η νέα  ιδεολογ ία

Η σχέση μεταξύ της επικοινωνίας και της εξουσίας ήταν πάντα ση

μαντική. Σύμφωνα με τον Καναδό ιστορικό - οικονομολόγο Harold Innie, 

"οι αυτοκρατορίες δεν δημιουργούνται μόνο με τον έλεγχο του χώρου, 

αλλά και με τον έλεγχο του χρόνου και ο γραπτός λόγος είναι ο ση

μαντικότερος τρόπος ελέγχου του χρόνου". Η θέση αυτή παρουσιάστη

κε το 1950, πριν την επανάσταση των Μ.Μ.Ε. και κυρίως της τηλεόρα

σης. Στις μέρες μας η θεωρία της αυτοκρατορίας των Μ.Μ.Ε. έχει α

ναπτυχθεί σε μια νέα ιδεολογία, τον Δημοσιογραφισμό, ή Μεντιοκρατία.

Οι ιδεολογίες δεν εκφράζονται μόνο από αξίες, αλλά και από τη 

σχέση τους με την πραγματικότητα. Για να χρησιμοποιήσουμε τον Μάρ- 

ξ, οι ιδεολογίες πρέπει "όχι μόνο να εξηγούν και να αλλάζουν τον κό

σμο". Ο δημοσιογραφισμός χωρίς αμφιβολία πληροί τους παραπάνω ό

ρους. Σύμφωνα με την νέα ιδεολογία, η κοινωνία αποτελείται από τρείς 

ομάδες: τους εκπροσώπους της εξουσίας, τους πολίτες και τους δη

μοσιογράφους.

Ο ρόλος των τελευταίων είναι να ελέγχουν την εξουσία και να λει

τουργούν σαν υπερασπιστές των αδυνάτων. Είναι το εργαλείο για τη 

δικαίωση των πολιτών ενάντια στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Ετσι οι 

δημοσιογράφοι έχουν σημαντική ευθύνη για τη λειτουργία των δημο

κρατικών θεσμών. Η κατάχρηση της εξουσίας βρίσκεται πάντα στο στό

χαστρο των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανότητα 

του δημοσιογράφου να ελέγχει την εξουσία, έχει αποφασιστική σημα

σία για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε., και ιδιαίτερα των ηλε

κτρονικών, τα διάφορα μηνύματα μπορούν να καλύψουν το σύνολο της 

κοινωνίας. Τα μηνύματα αυτά είναι σε θέση να παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πληροφόρηση, στη μόρφωση, στην πολιτική και βέβαια στην οικο

νομία, λόγω της διαφήμησης αλλά και της σχέσης πολιτικής και οικο

νομίας.

Η πληροφόρηση έχει γίνει ένας σημαντικός φορέας εξουσίας. Ολο 

και περισσότερες επιχειρήσεις, οργανώσεις, κόμματα, υπηρεσίες και 

Δήμοι, χρησιμοποιούν ανθρώπους της επικοινωνίας - πληροφόρησης, 

δηλαδή δημοσιογράφους. Ο ρόλος τους είναι να συγκεντρώσουν πλη

ροφορίες που να χρησιμοποιηθούν για ίδια συμφέροντα.

Ο ρόλος λοιπόν του δημοσιογράφου είναι μοναδικός. Αφ' ενός παί

ζει το ρόλο του δικαστή υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών, 

αφ' ετέρου ο δημοσιογράφος αποκτά δύναμη και εξουσία, αφού αυτός 

αποφασίζει για τους τομείς που θα ελέγχονται και τον τρόπο που γί

νεται ο έλεγχος.

Η σ ημερ ινή  κατάσ τασ η

Δύο νέα δεδομένα 'έρχονται σήμερα να αλλάξουν την εικόνα που 

γνωρίζουμε. Το ένα είναι η τεχνολογική επανάσταση, και το δεύτερο η 

κατάχρηση της εξουσίας από τους ίδιους τους δημοσιογράφους.

Αν προσπαθήσουμε να περιγράφουμε την σημερινή μορφή κοινω

νίας με εξουσιαστικούς όρους, τι μεθόδους μπορούμε να χρησιμο

ποιήσουμε;

Ενας τρόπος είναι να δούμε τον έλεγχο των Μέσων Επικοινωνίας. 

Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιοκτήτες των Μ.Μ.Ε., έχουν ένα σημαντικό όπλο 

στα χέρια τους. Ενα όπλο που επηρεάζει αποφασιστικά τις κοινωνικο- 

πολιτικές εξελίξεις, σε τοπική, αλλά και σε διεθνή κλίμακα. Τα διεθνή 

πρακτορεία ειδήσεων αποφασίζουν π,χ. για το περιεχόμενο της πλη

ροφόρησης σε παγκόσμιο κλίμακα. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι το πα

γκόσμιο σύστημα πληροφόρησης έχει φέρει ουσιαστικές αλλαγές στην 

παγκόσμια πολιτική. Τα εθνικά κράτη χάνουν όλο και πιο πολύ την δυ

νατότητα ελέγχου σε σημαντικούς τομείς όπως η οικονομά.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις άρχισαν ήδη να δημιουργούν νέα κανάλια 

επικοινωνίας, που φέρνουν πομπό και δέκτη σε κατ' ευθείαν επαφή, 

χωρίς τη διαμεσολάβηση και τον έλεγχο του δημοσιογράφου. Πρός το 

παρόν αυτό αφορά κατόχους υπολογιστών με δυνατότητες σύνδεσης 

μεταξύ τους, και με πρόσβαση στις τράπεζες πληροφοριών. Οι προϋ

ποθέσεις όμως για μια γενικότερη χρήση των νέων μέσων υπάρχουν. 

Μια σειρά από νέες ειδικότητες όπως πληροφορητές, ειδικοί σε θέ

ματα επικοινωνίας και διαφημιστές, με καλύτερες και περισσότερες 

γνώσεις, ανταγωνίζονται τον παραδοσιακό ρόλο του δημοσιογράφου.

Οι αυξανόμενες γνώσεις του πολίτη, δημιουργούν επίσης μεγαλύτε

ρες απαιτήσεις προς τους δημοσιογράφους, από την πλευρά του ανα

γνώστη, του ακροατή και του τηλεθεατή.
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Τα τελευταία χρόνια η απέχθεια κατά των πολιτών τείνει να καλύψει 

και το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του 

Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλοα Ό  

καθημερινός καταιγισμός από τα Μ.ΛΛ.Ε. με σωρεία ηχηρά προβλημένων 

ηθικών ασχημιών, επενεργεί διαλυτικά στην κοινωνική ηθική, και χαλα

ρώνει την λειτουργική συνοχή της κοινωνίας, με συνέπεια να δυσχε

ραίνει την ομαλή ζωή των ανθρώπων και προπάντων να υπονομεύει το 

ηθικοπλαστικό έργο της σχολικής παιδείας και να εκτρέφει ασυνείδη

τους ατομικιστές και δυνάμει απατεώνες..."

Αν είναι έτσι, ότι δηλαδή τα ΛΛ.ΛΛ.Ε. εκτρέφουν ασυνείδητους ατομι- 

κιστές και δυνάμει απατεώνες, το ερώτημα είναι ποιος φταίει και τι 

πρέπει να γίνει. Ο εκδότης της Ισπανικής εφημερίδας ”ΕΙ Pals" Χουάν 

Λουί Θεμπριάν, ισχυρίζεται ότι: Ή  απειλή κατά της ελευθερίας του 

τύπου, πολύ συχνά προέρχεται από το ίδιο το δημοσιογραφικό επάγ

γελμα. Από την κατάσταση και εκπόρνευση της ελευθερίας αυτής, από 

τους δημοσιογράφους του δακρύβρεχτου συνδικάτου, από την πλήρη 

περιφρόνηση προς το δικαίωμα του αναγνώστη, από την ενσυνείδητη 

διαστρέβλωση της αλήθειας".

Στην Ελλάδα, τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την 

συμπεριφορά των ΛΛ.ΛΛΕ. Τίτλοι όπως 'Τηλεοπτική βαρβαρότητα", "Η Ελ

λάδα στο έλεος των καναλιών", και "Ηλεκτρονικός σκοταδισμός", εκ

φράζουν τη γενική ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί

"Το πρόβλημα με την σημερινή κατάσταση στα Μ.ΛΛ.Ε. είναι πρόβλημα 

βαθύτατα πολιτικό και πολιτιστικό. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας" γράφει 

ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και τονίζει το γεγονός ότι, “6 - 7 οικογένειες, 

από τις πιο πλούσιες της Ελλάδας, έχουν υπό την κυριότητά τους, μαζί 

ή μεμονωμένα, το σύνολο περίπου των ΑΛ.ΑΛ.Ε. στον ημερήσιο και πε

ριοδικό τύπο, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο".

Ό  περιορισμένος αυτός κύκλος με τεράστιες οικονομικές δραστη

ριότητες", σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, "συγκεντρώνει μια απίστευτη 

εξουσία και επιρροή". Ο όρος "παραπληροφόρηση" που θα μπορούσε 

να ονομαστεί συκοφαντία και απάτη, χρησιμοποιείται όλο και περισσό

τερο.

Ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός είναι κατηγορηματικός με 

την κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜ.Ε- "Αντί για "διαφώτιση" και "ε

νημέρωση" καταντούμε σε συστηματική συσκότιση της αλήθειας και σε 

"αποπροσανατολισμό" που μοιραία καταλήγει σε "εξαγρίωση"... Με τις 

υπερβολικές και αθέμιτες καταχρήσεις του περί "ελευθεροτυπίας" νό

μου, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι σώζουμε το κεντρικό θεμέλιο της 

Δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα εγκαθιδρύουμε και προστα

τεύουμε τον πιο απαίσχυντο ολοκληρωτισμό του ενός, και του εξαρ

τημένου απ' αυτόν επαγγελματικού επιτελείου του"!

Ιδιαίτερα όμως αρνητικές, σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, είναι οι 

εξελίξεις για την πολιτική ζωή του τόπου και τους δημοκρατικούς θε

σμούς: Ό  άλλοτε πανίσχυρος πολιτικός κόσμος αισθάνεται "όμηρος" 

των κυρίαρχων της ενημέρωσης, και σχεδόν "αιχμάλωτός" τους".

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. ΚωνΛ/ος Τσάτσος εξέφρα- 

σε πιο "πολιτισμένα" αλλά συγχρόνως πιο δραματικά, την δική του α

γωνία. Σύμφωνα με τον κ. Τσάτσο: Υπάρχουν φανερές δικτατορίες του 

σπαθιού, και λανθάνουσες της πένας..."

Σε δημόσια συζήτηση για τα ΜΜ.Ε. πήρε μέρος και ο Πρόεδρος της 

ΕΣΗΕΑ κ. ΛΛίμης Γκλαβάς για να εκφράσει την άποψη ότι, ”η πληροφό

ρηση πάσχει στην Ελλάδα". Στην ερώτηση ποιος θα προστατεύσει τον 

απλό πολίτη δίνει την εξής απάντηση: "Είναι μέγα το θέμα. Η πραγματι

κότητα έχει δείξει ότι δεν προστατεύεται ο πολίτης. Η πολιτεία και τα 

κόμματα πρέπει να βρούν τη χρυσή τομή, ώστε ο πολίτης να προστα

τεύεται περισσότερο απ' όλους. Η επίθεση εναντίον του μέχρι και συ

ντριβής, όπως έχει γίνει πολλές φορές, είναι ατιμωτικό αδίκημα".

Οι ευθύνες τ ω ν  δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ω ν

Η κρίση λοιπόν υπάρχει, και το ερώτημα είναι κατά πόσο οι ευθύνες 

βαραίνουν τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Με ποιόν τρόπο π.χ. οι 

ενώσεις των δημοσιογράφων εμποδίζουν την κατάχρηση εξουσίας από 

συναδέλφους; Γιατί δεν ενεργοποιείται ο διεθνής κώδικας δημοσιογρα

φικής δεοντολογίας; Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο κλάδος ανέχθηκε την 

απουσία κρατικών σχολών δημοσιογραφίας στα Α.Ε.Ι. της χώρας;

Πριν λίγο καιρό έγιναν τα πρώτα βήματα για την ενιαία εκπροσώπηση 

των δημοσιογράφων και στη χώρα μας. Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή 

να ευδοκιμήσει. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που στην Ελλάδα δεν υπήρξε 

Ομοσπονδία Ελλήνων Δημοσιογράφων, και ποιούς εξυπηρετεί η σημε

ρινή κατάσταση με τον κατακερματισμό των συνδικαλιστικών ενώσεων;

Για να γίνει κάποιος αποδεκτός σαν δημοσιογράφος, πρέπει να 

ανήκει σε ένα συνδικαλιστικό φορέα. Να γίνει δηλαδή μέλος μιας Ενω

σης. Και για να γίνει μέλος της Ενωσης πρέπει να περάσει τη διαδικασία 

των εξετάσεων. Γι' αυτή τη διαδικασία έχουν γραφτεί πολλά. Πρόκειται 

για "μοναδικό φαινόμενο στη σύγχρονη ιστορία του συνδικαλιστικού 

κινήματος", όπως επισημαίνει ο Ριχάρδος Σωμερίτης “αφού η ιδιότητα 

του μέλους αποκτάται με μεγάλες δυσκολίες, εμπόδια και "εξευτελι- 

σμούς". Ακόμα και το όριο ηλικίας (των 40 ετών) παίζει ρόλο για την 

απόκτηση της δημοσιογραφικής ιδιότητας στην Ελλάδα!

Το παράδοξο είναι πως πολλοί Ελληνες δημοσιογράφοι εργάζονται 

στα διάφορα Μ Μ £, χωρίς να είναι μέλη των ενώσεων, όχι γιατί δεν 

το θέλουν αλλά γιατί δεν μπορούν! Στη Σουηδία, για παράδειγμα, που 

εργάστηκα περίπου 20 χρόνια, οποιοσδήποτε εργάζεται σε εφημερίδα, 

ραδιόφωνο ή τηλεοπτικό σταθμό, μπορεί άμεσα να γίνει μέλος στην 

Ενωση Σουηδών Δημοσιογράφων. Δεν υπάρχει, όμως, το αγγελιόσημο 

και οι εισφορές των μελών είναι αρκετά υψηλές, περίπου 5.000 το 

μήνα. Ετσι μπορούν να χρηματοδοτούνται εκπαιδευτικά και επιμορφω

τικά σεμινάρια για τους δημοσιογράφους, να εκδίδεται έντυπο της Ο

μοσπονδίας που στέλνεται δωρεάν σε όλα τα μέλη, και να υλοποιούνται 

διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα του κλάδου.

Ενα άλλο θέμα που έχει σχέση με την αξιοπιστία του δημοσιογρά

φου, είναι και η πολυθεσία, χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικό

τητας. Στη χώρα μας ένας δημοσιογράφος μπορεί να εργάζεται σε 

ένα πόλο εξουσίας που είναι μια εφημερίδα, σε ένα δεύτερο πόλο ε

ξουσίας που είναι ένας τηλεοπτικός σταθμός, σε ραδιοφωνικό σταθμό, 

σε κρατικά γραφεία τύπου, οργανισμών ή επιχειρήσεων κ.λη. Το ερώ

τημα είναι: Ποιά συμφέροντα θα στηρίξει ο πολυθεσίτης δημοσιογρά

φος όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, και είναι φυσικό να υπάρχουν, α

ντιθέσεις ανάμεσα στα διάφορα κέντρα εξουσίας;

Θα οδηγήσει λοιπόν η πολύμορφη σημερινή κρίση σε μια νέα εποχή 

όπου η ήδη πληγωμένη αξιοπιστία των δημοσιογράφων, θα αποτελεί 

παρένθεση στο παρελθόν; Ο κίνδυνος υπάρχει, αν η πολιτεία και κυρίως 

οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ένα δη

μόσιο διάλογο. Αν δεν προτείνουν και υλοποιήσουν λύσεις για τα ση

μερινά προβλήματα. Στο δημόσιο αυτό διάλογο, εκτός από τους απλούς 

πολίτες, τους κοινωνιολόγους τους ειδικούς επιστήμονες και τους πο

λιτικούς, πρέπει να πάρουν δραστήριο μέρος και οι δημοσιογράφοι.

Ο δημόσιος διάλογος δεν σημαίνει ότι μια κοινωνική ομάδα στοχεύει 

στην διαπόμπευση μιας άλλης. Αντίθετα, ένας διάλογος σε θέματα αρ

χών, με στόχο την αξιοπιστία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και 

με βάση τις βασικές αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας μπορεί να 

βοηθήσει στο ξεπέρασμα των σημερινών προβλημάτων, και ο κλάδος 

να βγεί δυναμωμένος από την κρίση. Αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, ένα 

μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων, θύματα της ίδιας τους της δύνα

μης, θα συνεχίσει να πριονίζει το κλαδί όλων μας.

Στο χέρι μας είναι να το εμποδίσουμε! Π
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Μια νέα  περιπολία

Πολλοί συνάδελφοι παραιτούνται από το Σώμα 

και ξεκινούν μια νέα σταδιοδρομία σε άλλους τομείς.

Να γίνει όμως κάποιος ιερέας 

δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, 

αν και υπάρχουν στην Ελληνική Αστυνομία 

έντονα θρησκευόμενα άτομα 

ο αριθμός των οποίων αυξάνει σημαντικά.

Κάποιοι όμως νιώθουν εντονότερα τη θεία κλήση, 

που τους ζητά να γίνουν αλιείς ανθρώπων.

Μια τέτοια ενδιαφέρουσα περίπτωση 

περιγράφει το άρθρο της Tracey Mander, 

που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 

της Αστυνομικής Ενωσης της Βρετανίας "Police" (12/94).

Η χριστιανική πίστη συνάδει με το αστυνομικό επάγγελμα, 

το οποίο απηχεί μια αυτονόητη σκληρότητα;

Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ανεπιφύλακτα ναι, 

αφού εξασφαλίζει στον αστυνομικό δυο σημαντικά εφόδια 

για την αναβάθμιση του "έργου" του 

από υπηρεσία σε λειτούργημα:

I I ) Αντικαθιστά τη σκληρότητα 

της λατινικής νομικής σκέψης "dura lex sed lex", 

με την οποία γαλουχήθηκαν γενιές αστυνομικών, 

με την ευρύτητα της ευαγγελικής ρήσης 

"το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, 

ουχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον" ΙΜάρκ., Β 27), και 

(2) Επιβάλλει στον αστυνομικό 

να μη βλέπει μόνο το έγκλημα αλλά 

και τον άνθρωπο πίσω απ' αυτό, θύτη και θύμα.

Ο John Bourne ήταν αρχιφύλακας στην Αστυνομία του Kent, όταν μια 

μέρα διαβάζοντας την Αγία Γραφή αναγνώρισε ότι τον καλούσε η πραγ

ματική αποστολή του, να γίνει δηλαδή ιερέας. Ο John δεν μπορεί να 

θυμηθεί ποιος τρομοκρατήθηκε περισσότερο, η γυναίκα του ή η κόρη 

του, όταν μετά από υπηρεσία 13 ετών τους ανακοίνωσε ότι είχε απο

φασίσει να ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο. "Θα είσαι ο πρώτος δια

ζευγμένος εφημέριος", του απάντησε η γυναίκα του Sandra η οποία 

δεν ήταν δυνατόν να φαντασθεί τον εαυτό της μέσα σε συγκεντρώσεις 

για τους υπερηλίκους. Η κόρη του ζευγαριού ήταν εξίσου ταραγμένη. 

"Είναι αρκετό ενοχλητικό να είσαι αστυνομικός", είπε, "αλλά και παπάς.»!” 

Ο σπόρος όμως της νέας κλήσης είχε ριχτεί αρκετό παλιά. Ο πα

τέρας του ήταν εκκλησιαστικός λειτουργός, όταν ο John μόλις εννέα 

ετών είχε σημειώσει σε σχολικό βιβλίο τη διπλή φιλοδοξία του, να γίνει 

αστυνομικός και εφημέριος. Όταν τελείωσε το σχολείο είχε εγκατα- 

λείψει την ιδέα να ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο. Είχε δει την ένταση 

του πατέρα του και είχε εμποδισθεί από το χαμηλό μισθό, τις πολλές 

ώρες απασχόλησης και τις αυξημένες απαιτήσεις.
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Ως προς τον άλλο του στόχο, να καταταγεί στην Αστυνομία, ο John 

ήταν κατά 3/4 της ίντσας πιο κοντός απ' όσο ζητούσε η Αστυνομα του 

Brighton Borough. Ο John πήγε στο Λονδίνο, όπου εργάσθηκε σαν υπάλ

ληλος και δέθηκε με την ιδέα να γίνει πλασιέ. Τότε όμως, το 1970, η 

μοίρα έπαιξε το παιχνίδι της. Ο John και η γυναίκα του Sandra συμμε

τείχαν σε πλειοδοσία για την αγορά σπιτιού αλλά την έχασαν για 150 

λίρες. Τότε μετακινήθηκαν στο Maidstone, όπου ο John κατατάθηκε 

στην Αστυνομία του Kent που δεχόταν άνδρες δυο ίντσες πιο κοντούς 

απ' εκείνη του Brighton.

Είχα υψηλούς στόχους" θυμάται ο John. 'Ήθελα να γίνω Διοικητής 

Αστυνομίας, να αλλάξω τον κόσμο". Όμως και κατά το χρόνο της υπη

ρεσίας του στην Αστυνομία τον προσέλκυε το ιερατικό στάδιο. "Δεν 

έχασα ποτέ την επαφή", λέει, "Δε θα μπορούσα ποτέ να προσγειωθώ. 

Πήγαινα στην εκκλησία τακτικό όσο τα καθήκοντα μου μού επέτρεπαν. 

Όχι βέβαια τόσο τακτικό όσο όταν ήμουν παιδί'.

Η κρίσιμη στιγμή ήλθε το 1980, όταν ο John είχε συμπληρώσει δυο 

χρόνια από την προαγωγή του σε Αρχιφύλακα. Προσκάλεσα κάποιους 

φίλους του από το παιχνίδι με τα βέλη και το ποδόσφαιρο να ακούσουν 

ένα νεαρό λοχαγό από μια στρατιωτική εκκλησιαστική αποστολή. Ό  λο

χαγός αντιμετωπίσθηκε σχεδόν σαν ψώνιο από μερικούς φίλους μου" 

θυμάται ο John. "Πραγματικό λυπήθηκα γί αυτό και αναπάντεχα βρήκα 

το θάρρος να τον υποστηρίξω ομολογώντας την πίστη μου. Στη συνέ

χεια όλοι νιώσαμε την πρόκληση της πίστης, έτσι που αποφασίσαμε να 

τα ξαναπούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι που έκανε την ομιλία γ ί αυτήν 

πολύ πιο εύκολη".

Καθώς η πίστη του John γινόταν θερμότερη άρχισε να εμπλέκεται 

όλο και περισσότερο με εκκλησιαστικές δραστηριότητες, όπως το κα

τηχητικό της Κυριακής και η ενοριακή ποδοσφαιρική ομάδα. Μια μέρα 

του 1984 που ο John διάβαζε την Αγία Γραφή, ήταν η στιγμή που ένιωσε 

τη θεία πρόσκληση. 'Ήταν ένα απόσπασμα όπου ο Ιησούς κοιτά τα 

πλήθη και λέγει ότι η σοδειά είναι έτοιμη και πως πρέπει να προσευ

χηθούμε για περισσότερους εργάτες. Ένιωσα πως κλήθηκα να γίνω έ

νας από τους εργάτες της συγκομιδής.

Οι συνάδελφοι με πήραν στο ψιλό, όταν άρχισα να τους μιλώ για 

την πίστη μου. Ήθελα να μιλήσω γ ί αυτό που μου συνέβαινε αλλα ταυ

τόχρονα δεν ήθελα να με εκλάβουν σαν θρησκόληπτο. Χρειάσθηκα με

γάλο θάρρος να βάλω ένα σταυρό στη γραβάτα μου. Καθώς όμως περ

νούσε ο καιρός οι άνθρωποι το αποδέχθηκαν και κάποιοι ζήτησαν να 

κουβεντιάσουμε γιά την απόφασή μου αυτή. Ταλανιζόμενος ανάμεσα 

στην πίστη του και στην αντίσταση της συζύγου του στις ιερατικές του 

φιλοδοξίες, ο John προσευχόταν τα επόμενα δύο χρόνια για να αλλάξει 

άποψη η Sandra. Αλλά και ο τοπικός εφημέριος είχε τις αμφιβολίες του 

για το τι ο John έβλεπε ως κλήση. "Ειρωνεύθηκε την ιδέα μου" λέγει ο 

John. 'Ήταν πάντα εφημέριος και γ ί αυτόν ήμουν αστυνομικός με πολ

λές κακές πλευρές".

Τα πράγματα άλλαξαν όταν ήλθε νέος εφημέριος. "Με κάλεσε να 

με δει και είπε πως πίστευε πως ο θεός με καλούσε. Προσευχηθήκαμε 

μαζί για τη μεταστροφή της Sandra. Ενώ εγώ κάποια μέρα ήμουν στην 

Υπηρεσία πήγε και είδε τη Sandra χωρίς να το ξέρω. Ακόμη δε γνωρίζω 

τι της είπε αλλά μετά από δυο μέρες ήταν φανερό πως κάτι είχε στο 

μυαλό της. Τότε μου έστειλε μια κάρτα, στην οποία έγραφε πως αν 

πράγματι πίστευα στην κλήση μου θα ήταν μαζί μου.

"Για να γίνω όμως κληρικός η πορεία ήταν μακρά. Είχα αναρίθμητες 

συνεντεύξεις" λέει ο John. Ή  Εκκλησία της Αγγλίας βλέπει τους αστυ

νομικούς σαν εξουσιαστικά πρότυπα και την ιερωσύνη σαν λειτούργημα. 

Αρκετοί πίστευαν πως ήταν καλύτερα να έχουν ένα χριστιανό στην Α

στυνομία. Η αρχική μου προδιάθεση ήταν να μείνω στην Αστυνομία σαν 

άμμισθος ιερέας μέχρι να συνταξιοδοτηθώ.

'Τελικά όμως άρχισα ένα ολιγόωρο σεμινάριο στο Canterbury, τρία 

χρόνια αντί των κανονικών δύο, και έτσι παρέμεινα στη θέση μου. Η 

υπηρεσία ήταν καλή και είχα ελεύθερο χρόνο. Δούλεψα για 18 μήνες 

αλλά στα 1990 τα πράγματα άλλαξαν. Δουλεύαμε 12ωρες βάρδιες έξι 

μέρες τη βδομάδα. Ένιωθα πως δεν ήταν σωστό να ζητώ απαλλαγές 

και έτσι έχασα σπουδαία μαθήματα. Μη μπορώντας να συνδυάσω τις 

δύο αυτές απασχολήσεις αποφάσισα να εγκαταλείψω την Υπηρεσία.

Η Εκκλησία όμως αρνήθηκε να βοηθήσει τον John κατά τη διάρκεια 

των σπουδών του. Ευτυχώς ο εφημέριός του τού ανακοίνωσε ότι η ε

νορία του θα τον υποστηρίξει. "Πήγα σε μια ομιλία" λέγει ο John "όπου 

ο ιεροκήρυκας είπε ότι το ρίσκο είναι η άλλη όψη της πίστης". Αυτό με 

έκανε να αποφασίσω πως αν επρόκειτο να κηρύξω το θείο λόγο, θα 

έπρεπε να ζήσω μια ζωή πίστης. Παραιτήθηκα από την Αστυνομα μετά 

18 ετών υπηρεσία και η μικρή ενορία του Bourghton Monchelsea με 

υποστήριξε για 18 μήνες. Μπορούσα να συνδυάσω τις σπουδές μου 

με την υπηρεσία μου ως βοηθού ιερέα. Ήταν μια υπέροχη περίοδος".

Ο John χειροτονήθηκε διάκονος από τον Επίσκοπο του Dover και α

μέσως τοποθετήθηκε στο Alllngton. Το επόμενο έτος χειροτονήθηκε 

ιερεύς από τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury. Τον Ιούνιο του ίδιου έ

τους τοποθετήθηκε εφημέριος του ναού του Αγίου Μιχαήλ και των Αγ

γελικών Ταγμάτων στο Marden, στην υπηρεσία μιας ενορίας 3.300 κα

τοίκων στο Weald of Kent.

Ο John συμμετέχει στις ευτυχισμένες αλλά και στις δύσκολες στιγ

μές των ενοριτών του. "Βοηθούσα και σαν εφημέριος νοσοκομείου" θυ

μάται, "όταν οι γιατροί μου ζητούσαν να εξηγήσω σε μια κυρία ότι δεν 

υπήρχε ελπίδα σωτηρίας για τον άνδρα της. Είχε εγκεφαλική αιμορραγία 

και ζούσε με τη βοήθεια των μηχανημάτων. Λ/ίλησα στην οικογένεια 

και τους εξήγησα τι μου είχαν πει οι γιατροί. Βρήκαν πολύ οδυνηρό να 

μείνουν με τον άνθρωπό τους όταν θα έκλειναν τα μηχανήματα και μου 

ζήτησαν να το κάνω εγώ αν μπορούσα. Έτσι κάθισα μαζί του για 20 

λεπτά, ώσπου άφησε την τελευταία του πνοή. Μετά από αυτό έπρεπε 

να γυρίσω στην εκκλησία να κάνω ένα γάμο και να συμμετάσχω στη 

χαρά του ζεύγους. Ο θεός μου δίνει τη δύναμη που χρειάζεται αλλά 

η ζωή μου στην Αστυνομία με εξοικείωσε με το θάνατο".

"Δε μετάνιωσα ποτέ γιατί ακολούθησα το ιερατικό στάδιο" λέει ο 

John. 'Έχασα μερικά πράγματα από την Αστυνομία, όπως φίλους, χρήμα

τα και εξουσία. Αν δω στο δρόμο ένα ατύχημα θέλω να επέμβω αλλά 

δεν έχω πλέον εξουσία". Ο John όμως διατηρεί κάποιους δεσμούς με 

την Αστυνομία. Είναι μέλος της Χριστιανικής Ένωσης Αστυνομικών, κάνει 

τις κηδείες των αστυνομικών υπαλλήλων και το Μνημόσυνο Αστυνομι

κών στο Αρχηγείο του Kent. "Δέκα οκτώ χρόνια στην Αστυνομία μου 

έδωσαν μεγάλη πείρα για τη ζωή. Έχω δει θλίψη και άλλες άσχημες 

καταστάσεις που κανείς κληρικός δε θα μπορούσε να φανταστεί. Η Α

στυνομία έρχεται αντιμέτωπη με το θάνατο πολύ πριν τους ιερείς. Νο

μίζω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που με βοήθησε να γίνω τόσο γρήγορα 

εφημέριος. Η υπηρεσία μου στην Αστυνομα με τροφοδοτεί επίσης με 

ιστορίες και συμβάντα, που μπορώ να τα χρησιμοποιώ στο κήρυγμα".

Ο John διαθέτει επίσης χρόνο και για εκείνους που παραβίασαν το 

νόμο, σε επισκέψεις σε φυλακές. "Σαν αστυνομικός έβλεπα το έγκλημα, 

σαν εφημέριος πρέπει να βλέπω τον άνθρωπο πίσω από το έγκλημα” 

λέει. "Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πολλές επιλογές και οι ευκαιρίες 

είναι περιορισμένες, ενώ η κοινωνία είναι σκληρή με τους εγκληματίες".

"Δεν ήσουν πάντα εφημέριος. Ήσουν;" τον ρώτησε ένας κρατούμε- 

νος. "ΟχΓ του απάντησε ο Joha 'Ήσουν αστυνομικός,·" τον ρώτησε στη 

συνέχεια. "Πώς το κατάλαβες;" είπε ο John. "Μυρίζεις από μακριά" α

πάντησε ο κρατούμενος. ^

Μετάφραση -  εισαγωγή: Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Του Αργύρη Σ υ μ εω ν ίδ η , πρ. Γενικού Γραμματέα του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Ε. -  Π ροέδρου του ΔΙ.Α.Σ.

Σε μια πολύ κρύα μέρα, σε μια Αθήνα που οι νεκροί από χρήοη ναρ

κωτικών ξεπέρασαν φέτος κάθε προηγούμενο, σ'ένα χώρο πνεύματος, 

στην κεντρική αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Αθήνας έγινε 

η έναρξη των εργασιών της Ημερίδας για τα Ναρκωτικά, την οποία 

κήρυξε ο Υπουργός Υγείας κ. Κρεμαστινός και προλόγισαν ο Πρόεδρος 

της Ακαδημίας κ. Διανελλίδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας κ. Πέτρος Γέμτος.

Η όλη διοργάνωση έγινε από το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 

και με τη συμμετοχή και ευγενική προσφορά του Πανεπιστημίου Αθη

νών, που ανέλαβε τη διάθεση των χώρων, τις προσκλήσεις και τη δε

ξίωση. Ηταν πράγματι η πρώτη φορά στην Αθήνα που έγινε διεθνής 

συνάντηση για τα ναρκωτικά, με συμμετοχή εκπροσώπων τόσων χωρών 

και μάλιστα αυτού του επιπέδου.

Μετά την τελετή έναρξης οι συμμετέχοντας μεταφέρθηκαν στο αμ

φιθέατρο της παλαιός Ιατρικής Σχολής στο Κεντρικό Πανεπιστημιακό 

μέγαρο, όπου στο πάνελ βρέθηκαν οι ξένοι προσκεκλημένοι εισηγητές, 

που ήταν ο Καθηγητής Ed. Levw εκπρόσωπος της Ολλανδίας, ο Καθη

γητής Gab. Naahas εκπρόσωπος της Γαλλίας ο Καθηγητής Jonas Har- 

tellus εκπρόσωπος της Σουηδίας, ο Καθηγητής Raph. Mechoulam εκ

πρόσωπος του Ισραήλ, ο Δόκτωρ Βερεσιές εκπρόσωπος της Κύπρου, 

ο κ. Th. Pierce εκπρόσωπος των Η.ΠΑ. και η κα Maria Peck εκπρόσωπος 

του Καναδά.

Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εισηγητές αναφέρθηκαν με λεπτομερή 

στοιχεία, πίνακες, διαφάνειες και μελέτες πάνω στο διεθνές πρόβλημα 

της χρήσεως των ναρκωτικών, τις μεθόδους και πρακτικές που ανέ

πτυξε κάθε χώρα, την πολιτική της έναντι του προβλήματος και τα συ- 

μπέρασματό τους.

Σαφέστατη, αναλυτική και τεκμηριωμένη η παρουσία του Σουηδού 

εκπροσώπου Καθηγητού Jonas Hartelius, ο οποίος κατέληξε αποδει- 

κνύοντας μια φορά ακόμη ότι η Σουηδία αποτελεί μία χώρα μσντέλλο, 

μία χώρα προς μμηση ακόμη και στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Αξίζει λοιπόν να τονίσουμε ότι οι θέσεις της Σουηδίας είναι ότι:

1) η χρήση κάνναβης προκαλεί σάρκωμα κι άλλες σοβαρώτατες 

παθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. 21 όλα τα κόμματα ακολουθούν 

με απόλυτη συναίνεση αυτά που έχουν αποφασισθεί για την αντιμετώ

πιση του προβλήματος. 3) η πρόληψη δεν είναι θέμα μόνον για ειδήμο

νες. 4) η σχέση πολιτών και αστυνομικών αρχών είναι μία σχέση εμπι

στοσύνης και η αστυνομία συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και 5) οι 

εργοδότες και κυρίως μεγάλων εταιρειών επιμορφώνουν συχνά το 

προσωπικό τους για πρόληψη χρήσης "ναρκωτικών" αλλά και κάθε ε- 

ξαρτησιογόνου ουσίας όπως το αλκοόλ και ο καπνός, ενώ αντί να α

πολύουν τα εξαρτημένα άτομα συμβάλλουν σημαντικά στην απεξάρτη

ση, θεραπεία και επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών δεν είναι απλώς σημαντικά 

και ελπιδοφόρα αλλά και επιτυχή: α) οι νέοι τοξικομανείς κάθε χρόνο 

μειώνονται σημαντικά β) η ενδοφλέβια χρήση είναι πλέον σπάνια γ) ο 

αριθμός των εξαρτημένων που μολύνονται από Aids έχει σχεδόν μη- 

δενισθεί και 6) η ταχύτητα της εξάπλωσης συνεχώς μειώνεται.

Αυτή η παρουσίαση του Καθηγητού J. Hartelius ικανοποίησε όχι μόνο 

τους παρευρισκομένους αλλά και τους υπόλοιπους επιστήμονες-ειση- 

γητές τους οποίους βρήκε απόλυτα σύμφωνους σε αντίθεση με το κλί

μα που δημιουργήθηκε στην αρχή με την εισήγηση του Ολλανδού Κα

θηγητού Ed. Lewn, ο οποίος με όσα είπε όχι μόνον δεν βρήκε κανένα

που να συμφωνήσει μαζί του αλλά προκάλεσε και την απροκάλυπτη ε

πίθεση του διάσημου Γάλλου ερευνητού και Καθηγητού Gabr. Naahas, 

που στο τέλος αναγκάστηκε να χαρακτηρίσει το "περίφημο" και πολυ

συζητημένο Ολλανδικό μοντέλο ως "Ολλανδικό ανέκδοτο". Ούτε λίγο 

ούτε πολύ ο Ολλανδός καθηγητής είπε ότι η χρήση κάνναβης είναι α

κριβώς ίδια με την χρήση καπνού, αλκοόλ αλλά και με το σκάκι αφού, 

όπως τόνισε, γνωρίζει ο ίδιος άτομα τα οποία είναι πνευματικά εξαρ

τημένα· από το σκάκι.

Για να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα της εισηγήσεως του Καθηγη

τού κου Levw πρέπει να αναφέρουμε αποσπασματικά μερικά από τα 

λεχθέντα με κάθε προσπάθεια να μην αλλοιώσουμε το πνεύμα του.

Στην Ολλανδία -όπως άρχισε την ομιλία του- είναι αποδεκτό και πα

ραδεκτό κάθε άτομο να κάνει τις δικές του επιλογές στα πάντα και 

αυτό είναι ένα είδος εξέλιξης, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, και το 

ίδιο ισχύει και για την χρήση ναρκωτικών...

Στην συνέχεια μας έδωσε μία εικόνα των "ελευθέρων ζωνών" 

χρήσης ναρκωτικών κυρ'ως κάνναβης και των ειδικών καταστημάτων 

"coffe shops“nou όμως μας εξήγησε όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει 

μία μικροποσότητα κάνναβης ή μαριχουάνας μέχρι είκοσι πέντε (25) 

γραμμάρια τα οποία μπορεί να καταναλώσει επί τόπου και ότι αυτά τα 

μαγαζιά λειτουργούν με κανονική άδεια. Φυσικά τόνισε ότι επιτρέπεται 

μόνον η αγορά μικροποσοτήτων και ότι απαγορεύεται το χονδρεμπόριο!

Τώρα πως είναι βέβαιοι ότι κάθε "πελάτης" αγοράζει πραγματικά μό

νον την απαραίτητη μικροποσότητα κάνναβης μόνον για χρήση μιας φο

ράς ή πως είναι σίγουροι ότι στα coffe shops διαθέτουν μόνο κάνναβη 

και όχι ηρωίνη ή κοκαΐνη ή κρακ, ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας δεν μας 

τα διευκρίνησε παρά τις επίμονες ερωτήσεις μας, όπως δεν ξεκαθά

ρισε πως αφού απαγορεύεται το "χονδρεμπόριο" με ποιο τρόπο προ

μηθεύονται το υλικό τους οι ιδιοκτήτες των coffe shops, τα οποία ε

παναλαμβάνουμε ότι λειτουργούν κατόπιν άδειας.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ολλανδός εκπρόσωπος πε- 

ριέγραψε τις "ελεύθερες ζώνες" χρήσης ναρκωτικών με τα ωραιότερα 

χρώματα, μας είπε ότι εκεί βρίσκονται οι περισσότεροι οίκοι ανοχής 

και όλα τα coffe shops και κατέληξε χαρακτηρίζοντας τις περιοχές αυ

τές ως παραδοσιακές, γραφικές και υψηλής τουριστικής κίνησης.

Μετά απ'αυτά, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι σαφείς οι α

ντιφάσεις του Ολλανδικού μοντέλλου. Από την μ'α μεριά χαρακτηρίζουν 

σαν ζήτημα αρχής και εξέλιξη το να κάνει κάθε άτομο τις επιλογές 

του, ακόμη και στα ναρκωτικά, και από την άλλη ονομάζουν "ελεύθερες 

ζώνες” το γκέτο που δημιουργούν οι ίδιοι, τη στιγμή που οι πάντες γνω

ρίζουν διεθνώς τα αρνητικά αποτελέσματα των γκέτο. Στο σημείο αυτό 

θα εκφράσω και μία πικρόχολη απορία. Χαρακτηρίζουν coffe shops, δη

λαδή καφενεία ή καφετέριες και μάλιστα με άδεια, αυτό που μέχρι 

σήμερα ονομάζουμε εμείς "τεκέδες".

Ισως οι διεθνείς επιτυχίες των Ολλανδών στο διεθνές εμπόριο πα

ντός είδους να τους έχει παρασύρει σε μεθόδους και τακτικές αντι

μετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών, που χρειάζονται οπωσ

δήποτε επανεξέταση.

Οι HJ1A εκπροσωπήθηκαν από τον νεαρότατο κ. Thomas Pierceo, ο 

οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του άφησε άριστες εντυπώσεις. Α

κριβής, σαφής και κατανοητός ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας του η 

οποία παρά του ότι βάλλεται από τους παραγωγούς όλων των άλλων 

χωρών έχει σημειώσει σημαντικότατες προόδους στον τομέα της πρό- 

ληψης.
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Στη φωτογραφία Ιαπό αριστερά προς τα δεξιάI ο Ιατροδικαστής Α
θηνών κ Χρήστος Λευκίδης, ο Βοηθ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Το
ξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ Νικ Βα- 
σιλειάδης, ο κ Αργυρής Συμεωνίδης και ο Λέκτορας Ιατροδικαστικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ Σαμουήλ Ντοΰγκου Ντζάου, σε κά
ποιο διάλειμμα της Ημερίδας.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων των ξένων ομιλητών παρατέθηκε 

μία μικρή δεξίωση που είχε οργανώσει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με 

τη γνωστή πλέον φιλοξενία του. Στα συνήθη "πηγαδάκια" πρώτο και μο

ναδικό σχεδόν θέμα ήταν η εισήγηση του Ολλανδού εκπροσώπου η ο

ποία τελικώς είχε αφήσει όχι και τόσο καλές εντυπώσεις και κυρίως 

διότι κανένας δεν μπόρεσε να πάρει κάποιες σαφείς απαντήσεις.

Γένα ακροατήριο πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ υψηλού επιπέ

δου συνεχίστηκε η ημερίδα, διότι τουλάχιστον εντυπωσιακό μπορεί να 

χαρακτηρίσει κανείς ένα ακροατήριο όταν στις πρώτες σειρές αναγνώ

ριζε τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πρόσωπα πασίγνω

στων διαπρεπών αλλά και σεμνών επιστημόνων όπως οι ιατροδικαστές 

Ν. Βασιλειάδης, Σαμουήλ - Ντούγκου Ντζάου αλλά και του εκπροσώπου 

της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κ. Χρ. Λευκίδη.

Δεν είναι απλώς σκόπιμο αλλά και απαραίτητο να τονίζεται η παρου

σία αυτών των επιστημόνων διότι το μεν Ιατροδικαστικό Εργαστήριο 

της Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κου Δημήτρη Ψα

ρούλη και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών υπό την διεύθυνση του 

κου Νόνα έχουν να επιδείξουν μ'α τεράστια επιστημονική δραστηριό

τητα και μία ποιότητα που κυριολεκτικώς είναι παγκοσμίως γνωστή. Ε

δώ, σε μα παρένθεση, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ιατροδικαστές 

της χώρας μας, που δεν γνωρίζουν απλά το πρόβλημα αλλά το βιώνουν 

σε καθημερινή βάση και που στο κάτω κάτω είναι οι κατ'εξοχήν ειδικοί 

και αρμόδιοι, δεν εισακούονται και σχεδόν δεν τους ρωτάει κανείς κάθε 

φορά που πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση πάνω στην γραμμή 

πλεύσης κατά της μάστιγας και παραμένουν μονίμως στο περιθώριο.

Αυτό το επισημαίνουμε για να το λάβουν υπόψη τους οι κατά και

ρούς αρμόδιοι αλλά και για αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Το κοινω

νικό σύνολο οφείλει πολλά στους υπηρέτες της Ιατροδικαστικής.

Η συνέχεια τουλάχιστον ήταν ικανοποιητική αλλά και αναμενόμενη. 

Η ελληνική πλευρά της ημερίδας κατέπληξε τους πάντες. Η υψηλοτά- 

του επιπέδου εισήγηση του Καθηγητοΰ της Ψυχιατρικής και Ακαδημαϊ

κού κ. Στεφάνή, η εισήγηση του πλέον ίσως έμπειρου σε θέματα πρό

ληψης Ιατροδικαστού κ. Δημοσθένη Μπούκη και οι απόψεις της Εθνικής 

συντονίστριας για τα ναρκωτικά κας Γιαννάκου-Κούτσικου απέδειξαν 

στους ξένους ότι -παρά όσα λέγονται- η χώρα μας όχι μόνο ανησυχεί 

αλλά και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες στον χώρο αυτό.

Το ότι η Κύπρος ενεργοποιήθηκε προγραμματίστηκε και εργάζεται 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός 

της Δρ. Βερεσιές, κατόπιν των οδηγιών της Καθηγήτριας κας Κοκέβη 

και σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Φυσικά θα ήταν τουλάχιστον ανόητο να ισχυριστούμε ότι τα πάντα 

είναι ρόδινα. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα ε

πίσημα στοιχεία για το 1994 δίνουν εκατό σαράντα έξι νεκρούς από 

ναρκωτικά στη χώρα μας!

Εντονη, πειστική και καταλυτική ήταν η εκπροσώπηση της Εκκλησίας 

από τον κο Χατζηφώτη ο οποίος εξέπληξε τους πάντες με την βαθειά 

γνώση του θέματος.

Είναι όμως τουλάχιστον άδικο να ρίχνουμε συνεχώς τα βάρη στην 

πολιτεία, στο κράτος ή στην εκάστοτε κυβέρνηση άλλωστε αυτή είναι 

και η πιο εύκολη και ανώδυνη λύση σε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω 

από το θέμα ναρκωτικά.

Δεν μπορεί όμως να παραβλάψει κανείς ότι άνθρωποι κατ'εξοχήν 

ασχολούμενοι με τα ναρκωτικά έσπευσαν από νωρίς το πρωί να παρα

κολουθήσουν την πολύωρη ημερίδα. Τελωνειακοί και αστυνομικοί της 

διώξεως ναρκωτικών, με πασίγνωστες επιτυχίες στο ενεργητικό τους, 

προσήλθαν στην ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση.

Για μας τους πολίτες, για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι μόνο παρήγο- 

ρο αλλά και ελπιδοφόρο να βλέπει τέτοιους ανθρώπους να επιζητούν 

την επιμόρφωση, την γνώση και την ενημέρωση.

Συνήθως όλες οι εκδηλώσεις κλείνουν με ευχολόγια και ίσως με 

κάποια παχειά λόγια. Η διεθνής αυτή συνάντηση έκλεισε με περισσό

τερη γνώση και ακόμη περισσότερη ελπίδα. Γνώση που θα βοηθήσει 

όλους μας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και με την ελπίδα ότι κάθε 

μέρα που περνά θα λιγοστεύουν οι πελάτες του "λευκού θανάτου".
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Επικαιρόχητα

Γ.Α.Δ.Α.: Π επραγμένα '9 4  

και κοπή πίτας

“Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του 

1995, τη σκέψη μας απασχολεί το τι 

πετύχαμε το χρόνο που πέρασε ατενί

ζοντας τους στόχους για το νέο χρόνο. 

Και όντας η υπηρεσία μας ένας ζωντα

νός οργανισμός, πρέπει να έχει οράμα

τα, στόχους, προσδοκίες, με κοινό πα

ρονομαστή όλων αυτών την καλύτερη 

υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

...Σαν γενική διαπίστωση μπορούμε 

να πούμε ότι η Αστυνομία, στην περιφέ

ρεια της [ΑΛΑ., δραστηριοποιήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθμό στα πλαίσια του ε

φικτού, που προσδιορίζεται από τα υ

πάρχοντα τεχνικό μέσα και δύναμη. Δεν 

μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι φθά- 

σαμε από πλευράς λειτουργίας - δρα

στηριότητας σε απόλυτα επίπεδα, πλήν 

όμως μπορούμε να πούμε μετά βεβαιό

τητας, ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ελ- 

πιδοφόρα πορεία..."

Ετσι ξεκίνησε την παρουσίαση των 

πεπραγμένων της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής, ο ΓΑΔΑ. Υποστρά

τηγος κ. Νικόλαος Ρελόκης, σε τελετή 

που διοργανώθηκε στην παραπάνω Υπη

ρεσία με την ευκαιρία κοπής της πρω

τοχρονιάτικης πίτας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο αναπλ. Υπουργός Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. κ. Κώ

στας Γείτονας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρο- 

γκάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανό

λης Χουρδόκης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανά

σιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, ο Προϊστάμενος της Θρη

σκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Πιστολής, καθώς και πολ

λοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος.
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Επικαιρότητα

Κοπή πίτας και στη Θ εσ σ αλονίκη

Στις 28-1-1995 πραγματοποιήθηκε, στο κλειστό Γυμναστήριο Τ. Ιβά- 

νωφ", η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, πα

ρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιου Παπαθεμελή.

Στη σύντομη ομιλία του ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης 

Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, ευχαρίστησε όλο το προσω

πικό της ΓΑΔ.Θ., για το έργο που επιτέλεσαν το 1994 και ευχήθηκε να 

συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο και κατά το τρέχον έτος.

Ακολούθως το λόγο 

πήρε ο κ. Υπουργός, ο ο

ποίος αναφέρθηκε στο 

δύσκολο έργο που επιτε- 

λεί η Αστυνομία και τόνισε 

την ανάγκη για την κατα

νόηση και αποδοχή του α

πό την κοινωνία. Επίσης, 

ευχαρίστησε τους προέ

δρους των ΠΑ.Ε. ΑΡΗ, ΗΡΑ

ΚΛΗ και ΠΑΟΚ, για την οι

κονομική τους συνεισφορά 

στην εκδήλωση, καθώς και 

την "TOYOTA ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ 

Α.Ε.", η οποία προσέφερε 

ένα αυτοκίνητο, για τις α

νάγκες του νεοσυσταθέ- 

ντος 19ου Αστυνομικού 

Τμήματος Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε κλήρωση 

για ανάδειξη του τυχερού 

της χρονιάς, στον οποίο 

δόθηκε το χρηματικό ποσό 

των 500.000 δρχ, προσφο

ρά των τριών ανωτέρω 

Π.Α.Ε. Στους προέδρους 

των ΠΑ.Ε και τον εκπρό

σωπο της εταιρείας

“TOYOTA ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε." ο κ. Υπουργός επέδωσε εικόνες του Προ

στάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, οι Επιθεωρητές της Α' Γεν. Ε- 

πιθ/σης Αστυνομίας και της Επιθ/σης Αστυνομίας Κεντρ. Μακεδονίας, 

οι Διοικητές του Η Σώματος Στρατού, Ναυτικής Διοίκησης Βορ. Ελλάδος, 

113 Πτέρυγας Μάχης, Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσ/νίκης, Πυροσβε

στικής, εκπρόσωποι των Μ. Μ. Ε. καθώς και το σύνολο του Αστυνομικού 

και Πολιτικού προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσ/νίκης.
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Επικαιρότητα

Ομιλος Φ ίλ ω ν  Αστυνομίας Αθηνών

0  Ομιλος "Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών" βράβευσε και φέτος, όπως κά

θε χρόνο, τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες, συνολικά 178, εκ

παιδευτικού έτους 1993-94, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 

που οι γονείς τους υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Επιτελείου του ΥΔΤ. 

και στις Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός της Ελλ. 

Αστυνομίας Αντ/γος κ. Μανόλης Χουρδόκης, ο Β' Υπαργηγός Αντ/γος 

κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, ο ΓΑ.ΔΑ. Υποστ/γος κ. Νικ. Ρελόκης, οι Επίτιμοι 

Αρχηγοί κ.κ. Παν. Ραυτόπουλος, Στέφ. Μακρής, Θ.Τζίμας, Β. Ραυτογιάν- 

νης, Κ. Παπαγεωργίου, Κ. Λεμονής, Μ. Λόος, ο Προϊστάμενος της Θρη

σκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, ο Δ/ντής της 

Δ/νσης Αστυνομίας Ανατ. Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημ. Μητρόπουλος, ο 

Βοηθ. Δ/ντού ΓΑ.ΔΑ. Ταξίαρχος κ. Κυμπουρόπουλος, ο Δ/ντής της Δ/ν

σης Αμεσης Δράσης Αττικής Ταξίαρχος κ. Χουλάκης, η Δ/ντρια Δ/νσης 

Δημοσίων Σχέσεων/ΥΔ.Τ. κα Σκουλάκη, μαθητές και μαθήτριες με τους 

γονείς τους, το Δ.Σ. του Ομίλου και άλλοι προσκεκλημένοι.

Τα βραβεία ήταν 15.000 δρχ. για κάθε αριστούχο Γυμνασίου - Λυ

κείου και 20.000 δρχ. γι' αυτούς που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Α

νώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για τους οποίους έγινε κλήρωση και δό

θηκε μία υποτροφία 20.000 δρχ. μηνιαίως μέχρι πέρατος των σπουδών.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε τιμητική βράβευση από το 

Δ.Σ. του Ομίλου στην επί δέκα συνεχή χρονιά Πρόεδρό του και επί 45 

χρόνια μέλος του Ομίλου κα Ιλντα Δαπόλλα.

Στην ομιλία της η Γεν. Γραμματέας κα Καίτη Καλαμαράκη, τόνισε, ότι 

ο σκοπός του Ομίλου είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση των μελών 

του προς τον Αστυνομικό, σαν ελάχιστο δείγμα σεβασμού και αναγνώ

ρισης του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει μέσα στην κοινωνία. Στη 

συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα και την προσφορά του Ομλου στα 

πενήντα χρόνια που έκλεισε ο Ομιλος, ενώ συνεχάρη τα παιδιά που α

ρίστευσαν στο προηγούμενο σχολικό έτος, για τις αξιέπαινες προσπά

θειες και την ιδιαίτερα σκληρή δουλειά και επιμέλεια που επέδειξαν.

Ακολούθως ο Αρχηγός της Ελλ. Αστυνομίας Αντ/γος κ. Μανόλης 

Χουρδόκης, σε σύντομη ομιλία του, εξήρε τις δραστηριότητες του Ο

μίλου και επεσήμανε τη σημασία της βοήθειας και της συμπαράστασης 

των μελών του Ομίλου στο έργο της Αστυνομίας για την πρόληψη και 

καταστολή του εγκλήματος: "...Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ", τόνισε μεταξύ 

άλλων ο κ. Αρχηγός, "για να βραβεύσουμε τα παιδιά των αστυνομικών 

μας που αρίστευσαν στις σπουδές τους. Και στο σημείο αυτό πρέπει

να εξάρουμε και να τονίσουμε το γεγονός ότι η πρωτοβουλία για τη 

βράβευση των αριστούχων μαθητών δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνο

μία αλλά αποκλειστικά στον Ομιλο Φίλων Αστυνομίας Αθηνών. Σε μια 

ομάδα ανθρώπων, που πέρα από κάθε ιδιοτέλεια και ωφελιμιστικές ε

πιδιώξεις διοργάνωσε και καθιέρωσε αυτή τη γιορτή, έχοντας διαγνώ- 

σει την αξία που έχει, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, η αφύπνιση και 

στροφή της προσοχής σε πνευματικά θέματα και σε ιδέες για τη 

διατήρηση της εθνικής μας παράδοσης, που αποτελεί και την ουσία της 

εθνικής μας κληρονομιάς, ο προσανατολισμός στις ανώτερες αξίες, η 

χάραξη γραμμής πλεύσεως με γνώμονα την αλήθεια, την ομορφιά και 

την ανθρωπιά, αλλά και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν υπάρχει υψη

λότερο ιδανικό ενός λαού από την ιστορική του αθανασία, η οποία ε

ξασφαλίζεται με τον αγώνα του πνεύματος και της αρετής..."

Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός συνεχάρη τα παιδιά, για το ζήλο και την 

εργατικότητα που επέδειξαν, λέγοντας: "...εύχομαι να συνεχίσετε με 

την ίδια προθυμία και το ζήλο τις σπουδές σας και να γίνετε όχι μόνο 

επιστήμονες ικανοί, αλλά και άνθρωποι ενάρετοι, προσωπικότητες με 

ευαισθησία και αυτογνωσία, με ιδανικά και στόχους..."
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Και συνέχισε.... "θερμά συγχαρητήρια ανήκουν και στους γονει'ς σας,

γιατί αν και οι ίδιοι ασκούν ένα επάγγελμα κάτω από πολύ αντίξοες 

συνθήκες, με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, διδάσκουν στα παιδιά τους τη 

ευγενή άμιλλα και τα προετοιμάζουν, ώστε να γίνουν υπεύθυνα και ε

νεργά μέλη της κοινωνίας".

Ομιλος Φ ίλ ω ν  Αστυνομίας Β ο ρ ε ίω ν  Π ρ οα σ τ ίω ν

Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Βορείων Προαστείων, που δημιουρ- 

γήθηκε στα πλαίσια σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ πολιτών και Αστυ

νομίας, πραγματοποίησε στις 8-1 -95 σε ξενοδοχείο της Κηφισιάς, τη 

βράβευση 23 αριστούχων μαθητών του σχολικού έτους 1993-94 και την 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το Νέο Ετος. Ο πρόεδρος του 

Ομίλου κ. Μανωλόπουλος σε σύντομη ομιλία του εξήρε το έργο των 

Αστυνομικών και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Στην εκδήλωση (κάτω φωτογραφία) παρέστησαν ο Προϊστάμενος 

της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, ο 

Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ανατ. Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος 

Μητρόπουλος, οι γονείς των αριστούχων και τα μέλη του Ομ'λου.

Ομιλος Φ ίλω ν  Αστυνομίας Π ειρα ιά

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε στις 30-1 -95 στα γραφεία του, ο 

Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Πειραιά.

Η πρόεδρος του Ομίλου κα Κατσιβαρδάκου στο σύντομο χαιρετισμό 

της τόνισε, ότι ο σκοπός του Ομ'λου δεν είναι άλλος από το να προ

σφέρει υλική και ηθική βοήθεια στους αστυνομικούς και τις οικογένειές 

τους, ενώ η Γενική Γραμματέας του Ομίλου κα Ρούσου, στην ομιλία της 

αναφέρθηκε στη μακρόχρονη προσφορά του Ομίλου και κάνοντας τον 

καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό, τόνισε:

“...0 απολογισμός αυτός δεν είναι μόνο σκέτοι αριθμοί αλλά ένα μίγ

μα αριθμών και πράξεων, που διέπονται από την αγάπη μας για το Σώμα 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνολικά, μέσα στο 1994, δόθηκαν σε αστυ

νομικούς, για διάφορους λόγους, 11.000.000 δρχ."

Στην εκδήλωση (επάνω φωτογραφία) παρέστησαν, ο Δ/ντής της Δ/ν

σης Αστυνομίας Πειραιά Υποστ/γος κ. Γεώργιος Σταυρακάκης, ο Δ/τής 

της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάννης 

Κανελλόπουλος, πρώην Αρχηγοί του Σώματος, πολλοί άλλοι αξιωματικοί 

και τα μέλη του Ομίλου.
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Ε λληνοπολω νικό Π ρω τόκολλο

Υπογράφτηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το πρω

τόκολλο για την εκτέλεση της συμφωνίας της 21ης Νοεμβρίου 1994, 

μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Κυ- 

βερνήσεως της Δημοκρατίας της Ελλάδας, για την επανεισδοχή προ

σώπων στερούμενων άδειας παραμονής.

Η συμφωνία αυτή, αφορά στον επαναπατρισμό, με απλές διαδικα

σίες και χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις, των υπηκόων και των δύο χω

ρών που δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου ή διαμονής, που ε

φαρμόζονται στο έδαφος έκαστου μέρους.

Από την Πολωνική πλευρό, τη συμφωνία υπέγραψε ο Πολωνός Υ

πουργός Εσωτερικών κ. ADREI MILCZANOWSKI και από την Ελληνική, ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ενώ παρέστησαν 

ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης και ο Γενικός Γραμ

ματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκόκος.

Ε π ίσ κεψ η  στο Τ.Ε.Ε.Μ.

Τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ε.Μ. επισκέφθηκε πρόσφατα ο Πρέσβης 

των Η.ΠΑ. στην Αθήνα κ. THOMAS NILES, συνοδευόμενος από τον υ

πεύθυνο Ασφαλείας της Αμερικανικής Πρεσβείας κ. Ντίξον.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Πρέσβης ξεναγήθηκε στις εγκαταστά

σεις Του Τ.Ε.Ε.Μ., συζήτησε με τους πυροτεχνουργούς και τους συνο

δούς αστυνομικών σκύλων και παρακολούθησε επιδείξεις εντοπισμού 

εκρηκτικών υλών από τους αστυνομικούς σκύλους.

Κατά τη διάρκεια γεύματος που παρετέθη από τους πυροτεχνουρ

γούς προς τιμήν του, του απονεμήθηκε από την Τμηματάρχη του Τ.Ε.Ε.Μ 

Αστυν. Α' κ. Γεώργιο Μπολίκα αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα του 

TEEM.

Στη σύντομη ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε ο κ. THOMAS NILES 

προς το TEEM τονίζει, ότι έμεινε πολύ εντυπωσιασμένος από την επι

χειρησιακή ετοιμότητα και οργάνωση, στο χειρισμό των βομβιστικών 

περιστατικών από το TEEM και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

παραγωγική συνεργασία της Μονάδας με τις ανάλογες υπηρεσίες των 

Η.ΠΑ.
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Τιμήθηκαν ο ι απδστρατοι 

κα ι βρα βεύθηκαν οι καλύτεροι τροχονόμοι

Γιορταστική εκδήλωση διοργάνωσε στις 13-1-95 η Διεύθυνση Τρο

χαίας Αττικής, με την ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

και τη διανομή των δώρων, που πρόσφεραν οι Αθηναίοι πολίτες στους 

τροχονόμους.

Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Τροχαίας, τίμησε με αναμνηστικές ηλακά

τες τους βαθμοφόρους που εξήλθαν από το Σώμα στις 31 -12-94, λόγω 

συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, και βράβευσε με επαίνους τους 

καλύτερους τροχονόμους των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής, για το 

έτος 1994 .

Στη σύντομη ομιλία του ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής Ταξίαρ- 

χος κ. Ιωάννης Τακόκης, απευθυνόμενος στους βαθμοφόρους που 

εξήλθαν από το Σώμα, τους ευχαρίστησε για το έργο που επιτέλεσαν 

επί σειρά ετών, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της Πατρίδας.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους Τροχονόμους οι οποίοι επελέ- 

γησαν για τη βράβευση, τους συνεχάρη για την άψογη εκτέλεση των 

ειδικών και δύσκολων καθηκόντων τους και τόνισε ότι στο πρόσωπό 

τους συγχαίρει και ευχαριστεί το σύνολο του προσωπικού, που υπηρε

τεί στις υπηρεσίες Τροχαίας της Αττικής, για το ζήλο που επιδεικνύουν 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό και ο Υφυ

πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης, ο οποίος επισήμανε την 

κοινωνική προσφορά των τροχονόμων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα 

τα θετικά αποτελέσματα που παρουσίασαν οι Υπηρεσίες Τροχαίας Ατ

τικής γύρω από την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία μειώ

θηκαν αισθητά σε σχέση με το έτος 1993. Κλείνοντας το χαιρετισμό 

του, ζήτησε επί πλέον προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός ε- 

πιδιωκόμενος σκοπός του ΥΑΤ. που είναι η σημαντική μείωση των τρο

χαίων ατυχημάτων και η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υ

πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Αρχηγός της Ελ

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης, οι Υπαρχη- 

γοί του Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χα

ράλαμπος Σκίτσας, ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της 

Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, ο Γενικός 

Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ρελάκης, 

οι Διοικητές των Τμημάτων Τροχαίας Αττικής, ο Πρόεδρος της Ενωσης 

Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Σκούρτης, καθώς και όλο το προσωπικό της 

Δ/νσης Τροχαίας.
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Επικαιρότηχα

Μ ια σημαντική  παρ ουσ ία  στην έκθ εσ η  ΞΕΝΙΑ '9 5

Me ένα καλαίσθητο περίπτερο και με κεντρικό σύνθημα Ή  Τουρι

στική Αστυνομία στην Υπηρεσία του κοινού και του Τουρισμού", η Του

ριστική Αστυνομία, που εκπροσωπήθηκε από το Τμήμα Τουρ. Αστυνο

μίας Πειραιά, έλαβε μέρος για πρώτη φορά στην έκθεση ΞΕΝΙΑ '95, 

προκειμένου να προβληθεί το έργο και η προσφορά της στο κοινό και 

τον Τουρισμό.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από 25- 29/1/95 στον εκθεσιακό χώρο 

του ΟΛΠ. Πειραιά και τελούσε υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. Στο περίπτερο 

της Τουριστικής Αστυνομίας υπήρχαν, εκτός του εντύπου υλικού το ο

ποίο μπορούσε κάθε επισκέπτης να πάρει και να μάθει για το έργο της, 

όνδρες και γυναίκες του Σώματος που υποδέχονταν τους επισκέπτες 

και απαντούσαν στα ερωτήματα τους ή έλυναν απορίες τους.

Η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας, η σωστή 

εξυπηρέτηση των τουριστών, ντόπιων και ξένων, η διενέργεια ελέγχων, 

η τήρηση της τάξης στις τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς και 

πολλοί άλλοι λόγοι, επέβαλαν την επανασύσταση του Σώματος της Του

ριστικής Αστυνομίας η οποία είχε καταργηθεί το 1985. Ηδη σήμερα 

λειτουργούν 63 Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας σ' ολόκληρη τη Χώ

ρα, με προοπτική να καλυφθεί ολόκληρη η επικράτεια στο άμεσο μέλλον 

και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του σκοπού 

για τον οποίο συστήθηκαν.

Το χώρο του περιπτέρου της Τουριστικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν 

η οργανωτική επιτροπή, επισκέπτες και εκθέτες οι οποίοι εκφράσθηκαν 

με τα πλέον ευμενή σχόλια για την καλαισθησία και την οργάνωσή του.

Δ ιεθνε ίς  φ ιλ ικ ο ί αγώ νες  βόλλεϋ  μεταξύ τ ω ν  ομάδω ν  

της Ελληνικής και Βουλγαρικής Αστυνομίας

Στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και ύστερα από πρόσκληση της Ελ

ληνικής Αστυνομίας αφίχθηκε στις 8-1 -95 στη Χώρα μας η ομάδα Βόλ

λεϋ της Βουλγαρικής Αστυνομίας, στην οποία παρασχέθηκε άψογη φι

λοξενία τόσο κατά την υποδοχή στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα ό

σο και κατά την παραμονή της στην Αθήνα.

Οι Βούλγαροι συνάδελφοι επισκέφθηκαν το κέντρο επιχειρήσεων 

της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής, την Αστυνομική Ακαδημία, τη θρη

σκευτική Υπηρεσία και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, όπου ε

νημερώθηκαν για θέματα οργάνωσης - αποστολής. Επίσης επισκέφθη- 

καν την Ακρόπολη και περιηγήθηκαν στην περιοχή της Πλάκας.

Στον πρώτο αγώνα, που επακολούθησε μετά από εντυπωσιακή τε

λετή έναρξης, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας επεβλήθη της 

αντίστοιχης Βουλγαρικής με 3 - Ο σετ.

Στον δεύτερο αγώνα η ομάδα βόλλεϋ της Σχολής Αξιωματικών 

της Ελλ. Αστυνομ'ας, νίκησε τη Βουλγαρική ομάδα με 3-1 σετ.

Τους αγώνες παρακολούθησε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυ

νομίας ο Β' Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκί- 

τσας, ο οποίος, αφού αρχικά καλοσώρισε και διαβεβαίωσε τη Βουλγα

ρική αποστολή ότι θα έχουν ευχάριστη διαμονή στην Ελλάδα και θα α

πολαύσουν την πατροπαράδοτη Ελληνική φιλοξενία, τόνισε στη συνέ

χεια, τη σημασία του αθλητισμού στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με 

αλλοδαπούς συναδέλφους που έχουν κοινούς στόχους να υπηρετούν 

το λαό τους και ιδιαίτερα με συναδέλφους γειτονικών χωρών, για α

νταλλαγή εμπειριών και σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας αμοιβαίας κατα

νόησης και αλληλεγγύης.

Επίσης παρεστησαν ο Υποστράτηγος κ. Κων/νος Λάκκας, ο Υπο

ναύαρχος κ. Αγγελος Χρυσικόπουλος, ο Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κυ- 

μπουρόπουλος, ο Ταξίαρχος κ. Παντελής Γεώργας, ο Ταξίαρχος κ. 

Δημήτριος Μητρόπουλος, ο Ταξίαρχος κ. Κων/νος Λιάσκας, ο Αστυν. 

Δ/ντής κ. Κων/νος Ζιαννίκας, πολλοί άλλοι Αξιωματικοί και το σύνολο 

των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, ο Αστυν. Δ/ντής 

Δ/νσης Αστυνομ'ας Πειραιά Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Σταυρακάκης, ο 

αναπλ. Δ/ντής Δ/νσης Πειραιά Αστυν. Δ/ντής κ. Αλέξανδρος Βλάχος, ο 

Δ/ντής Υποδ/νσης Αστυν. Αργοσαρωνικού κ. Φώτιος Βλάχος και ο Δ/τής 

του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομ'ας Πειραιά Αστυνόμος Α' Δημήτριος 

Γ ιαννελάκης.
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Επικαιρότητα

Οι Δ όκιμο ι Σ η μ α ιο φ ό ρ ο ι στο Σ.Ο.Δ.Ν.

Στις 27-1-1995 στα γραφεία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης 

Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) - Εθνικής Μονάδας Πληροφοριών (ΕΜΠ), πραγματο

ποιήθηκε ενημερωτική - εκπαιδευτική επίσκεψη 23 Δοκίμων Σημαιοφό

ρων του Λιμενικού Σώματος. Εκ μέρους του Προέδρου του ΣΟΔΝ - ΕΜΠ, 

απηύθυνε χαιρετισμό ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Κων/νος Πάλλας.

Στη συνέχεια, οι υπηρετούντες στη Μ. Γραμματεία του ΣΟΔΝ - ΕΜΠ, 

εκπρόσωποι των τριών Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών (Ελληνική Αστυ

νομία, Τελωνεία, Λιμ. Σώμα), Αστυν. Α' Γρηγόριος Αναγνώστου, Τελ. Ει

σηγητής Α' Σπύρος Γκλιάτης και Υποπ/ρχος Λ.Σ. Δημήτριος Μυλωνόπου- 

λος, αντίστοιχα, ενημέρωσαν τους Δοκίμους, για τη σύσταση - λειτουρ

γία, τις αρμοδιότητες και το ρόλο του διϋπουργικού αυτού Οργάνου, 

που στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης λειτουργεί και ως Εθνική Μο

νάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διε

θνή κατάσταση στον τομέα των ναρκωτικών, που κλιμακώνεται επικίν

δυνα, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη σύγκλιση των στρατηγι

κών και πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος, την ιδιάζουσα γεω

πολιτική θέση της χώρας μας και την αδήριτη αναγκαιότητα για ανά

πτυξη και διεύρυνση του πνεύματος συνεργασίας, την ταχύτητα στην 

πληροφόρηση και την αμεσότητα στην πρόσβαση στις πληροφορίες, 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μεγάλη απειλή των ναρκωτικών.

Π ρω τάθλημα Α νω μάλου  δρόμου  

Ενόπλων Δ υνάμεω ν κα ι Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α λ ε ία ς

Με εξαιρετική επιτυχία, παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτι

κών αρχών καθώς και πλήθος κόσμου, διεξήχθη στις 5-2-95 στα Σέρβια 

Κοζάνης, το ετήσιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος, με τις αντιπροσωπευτικές τους ομά

δες, τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, η Ελληνική Α

στυνομία και τα Αρχηγεία του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στους αγώνες με την αντιπροσω

πευτική της ομάδα, αποτελούμενη από αθλήτριες και αθλητές στίβου, 

οι οποίοι μετά από εξαιρετική εμφάνιση, διακρίθηκαν ιδιαίτερα.

1 η νικήτρια στο δρόμο γυναικών αναδείχθηκε η Αρχ/κας Ευαγ

γελία Πανουδάκη και τη 2η θέση στο ίδιο αγώνισμα κατέλαβε η Α- 

στ/κας Γεωργία Αρβανιτίδου.

Τέλος στην ομαδική κατάταξη, η Ελληνική Αστυνομα αναδείχθηκε 

Πρωταθλήτρια στο αγώνισμα 3. 200 μ. γυναικών και κατάκτησε τη 2η 

θέση στο αγώνισμα 8.000 μ  ανδρών. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας

Η κοπή της π'τας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από 

τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης, όπου παρευρέθησαν ο κ. Γενικός Γραμ

ματέας του Υπουργείου και η ηγεσία του Σώματος (κάτω).

Επάνω: Η κοπή π'τας του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΔ.Τ. 

από τον κ. Υπουργό.

Κάτω: Η κοπή πίτας της Σχολής Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης.
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Πνευματικοί Ορίζοντες

Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο :  
η π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν η  

π ε ρ ί ο δ ο ς !
του Α ρχ ιμανδρ ίτη  κ. Ευσέβιου Π ιστολή,

Π ροϊσ τάμενου  Θ ρησκ. Υ πηρεσ ίας Ελλην. Αστυνομίας

Τριώδιο! Ορος καθαρά εκκλησιαστικός αλλά και παρεξηγημένος από 

το λαό. Τόσο που εάν ερωτηθούν μερικά από τους σημερινούς "χρι

στιανούς", τι σημαίνει ο όρος, είμεθα σίγουροι πως θα απαντήσουν ότι 

Τριώδιο σημαίνει μα περίοδος ξεφαντώματος, κεφιού, διασκεδάσεων, 

χορών, καρναβαλιού και μεταμφιέσεων.

Κι'αυτό γιατί, κατά την αρχαία εποχή, την περίοδο του χριστιανικού 

Τριωδίου συνέπιπτε να γίνονται διάφορες γιορτές και τελετές τον 

Μάρτιο από τους Ρωμαίους, οι οπα'ες είχαν οχέση με το άνοιγμα της 

ναυσιπλοΐας. Από τότε προήλθε αυτή η σύγχυση, που είχε αποτέλεσμα 

να παρανοηθεί η σημασία θεσπ'σεως του Τριωδίου και με τον όρο αυτό 

να ευνοούνται εντελώς τα αντίθετα από την πραγματική σημασία της 

λέξεως.

Βασικά, "Τριώδιο" ονομάζεται στην χριστιανική εκκλησιαστική ορο

λογία, το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας, που περιέχει κα- 

τανυκτικούς προτρεπτικούς ύμνους μετάνοιας, και μεταξύ αυτών ένα 

ιδιάζον είδος εκκλησιαστικών ποιημάτων, των "τριωδίων" που απαρτί

ζονται από τρεις ωδές, δηλαδή τρεις ενότητες ποιητικών στροφών. 

Απ'αυτό και η όλη περίοδος, κατ'επέκταση, έλαβε την ονομασία "Τριώ

διο"

Η περίοδος αυτή αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου 

και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, χαρακτηρίζεται δε από την Εκκλησία 

μας ως περίοδος περισυλλογής και πένθους για τις αμαρτίες μας. Το 

βιβλίο του Τριωδίου περιέχει, λοιπόν, κατανυκτικούς ύμνους. Μια πρό

χειρη ανάγνωσή του θα μας πείσει γι'αυτό, αφού το επίκεντρο όλων 

των ύμνων αποτελούν τα απαράμιλλου λυρισμού τροπάρια της μετά

νοιας.
Μέσω αυτών γίνεται προσπάθεια να μπορέσει ο αναγνώστης ή ο 

ακροατής τους να συνειδητοποιήση βαθύτερα την αμαρτωλότητά του, 

να προβεί σε περισυλλογή και αυτοεξέταση και με δάκρυα μετανοίας 

και εξομολογήσεως να καθαρθεί, έτσι ώστε να συμπορευθεί με τον 

Χριστό στον Γολγοθά, να συσταυρωθεί και να νεκρωθεί ως προς την 

αμαρτία, για να συζήσει με τον Κύριο και να γευθεί τη χαρά της Ανα- 

στάσεώς Του.

Εκτός όμως από την πλουσιώτατη υμνογραφία των ημερών αυτών, 

η Εκκλησία μας και με άλλα μέσα επιδιώκει την ψυχική τόνωση και πνευ

ματική καλλιέργεια των χριστιανών, όπως για παράδειγμα με την παρά

θεση και ανάγνωση επίλεκτων παραβολών και ομιλιών του Κυρ'ου, ώστε 

μ'αυτές να παρέχονται άριστα υποδείγματα μετανοίας, προσευχής και 

αγώνος για πνευματική τελείωση.

Ετσι, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, η οποία είναι συνδυα

σμένη και με το "άνοιγμα" του Τριωδίου, με την γνωστή παραβολή του 

ταπεινού Τελώνου και του εγωιστού Φαρισαίου, διδάσκεται πως πρέπει 

να προσευχώμεθα στο θεό για να είναι ευπρόσδεκτη και ευήκοη η δέη

ση μας απ' Αυτόν. Συγχρόνως υπενθυμίζεται το πρωταρχικό καθήκον 

της προσευχής και της μετανοίας, εφιστάται δε η προσοχή μας ίνα "μη 

προσευχόμεθα φαρισαϊκώς" με την υποκρισία που απωθεί την χάρη του 

Θεού αλλά "τελωνικώς", με ταπείνωση, που κερδίζει την προσοχή και 

το έλεος του θεού.
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Πνευματικοί Ορίζοντες

Ί Γ  Λπ
Φ / A

Την επόμενη Κυριακή, "του Ασώτου" με την ωραιότατη παραβολή, 

που είναι μια συμπύκνωση όλου του Ευαγγελίου αλλά και αντιπροσω

πευτικό παράδειγμα της τακτικής και νοοτροπίας του αμαρτωλού αν

θρώπου, θαυμάζει κανείς την άπειρη ευσπλαχνία του Θεού απέναντι 

στον αμαρτωλό άνθρωπο, όταν εκτρέπεται προς την οδό της αμαρτίας 

που τον καλεί να μην απελπίζεται και πέφτει στην απόγνωση, και όταν 

μετανοεί και παίρνει το δρόμο της επιστροφής τον φέρνει κοντό Του 

και του φοράει την στολή την πρώτη και είναι πάλι αγαπημένο Του παιδί.

Ακολουθεί η Κυριακή της Απόκρεω, που μας υπενθυμίζει την αδέ

καστη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού και δίδεται η εικόνα της μελ- 

λούσης κρίσεως, όταν "βίβλοι ανοίγονται και κρυπτά δημοσιεύονται...".

Σαν ένα τράνταγμα στα στάσιμα ακάθαρτα νερά της αμαρτωλής 

ψυχής μας, σαν δυνατός κρότος, έχει σκοπό να ξυπνήσει μέσα μας 

τον αποχαυνωμένο και αμαρτωλό εαυτό μας, να του εφιστήσει την προ

σοχή και να τον προβληματίσει σοβαρά για να πάρει ριζικές αποφάσεις 

και να διαλέξει ποιος τόπος του αρέσει: ο εκ δεξιών ή ο εξ ευωνύμων 

του Πατρός...

Παράλληλα με τα ανωτέρω αποσπάσματα της Αγίας Γραφής και τα 

Αποστολικά αναγνώσματα τονίζουν την ανάγκη "ίνα αποθώμεθα τα έργα 

του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός ως εν ημέρα ευσχη- 

μόνως περιπατήσωμεν μη κώμοις και μέθαις και ασελγείαις, μη έριδι 

και ζήλω." (Ρωμ. 13,12-13)

Και δια μέσου αυτών και των άλλων παρομοίων συνθημάτων και πα

ραινέσεων προχωρεί η αλληλουχία των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, 

για να φθάσει στο αποκορύφωμά της με συνοδεία πάντοτε της αντί

στοιχης υμνολογίας, στα πάνσεπτα και φρικτά Πάθη του Κυρίου και την 

ζωοφόρο Ανάστασή Του.

Ως επιστέγασμα όλων των ανωτέρων, πρέπει να προστεθεί και η 

μετάδοση της θείας Χάριτος στους πιστούς από την Εκκλησία με τα 

αγιαστικά της μέσα, τα Μυστήρια της Εξομολογήσεως, της Θείας Ευ

χαριστίας και του Ευχελαίου, για την ενίσχυση και την όλη πνευματική 

τους πρόοδο, την σταθεροποίησή τους στη χριστιανική ζωή, όπου άλ

λωστε αποβλέπει και στοχεύει η όλη πνευματική πορεία του Τριωδίου.

Δέκα εβδομάδες προ του Πάσχα, διαρκεί η περίοδος του Τριωδίου. 

Η εκκλησία στο διάστημα αυτό δίδει για τους χριστιανούς συνθήματα 

μετάνοιας και ηθικής ανύψωσης, ελευθερώσεως από τα πάθη μας και 

τελειώσεως. Παράλληλα με τα αγιαστικά και σωτήρια μέσα που μόνο 

αυτή διαθέτει, προσπαθεί να προωθήσει κάθε χριστιανό και κατ'επέ- 

κταση κάθε άνθρωπο, στην "κατά Χριστόν ζωήν".

Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα του τόσο παρεξηγημένου Τριω

δίου. □
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Π ε ρ π ά τ η σ ε  
μ α ζ ί  μ α ς  

η κ υ ρ ά !

της Γαλάτειας Γρηγοριάδου -  Σουρέλη

Περπάτησε μαζί μας η κυρά...

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μια ηλιογέννητη καλότυχη βασιλοπούλα, 

που ζούσε μέσα στα βελούδα, στα μετάξια και στα όνειρα...

Ρηγούλα τ' όνομά της που πα να πει βασιλοπούλα.

Παλάτι της, το αρχοντικό των ΛΛπενιζέλιδων.

Νανούρισμα να κοιμηθεί το καλότυχο, ο "μαρμαρωμένος βασιλιάς..."

Ετσι θα μπορούσε ν' αρχίσει κανείς ν' ανιστορεί το βίο της Αγίας 

Φιλοθέης, της Κυράς.

Οι χρόνοι που γεννήθηκε η Ρηγούλα ήταν οι χρόνοι που "όλα τάσκια- 

ζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά".

Ητανε τότες οι χρονιές που "σβυσμένες, όλες οι φωτιές οι πλά- 

στρες μέσ' στη χώρα".

Ητανε τότες που ο Σταυρός πολεμούσε με το μισοφέγγαρο.

Μεγάλο το έχει το γονιού κι η μόνη κληρονόμος η Ρηγούλα. Πρέπει 

λοιπόν, ανάλογα στο γένος και στα πλούτη της, να μορφωθεί η μονα

χοκόρη των Μπενιζέληδων.

Και μεγαλώνει, βασιλοπούλα ίδια, η Ρηγούλα και φτάνει η στιγμή που 

οι γονείς όλου του κόσμου ονειρεύονται: να παντρευτεί! Κακοπαντρεύε

ται όμως η μοσχοθυγατέρα και στον τρίτο χρόνο πεθαίνει ο άνδρας 

της. Μα κι οι γονείς της πέθαναν κι αυτοί και μένει έτσι ολομόναχη 

στον κόσμο.

Τη θλίψη της, την πίκρα της, όμως, η Ρηγούλα την κάνει κινητήρια 

δύναμη.

Η πίστη της, νερό φουσκωμένο, μπόλικο, τρέχει και πριν φανεί ένας 

Κοσμάς Αιτωλός, πριν έρθει ο Ευγένιος Βούλγαρης ο Μηνιάτης, πρώτη 

αυτή πιάνει το ασύλληπτο: πως όποιος χαθεί για την Ορθοδοξία 

πρέπει να θεωρηθεί χαμένος και για το Γένος.

Πετάει μ' απόφαση τα ρούχα της Αθηναίας κυράς η Μπενιζέλου, 

μαζί πετάει και τ' όνομά της, το Ρηγούλα.

Φορεί τα ρούχα της καλογριάς, φορεί κι ένα καινούργιο όνομα: Φι

λοθέη η Αθηναία.

Και η μεγάλη περιουσία των Μπενιζέλιδων χρησιμοποιείται για να 

χτιστεί ο Παρθενώνας της Φιλοθέης.

Στην αρχή έχει πλάι της τις υπηρέτριες του πατρικού της, τις μα

θαίνει τέχνη και γράμματα.

Σιγά σιγά στην καρδιά της Τουρκοπατημένης Αθήνας δημιουργείται 

μια Πρόνοια που όμοιά της και πλάι της μονάχα η Βασιλειάδα μπορεί να 

σταθεί.

Διακόσιες κοπέλλες, από τα πρώτα σπίτια της Αθήνας, αφήνουν μι

σοτελειωμένα τα προικόπανα κι έρχονται πλάι στην Κυρά.

Γιατί, Κυρά, οναμάζουν οι Αθηναίοι την καλογριά τους.

Φτιάχνει το πρώτο γηροκομείο της Αθήνας πλάι στο μοναστήρι κι 

ανάβει έτσι το πρώτο φώς μεσ' την Αθήνα.

Για τα παιδιά πάλι που θα κρατήσουν όλο το βάρος του Ελληνισμού 

και της Ορθοδοξίας, άλλο κτίριο, να μάθουν τέχνη, γράμματα, να μάθουν 

πως είναι Χριστιανοί κι Ελληνες.

Και μόλις μπαίνουν σε αυλάκι αυτά, σηκώνει τα μανίκια η Φιλοθέη 

και φτιάχνει Νοσοκομείο μα και ξενοδοχείο με την παλιά την πρώτη 

έννοια της λέξης.

Για τους ξένους, τους γυρολόγους που καθώς γύριζαν στον τόπο 

τους, λέγαν πως κάτι καινούργιο γίνεται στην Αθήνα.

Κι ο οδοιπόρος που πορευότανε κάτω απ' το λιοπύρι της Αττικής 

και ξεραίνονταν τα σωθικά του από τη δίψα έβρισκε πηγή να δροσιστεί 

απ' το πηγάδι που άνοιξε η Κυρά έξω από την Αθήνα, το "Ψυχικό".

Την Κυρά που την ξέρουν πια οι Ελληνες μα και οι Τούρκοι, που ψά

χνουν νά'βρουν αφορμή να την τσακίσουν την καλογριά.
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Και βρήκαν την αιτία:

Κάτι Ελληνοπούλες, που τις είχαν αρπάξει οι αλλόθρησκοι, θέλαν να 

σώσουν την πίστη τους. Προσπέφτουνε στην ηγούμενη.

Τις κρύβει η Κυρά, μα πιάνεται απ' τους Τούρκους που τη βασανί

ζουνε σκληρά: "την πίστη σου ή τη ζωή σου".

Μα άρχοντες σεβαστοί μιλούν στους Τούρκους κι ημερεύουνε έτσι 

τ' αγρίμια.

Και λεύτερη η καλογριά, ξεκινάει να πάει απέναντι στη Τζιά, να ε

τοιμάσει και εκεί μοναστηράκι.

Εστία αντίστασης στον κατακτητή και τον αλλόθρησκο.

Βράδυ, παραμονή του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη ήτανε, συνάχτηκαν 

για ολονυχτία οι καλογριές και τότες ήτανε που σπάσανε τις πόρτες 

οι αντίχριστοι.

Την πιάσανε, την χτύπησαν τόσο, όσες ήταν και οι καλοσύνες της 

και πεθαμένη, πες, την παρατήσανε.

Βοτάνια, γιατροσόφια της βάζαν στις πληγές οι καλογριές μα η 

βουλή του Θεού ήταν ν' αναπαυτεί ο εργάτης Του.

Στις 19 Φεβρουάριου ξεκουράστηκε.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια ηλιογέννητη καλότυχη βασιλοπούλα 

που ζούσε μέσα στα βελούδα, τα μετάξια και τα όνειρα.

Και πούλησε τα βελούδα, τα μετάξια και τα όνειρα.

Και πούλησε τα βελούδα και τα μετάξια και τάκανε σπιτικό για τους 

κατετρεγμένους.

Μια φορά κι έναν καιρό, μαζί μας επερπάτησε μια Γυναίκα, 

άζια Γυναίκα να την πείς, μαζί μας επερπάτησε η Οσια Φιλο

θέη.

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

J H A d e n

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΉΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732 - 9927 673
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Το οδοιπορικό μας:

ΣΙ ΑΤΙ ΣΤΑ
Η Σιάτιστα βρίσκεται κτισμένη στο ό

ρος Βέλια και από τους πρόποδες του 
βουνού έως τον ποταμό Αλιάκμονα α
πλώνεται ο Μακεδονικός κάμπος. Απέ
χει 28 χιλ. από την Κοζάνη πρωτεύουσα 
του Νομού και έχει υψόμετρο 900 μέ
τρα, και πληθυσμό 7.500 χιλιάδες κατοί
κους. Οι αρχικοί οικιστές, κάτοικοι γειτο
νικών πεδινών χωριών και νομάδες ποι
μένες ίδρυσαν δύο συνοικίες που συνα- 
ποτελούν και σήμερα την Σιάτιστα: τη 
Γεράνεια πρώτα και τη Χώρα, το διοικητι
κό κέντρο, ύστερα.

Από το 17ο αιώνα η οχυρή τοποθεσία 
της πόλης που εξασφάλιζε ελεύθερη 
ζωή προσέλκυσε κατοίκους από την γει
τονική Ηπειρο και Θεσσαλία οι οποίοι ε
πιζητούσαν καταφύγιο από τις διώξεις 
των Τούρκων. Πάντως όποια και εάν εί
ναι η σύνθεση του πληθυσμού της Σιάτι
στας γεγονός είναι ότι το 17ο αιώνα άρ
χισε να αναπτύσσεται οικονομικά σε με
γάλο βαθμό μέχρι και το 19ο αιώνα. Η οι
κονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε κατά 
κύριο λόγο στο εμπόριο που διεξήγαν οι 
Σιατιστινοί πρώτα στο εσωτερικό και 
ύστερα στο εξωτερικό.

Η Σιάτιστα όπως και η υπόλοιπη Μακε
δονία παρά τους αγώνες της δεν είχε 
την τύχη ν'απολαύσει ελεύθερη ζωή α
μέσως μετά την λήξη της Επανάστασης 
του 1821 και την ίδρυση του πρώτου Ελ
ληνικού Κράτους ενώ από οικονομική ά
ποψη ο 19ος αιώνας είναι για την πόλη 
περίοδος μαρασμού και δημογραφικής 
κάμψης. Οι Σιατιστινοί όμως συμμετέχο
ντας σ'όλες τις κινήσεις που σημειώνο
νται στην Μακεδονία με αφορμή το γνω
στό πρόβλημα των εθνοτήτων ιδρύουν 
σχολεία και παίρνουν μέρος σ'όλους 
τους αγώνες για την Ελληνικότητα της 
Μ α κεδο ν ία ς  και την αποτίναξη  του 
Τουρκικού ζυγού.

Θρυλική στη μνήμη των Σιατιστινών ε
ξακολουθεί να παραμένει η καπετάνισα 
Περιστέρα με το ψευδώνυμο "Σπανο- 
βαγγέλης11. Κορυφαίες στιγμές υπήρξαν 
η συμμετοχή στο Μακεδονικό Αγώνα 
1904 -1909 και η μάχη της Σιάτιστας την 
4η Νοεμβρίου 1912 που έφερε την πο
λυπόθητη λευτεριά.

Απολαμβάνοντας από το 1912 έως 
σήμερα η Σιάτιστα τον ελεύθερο βίο της 
γνώρισε περιόδους κάμψης και ανάπτυ

ξης.
Σήμερα, σε πλήρη ακμή, η Σιάτιστα κα- 

λεί τον επισκέπτη να περπατήσει τα σκα
λωτά καλντερίμια των στενών της, να 
διαβεί τα κατώφλια των αρχοντικών, να 
γνωρίσει το πλούτο των παμπάλαιων εκ
κλησιών και της Βιβλιοθήκης, να επισκε- 
φθεί τα Μουσεία, να χαρεί τη Φύση στα 
μαγευτικά εξωκκλήσια και στο ορειβατι
κό καταφύγιο  του "Μ π ο ύ ρ ινο υ ” , να 
μιλήσει με τους φιλόξενους κατοίκους, 
να πάρει μέρος στα γλέντια, τα ξεφα- 
ντώματα και τα μοναδικά έθιμά της, και 
να γευθεί το περίφημο κρασί που παρα
σκευάζεται από τους αμπελουργούς 
της, ίδια και απαράλλαχτα εδώ και αιώ
νες.

Στην Σιάτιστα, όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, υπάρχουν πολλές παμπά
λαιες εκκλησίες. Ο αρχαιότερος σωζό- 
μ ενος  να ό ς  ε ίνα ι της Αγίας Π αρα
σκευής. Χτίστηκε το 1ό77 και αποτελείέ- 
να αξιόλογο μνημείο μεταβυζαντινής 
τέχνης. Πρόκειται για μια θολοσκέπαστη 
τρίκλητη βασιλική με υπερυψ ω μένο 
νάρθηκα γυναικωνίτη. Η περίοδος αρ- 
χιερατείαςτουΖωσιμά 1ό8ό-17 46 απο
τελεί χρυσό αιώνα για την πόλη. Χτίστη
καν πολλές εκκλησίες που σώζονται μέ
χρι σήμερα  και προκαλούν έκπληξη 
στον κάθε επισκέπτη, και αξίζει να επι- 
σκεφθεί κανείς τον Αγιο Ιωάννη 1700

που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της 
Σιάτιστας, τον Αγιο Μηνά 1702 που βρί
σκεται στο μέσο του δρόμου Χώρας - 
Γεράνεια τον Αγιο Νικάνωρα 1709 που 
βρίσκεται στην είσοδο της Σιάτιστας, 
τους δώ δεκα  Αποστόλους 1744 που 
βρίσκονται στα βορειοδυτικά της μητρό
πολης. Η Σιάτιστα είναι έδρα της Μητρό
πολης Σισανίου και Σιατίστης. Ο τίτλος 
δείχνει ότι αρχική έδρα της Μητρόπο
λης ήταν το Σισάνιο πόλη που άκμασε 
στα Ρωμαϊκά χρόνια. Η μεταφορά της έ
δρας έγινε όταν επίσκοπος ήταν ο Σιατι- 
στινός Ζωσιμάς το χρονικό διάστημα 
1ό95 - 1ό99. Σήμερα μητροπολίτης είναι 
ο επίσκοπος Αντώνιος ο οποίος ποιμαί
νει θεοφιλώς την Επαρχία Σισανίου και 
Σιατίστης και η οποία συμπίπτει με την ε
παρχία Βοΐου.

Σημαντικό σταθμό στην εκπαιδευτική 
ιστορία της Σιάτιστας αποτελεί η ίδρυση 
του Τραμπανζείου Γυμνασίου 1888 το ο
ποίο σώζεται μέχρι σήμερα,και στο ο
ποίο στεγάζονται δύο μουσεία, το Πα
λαιοντολογικό και του Ορειβατικού Συλ
λόγου Σιάτιστας "Μπούρινος".

Η Σιάτιστα είναι ένας υποδειγματικός 
τόπος για τον Ελληνισμό, ένας τόπος 
που συνδυάζει την παραγωγικότητα την 
δημιουργικότητα και την πνευματικότη
τα με ένα  τρόπο θαυμαστό. Φωτεινά 
δείγματα της παλαιός ακμής και ευδαι
μονίας της Σιάτιστας αποτελούν σήμε
ρα τα πολυύμνητα αρχοντικά της που 
κτίστηκαν το 18ο και 19ο αιώνα και που 
μαρτυρούν το υψηλό βιοτικό και πολιτι
στικό επίπεδο των κατοίκων. Είναι ψηλά 
σαν απόρθητα κάστρα με υψηλούς γε- 
ροκτισμένους αυλότοιχους και δρύινες 
δίφυλες εξώθυρες για ασφάλεια από τις 
εχθρικές επιδρομές. Είναι έτοιμες να σε 
μυήσουν στο τρόπο ζωής εκείνης της ε
ποχής.
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Προορισμοί

Η Σιάτιστα με το Π.Δ. της 19-10-78 χα
ρακτηρίστηκε παραδοσιακός οικισμός. 
Τα αρχοντικά έχουν ιστορική σημασία 
και προκαλούν το ενδιαφέρον για την 
αρχιτεκτονική της οικοδομής που είναι 
όμοια μ'εκείνη που επικρατεί κατά την 
Βυζαντινή εποχή. Επιβάλλονται στον επι
σκέπτη εξωτερικά με το μέγεθος τους, 
εσωτερικά δε με την άνετη διάταξη του 
χώρου και με τον πλούσιό τους διάκο
σμο.

Τα πιο ονομαστά είναι: το Αρχοντικό Ε
λένης Πούλκως ή Πουλκίδη, που χτίστη
κε το 1752 και βρίσκεται στην Γεράνεια. 
Το Αρχοντικό Νοραντζοπούλου χτίστη
κε το 1754 και βρίσκεται στην πλατεία 
"Τρία Πηγάδια" Χώρας. Το Αρχοντικό 
Μανούση χτίστηκε το 1746-1763 και βρί
σκεται στην Χώρα. Το Αρχοντικό Νικο
λάου Χατζημιχαήλ χτίστηκε το 1746- 
1757 βρίσκεται κοντά στο Μητροπολιτι- 
κό Μέγαρο της Σιάτιστας. Ενδιαφέρον 
π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν  και τ 'αρχοντικό  του 
Κων/νου και Δημητρίου Τζουρά 1725- 
1728, κυρά Σανοΰκας Αδελφών Τζώνου 
17 56 Γ εωργίου Αλεξίου 1759, Αργυριά- 
δη Μαλιόγκα 1759 και πολλά άλλα.

Τα αρχοντικά της Σιάτιστας είναι μνη
μεία ανεκτίμητης αξίας με ανυπολόγι
στους εθνικούς, πολιτιστικούς και ιστο
ρικούς θησαυρούς.

Για την επίσκεψη στα αρχοντικά και 
στις εκκλησίες της Σιάτιστας μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι ν' απευθύνονται στο 
τηλ. 0456 - 21.353 ή στο Αστυνομικό 
Τμήμα Σιάτιστας (τηλ. 0465 - 21.111). Οι 
ώρες λειτουργίας των μνημείω ν της 
Σιάτιστας είναι οι εξής: κάθε μέρα εκτός 
από Δ ευτέρ α  από ώ ρες  09.00' έω ς 
15.00'.

Η Σ ιάτιστα ε ίνα ι φ ο ρ τω μ ένη  με 
πλούσια έθιμα παραδόσεις και αγώνες 
για την λευτεριά. Χαρακτηριστικό των 
κατοίκω ν της Σ ιάτιστας ε ίνα ι η 
προσήλωση στα έθιμα. Τα έθιμα παρα
μένουν αμετάβλητα και συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα με την ίδια χαρούμενη 
διάθεση, την ίδια πατροπαράδοτη ευγέ
νεια, λεβεντιά και αρχοντιά.

Στις 23 Δεκεμβρίου, ανάβουν φωτιές 
("κλαδαριές") σε κάθε γειτονιά ενώ οι 
τοπικές αρχές και όλος ο κόσμος επι
σκέπτονται τις κλαδαριές και χορεύουν 
γύρω απ αυτές με συνοδεία  τοπικών 
οργάνων. Λένε ότι οι κλαδαριές συμβο
λίζουν τις φωτιές που άναψαν οι ποιμέ
νες στη Βηθλεέμ.

Στις 24 Δεκεμβρίου, τα ξημερώματα α- 
κούγονται τα κολιαντίτικα τραγούδια α
πό τα παιδιά και οι "τζιουμάκες" (ειδικό 
ξύλο που είναι χοντρότερο στο ένα ά
κρο) που χτυπούν δυνατά τις πόρτες 
των σπιτιών.

Τα Θεοφάνεια γίνεται μεγάλο ξεφά- 
ντωμα με τα καρναβάλια "Τα Μπομπου- 
σιάρια"χορεύουν όλη μέρα στις πλα
τείες της Σιάτιστας.

Οι αποκριές είναι ένα από τα πιο ωραία 
και γραφικά έθιμα που έχει η αρχοντική 
Σιάτιστα. Ολες οι νοικοκυρές ετοιμά
ζουν ένα ωραίο γλυκό που λέγεται “ΣΑ- 
ΡΑΙΛΓ.

Το Δεκαπενταύγουστο οι Σιατιστινοί 
δίνουν μεγάλη σημασία στο γραφικό έ
θιμο των καβαλάρηδων με κέντρο το 
Μοναστήρι της Παναγιάς στο χωριό Μι- 
κρόκαστρο που απέχει 12 χλμ. από την 
Σιάτιστα. Την ημέρα αυτή στολισμένα με 
τ αλόγα οι Σιατιστινοί πηγαίνουν στο Μο
ναστήρι για να προσκυνήσουν την εικό
να της Παναγίας και το μεσημέρι επι
στρέφουν στην Σιάτιστα, όπου και χο
ρεύουν ψηλά οτα άλογα πρώτα στις 
Πλατείες της πόλεως και μετά στα σπίτια 
των εορταζομένων και σε κάθε γωνία 
της πόλης μέχρι τις πρωινές ώρες.

Αν η Σιάτιστα έφτασε τόσο ψηλά το ο
φείλει σε τρεις παράγοντες: στην αρχο
ντιά, στα γουναρικά και στα περίφημα 
κρασιά της.

Σήμερα στην Σιάτιστα υπάρχουν 3.000 
στρέμματα αμπέλια. Παλαιότερα υπήρ
χαν 15.000 στρέμματα. Οι αμπελουργοί 
φυλάγουν το κρασί σε βαρέλια για πέ
ντε, δέκα, είκοσι ή και περισσότερα χρό
νια σε ειδικά κατασκευασμένα υπόγεια 
δροσερά και σκοτεινά. Οι τύποι των κρα
σιών είναι, το άσπρο, το μαύρο, με βε
λούδινη γεύση και το περίφημο "λιαστό" 
το οποίο προέρχεται από σπάνιες ποικι
λίες μαύρων μοσχάτων, σταφυλιών που 
ηλιάζουν μέχρι και δύο μήνες. Το κρασί 
αυτό μπορεί να είναι είκοσι, τριάντα ή και 
περισσότερων χρόνων και η τιμή του εί
ναι ανάλογη με την ποιότητα και την πα- 
λαιότητά του.

Η επεξεργασία των γουναρικών στη 
Σιάτιστα και η διαδρομή του κλάδου της 
γουνοποιίας είναι συνυφασμένη με την 
ίδια την ζωή της πόλης. Η κατασκευή αυ
τού του είδους των γουναρικών ακο
λουθεί ένα ιδιόρρυθμο τρόπο. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι ένα παλτό αποτελείται α
πό χιλιάδες μικρά τεμάχια γούνας. Τα 
κομματάκια αυτά είναι η πρώτη ύλη που 
εισάγεται στο εργαστήριο. Με την αύξη
ση ζήτησης της γούνας άρχισαν να ι
δρύονται στη Σιάτιστα και εκτροφεία 
γουνοφόρων ζώων "αλεπού, βιζόν," έτσι 
ώστε η πρώτη ύλη να μην εισάγεται από 
το εξωτερικό. Τα γουναρικά της Σιάτι
στας διοχετεύονται στην εσωτερική α
γορά καθώς και σε πολλές χώρες του ε 
ξωτερικού.

Σήμερα η Σιάτιστα είναι δήμος, πρω
τεύουσα της Επαρχίας Βοίου του Νομού 
Κοζάνης. Ο Δήμος στεγάζεται στο κέ
ντρο της πόλης ενώνοντας τις δύο συ
νοικίες Τ  εράνεια" και "Χώρα", το Επαρ
χείο οτο "Τσιστοπούλειο" Διοικητήριο 
μαζί με ορισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ., Ειρηνοδικείο, Κτηνιατρείο) ενώ 
οι υπόλοιπες υπηρεσίες (Αστυνομία, 
Ι.Κ.Α., Τελωνείο, Πολεοδομικό Γραφείο, 
Δασονομείο, Γ ραφείο Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) στεγάζονται σε διάφορα 
άλλα οικήματα της Σιάτιστας.

Ο Δήμος προσπαθεί να διατηρήσει το 
παραδοσιακό χρώμα που έχει η Σιάτι
στα, αφού 85 Αρχοντικά της κρίθηκαν 
διατηρητέα.

Με μια ματιά η Σιάτιστα σε προσελκύει. 
Οταν την δεις προσεκτικά σε γοητεύει. 
Οταν επισκεφθείς τα Αρχοντικά της και 
τα άλλα αξιοθέατά της γίνεσαι Σιατιστι- 
νός. Ο

Επιμέλεια:
Αρχιφύλακας Αλέξανδρος Πελτέκης
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"Θαυματουργή" η ασπιρίνη 
κατά του καρκίνου 

του παχέος εντέρου

Τα άτομα που λαμβάνουν μια ασπιρίνη δύο φορές την εβδομάδα εί

ναι κατά ένα τρίτο λιγότερο πιθανόν από το μέσο όρο να αναπτύξουν 

καρκίνο του κόλου και του ορθού ενώ ο κίνδυνος να πεθάνουν από την 

ασθένεια είναι ακόμη μικρότερος. Σ' αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν 

οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χόρβαρντ.

Αν και δεν θεωρείται οριστικός αποδεικτικό στοιχείο ότι η ασπιρίνη 

προλαμβάνει τον καρκίνο του κόλου και του ορθού, οι ερευνητές υπο

στήριξαν ότι η μελέτη τους προσθέτει μια ακόμη απόδειξη ότι το φάρ

μακο, που θεωρείται ήδη χρήσιμο για την πρόληψη και θεραπεία του 

πόνου, του πυρετού, των μυϊκών πόνων, ακόμη και των καρδιακών προ

σβολών ίσως αποδειχθεί επίσης "θαυματουργό" για έναν από τους πιο 

συνηθισμένους τύπους καρκίνου στις ΗΠΑ και το δυτικό κόσμο.

"Πιστεύω ότι η έρευνα αυτή προσθέτει περισσότερα αποδεικτικά 

στοιχεία στον ολοένα και μακρύτερο κατάλογο των ευεργετικών ι

διοτήτων της ασπιρίνης. Ισως το φάρμακο αυτό αποτελεί τον κύριο πα

ράγοντα πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου", είπε ο επικε

φαλής της έρευνας 6ρ. Edward Ceovannuccl επιμελητής στην Ιατρική 

σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη 

αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ -όπου 

το 1994 αναμένεται να χάσουν τη μάχη με το θάνατο περίπου 56.000

άνθρωποι. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Annals of In

ternal Medicine παρακολούθησε 47.900 άντρες ηλικίας 40 έως 70 ετών, 

οι οποίοι το 1986,1988 και 1990 απάντησαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο. 

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αυτοί που ελάμβαναν τακτικά ασπιρίνη 

είχαν 68% λιγότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο στον κό- 

λον ή το ορθό. Αλλά ακόμη και σ' αυτούς που είχαν αναπτύξει καρκίνο 

και ελάμβαναν τακτικά ασπιρίνη ο κίνδυνος μετάστασης ήταν κατά 50% 

μικρότερος σε σύγκριση με αυτούς που δεν έπαιρναν ασπιρίνη.

"Σήμερα εκτιμούμε ότι η ασπιρίνη πράγματι μειώνει τα περιστατικά 

καρκίνου του παχέος εντέρου", είπε ο Glovannucci. Αλλά ο 6ρ. Charlew 

ΗθππεΙζθης που προέρχεται και αυτός από το Χάρβαρντ είπε ότι θα 

διαφωνούσε με το συμπέρασμα: "Το ερώτημα είναι: Η ασπιρίνη μειώνει 

τον κίνδυνο ή υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό, σχετικό με την υγεία, 

στους ανθρώπους που διαλέγουν να λάβουν ασπιρίνη;"

Ο ΗβπηβΙ«ης ήταν ένας από τους πέντε ερευνητές του Χάρβαντ 

που τον περασμένο χρόνο δημοσίευσαν μια μελέτη τους στην ιατρική 

επιθεώρηση του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. Στη με

λέτη αυτή οι συμμετέχοντες πήραν τυχαία ασπιρίνη ή ψευδοφάρμακα 

(Placedo) κάθε δεύτερη ημέρα για 4,7 χρόνια. Οσοι έλαβαν ασπιρίνη 

ήταν το ίδιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του κόλου με αυτούς που 

έλαβαβ placebo.

Ετσι λοιπόν, πως μπορούν στη συνέχεια να ερμηνευθούν οι μελέτες 

όπως αυτές του Glovannucci; Πιθανόν οι άντρες που συμμετείχαν στη 

μελέτη του και απέφευγαν τη λήψη ασπιρίνης να το έκαναν γιατί είχαν 

κάποια ευαισθησία στο στομάχι - μια κατάσταση που για άγνωστες αι

τίες θα μπορούσε να συνδεθεί με τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 

παχέος εντέρου. Αλλά ο δρ. Robert Creenberg, διευθυντής του Αντι- 

καρκινικού Κέντρου Norrlw Cotton στο Ιατρικό κέντρο Dartmouth-Hltcolk 

είπε ότι αυτή η προοπτική γίνεται όλο και πιό απίθανη. "Εξετάζοντας τις 

παρατηρήσεις των άλλων μελετών, φαίνεται όλο και πιο πειστικό ότι η 

ασπιρίνη είναι η εξήγηση για τις νέες ανακαλύψεις" είπε ο Greenberg.

Αν και ο Glovannucci παραδέχθηκε ότι ουδείς γνωρίζει πως ή γιατί 

η ασπιρίνη θα μπορούσε να εμποδίσει τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 

σημείωσε ότι εμποδίζει τις προσταγλανδίνες λιπαρά οξέα με ορμονική 

δράση που ίσως παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου. 

Αλλά μέχρι να υπάρχει κάποια οριστική απόδειξη ο Greenberg και ο 

Gionan nucd υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 

ασπιρίνη απλά για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, ι

διαίτερα από τη στιγμή που σ' ορισμένους ανθρώπους προκαλεί αιμορ

ραγία στο στομάχι και επίσης ίσως έχει σχέση με έναν ελαφρώς αυ

ξημένο κίνδυνο εγκαφαλικού επεισοδίου.

Αλλά ο Glovannucci ισχυρίστηκε ότι "τα καλά νέα είναι ότι ίσως υ

πάρχει κάποιο όφελος για τα άτομα που ήδη λαμβάνουν μια ασπιρίνη 

την ημέρα για να εμποδίσουν ενδεχόμενη καρδιακή προσβολή. Οι ερευ

νητές δεν είναι βέβαιοι για την ποσότητα της ασπιρίνης, που θα ήταν 

αρκετή για να εμποδίσει την ανάπτυξη του καρκίνου, θα μπορούσε να 

είναι ελάχιστη δόση, όση μια παιδική ασπιρίνη καθημερινά η μεγαλύτερη 

όσο δύο ασπιρίνες ενηλίκων κάθε μέρα. ^

(Ca -  Μ ' ενδιαφέρει,1
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Η δυσκοιλιότητα 
και τρόποι για 

την αντιμετώπισή της
του Α στυνόμου Α ' (ΥΓ) Π αναγιώτη Σταθακόπουλου, 

Ειδικού Παθολόγου

Τι ε ίν α ι δυσ κο ιλ ιότητα ;

Δυσκοιλιότητα είναι η κατάσταση εκείνη κατά τιίν οποία υπάρχει 

μειωμένη συχνότητα αφόδευσης λόγω παραγωγής ανεπαρκούς ποσό

τητας κοπράνων παραγωγής σκληρών καί στεγνών κοπράνων νευρολο- 

γικών παθήσεων φαρμακευτικής επίδρασης ή παρουσίας όγκων στό πα

χύ έντερο. Σέ φυσιολογικές περιπτώσεις τό υπόλειμμα τής τροφής α

ποβάλλεται ως κόπρανα μετά από 1 έως 3 ημέρες απο τήν πρόσληψη 

τής τροφής, η δε συχνότητα αφόδευσης είναι 1 έως 2 ημερησίως.

Υπάρχουν κάπο ιο ι παράγοντες που δημιουργούν  

ή επ ιτε ίνουν  τό πρόβλημα τής δυσκοιλ ιότητας;

Ρ ο ιά  η σ η μ α σ ία  τής δ ια τρ οφ ής  κ α ί τ ί πρ οτείνετε;

Η στενοχώρεια τό άγχος η σωματική αδυναμία ο ακατάστατος τρό

πος ζωής καί πιθανόν η αλλαγή εργασίας καί κλιματολογιών συνθηκών 

έχουν άμεση σχέση μέ τή μεγαλύτερη σημασία.

Ετσι, συνολικά, έχουμε νά προτείνουμε επιμονή γιά καθημερινή 

πρωινή προσπάθεια καθημερινή σωματική άσκηση λήψη μεγάλης ποσό

τητας νερού καί τροφές πού αφήνουν άπεπτο υπόλειμμα καί εξηγώ. Η 

συνήθεια καί τό ευεργετικά στή συγκεκριμένη περίπτωση αποτελέσμα

τα είναι εύκολα κατανοητή.

Η σωματική άσκηση δυναμώνει τούς κοιλιακούς μύς, που με τη σειρά 

τους υποβοηθούν στήν εκούσια προώθηση τού περιεχομένου. Τέλος, 

τό υπόλειμμα καί το νερό έχουν τή μεγαλύτερη σημασία στή δημιουργία 

μεγάλης και μαλακής ποσότητας κοπράνων αυτά δε γιατί το υπόλειμμα 

έχει την ιδιότητα να συγκρατεί μεγάλη ποσότητα νερού. Αναφέρουμε 

σαν παράδειγμα το εξής: ακατέργαστο πίτυρο κατακρατεί περίπου 6 

γραμμάρια νερού για κάθε γραμμάριο άπεπτων φυτικών ινών, ενώ τό 

κατεργασμένο υπόλειμμα συγκρατεί μόνο 2-3 γραμμάρια νερού.

Η πρόσληψη λοιπόν με την δίαιτα άπεπτων φυτικών ινών επιβάλλεται 

με αύξηση της κατανάλωσης κυρίως πιτυρούχων δημητριακών οσπρίων 

ξηρών καρπών μετη φλούδα φρούτων και λαχανικών. Επίσης τα άτομα 

με δυσκοιλιότητα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παίρνουν ακατέργα

στο πίτυρο με το πρωινό τους, σε δόση μια κουταλιά της σούπας την 

πρώτη εβδομάδα και δυο κουταλιές μετά τη δεύτερη εβδομάδα. Από 

τα φρούτα και τα λαχανικά, των οποίων το άπεπτο υπόλειμμα συγκρατεί 

νερό, τα σπουδαιότερα είναι τα πορτοκάλια τα μήλα τα καρότα και τα 

λάχανα.

Η δίαιτα κάθε ατόμου λοιπόν θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια 

πλούσια σαλάτα και δυο φρούτα την ημέρα. Τα μέτρα αυτά έχει απο- 

δειχθεί οτι αυξάνουν την ποσότητα των κοπράνων και μειώνουν τον 

χρόνο διάβασης του παχέως εντέρου απο την τροφή.

Είναι α ποτελεσ μα τ ικά  κα ι ακίνδυνα  τα φ ά ρ μ α κα  

για την δυσ κο ιλ ιότητα ;

Απο το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν μόνο 2-3 μπορούν 

να ληφθούν χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στον οργανισμό και με ουσία-

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

στική βοήθεια. Τα περισσότερα είναι βλαπτικά και η βοήθειά τους είναι 

προσωρινή ενώ στη συνέχεια επιδεινώνουν την ίδια τη δυσκοιλιότητα 

Μόνο ο γιατρός θα κρίνει εάν ο ενδιάφερόμενος πρέπει να πάρει κά

ποιο φάρμακο και για το χρονικό διάστημα.

Συνήθως αρκούν οι προαναφερόμενες συμβουλές για να δώσουν 

λύσεις στο πρόβλημα και σε λίγες περιπτώσεις χρειάζεται παροδικώς 

ενα ήπιο ερέθισμα απο τα υπακτικά φάρμακα μέχρις ότου αποδώσουν 

οι νέες συνήθειες της δίαιτας. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι τα αποτε

λέσματα των νέων συνηθειών αρχίζουν να φαίνονται τουλάχιστον μετά 

πάροδο έξι μηνών. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και όχι αηογοήτευση.Ο

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ
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Μόνιμες στήλες

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η

s m e m i n

1 9 2 5 : Ετος -σ τ α θ μ ό ς  

στα αστυνομικά  πράμματα  

της Α θήνας  _

"Κόσμος πολύς σήμερον συνεκε- 
ντρούτο εις την Ομόνοιαν και τας λοιπός 
κεντρικός αρτηρίας τηςπόλεως. Ουδόν ε- 
πεισόδιον προεκάλει την συγκέντρωσιν 
των περιέργων. Οι Αθηναίοι παρηκο- 
λουθούν την πρεμιέραν των νέων Αστυ
νόμων των. Ευ- 
σταλείς, δροσε
ροί. φρεσκοξυ
ρισμένοι, γαν- 
τωμένοι. καλο
ντυμένοι, σοβα
ροί, διηύθυναν 
με χειρονομίας 
ζωηρός την κινή
σω των τραμ, α
μαξών και αυτο
κινήτων. Και ο κό
σμος. ασυνήθι
στος εις τοιού- 
του είδους θέα
μα, εκαμάρωνε 
τους νέους  
φρουρούς της 
τάξεως και της 
ευπρεπείας της 
πόλεως...". έ
γραφε η εφημε
ρίδα "Βραδυνή" 
της 15. 1.1925.1

Το σχόλιο αυ
τό, όπω ς και 
πολλά άλλα ανάλογα του ημερήσιου 
τύπου, αφορούσαν την από πολλού α
ναμενόμενη επέκταση στην Αθήνα του 
θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων. Είχε 
ήδη εγκατασταθεί στην Κέρκυρα C19215, 
στην Πάτρα C19221 και στον Πειραιά 
(19231. Η εγκατάσταση του νέου Σώμα
τος στο πρώτο λιμάνι της χώρας, πόλη 
τότε με αυξημένη εγκληματικότητα και ι
σχυρό  υ πό κοσ μο , υπήρξε η p ro v a  
generate για την επιτυχή επέκτασή του 
και στην πρωτεύουσα, Η διετής καθυ
στέρηση επέκτασης του νέου θεσμού 
οφείλετο σε πολλούς λόγους, από τους 
οποίους οι σημαντικότεροι ήσαν:

- Η έλλειψη επαρκούς αστυνομικής 
δύναμης, αφού οι ρυθμοί λειτουργίας 
της Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας 
ήσαν κατ' ανάγκη αργοί, και

Αστυνομική Επιθεώρηση

- Η κατάσταση τάξης και ασφάλειας 
που βρισκόταν σε κάθε άλλο παρά ζη
λευτό επίπεδο. Οι πολιτικές ανωμαλίες, 
η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προ
σφύγων της μικρασιατικής καταστροφής 
και η παραμέληση των αστυνομικών

πραγμάτων από το προϋπάρχον αστυ
νομικό σύστημα ενόψη της αλλαγής φο
ρέα αστυνόμευσης είχαν δημιουργήσει 
σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Πριν την εφαρμογή του νέου θεσμού, 
την αστυνόμευση της Αθήνας είχε ηΧω- 
ροφυλακή με 9 Αστυνομικά Τμήματα και 
ισάριθμους Αστυνομικούς Σταθμούς 
που υ πά γοντα ν στην Α στυνομική  
Διεύθυνση Αττικής (Πατησίων 34 και Σο
λωμού). Δύο Αστυνομικά Διαμερίσματα 
είχαν την εποπτεία των 8 Τμημάτων (το 
πρώτο των A', Β', Δ' και Η', ενώ το δεύτε
ρο των Γ', Ε', ΣΤ' και ΖΊ. Το Θ' Αστυν. 
Τμήμα (Κολωνάκι) και οι Κεντρικές Ενω
μοτίες (μεταγωγές) υπάγονταν απευ
θείας στην Ανωτέρα Δ. X. Στερ. Ελλάδας 
(Αριστοτέλους 38). Π αράλληλα λε ι
τουργούσαν Τμήματα Καταδιώξεως, Α
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σφαλείας. Αγορανομίας και Μυστική Α
στυνομία.

Η εγκατάσταση της Αστυνομίας Πό
λεω ν στην Αθήνα έγινε κατά ένα πε
ρίεργο τρόπο, αφού η σχετική νομοθε
τική πρόβλεψη θεσπίσθηκε σχεδόν ένα 

μήνα μετά.2 Το 
α π ό γ ευ μ α  της 
13.1.1925 έγινε 
επίσημη επιθεώ
ρηση των προο- 
ρ ιζο μ έ ν ω ν  για 
την Α θήνα  α
στυνομικών δυ 
ν ά μ ε ω ν  στην 
π λα τε ία  Πα
λα ιώ ν  Ανακτό
ρ ω ν , ενώ  στις 
10.00' της επο
μ ένης  έγ ινε  
στον ίδιο χώρο η 
επίσημη τελετή 
εγκατάστασης 
κάτω από ιδιαί
τερα δυσμενείς 
κα ιρ ικές  σ υν
θήκες παρουσία 
του Υ πουργού  
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
Γεω ργίου  Κον- 
δύλη, του Αρχιε
π ισκόπου  Χρυ

σοστόμου, του Αγγλου πρεσβευτή, του 
Αργηχού του νέου Σώματος Frederic 
Halliday και άλλων επισήμων (Η ανάλη
ψη υπηρεσίας θα άρχιζε από την Οό.ΟΟ' 
της 15.1.1925). Ο Γ. Κονδύλης απευθυ
νόμενος στους παρατεταγμένους α
στυνομικούς είπε μεταξύ άλλων:

"Η κυβέρνησις της Δημοκρατίας, συ
νεπής προς το ανακαινιστικόν αυτής πρό
γραμμα, απεφάσισε την επέκτασιν της Α
στυνομίας Πόλεων, εμπιστευομένη από 
σήμερον υμίν την τάξιν και την αστυνομίαν 
των κεντρικωτέρων Τμημάτων της πρω- 
τευούσης. Επ 'ευκαιρία ταύτη έχω καθήκον 
να απονείμω δίκαιον έπαινον εις το Σώμα 
της Χωροφυλακής, το οποίον εις περίοδον 
πολυτάραχον, με μέσα γλισχρότατακαιμε 
κατώτερον προσωπικόν, εστερημένον ει
δικής μορφώσεως, παλαιόν κατά πολλών
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αντιδράσεων, κατώρθωσε να επαρκέση 
εις τα πρόσθετα αστυνομικά καθήκοντα, 
δι'ω ν επεφορ τίσθη, προσενεγκόν αναμφι- 
σβητήτως πολυτίμους υπηρεσίας εις την 
πολιτείαν...".

Η εγκατάσταση της Αστυνομίας Πό
λεων στην Αθήνα έγινε προοδευτικά. 
Αρχικά εγκαταστάθηκε στο κέντρο της 
πόλης με τρία Αστυνομικά Τμήματα3 και 
ανά ένα Τμήμα Τροχαίας Κίνησης, Αγο
ρανομίας και Γενικής Ασφάλειας. Τα 3 
Τμήματα τάξης αποτέλεσαν το Αστυν. 
Διαμέρισμα του κεντρικού τομέα. Η Α
στυνομική Διεύθυνση Αθηνών και η Τρο
χαία εγκαταστάθηκαν στο μέγαρο της 
γωνίας Βερανζέρου και Ιωνος, το Α' Α
στυν. Τμήμα και η Ασφάλεια στην οδό 
Λέκκα, σε νοικιασμένο κτίριο του ιατρού 
Λούρου, ενώ το Αγορανομικό Τμήμα σε 
ο ίκημα  της ο 
δού Ευριπίδου, 
παρά την Αγο
ρά. Λίγους μή
νες αργότερα, 
στις 15.10.1925, 
ιδρύθηκε και το 
Δ' Αστυν. Τμήμα 
Αθηνών.4

Πρώτος Α
στυν. Δ ιευθ υ 
ντής Α θ ηνώ ν  
υ πήρ ξε  ο Δ / 
ντής Β' Ιωάννης 
Καλυβίτης, α ρ 
γότερα όος Αρ
χηγός του Σώ
ματος (1933), 
με Υποδιευθυν
τή τον Αστυνό
μο Β' Γεώ ργιο  
Παπαδημητρί- 
ου.5 Ε πικεφα
λής του Διαμε
ρ ίσ μ α τος  του 
κεντρ ικού  το
μέα ανέλαβε ο Αστυνόμος Β Γεώργιος 
Πηρουνάκης, αργότερα σύζυγος της 
Λαίδης Λω. Διοικητής του Τμήματος Γ ε
νικής Ασφάλειας ανέλαβε ο Αστυνόμος 
Β' Παναγιώτης Καλκάνης και του Τμήμα
τος Τροχαίας Κίνησης ο Αστυνόμος Β' 
Νικόλαος Κατραμπασάς.

Βέβαια την υπόλοιπη Αθήνα εξακο
λουθούσε να αστυνομεύει η Χωροφυ
λακή. Έτσι υπήρχαν δύο Δ/νσεις Αστυ
νομίας Αθηνών. Ο πωσδήποτε οι σχέ
σεις των δύο Σωμάτων κάθε άλλο παρά 
αρμονικές ήσαν τις πρώτες μέρες της 
εφαρμογής του νέου θεσμού. Η δικτα
τορία του Θ. Πάγκαλου ανέθεσε στη Χω
ροφυλακή την ασφ άλεια  της Αθήνας 
(Δ/νση Δημοσίας Ασφαλείας Αθηνών) 
από τον Ιανουάριο του 1926,6 αρμοδιό
τητα που έπαυσε το Φεβρουάριο του

1929.7 Από την άλλη πλευρά στις αρχές 
του 1926 ανετέθη στην Αστυνομία Πό
λεων η άσκηση της αγορανομίας σ' όλη 
την Αττική, ενώ την περίοδο των ετών 
1926-7 το νέο Σώμα εγκατέστησε Υπη
ρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων στη Θεσ
σαλονίκη, Καβάλα, κ.λπ. Τα πράγματα η
ρέμησαν το 1935, όταν αποκλείσθηκε η 
προβλεπόμενη επέκταση της Αστυνο
μίας Πόλεων στη Θεσσαλονίκη.8

Η νέα Αστυνομία της πόλης άρχισε α
μέσως το έργο της. Ο Καλυβίτης με σει
ρά Αστυνομικών Διατάξεων προσπάθη
σε να βάλει κάποια τάξη στο χάος της 
πρωτεύουσας, οι συχνές όμως τροπο
ποιήσεις τους αποδεικνύουν και τις σχε
τικές αντιδράσεις. Οι αστυφύλακες του 
Halliday κατέβαλαν πεισμονές προσπά
θειες για την εφαρμογή τους. Το αυτό

φωρο Πταισματοδικείο που λειτουρ
γούσε σε 24ωρη βάση στο μέγαρο της 
οδού Ιωνος συνέβαλε καθοριστικά στην 
αποκατάσταση της τάξης στην πόλη.

Η καθαριότητα της πόλης και ιδιαίτερα 
της Κεντρικής Αγοράς, η απομάκρυνση 
των πλανοδίων και των επιβατηγών αυ
τοκινήτων από την πλατεία της Ομό
νοιας, ο καθορισμός αφετηριών και θέ
σεων στάθμευσης των επιβατηγών αυ
τοκινήτων αλλά και των αμαξών υπήρ
ξαν οι προτεραιότητες της Αστυνομίας 
και φα ίνετα ι πως τα αποτελέσμα τα  
υπήρξαν καταπληκτικά για τους Αθη
ναίους. Ταυτόχρονα αίσθηση προκάλε- 
σαν και τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφο
ρίας στην πόλη, καθώς και η απομάκρυν
ση της περίφημης "ομπρέλας” των Χαυ- 
τείων.9

Η επέκταση της αστυνομίας Πόλεων 
στην Αθήνα είχε ευεργετικά αποτελέ
σματα για το αστυνομικό σύστημα της 
χώρας. Εγκαταστάθηκε μια σύγχρονη Α
στυνομία στην πρωτεύουσα, γεγονός 
που επιτάχυνε και τον εκσυγχρονισμό 
της Χωροφυλακής και της μετατροπής 
της σε αμιγώς Αστυνομικό Σώμα. Ο

Σημειώσεις:
1. Θησαύρισμα των σχετικών δημο

σιευμάτων βλέπετε στου Χαραλάμπους 
Σταμότη, Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 
1921 - 1971, Αθήναι 1971, σσ. 153-214. 
Το σχετικό κεφάλαιο επαναλαμβάνεται 
και στο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα Πα
λαιοί συγγραφείς και αστυνομικός ορθο

λογισμός. Αθήνα 
1978, σσ. 157 - 
215.

2. Νόμος 3278 
/16.2.1925 (ΦΕΚ. 
A , 4 0) "Περί συ- 
μ π λ η ρ ώ σ ε ω ς  
των νόμω ν π ερ ί 
Αστυνομίας Πό
λεων και μερικής 
επεκτάσεως του 
θεσμού εν  Αθή- 
ναις".

3. Τα πρώτα ό
ρια της Α.Δ. Αθη
νών και των 3 Α
στυν. Τμημάτων 
β λέπετε  στην 
15.883/9.5.1925 
α πό φ α σ η  του 
Υπ. Εσωτερικών 
(ΦΕΚ, Β', 41).

4. Τα όρια αυ
τού β λέπετε 
στην 35 .179 / 
1925 απόφαση

Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ, Β', 89).
5. Βλέπετε ΦΕΚ, Γ', 4/ 10.2.1925, σ. 13.
6. Β λέπετε “Ο ρ γ α ν ισ μ ό  Χ ω ροφ υ

λακής" (ΦΕΚ, Α', 323/ 1925).
7. Νόμος 3754/1929 (ΦΕΚ, Α'. 3).
8. Αρθρο 1, παρ. 2, του "Οργανισμού 

Χωροφυλακής" του 1935 (ΦΕΚ, Α', 250).
9. Βλέπετε Νικολάου Κατραμπασά, Α

στυνομία Πόλεων, Αθήνα 19502, σσ. 38 - 
41. Επίσης βλέπετε Ιωάννου Γ. Καλυβίτη, 
Μια μικρή ιστορία. Η Αστυνομία Πόλεων και 
και τα σαράντα χρόνια της, Αθήναι 1962, 
σσ. 14-16. και Αναμνήσεις, Αθήναι 1973, 
σσ. 32 - 39, και Αθανασίου Χρ. Ταοιο- 
π ο ύ λο υ , Α στυνομία Τάξεως, Α θήνα ι
1955,00.62-65.

Επιμέλεια·■ Υπαστ. Α' Κων/νος Δανοϋσης
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Η Ε κ κ λ η σ ί α  
στον τάφο

του Μεγ. Αλεξάνδρου

*CIC«HC'o

" . . .Δ ε ιλ ιώ ν  κ α ι τ ρ ε μ ω ν  ο α σ κ η τ ή ς ,  

έ μ π ρ ο σ θ ε ν  τ ο υ  τ ά φ ο υ  β α σ ιλ έ ω ς  π ο τέ  τ ρ α ν ο ύ ,  

τ ο υ  κ α ιρ ο ύ  το  ρ έ ο ν  

κ α ι π ρ ό σ κ α ιρ ο ν  της  δ ό ζ η ς  ε ζ ίσ τ α τ α ι,  

θ α υ μ ά ζ ω ν  κ α ι α π ο ρ ο ό μ ε ν ο ς ..."

Γ ρ ά φ ε ι ο Α ρ ισ τε ίδης  Π ανώτης

Πολλές φορές η ιστορική μνήμη της Εκκλησίας βοήθησε τις αρχαιο

λογικές έρευνες στις επιτυχίες τους. Πιθανόν αυτή η μνήμη να είναι 

χρήσιμη και σήμερα στον εντοπισμό του χώρου ταφής του Μ. Αλεξάν

δρου.

Είναι γνωστό πως πολύ ενωρίς οι κάτοικοι της Αιγύπτου, για διάφο

ρους λόγους, διάλεξαν την πίστη στο Χριστό. Ενα μεγάλο μέρος των 

εκεί χριστιανών θέλησε να βιώσει μία αυστηρότερη μορφή πνευματικής 

ολοκληρώσεως, τον Μοναχισμό. Στην αιγυπτιακή έρημο βλασταίνουν τα 

μοναστικά ιδεώδη και απ' εκεί διακλαδώθηκαν σε όλη τη χριστιανοσύνη.

Οι ερημικές περιοχές της Νιτρίας, της Σκήτεως, της θηβαίδος, της 

ενδοχώρας, της Μαρμαρικής, όπου το ιερό του Αμμωνα Δία, κατοικήθη- 

καν από ερημ'τες, που τον Δ' αιώνα ήσαν πολυάριθμοι.

Οι μοναχοί αυτοί ήσαν κατά το ηλείστον ιθαγενείς και δίγλωσσοι, 

δηλαδή αιγυπτιόφωνοι και ελληνόφωνοι. Αυτοί είχαν μεγάλο δεσμό με 

το ελληνιστικό παρελθόν, μάλιστα σε περιοχές που ήτο άγνωστη ή πε

ριορισμένη η παρουσία του αρχαίου πολιτισμού της χώρας και ό,τι εμ

φανές υπήρχε, ήτο κατάλοιπο της εκεί ελληνικής πολιτιστικής προσφο

ράς αιώνων.

Παράδειγμα οι περιοχές "Ανω” και "Κάτω" Λιβύης, με τις επαρχίες 

Κυρηναϊκής και Μαρμαρικής. Μητροηολιτικό χριστιανικό κέντρο της 

Μαρμαρικής ήταν η πόλη Δάρνη, η σημερινή Ντέρνα. Τρίτη σε σπου- 

δαιότητα πόλη, και έδρα Επισκοπής ήταν η Αμμωνιούπολη ή Αμμωνία, το 

σημερινό χωριό Σίουα που διεξάγονται οι επίμαχες ανασκαφές.

Στους γύρω λόφους τα μοναστικά "καταγώγια” δείχνουν μεγάλη και 

μακρά άνθιση στη περιοχή του Μοναχισμού. Οι εκεί μοναχοί ανανεώ

νονται πνευματικά και ηληθυσμιακά, κυρίως από τα μοναστικά κέντρα 

της Αιγύπτου.

Σε δύο απ' αυτά, της Σκήτεως και της Ηρακλεουπόλεως (του Αγίου 

Αντωνίου), ήκμασε στα μέσα του Δ' αιώνα μέχρι το πρώτο τέταρτο του 

5ου αιώνα (429), μία λαμπρή ασκητική μορφή, ο Μέγας Σισώης ο Σκη- 

τεώτης (ο Αμπά Μπισώης στα κοπτικά), ο φίλος και θαυμαστής του Μ. 

Αντωνίου. Ηταν ελληνόφωνος ιθαγενής, που όλοι τον τιμούσαν "ως 

σκεύος της ερήμου" και τον θαύμαζαν για την ζωή και τη σοφία του. 

Μικρό δείγμα της σοφίας του είναι τα 52 διασωθέντα αποφθέγματά 

του. Η εκκλησία τον τιμά στις 6 Ιουλίου.

Οι μαθηταί του διέσωσαν ένα ιστορικό περιστατικό του βίου του, 

που έχει σχέση με τον τάφο του Μ  Αλεξάνδρου. Ο Αββάς Σισώης, σε 

μία περιοδεία του σε μοναστική αδελφότητα της ερήμου, και όχι της 

μεγαλουπόλεως της Αλεξανδρείας, οι εκεί πατέρες του υπέδειξαν τον 

τάφο "του ποτέ διαλάμψαντος εν δόξη βασιλέως των Ελλήνων" Αλε

ξάνδρου!
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Αριστερά: Ο Αββάς Σισώης (4ος μΧ. αιώνας) στον τάφο του Με

γάλου Αλεξάνδρου.

Κάτω: Οι Διοικήσεις και Εδρες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Ο Γέροντας, συνοδευόμενος από τους ακολούθους του, στάθηκε ε

μπρός στον τάφο και βλέποντάς τον συγκινημένος "έφριξεν", όταν α- 

ναλογίσθηκε "το άστατον του καιρού" και το "πρόσκαιρσν της δόξης". 

Το συγκλονιστικό αυτό θέαμα τον έκανε να κλαύσει και να "θρηνήσει" 

ως κοινός άνθρωπος και για να διδάξει τους "περιεστώτες" είπε τον 

ακόλουθο "επιτάφιο θρήνο”:

"Σε βλέπω τάφε και η θεωρία σου με τρομάζει, από την καρδιά μου 

δακρυρροώ σαν φέρνω στο νού μου το κοινό ανθρώπινο δέος, που 

εγώ θα περάσω από αυτό το τέλος! Αλλοίμονο θάνατε, ποιος μπορεί 

να σε αποφύγεί;"

Στην ιστορία του Ασκητισμού, το παράδειγμα συνδέσεως τάφου εν

δόξου ανδρός με περιστατικό του βίου Αββά, είναι μοναδικό. Η λιτότητα 

και το εντελώς ανεπιτήδευτο της διηγήσεως,.αποκλείει φανταστική μυ

στική κατασκευή της από τον κύκλο των μαθητών του Σισώη. Βέβαια, 

σκοπός του διασωθέντος γεγονότος είναι η παιδαγωγία μας εμπρός 

στο μυστήριο του θανάτου. Εμμεσα όμως μαρτυρείται μέχρι τον 4ο αιώ

να πεποίθηση, πως ο τάφος βρίσκεται σε τόπο προσιτό σε ασκητές. 

Πως δεν έχει ο τόπος σχέση με την Αλεξάνδρεια, αλλά με την ύπαιθρο 

της Αιγύπτου.

Διαδοχικά οι γενεές των συμπατριωτών και συμοναστών του Σισώη 

γνώριζαν που τάφηκε ο Αλέξανδρος! Αυτή την ιστορική μνήμη, που σε 

μας τους Ελληνες διατήρησε το Συναξάρι και οι αξιόλογες τοιχογρα

φίες των διαφόρων Μονών, έχουν έντονα και σήμερα, οι μοναχοί των 

Κοπτικών μοναστηρίων της Αιγύπτου, ιδίως η μονή του “Αμπά Μπισώη". 

Μήπως αυτή η ζωντανή παράδοση για τη θέση του τάφου του Αλεξάν

δρου κατευθύνει "εσωτερικά" το ερευνητικό πάθος της ανασκαφέως 

Αρχαιολόγου;

Εχει συμβεί στο παρελθόν! Γιατί να μην συμβαίνει και σήμερα! □
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Γ  εγονότα  
και

Συμβάντα

< α  π ι ο
Ν-------------------------------------------- Κ

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΚΟΚΑΪΝΗ
Η συνεργασία των αρμοδίων υ

πηρεσιών των υπουργείων Δημο

σίας Τάξεως, και Εμπορικής Ναυτι
λίας, με την Κεντρική Υπηρεσία 
Δίωξης Ναρκωτικών της Μαδρί

της, είχε σαν αποτέλεσμα την κα

τάσχεση ποσότητας κοκαΐνης που 

φθάνει τα 2.500 κιλά. Η κοκαΐνη με
ταφερόταν στο δεξαμενόπλοιο 

"Αρχάγγελος" που εντοπίσθηκε α

πό τις ισπανικές αρχές και ακινη- 

τοποιήθηκε ενώ έπλεε ανοικτά της 

Ισπανίας στον Ατλαντικό Ωκεα

νό. Τον Αύγουστο του 1994 η Υπο

διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 

της Ασφάλειας Αττικής, πληρο- 

φορήθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτι

κών της Μαδρίτης ότι μιά μεγάλη 

σπείρα Ισπανών και Κολομβιανών 
λαθρεμπόρων, σχεδίαζε τη μετα

φορά με πλοίο, μεγάλης ποσότη

τας κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική 

στην Ισπανία. Για το σκοπό αυτό 
δύο Ισπανοί λαθρέμποροι, μέλη 

της σπείρας, είχαν έλθει στην Ελ
λάδα για να αναζητήσουν κατάλλη

λο πλοίο και ανάλογο πλήρωμα για 

τη μεταφορά. Υστερα από διακρι
τική έρευνα και συντονισμένες ε
νέργειες των ανδρών της Δίωξης 

Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ατ

τικής και της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι

λίας, εντοπίσθηκαν οι δύο Ισπανοί 

λαθρέμποροι που διέμεναν σε διά

φορα ξενοδοχεία του Πειραιά. Α
κολούθησ ε ο εντοπ ισ μός του 
πλοίου Δ/Ξ "Αρχάγγελος", που είχε 

καταπλεύσει στο λιμάνι του Πει

ραιά από την Ελευσίνα. Οπως δια
πιστώθηκε ο πλοίαρχός του, ήταν 
ο Ελληνας Αγγελος Ρηγόπουλος 

του Κωνσταντίνου, 49 ετών. Μετά 
την εξακρίβωση της ταυτότητας 
του πλοίου που ήταν βέβαιο ότι θα

χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά 

π\ς κοκαΐνης, κλιμάκιο Ισπανών Α

ξιωματικών που ασχολείτο με την 

υπόθεση, ήλθε στη χώρα μας και 

συνεργάστηκε με τη Δίωξη Ναρ

κωτικών της Ασφάλειας Αττικής 

και την αρμόδια Υπηρεσία του 

Υ.Ε.Ν. το πρώτο δεκαήμερο Σε

πτεμβρίου 1994. Η συνεργασία 

αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την ε

ξακρίβωση των στοιχείων ταυτό

τητας του πληρώματος που θα ε- 

πέβαινε στο πλοίο "Αρχάγγελος", 

που εκτός από τέσσερεις Ελληνες, 

ήταν και εννέα Χιλιανοί. Δύο από 

τους Χιλιανούς έπαιξαν πιο βασικό 

ρόλο, γιατί είχαν καθημερινές επα

φές με τους δύο Ισπανούς λαθρέ

μπορους που είχαν αναλάβει την 
οργάνωση της μεταφοράς. Τελικά 

το Δ/Ξ "Αρχάγγελος" υπό σημαία 
Παναμά, πλοιοκτήτριας εταιρείας 

Superla Shlppine που έχει την έ

δρα της στον Παναμά, χωρητικό

τητας 600 τόννων, απέπλευσε από 

το λιμάνι του Πειραιά περί τα τέλη 

Σεπτέμβρη με σημαία Μάλτας και 
πλήρωμα αηοτελούμενο από 13 ά

τομα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι ι

σπανικές αρχές και έκτοτε μέχρι 

και τον εντοπισμό του πλοίου, 
υπήρχε συνεχής επικοινωνία μαζί 

τους, σχετικά με την όλη εξέλιξη 

της υπόθεσης.

ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών της Α

σφάλειας Αττικής οι: Ogbebor 
K insley του O sadolor και της 

Roseline γεν. το 1960 στη Νιγηρία 

και Okieh - Edosa Kenndl του Edosa 

και της Roseline γεν. το 1963 στη 
Νιγηρία, γιατί διακινούσαν πλαστά 

ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες 
παραμονής στη χώρα μας. Υστερα 

από έλεγχο που έγινε στην οικία 

που διέμεναν οι παραπάνω, διαπι
στώθηκε ότι ο πρώτος εκ των κα
τηγορουμένων παρέμενε στη χώ

ρα μας με άδεια παραμονής η ο

ποία είχε λήξει και ο δεύτερος ε- 
πέδειξε κατά τον έλεγχο που διε- 

νεργήθηκε, άδεια παραμονής, η ο

ποία ήταν εμφανώς πλαστογρα- 

φημένη (πλαστές σφραγίδες, υπη

ρεσίες, υπογραφές κ,λ.π.) η οποία 
και κατασχέθηκε. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε νομότυπα κατ' 

οίκον έρευνα στην οικία που διέμε
ναν, όπου βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν πέντε ασυμπλήρωτα έντυπα

αδειών παραμονής αλλοδαπών, ε

πτά πλαστογραφημένες άδειες 

παραμονής αλλοδαπών, έξι ασυ

μπλήρωτα βρετανικά διαβατήρια, 

έξι αριθμημένα διαβατήρια από 

διάφορες χώρες και ένας φάκε

λος με ατομικές φωτογραφίες 

διαφόρων αλλοδαπών. Οι συλλη- 

φθέντες ισχυρίσθηκαν ότι τα έ

ντυπα των αδειών παραμονής τα 

προμηθεύονταν από τρίτο ομοε

θνή σύνεργό τους, του οποίου 

γνωρίζουν μόνο το όνομα και ο ο

ποίος τώρα βρίσκεται στην Ιταλία, 

σε άγνωστη διεύθυνση. Τις πλα- 

στογραφημένες άδειες τις διέθε

ταν σε ενδιαφερομένους αλλοδα

πούς αφρικανικής καταγωγής προ- 
κειμένου να νομιμοποιήσουν την ε

δώ παραμονή τους, έναντι του πο

σού των 220 δολαρίων Η.ΠΑ

ΧΡΗΣΤΗΣ
ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της 

Ασφάλειας Αττικής και οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα Πλημ/κών Αθη

νών ο Παναγόπουλος Σάββας του 

Δημητρίου και της Αρχοντιάς, γεν. 

το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Τερ- 

ψ ιθέας Γλυφάδας Αττικής, άερ
γος, κατηγορούμενος γιατί κα- 

τελήφθη στην οδό Μικρός Ασίας 

στην Τερψιθέα Αττικής, στην οικία 
του, να κατέχει ένα αυτοσχέδιο 

νάυλον σακκουλάκι με ηρωίνη, βά

ρους έντεκα γραμμαρίων περίπου. 

Ο τριανταδυάχρονος Παναγόπου- 

λος κάνει χρήση ναρκωτικών ου
σιών από ηλικία δέκα τριών ετών.

ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟ ΞΥΣΤΟ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλό- 

πολης οι: Σκορδίλης Ευάγγελος 
του Βασιλείου και της Βενετίας, 53 
ετών κάτοικος Κέρκυρας, άεργος 

και ο Soliman Sameir του Lamey, 32 

ετών, γεν. στο Κάιρο της Διγύπτου, 
κατηγορούμενοι για πλαστογρα

φία, απάτη, απόπειρα απάτης, 

σύσταση και συμμορία. Συγκεκρι

μένα ο Σκορδίλης, σε κατάστημα 

του Παπαμάρκου Νικολάου που 
διατηρεί στο Ναύπλιο, εξαργύρω

σε ένα πλαστογραφημένο στιγ

μιαίο κρατικό λαχείο (ξυστό) ονο
μαστικής αξίας 200.000 δραχμών, 
εξαπατώντας τον και εισπράτω-

ντας χρηματικό ποσό 165.000 

δραχμών. Ο δεύτερος δράστης 

ευρισκόμενος στην Τρίπολη Αρκα

δίας, εξαπάτησε τον αυτοκινητι

στή Παπαδόπουλο Σπύρο του Αν- 

δρέα και μέσω αυτού, κατάφερε 

να εξαργυρώσει άλλο πλαστογρα- 

φημένο στιγμιαίο κρατικό λαχείο 

ονομαστικής αξίας επίσης 200.000 

δραχμών και να εισπράξει από τον 

Μιχόπουλο Σταύρο το ποσόν των

180.000 δραχμώ ν. Τέλος, ο 

Αιγύπτιος προσπάθησε να εξα- 

πατήσει στην Μεγαλόπολη Αρκα

δίας την Κουκούλα Χριστίνα του 

Δημητρίου, στο πρακτορείο της ο

ποίας επιχείρησε να εξαργυρώσει 

άλλο πλαστογραφημένο στιγμιαίο 

κρατικό λαχείο, ονομαστικής αξίας

200.000, η οποία όμως ειδοποίησε 

το Αστυνομικό Τμήμα που ε- 

πελήφθηκε αμέσως με αποτέλε

σμα τη σύλληψη και του Ελληνα και 
του Αιγυπτίου. Στα χέρια των δρα

στών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

730.000 δραχμές, ένα πλαστογρα- 
φημένο βρετανικό διαβατήριο, 

τέσ σ ερ α  πλαστά αποδεικτ ικά  

στοιχεία ταυτότητας με φωτο

γραφία του πρώτου δράστη με 

διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας 

και 108 στιγμιαία κρατικά λαχεία α

πό τα οποία τα 16 ήταν πλαστο- 

γραφημένα.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ
Συνελήφθησαν από άνδρες τής 

Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 

της Ασφάλειας Αττικής οι: Nuasulu 

Rashldl του Ismael και της Lusy, 
γεν. το 1970 στην Τανζανία, κάτοι

κος Π ειρα ιά , άεργος και σ τε

ρούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων 

και ο Pera Suleyman του Pera και 

της Fathma, γεν. το 1964 στη Ρουά

ντα Αφρικής, άεργος αγνώστου 

διαμονής στην Ελλάδα. Οι ανωτέ
ρω συλληφθέντες κατά το τελευ
ταίο πριν τη σύλληψή τους διάστη

μα είχαν συστήσει ομάδα που συ

νεργαζόταν και με άλλους έγχρω

μους αλλοδαπούς διαφόρων εθνι

κοτήτω ν με σκοπό να δ ιο χε

τεύσουν σε μικρεμπόρους ναρκω

τικών της Αθήνας και του Πειραιά, 

σημαντικές ποσότητες ηρωίνης 

που εισή γα γαν από άγνωστη χώρα. 

Ο Nuasulu Rashldl συνελήφθη έξω 

από το σπίτι του επί της οδού Πει

ραιώς να κατέχει με σκοπό την ε
μπορία, μιά πλαστική συσκευασία 

σχήματος αυγοειδούς (κατάλληλη
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για απόκρυψ η εντός των κο ι

λοτήτων του σώματος, γνωστή ως 

"λουκάρισμα" με ηρωίνη παστελι- 

νότη) βάρους 4,3 γραμμαρίων πε

ρίπου, την οποία λίγο πριν αντιλη- 

φθεί τους αστυνομικούς έριξε σε 

χώρο παραπλεύρως της οικίας του 

όπου και ανευρέθη. Ο Pera 

Suleyman κατελήφθη να κατέχει 

τη στιγμή που πήγαινε στο σπίτι 

του προηγουμένου όπου διέμενε 

περιστασιακά, ηρωίνη, βάρους 40 

γραμμαρίων περίπου, συσκευα

σμένη σε τέσσερα ανισοβαρή 

πλαστικά σακκουλάκια έτοιμα για 

εμπορία. Οι δύο συλληφθέντες κα

τά την προανάκριση τήρησαν εντε

λώς αρνητική στάση αρνούμενοι 

να αποκαλύψουν τους προμηθευ

τές τους και την χώρα εισαγωγής 

της ηρωίνης στην Ελλάδα

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
Συνελήφθη από άνδρες της Δίω

ξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 
Αττικής ο Παναγιωτάρης Μελέτιος 

του Αναστασίου και της Πολυτίμης, 
γεν. το 1957 στη Θήβα, κάτοικος 

Περιστερίου Αττικής, διότι, σε σω

ματική έρευνα που του έγινε στη 

συμβολή των οδών Αχαρνών και 

Αγ. Μελετίου κατελήφθη να κατέ

χει με σκοπό την εμπορία, ηρωίνη 

συνολικού βάρους 20 γραμμαρίων 

περίπου κατανεμημένη σε σακκου

λάκια και 1,5 γραμμάρια ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης. Τις ναρκω

τικές ουσίες ο Παναγιωτάρης προ- 

μηθεύθηκε από άγνωστο άτομο, α

γνώστου διαμονής αντί του ποσού 
των 100.000 δραχμών. Οπως πι

στοποιήθηκε, ο ανωτέρω τυγχάνει 

χρήστης ναρκωτικών ουσιών από 
εικοσαετίας.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ 
ΚΑΙ ...ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Αρχαιοκαηηλείας της Α
σφάλειας Αττικής ο Κονταξάκης 

Αριστοτέλης του Κων/νου και της 

φωτεινής, γεν. το 1957 στην Καλ

λιθέα Αττικής, διακοσμητής και ο 

αδελφός του Κονταξάκης Ανέ- 
στης, γεν. το 1955, γιατί σε έρευνα 

που έγινε στο σπίτι τους στην Καλ

λιθέα Αττικής κατελήφθησαν να 
κατέχουν από κοινού, έτοιμα για ε

μπορία, εκτεθειμένα επάνω στο 
τραπέζι για επίδειξη, επτά μικρούς

Αστυνομική Επιθεώρηση

κανθαρίσκους, ένα αλαβαστροει- 

δές αγγείο, έναν λύχνο, τρείς κρα- 

τηρίσκους και ένα κεφάλι γυναι

κείου ειδωλίου. Κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής της κατ' οίκον έρευ

νας από τους αστυνομικούς, 

προσήλθε στο σπίτι ο Ρετετάγκος 

Φίλιππος του Γεωργίου και της 

Ειρήνης, γεν. 1958, κάτοικος Ν. 

Σμύρνης, έμπορος, με σκοπό όπως 

και ο ίδιος παραδέχθηκε να αγορά

σει ηρωίνη από τον Κονταξάκη Α

ρ ιστοτέλη λόγω του ότι είναι 

χρήστης από δεκαπενταετίας. Τα 

παραπάνω αντικείμενα εξετάσθη

καν από αρμόδιο αρχαιολόγο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, 
ο οποίος αποφάνθηκε ότι όλα είναι 

αρχαία και εμπίπτουν στις προστα

τευτικές διατάξεις του νόμου "πε

ρί αρχαιοτήτων". Κατά την εξέ

τασή τους οι αδελφοί Κονταξάκη 
δεν αποκάλυψαν την προέλευση 
των αντικειμένων. Ωστόσο παρα

δέχθηκαν ο μέν πρώτος (Αριστο

τέλης) ότι πούλησε το τελευταίο 

εξάμηνο, πέντε τουλάχιστον φο

ρές, μικροποσότητες ηρωίνης 

στον Ρετετάγκο, αντί του ποσού 
των 20.000 δραχμών το γραμμά

ριο, ο δε δεύτερος (Ανέστης) ο ο

ποίος αποφυλακίσθηκε πρόσφατα, 

ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ου
σιών την τελευταία τριετία.

ΟΠΩΡΟΠΩΛ ΕΣ 
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφά
λειας Αττικής οι: Τσερανίδης Νικό

λαος του Στεφάνου και της Παλμέ- 

τας, γεν. το 1965 στον Βύρωνα Ατ

τικής, κάτοικος Ανω Γλυφάδος Ατ

τικής και ο αδελφός του Κωνστα
ντίνος, γεν. το 1960, κάτοικος Βά- 

ρης Αττικής, οι οποίοι διατηρούσαν 

οπωροπαντοπωλείο στην Ανω Γλυ
φάδα (Γούναρη 200) και το χρονικό 
διάστημα λίγο πριν την σύλληψή 

τους ενεργούσαν από κοινού δια

κίνηση ναρκωτικών και συγκεκρι

μένα ηρωίνης, σε τοξικομανείς 
που συναντούσαν στο μαγαζί 
τους, πουλώ ντας προς 5.000 

δραχμές την κάθε δόση και διαθέ

τοντας άγνωστες ποσότητες η
ρωίνης. Κατά τη στιγμή της σύλ

ληψής τους κατελήφθησαν να κα

τέχουν από κοινού με σκοπό την ε
μπορία, ηρωίνη συσκευασμένη σε 

29 ισοβαρή αυτοσχέδια φακελλά- 
κια συνολικού βάρους 5,2 γραμμα

ρίων τα οποία είχαν επ ιμελώ ς 

κρυμμένα σε ράφια του κατα

στήματος. Οι κατηγορούμενοι κα

τά την προανάκριση τήρησαν εντε

λώς αρνητική στάση αρνούμενοι 

να αποκαλύψουν τους προμηθευ
τές του.

ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ...

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 

ποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής και στάλθηκε 

στον εισαγγελέα Πλημ/κών Αθη

νών, ο Κοκκίνης Σταύρος του Δη- 

μητρίου και της Κυριακούλας, γεν. 

1968 στην Αθήνα, κάτοικος Χαϊδα- 

ρίου Αττικής, ιδιωτικός υπάλληλος, 
γιατί κατελήφθη στη Νέα Ζωή Πε

ριστεριού, στη συμβολή των οδών 

Αριστάρχου και Αιγίου να κατέχει 
ένα αυτοσχέδιο φακελάκι από α

σημόχαρτο με ακατέργαστη ινδική 

κάνναβη (φούντα) συνολικού βά

ρους τεσσάρων γραμμαρίων περί
που.

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Συνελήφθησαν από το Τμήμα Αρ- 

χαιοκαπηλείας της Ασφάλειας Ατ

τικής οι: Παπαδημητρίου Γεώργιος 
του Αθανασίου και της Ελένης, γεν. 

το 1953 στη Λίμνη Αρτας, προσω

ρινός κάτοικος του Ζεφυρίου Ατ

τικής, Τσιγγάνος, ο Μπέλλος Λά

μπρος του Νικολάου και της Μα- 
γδαληνής, γεν. το 1950 στην Αρτα, 

κάτοικος Κιρκιζατών Αρτας, επι

χειρηματίας, ο Μπέλλος Απόστο
λος, αδελφός του προηγουμένου, 

επίσης επιχειρηματίας και ο Πρέ- 

ντζας Απόστολος του Χρήστου και 

της Μαρίας, γεν. το 1947 στο Χα

ροκόπι Ιωαννίνων, κάτοικος Αρτας, 
επιχειρηματίας. Κατά τη διάρκεια 

νομότυπης έρευνας σε παράγκα 

που διέμενε ο Παπαδημητρίου, 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα α
κέραιο μαρμάρινο άγαλμα, τυλιγ

μένο μέσα σε ρούχα, το οποίο κα

τείχαν από κοινού όλοι οι παραπά

νω κατηγορούμενοι και το δια
πραγματεύονταν προς πώληση, α

ντί του χρηματικού ποσού των

150.000.000 δραχμών. Το άγαλμα 
κλάπηκε από το χώρο του Αχιλ- 

λείου Κερκύρας, από τον Παπαδη

μητρίου Γεώργιο σε συνεργασία 

με τους Παπαδημητρίου Χρήστο 
του Αχιλλέα και της Δήμητρας, 
Τσιγγάνο και τον Πααπαδημητρίου

Σπυρίδωνα, αδελφό του προηγου

μένου, Τσιγγάνο κάτοικο Κερ
κύρας. Ο Παπαδημητρίου Γεώργιος 

δήλωσε ότι τις φωτογραφίες του 

αγάλματος που κατείχε, τις προό
ριζε για επίδειξη σε υποψήφιους 

αγοραστές. Το άγαλμα εξετάσθη

κε από αρχαιολόγους της Β' Εφο

ρείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων, οι οποίοι αποφάνθη- 
καν ότι πρόκειται για άγαλμα νεο

κλασικής εποχής μεγάλης αξίας. 

Το άγαλμα παριστάνει γυναικεία 
μορφή (Δήμητρα) που κρατάει στο 

αριστερό χέρι δρεπάνι και στάχυα, 

φ οράει χ ιτώ να και ιμάτιο που 

καλύπτει το πίσω μέρος του κεφα
λιού. Οι κόρες των ιματίων είναι έν

θετες, πατάει σε κυκλικό βάθρο 

και με το δεξί χέρι κρατάει το ιμά
τιο. Το κεφάλι είναι αποσπασμένο 

από το σώμα. Χρονολογείται από 
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

μ.Χ. Το παραπάνω άγαλμα ήταν το

ποθετημένο στον περίπτερο ναΐ
σκο του Χάινε και της Ελισάβετ μέ

σα στο άλσος του Αχιλλείου είναι 

ιταλικής προέλευσης, έχει ύψος 
1,59 μέτρα, βάρος 300 κιλά και 

χρονολογείται από το 1892. Π

Επιμέλεια:
Αρχιφύλακας Κων. Κούρος
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Ο κόσμος

του πνεύματος 

και της τέχνης
σχεδ ία σ μά  για την αξιο

ποίηση του χώρου όπου 
σήμερα βρίσκεται το πάλαι ποτέ 

εργοστάσιο του Φ ιξ που ορθώ
νεται σα φάντασμα επί π μ  λεω 

φόρου Συγγρού, έχει ολοκληρω
θεί και στοχεύει στην δημιουρ

γ ία  δύο μουσείων, αρχιτεκτο- 
ν ική ί και μοντέρνα* τέχνη* Παλ- 
λ έ ί  γνώμες υπήρξαν για την 
καλύτερη αξιοποίηση του χώρου 

τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια,, 
ελπίζουμε ό μ ω ί nois η τελευ

τα ία  απόφαση -με  την οποία 
συμφωνεί και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΑΕ.- 
να είναι οριστική και τελεσίδικη. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την α
πόφαση, δ ια τη ρ ε ίτα ι το με

γαλύτερο μέρος του βασικού κτι

ρίου μήκουχ 90 μέτρων σε σύνο

λο  140 μέτρων, θα κατεδαφι- 
σθούν τα υπόλοιπα 50 μέτρα για 

ns ανάγκες του εργοταξίου του 

υπό κατασκευήν μετρό και το 

τμήμα που αφορά τα μουσεία θα 
ανακατασκευασθεί αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση του σταθμού. 

Στο ισόγειο του ανακατασκευα- 

σθέντο* τμήματοί πρόκειται να 

δημιουργηθεί σταθμό* επ ιβ ίβα

ση* λεω φ ορ ε ίω ν  και τρόλεϊ και 

στο υπόγειο προβλέπεται η κα

τασκευή χώρου στάθμευσης χω
ρητικότητας 700 αυτοκινήτων. Η 

φ ιλοσοφία με την οποία αντιμε
τωπίζεται πλέον ο χ ώ ρ ο ί του 

εργοστασίου και οι σχεδιασμοί 
για αξιοποίησή του αποσκοπούν, 
μετά την ολοκλήρωση των έρ

γω ν του σταθμού του μετρό και 
την ανακατασκευή του κτιρίου, 
στην ύπαρξη ενός χώρου πνευ
ματική* καλλιέργεια* και ανά

πτυξη*. Πολλέϊ σημαντικέ* ιδ ιω 
τικέ* σύλλογέ* και δωρεές έρ
γων τέχνη* πρόκειται να απο
κτήσουν στέγη orous χώρους του 
κτιρ ίου, αφ ού θα ιδ ρ υ θ ε ί και 
λειτουργήσει το Μ ουσείο Μο
ντέρνα* Τέχνηϊ και το Μουσείο 
Φυσικής και Αρχιτεκτονική* Κλη

ρονομιά* τη* Αττική*.

στη νιοστή δύναμη + b 

στη νιοστή = c στη νιοστή, 

γ ια  όλου* τους θετικούς ακε
ραίους a,b,c όταν το η είναι με

γαλύτερο του 2. Ε ίμαστε α
πολύτως βέβαιοι nojs εκτόϊ από 

rous μυημένουϊ στην μαθηματική 

επιστήμη, ελάχιστοι θα μπορούν 

focus να κατανοήσουν ότι η πα

ραπάνω μαθηματική πρότασή α

ποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

μαθηματικά προβλήματα των μα

θηματικώ ν, τα τελευταία 350 

χρόνια Πρόκειται για το θεώρη
μα του Fermat. Το θεώρημα ήταν 

το τελευταίο που διατυπώθηκε 

από το Γάλλο μαθηματικό Πιέρ 

ντε Φερμά, το 1640 και βρίσκε

ται στο π ε ρ ιθ ώ ρ ιο  ενός α

ντιτύπου της αριθμητικής του Διο
φάντη. κατά κα ιρ ο ύ* π ο λ λ ο ί 

προσπάθησαν να δώσουν λύση 

στο θεώρημα αλλά πάντα α
ποτύγχαναν. Εργασίες εκατοντά

δω ν έως και χιλιάδων σελίδων 

παρουσιάσθηκαν κατά καιρούς 
προτείνοντας λύση του θεω
ρήματος αλλά xcjp is καμμία επι
τυχία. Φαίνεται όμω * ότι αυτό 

που δεν κατάφεραν μέχρι σήμε

ρα πολλοί δεινοί μαθηματικοί το 
κατάφερε ο καθηγητή* του Πα

νεπιστημίου του Πρίνστον, Α- 

ντριου Γουάιλς, ο οποίος δού
λευε το θεώρημα επί οκτώ ολό

κληρα χρόνια Ο καθηγητή* είχε 
παρουσιάσει το 1993 μιά λύση 
του θεωρήματος αποιελούμενη 
από 1.000 σελίδες η οποία απο

δείχθηκε ότι π ερ ιε ίχε  αρκετά 
λάθη. Δεν απογοητεύθηκε όμ ω ί 

από αυτή του την αποτυχία και 
συνεχίζοντας με μεγαλύτερο πά
θος φέτος, με τη βοήθεια ενός 
πρώην μαθητού του, του Ρίτσαρ- 

ντ Τέιλορ, κατόρθωσε το ακατόρ
θωτο. Οι ε ιδ ικο ί ενέκριναν την 
δεύτερη προσπάθεια του Γουάιλς 
τα αποτελέσματα τηϊ οποίas θα

δημοσιευθούν σε ειδικό περιοδι

κό που εκδίδεται από το Πανεπι

στήμιο του Πρίνστον.

Χ υντονισμένη υποστήριξη 

και θωράκιση της ελλη
ν ική* γλώσσα* απαιτείται προ- 
κειμένου να μπορέσει να επ ι

βιώσει και να αποκτήσει μιά α

ξιόλογη παρουσία στη σύγχρονη 
γλω σσ ική  πραγματικότητα τηϊ 

Ευρώπη*. Η κατάκτηση τηϊ μη

τρική* μας γλώ σσα* σε ικανο

ποιητικό επίπεδο είναι θέμα παι

δεία*, δημοκρατία* και ταυτο

χρόνου εθνική* άμυνας. Με βά

ση την αρχή τηϊ πολυγλωσσία* 

στην Ενωμένη Ευρώπη, αρχή 

που είναι πολιτική και πολιτι

σμική, μπορεί η Ελλάδα με συ

ντονισμένη μακροπρόθεσμη και 
υπερκομματική πολιτική να επι

διώξει τη διδασκαλία τηϊ Νέαϊ 

Ελληνική* ως γλώσσας επιλογή* 

σε σχολεία τη* Ευρώπην βάση 

τηϊ αρχή* τηϊ ισοτιμίας των κοι
νοτικών γλωσσών και της προώ
θησης της γλωσσικής επικοινω
νίας και γνωριμίας των πολιτών 
τηϊ Ενωμένη* Ευρώπη* Στο βαθ

μό που θα επιτευχθεί αυτό θα α- 

ποτελέσει βασικό επαγγελματι

κό κίνητρο για σπουδέ* στα πα

νεπιστήμια τη ί Ευρώπη* Η Ελ

λάδα πρέπει να επιδιώξει τη δι
δασκαλία των κλασικών γλωσ

σών και κειμένων, δηλαδή τηί 
αρχαίας ελληνική* και της λατι
νικής, σε σχολεία τηϊ Ενωμένη* 

Ευρώπης ως βάσης γ ια  μ ιά  

καλύτερη κατανόηση των αρχών 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ε
νας επί πλέον στόχος αποτελεί η 
διδασκαλία τηί Νέας Ελληνική* 

και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον 

και της Κλασικής, Κοινής (γλώσ
σα της καινής Διαθήκης) και Βυ
ζαντινής, με υποστήριξη των ελ

ληνικών εδρών των πανεπιστη

μ ίω ν  της Ευρώπης και των οργα
νω μένω ν ιδ ιωτικών και άλλων 

φ ορέω ν που διδάσκουν τη νέα 

ελληνική καθύ« και με διδακτικί 

δραστηριοποίηση των παραρτη

μάτων του ιδρύματος Ελληνικού 
Πολιτισμού. Χρειάζεται ενίσχυση 
με γραμματικές, λεξικά, εγχειρί
δια και οπτικοακουστικό υλικό 

για τη διδασκαλία τη* ελληνική* 
cjs ξένη* γλώσσας με ελκυστικά 

και αποτελεσματικά διδακτικώς 
σύγχρονα συστήματα και με τη 

μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
τη* τεχνολογία* τω ν πολυμέ

σων". Αυτά και άλλα πολλά τόνι

σε ο καθηγητή* τη* γλωσσολο

γία* του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γ. Μπαμπινιώτης, σε ημερ ίδα  

που διοργάνωσε το υπουργείο 

Παιδείας με θέμα "Διδασκαλία, 
διάδοση και π ισ το π ο ίη σ η  κα

τοχή* τηϊ ελληνική* γλώσσα?1.

ο μεγαλύτερο ίσως πρό
βλημα των μαθηματικών 

που ήταν το θεώρημα του Fer

m at λύθηκε, το μεγαλύτερο πρό

βλημα τηϊ αρχαιολογίας που ε ί

ναι ο τόπος ταφής του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου λύθηκε; Στο ερώτη

μα αυτό μόνο η αρμόδια αρχαιο

λόγος κ. Διάνα Σουβαλτζή η ο
πο ία  ερευνά στην έρημο τηϊ Σί- 

βα στην Αίγυπτο τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια απαντά καταφα
τικά Βεβαίως το θέμα το οποίο 
προέκυψε με δριμύτητα τον τε

λευταίο καιρό δεν είναι τόσο νέο 

ούτε τόσο εντυπωσιακό σχετικά 

με το θόρυβο που δημιουργήθη- 

κε. Η κυρία Σουβαλτζή είχε προ- 

β ε ί σε ανακοίνωση πρ ιν από ένα 

χρόνο στη μεγάλη αίθουσα δια

λέξεων του Μετσόβειου Πολυτε

χνείου λέγονταί ευθέως ότι ανα

κάλυψε τον τάφο του Μ. Αλεξάν
δρου. Πριν από δύο χρόνια, είχε 

πάλι προβεί σε ανακοίνωση, έ- 
xovras φ υ σ ικά  πολύ λιγότερα 

στοιχεία απ' όσα διαθέτει σήμε

ρα, αλλά και πάλι κάνε is δεν έ
δωσε σημασία. Ωστόσο κανείς 
δεν μ π ορ ε ί να μιλήσει με βε
βαιότητα για τα ευρήματα τηί ελ- 

λ η ν ίδ α ί αρχαιολόγου τα οποία 

κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να 

είναι σημαντικά. Οι γνώμες των 
ειδ ικώ ν διίστανται και προβάλ

λουν έκδηλη επιφυλακτικότητα. 
Ο μορφωτικό* ακόλουθος της ελ
ληνικής πρεσβείας στο Κάιρο, 

Κωστήί Μ οσκώ φ τονίζει ότι οι 
φιλολογικές πηγές δεν συμφω
νούν πως η σορός του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου μεταφέρθηκε στην 

έρημο τηί Σίβα. Επισημαίνει ό

μως ότι αν οι επιγραφές που α
νακαλύφθηκαν στις τελευταίες 
ανασκαφές οδηγήσουν στον τά
φο του Αλεξάνδρου, θα είναι μιά 

μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυ

ψη για την Ελλάδα. Ηδη βρίσκε

ται ελληνική αποστολή υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Πολιτι

σμού στην Αίγυπτο προκειμένου 
να ερευνήσει το όλο ζήτημα και 

να αποφανθεί. Ελπίζουμε όταν 
θα βγεί το περιοδικό μας και θα
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βρίσκεται στα χέρια των ανα
γνωστών να υπάρχουν πολλά 
και ευχάριστα νέα.

δυστυχία μιας διασημό- 
τητas, γιατί υπάρχει και 

τέτοια, είναι ότι δεν έχει ελεύθε
ρο χρόνο να κάνει αυτό που θέ
λει. Είναι αιχμάλωτος του κοινού 
του και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το γεγονός της 
καθολικής αναγνώρισης. Ας 
δούμε όμως πως αντιμετωπίζει 
αυτή τη δυστυχία ο διάσημος 
συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία 
Μαρκές: "Μετά το βραβείο Ν6- 
μπελ, σκέφθηκα την κατάρα των 
βραβευμένων που δεν έχουν 
πιά το χρόνο να δημιουργήσουν. 

Ποτέ δεν ήθελα να παγιδευθώ α
π' τη φήμη ή την επιτυχία ή α
κόμα και την π ο λ ιτ ική . Είναι 
αδύνατον να τα βγάλουν πέρα ε
κατό άτομα με τις προσκλήσεις 
και την αλληλογραφία που λαμ
βάνω και μου είναι τρομερά 
δύσκολα να τα απορρίπτω. Εχω 
όμως έναν απαράβατο κανόνα. 

Κανείς δεν μπορεί να με βρει το 
πρω ί. Κάθε μέρα πριν ro πρω ινό 

γράφω . Κάποτε το έκανα πριν 
πέσω για ύπνο, όμως ήταν κακό 

γιατί συνέχιζα να δουλεύω όλη 
τη νύχτα. Τώρα φυλάω aures ns 
σελίδες για την αυγή ή για το αε
ροπλάνο. Οταν ταξιδεύω αφο- 

σιώνομαι στην ανάγνωση και τη 

διόρθωση των σημειώσεών μου. 
Το γράψιμο είναι εύκολο. Γράφω 
από τη στιγμή που έχω στο κε

φάλι μου μιά ολοκληρωμένη ι
στορία, ενώ επίση* μου χρειάζο

νται τα ονόματα τω ν  χαρα
κτήρων μου πριν το ξεκίνημα. 
Στη συνέχεια όλα προχω ράνε 

xcupis εμπόδια. Οταν μπει η τε
λευταία τελεία συνεχίζω να 
δουλεύω το ρυθμό εναλλάξ με τη 
γλώσσα και παράλληλα να εντο
π ίζ ω  τα λάθη τη* γραμματικής. Η 

διόρθωση ε ίνα ι ένα ατέλειωτο 
καθήκον.

σελίδα ασχολείται όπως 
πολύ ορθά ορίζεται στον 

τίτλο με τον κόσμο του πνεύμα- 

n>s και τη5 τέχνη* Τα όρια όμως 
του "πνεύματος1 και της "τέχνη?' 
μέχρι σήμερα δεν είναι ορισμέ

να και ούτε είναι εύκολο να ορι- 

σθούν. Ετσι, θα θέλαμε να ανα
φερθούμε σε ένα ζήτημα που για 
πολλούς πιθανόν να μην ανήκει 
στον κόσμο τη5 τέχνης. Πρόκειται

Αστυνομική Επιθεώρηση

για την Rolls Roys, τη θρυλική 
βρετανική ναυαρχίδα, που θεω
ρείται από πλήθος θαυμαστών 
είδος τέχνης. Η κομψότητα, η ά
ψογη εμφάνισή της, το άριστό 

δέσιμο υλικών και χρωμάτων και 
το σοβαρό “παράστημά της1 θεω
ρούνται μοναδικά προσόντα ενός 
τεχνουργήματος. Αυτό το μοναδι

κό μηχανολογικό τεχνούργημα, 
το αυτοκίνητο θρύλος, άρχισε να 
χάνει την ταυτότητά του και το α

μιγές βρετανικό γαλάζιο αίμα 
του να νοθεύεται. Σύμφωνα με 
νέες πληροφορίες πολλά τμήμα
τα του αυτοκινήτου κατασκευά
ζονται πλέον σε διάφορες χώ

ρες. Οι κινητήρες πλέον R]S Rolls 

Roys, ο αερόσακος και οι ξύλινες 
επενδύσεις θα κατασκευάζονται 
από την BMW, το κ ιβώ τιο  τα
χυτήτων από την General 
Motors, το σύστημα αναρτήσεως 
από την Citroen, το σύστημα 
φ ρ ένω ν από την Bosch, και τα 
δέρματα των καθισμάτων θα 
προέρχονται από τη Σκανδινα
βία. Οι Εγγλέζοι όμως δεν είναι 
και τόσο προσαρμοστικοί στις ε
παναστατικές αλλαγές που συνέ- 
βησαν στην Rolls Roys παρ' όλο 

που θεωρήθηκαν αναγκαίες για 
την επιβίωση της εταιρείας. Και 
το χειρότερο δεν μπορούσε να 
παραδεχθεί και να αποδεχθεί τις 
κοσμογονικές αυτές αλλαγές το 

αφεντικό της εταιρείας, ο Πίτερ 
Γουόρντ, που υπήρξε και ειση
γητής των αλλαγών και γι' αυτό 
-προκειμένου να διατηρήσει την 

αξιοπρέπειά του- παραιτήθηκε.

Μπετόβεν ήταν ένας άν

θρωπος που θα μπορούσε 
να αποτελέσει παράδειγμα για 
τη σημερινή εποχή που όλοι έ

χουμε επαναπαυθεί στην κατα
νάλωση και την αναδημιουργία. 
Εχουμε επαναπαυθεί και περιο
ριζόμαστε στα μέχρι σήμερα δη

μιουργήματα H)s ανθρωπότητας.
Η παραγωγή και η ενεργός συμ
μετοχή στην ιστορία είναι πιό μι
κρή απ' ότι εκείνη την εποχή του 

Λ/Ιπετόβεν. Ξεκινάω από τη μου
σική αλλά αυτό αφορά και άλ- 

λους τομεί* Βέβαια οι συνθήκες 
ois καριέρας των μουσικών τότε 
ήταν διαφορετικέ5 από ns σημε
ρινές, που ένας καλλιτέχνης μπο

ρεί να παίξει σήμερα στην Ελλά
δα και αύριο στην Αμερική. Τότε 

δεν μπορούσε να συμβεί αυτό 
και οι μουσικοί έμεναν σε ένα

χώρο. Αυτό έδωσε σε πολλούς τη 

δυνατότητα να συνθέτουν. Το πα
ράδειγμα του Μπετόβεν όμως 
και των μουσικών εκείνης της ε
ποχής θα μπορούσε να κρούσει 

τον κώδωνα του κινδύνου για με
ρικούς καλλιτέχνες που δίνουν 

150 και 200 συναυλίες, τη μια με
τά την άλλη, θα  μπορούσαμε ί
σως να δίνουμε 80 συναυλίες 
και να προχωρούμε, να δημιουρ

γούμε. Ετσι θα μπορούσαμε να 
προσφέρουμε και να σφ ραγί
σουμε την εποχή μα?'. Μ' αυτά 
τα λόγια και με έντονη τη διάθε
ση αυτοκριτικής προλόγισε ο με
γάλος βιολονίστας λεωνίδας Κα- 
βάκος στο Μέγαρο Μουσικής, 
την παρουσίαση του Κύκλου 
Μουσικής Δωματίου, αφιερωμέ
νου στον Μπετόβεν.

ριστες ήταν οι κρ ιτ ικέϊ 

για τον μεγάλο Ρώσο πια
νίστα Ντμίτρι Αλεξέεφ, ο οποίος 
πριν λίγο καιρό ήρθε στην Αθήνα 
και έδωσε μιά έκτακτη συναυλία 
στο Μ έγαρο Μουσικής, τη$ ο

πο ί as τα έσοδα διατέθηκαν υπέρ 
του Ομίλου των Εθελοντών, ο  Α
λεξέεφ μιά μεγάλη φυσιογνω
μία στο χώρο της μουσική* μένει 
μόνιμα στο Λονδίνο και βρίσκε

ται σε διαρκή κίνηση γυρίζοντας 
σα "σβούρα" τις πρωτεύουσες 
του κόσμου για ρεσιτάλ πιάνου, 
που θεωρούνται καλλιτεχνικά 
γεγονότα υψηλή* ποιότητα* Το 

ρεπερτόριο του Ρώσου καλλιτέ
χνη ε ίνα ι μεγάλο αλλά αυτός 
προτιμά περισσότερο τη ρομα
ντική μουσική και τη μουσική του 

20ου αιώνα. Εκφράζονταί την 

προτίμησή του για το ρομαντισμό 

εξηγεί ότι: "Η περιοχή της ρομα
ντικής μουσικής είναι τεράστια 
και έχει προεκτάσεις περισσότε

ρο φιλοσοφικές παρά ιστορικέ* 

Αν αποφασίσει να αντιμετωπί
σει κανείς τον ρομαντισμό υπό 
την ευρύτερη έννοια, με βάση τη 
δημιουργία και τη συμμετοχή του 

συναισθήματος, τότε θα συμπε- 
ριλάβει πολλούς συνθέτες, τον 
κάθε ένα για μιά διαφορετική 

πτυχή του και κάθε μιά απ' αυτές 
για ένα διαφορετικό ρόλο. Μπο
ρώ δηλαδή να διαλέξω τον Μό- 
τσαρτ αλλά και τον Ραβέλ, για εκ 

διαμέτρου αντίθετους λόγου*, 

που σ υγκλ ίνο υν όμως σε μιά 

κοινή ερμηνεία του ρομαντικού 

αισθήματο* Στη συναυλία μου 
στο Μέγαρο Μουσική* θα παρου

σιάσω έργα των Μπράμς και Λί- 
στ. Το ίδιο πρόγραμμα το παρου
σίασα πέρσι στο Λονδίνο. Μ' αυ
τές μου τις ερμηνείες απ' τη μιά 
θέλω να παρουσιάσω ένα πρώ ι

μο και ένα ώ ρ ιμ ο  έργο του 
Μπράμς και να τα αντιδιαστείλω. 
Από την άλλη να αντιπαραθέσω 
όλο το πνεύμα του Μ πράμί στο 

πνεύμα του Λίστ, ενός συνθέτη 
που ακολούθησε τον Βάγκνερ. 
Με τον Βάγκνερ ο Μ πράμί παρέ- 

μεινε ξ έ ν ο *  θ έ λ ω  δηλαδή να 

δείξω  πως δύο συνθέτες του ρο
μαντισμού τη* ίδιας περιόδου ε- 

ξέφρασαν ένα εντελώ* διαφο

ρετικό όραμα, μιά άλλη στάση 
ζωής και να υπογραμμίσω αυτήν 
ακριβώ ς την πολυμορφία του 
ρομαντικού κινήματος“.

- ί>  τον Αγιο Αθανάσιο, 20 xh 
--■*»  λ ιόμετρα δυτικά της Θεσ

σαλονίκης ανακαλύφθηκε πρό
σφατα ένας μακεδονικός τύμβος. 
Μέσα στον τύμβο βρέθηκε λάρ
νακα ξύ λ ινη  στον τύπο της 
χρυσής λάρνακας της Βεργίνας, 
με ασημένια επένδυση και επά
νω στο καπάκι χαραγμένα δυό α
στέρια Η αρχαιολόγος της ΣΤ' Ε
φορείας  Π ρ ο ϊσ τ ο ρ ικ ώ ν  και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μαρία 

Τσιμπίδου - Αυλωνίτη η οποία 
ήταν παρούσα στην ανασκαφή, 
εξέφρασε την κατάπληξή τη* για 
την άριστη κατάσταση της ξύλι
νης λάρνακα* Οι τοίχοι του τύμ
βου που ανήκε σε γυναίκα, είναι 
ζωγραφισμένη με διάφορε* πα

ραστάσεις και με χρώματα έντο
να που διατηρούν την ζωντάνια 
του* Εκτόί όμω* από τη λάρνακα 

και ns άριστα διατηρημένες ζω 

γραφιές στα τοιχώματα του τύμ

βου δεν βρέθηκε τίποτα άλλο 

μέσα. Ο τάφο* είχε συλληθεί α

πό τυμβωρύχου* τη* ρωμαϊκής - 

κατά πάσα πιθανότητα- εποχή* 
Βεβαίως, μπορεί να μην βρέθη
καν τα πλούσια κτερίσματα που 

αρχαίοι τυμβωρύχοι είχαν αφαι- 

ρέσει αλλά η αριστουργηματική 
ζωγραφική που ήρθε στο φως, 
ζωγραφική του 4ου αιώνα π.Χ, 
απ οτελε ί εκτόϊ από χάρμα ο
φ θαλμώ ν και επιβεβαίωση ότι 

στην Μακεδονία έζησαν μεγάλοι 
ζωγράφοι. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

ΚβΣΜ
Η παράνομη διακίνηση ναρ
κωτικών είναι ένα από τα 

πιο σοβαρά προβλήματα που α
ντιμετωπίζει σήμερα η κοινω
νία μας και σαν μέλη της είναι 
ανάγκη ο καθένας μας να συμ
βάλλει για να αποτραπεί η 
δύσκολη αυτή κατάσταση που 
σε πολλές περιπτώσεις απειλεί 
να καταστρέψει μια ολόκληρη 
γενιά. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία 
της Παραγουάης, έχοντας συ
νείδηση του κοινωνικού της ρό
λου, συμπαρατάχθηκε με την 
προσπάθεια της κυβέρνησης 
και όλης της κοινωνίας στον α
γώνα κατά της μάστιγας των 
ναρκωτικών. Δημιούργησε μια 
υπηρεσία ελέγχου ναρκωτικών, 
παράλληλα με την Κεντρική Ε
θνική Διεύθυνση Ναρκωτικών, 
την DINAR, για να μπορεί έτσι 
να προλαμβάνει την πιθανή δια
κίνηση ναρκωτικών μέσα από 
τις υπηρεσίες του ταχυδρο
μείου. Το μέτρο αυτό υ ιο
θετήθηκε αφ1 ενός μεν για να 
προστατεύσει την εικόνα του 
ταχυδρομείου όσον αψορά τον 
ουσιαστικό του ρόλο, δηλαδή 
την επικοινωνία και αφ1 ετέρου 
για να προστατέψει την σοβα- 
ρότητά του μπροστά σ' αυτή τη 
μεγάλη ποικιλία του οργανωμέ
νου εγκλήματος, στον τομέα δη
λαδή της διακίνησης ναρκωτι
κών. Η Γενική Διεύθυνση των 
Ταχυδρομείων της Παραγουάης 
αποφάσισε την συνεχή πραγμα
τοποίηση περιοδικών και εκτά
κτων ελέγχων όλων των ταχυ
δρομικών αποστολών (γραμμά
των, δεμάτων, εγγράφων, πα
ραγγελιών κ,λπ.), σε όλα γενικά 
τα διαμερίσματα της χώρας. Το 
έργο αυτό ανέλαβε να στηρίξει 
και ειδικευμένο προσωπικό της 
DINAR με την βοήθεια των "Α- 
ντιναρκωτικών σκύλων", εκπαι
δευμένων να εντοπίζουν ουσίες 
τέτοιου είδους. Ευτυχώς μέχρι 
τώρα -πάνω από δυόμιση χρό
νια ύπαρξης αυτής της υπηρε

σίας- δεν έχει εντοπισθεί κά
ποια περίπτω ση παράνομης 
διακίνησης με το ταχυδρομείο.
Η Παγκόσμια Ένωση Ταχυδρο
μείω ν, ένας οργανισμός με 
διευθυντήρια δραστηριότητα, 
μπροστά σ' αυτό το μεγάλο πα
γκόσμιο πρόβλημα διακίνησης 
ναρκωτικών, προτείνει στις χώ
ρες μέλη όλου του κόσμου, την 
εφαρμογή παρόμοιων μηχανι
σμών ελέγχου (μετάφραση Π.Υ. 
Γεώργιου Χονδροματίδη)

Το μεγάλο της όνειρο 
ήταν να ζήσει τα παιδικά 

της χρόνια στην ξεχωριστή α
τμόσφαιρα ενός από τα πιο με
γαλόπρεπα ξενοδοχεία του Σαν 
Φρανσίσκο, όμως ο μεγάλος 
σεισμός του 1906 ανέτρεψε τα 
πάντα. Για τα μεγάλα όνειρα ό
μως ποτέ δεν είναι αργά: 88 
χρόνια μετά, η Ελέν Χάντινκτον 
Πέριν έσβηνε πανευτυχής τα 
9 9  κεράκια  μιας τεράστιας 
τούρτας γενεθλίων στο ξενοδο
χείο “ΦέρμοντΛ Χάρη στην αγά
πη των συγγενών της και τη 
γενναιοδωρία της διεύθυνσης 
απέναντι στην κόρη του πρώτου 
διευθυντή του "Φέρμοντ", η κυ
ρία Πέριν όχι μόνο μπόρεσε να 
μείνει τη νύχτα των 99ων της 
γενεθλίων στην πολυτελέστερη 
σουίτα του ξενοδοχείου, αλλά 
πλήρωσε και στις τιμές που ί- 
σχυσν στις αρχές του αιώνα, 10 
Βολ. για μια σουίτα 750 δολα
ρίων. 4 5  σεντς για γεύμα και 
μόλις 1,30 Βολ. για το δείπνο...

Ενα Ι4χρονο κοριτσάκι, 
που εκνευρίστηκε από την 

αντίδραση του πατέρα της, 
σήκωσε το κηνηγετικό όπλο 
που ήταν κρεμασμένο στο σπίτι 
και σκότωσε και τους δυό γο
νείς της. Το απαίσιο έγκλημα έ
γινε στο νορμανδικό χωριό του 
Μαρσιγί. Η υπόθεση αποκα
λύφθηκε μόλις πριν λίγες μέ
ρες, ενώ έγινε γνωστό ότι η μι

κρή Καρίν φυλακίστηκε για το 
φόνο των γονιών της, Ζαν Κλο- 
ντ, 37 ετών και Κολέτ 4 0  ετών, 
το επώνυμο των οποίων δεν α
ποκαλύφθηκε για λόγους "προ
στασίας". Ενας γείτονας της οι
κογένειας κάλεσε τους χωρο
φύλακες. όταν ο Ι7χρονος Φρά- 
κν, αδελφός της Καρίν, έφτασε 
έντρομος ως το σπίτι του για να 
αποκαλύψει το τρομερό συμ
βάν. Ο Φράνκ άκουσε τον πυρο
βολισμό από το δωμάτιο των 
γονιών του, όπου είδε την αδελ
φή του να κρατάει το όπλο στο 

Χέρι-

Δικαστήριο των Ενωμέ
νων Αραβικών Εμιράτων 

καταδίκασε σε φυλάκιση ενός 
χρόνου ένα ζευγάρι Ινδών, ε
πειδή οι δυό νέοι έπεσαν στο 
...παράπτωμα να φιληθούν. Με
τά την έκτιση της ποινής, το 
ζευγάρι θα απελαθεί από τη χώ
ρα. Η εφημερίδα "Αλ Ιτιχάντ" έ
γραψε ότι ο 22χρονος νεαρός 
παραδέχθηκε πως φίλησε την 
κοπέλα η οποία εργαζόταν ως 
οικιακή βοηθός στο σπίτι ενός 
φίλου του. Η κοπέλα δήλωσε ό
τι η ίδια ζήτησε από το νεαρό να 
την επισκεφθεί στο σπίτι και να 
την φιλήσει, στη διάρκεια μιας 
διακοπής ρεύματος. Ο ιδ ιο 
κτήτης του σπιτιού, ακούγοντας 
θορύβους μέσα στο σκοτάδι, 
κάλεσε την αστυνομία που συ
νέλαβε το ανύπανδρο ζευγάρι.

Ερευνα ομάδας επιστημό
νων στο Σικάγο κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι χειρουρ
γοί έχουν πολύ καλύτερα απο- 
τέλεσματα κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης όταν ακούνε μου
σική. Οι πιο σύντομες και ακρι
βείς επεμβάσεις, με το γιατρό 
να έχει απόλυτο έλεγχο και χα
μηλή πίεση, έγιναν με μουσική 
που διάλεξε ο ίδιος ο χειρουρ
γός. Αμέσως μετά κατατάχθη
καν εκείνοι που τους διάλεξαν 
άλλοι τη μουσική και τελευταίοι 
οι άμουσοι... Ενδεικτικό είναι ότι 
από τα 50 κομμάτια που επελέ- 
γησαν, τα 4 6  ήταν κλασικά, τα 
δύο τζάζ και τα δύο παραδοσια
κά ιρλανδέζικα.

Α ποζημ ίω ση ύψους
185.000  δολαρίων Αυ

στραλίας επιδίκασε δικαστήριο 
της χώρας σε μια γυναίκα η ο

ποία κατηγόρησε τον γυναικο
λόγο της ότι την αναγκΰσε να υ- 
ποστεί έκτρωση, αφού την γο- 
νιμοποίησε με λάθος σπέρμα. Η 
ποθούσα, ηλικίας 41 χρόνων, 
δήλωσε ότι υπέστη ανεπανόρ
θωτα τραύματα από την εμπει
ρία. Οπως δήλωσε στο δικα
στήριο, συμμετείχε σε πρό
γραμμα τεχνητής γονιμοποίη
σης, επειδή ο σύζυγος της ήταν 
στείρος. Αφού έμεινε έγκυος, ο 
γιατρός της είπε ότι το σπέρμα 
με το οποίο γονιμοιποιήθηκε 
ήταν από λάθος δότη, τα χαρα
κτηριστικά του οποίου δεν ταί
ριαζαν με του άνδρα της, όπως 
απαιτεί η νομοθεσία. Ο γιατρός 
της είπε ότι δεν θα μπορούσε 
να περάσει το παιδί για δικό της 
και του άνδρα της και την ανά
γκασε να κάνει έκτρωση. Την 
κατέστησε υπεύθυνη για το εν
δεχόμενο να κλείσει η κλινική 
αν γινόταν γνωστό το συμβάν 
και την απείλησε ότι θα της α
παγόρευε να συμμετάσχει σε 
άλλο παρόμοιο πρόγραμμα, σε 
περίπτωση που διέρρεε κάποιο 
πληροφορία στον τύπο!

gH αγαπημένη τίγρη ενός Αγ
γλου θηριοδαμαστή προδω- 
σε την εμπιστοσύνη του και τον 

έκανε κομμάτια όταν μπήκε στο 
κλουβί της για να το καθαρίσει. 
Το γεγονός, που οι Λονδρέζικες 
εφημερίδες περιγράφουν σ ό
λες του τις τραγικές λεπτομέ
ρειες. συνέβη στο Πάρκο του 
Χάουλετς, ιδιοκτησίας του επι
χειρηματία Τζον Ασπινόλ, ο ο
ποίος το ανοίγει κάθε μέρα για 
το κοινό. Ο Τρέβορ Σμιθ ζωο
φύλακας και θηριοδαμαστής με 
μακρά πείρα, μπήκε στο κλουβί 
της Μπαλκός. της τίγρης που 
πάντα την αποκαλούσε "φίλη" 
του για να καθαρίσει τον χώρο 
και να την ταϊσει. Πολύς κόσμος 
βρισκόταν εκείνη τη στιγμή έξω 
από το κλουβί και παρακολου
θούσε τη σκηνή. Ξαφνικά με έ
να τρομερό βρυχηθμό, η Μπαλ- 
κΰς -που είχε μεταφερθεί από 
τη Σιβηρία και εθεωρείτο από 
τα ωραιότερα ζώα του Πάρκου 
του Ασπινολ- χύθηκε πάνω στον 
Σμίθ, τον άρπαξε με τα νύχια 
της από τον λαιμό και ρίχνοντάς 
τον κάτω άρχισε να τον ποδοπα
τά ξεσκίζοντας το κορμί του με 
τα δόντια της. Ο Σμιθ πρόλαβε 
να βγάλει μια κραυγή που πνί-
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γηκε στα ουρλιαχτά τρόμου των 
θεατών, οι οποίοι δεν θα ξεχύ
σουν ποτέ στη ζωή τους τη 
σκηνή. Οταν οι άλλοι φύλάκες 
έτρεξον να σώσουν τον Σμιθ, ό 
άτυχος φύλακας ήταν μια άμορ 
φη μάζα από οάρκες και οστά...

/ y  I "θαυμά1 αναφώνησαν οι 
I καλόγριες όταν είδαν να 

"δακρύζει" η εικόνα του Χριστού 
στο εκκλησάκι της Μονής Κα 
λυβγιάννη στις Μ οίρες Ηρα
κλείου Κρήτης. Οι καλόγριες έ· 
σπευσαν και ειδοποίησαν τον 
πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μη
τρόπολης Γορτύνης και Αρκα
δίας Χρυσόστομο Παπαδάκη, 
γιατί απούσιαζε ο Μητροπολί
της Κύριλλος. 0 πρωτοσύγκε- 
λος πήγε στο εκκλησάκι, όπου 
και διαπίστωσε ότι πράγματι α
πό την εικόνα του Χριστού έ
βγαιναν δάκρυα... Το γεγονός 
μαθεύτηκε αμέσως σ’ ολόκληρη 
την Κρήτη κι εκατοντάδες κά
τοικοι τόσο από το Ηράκλειο ό
σο και από άλλες περιοχές της 
Κρήτης άρχισαν να συρρέουν 
στο εκκλησάκι.

Λ _| Οι Ισπανοί που ονειρεύο-
Νγ“ Ι νται ότι έχουν χαρίσματα 
ταυρομάχου ή διάσημου γκολκί
περ, θα δυσανασχετήσουν με 
την κυβερνητική εκστρατεία για 
νο πείσει τον ανδρικό πληθυσμό 
να μοιράζεται τις δουλειές του 
σπιτιού. Η κομπανία που άρχισε 
να προβάλλεται, έχει στοιχίσει 
2 0 0  εκοτ. δραχμές. Δείχνει μια 
γυναίκα φορτωμένη με ψώνια, 
με μωρό, ηλεκτρική σκούπα κι 
ένα σωρό ρούχα για σιδέρωμα, 
δίπλα σ έναν άντρα που πάντα 
προσφέρετοι να βοηθήσει αλλά 
'δεν το κάνει ποτέ". Οι Ισπανί
δες έχουν σημειώσει προόδους 
στους στόχους εργασίας από 
την εποχή τη δικτατορίας, αλλά 
έρευνες δείχνουν ότι εξακο
λουθούν να κάνουν τα τρία τέ
ταρτα από τις δουλειές του σπι
τιού. "Είναι προσπάθεια για να 
φέρουμε τη δημοκρατία στην 
οικογένεια", είπε η υπουργός 
Κοινωνικών Υποθέσεων Χριστί
να Αλμπέρτι.

Ηρωας στα έξι του ο Ντομέ- 
νικο Μπλάντο από την Ιτα

λία. Δεν δίστασε να μπεί στο 
σπίτι του, που φλεγόταν, προ- 
κειμένου να σώσει την μόλις

τεσσάρων μηνών αδελφούλα 
του... Το θάρρος του μικρού ε
ντυπώσιασε τους πάντες. Οσο 
για την μητέρα του, που παρα
κολουθούσε άφωνη την τραγω 
δία, δεν κάνει έκτοτε τίποτε άλ 
λο από το να κρατά σφιχτά στην 
αγκαλιά της τον ήρωα της...

Γ| Παράδειγμα φ ιλόζω ω ν 
V  προς μίμησιν. Δύο ένοπλοι 

ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι 
των Κάρτερ στο Μπράντφορντ 
της Αγγλίας και κατατρομοκρά 
τησαν την οικογένεια τους, στην 
προσπάθειά τους να τους λη 
στέψουν, πρόλαβαν και τάισαν 
και το σκυλί τους. 0  Κάρτερ πε- 
ριέγραψε στους δημοσιογρά
φους την εφιαλτική νύχτα με 
τους ληστές, κατά τη διάρκεια 
της οποίας πολλές φορές η οι
κογένεια φοβήθηκε ότι θα τη 
δολοφονήσουν. "Δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι σκέφθηκαν να ταί- 
σουν το σκυλί... ίσω ς έχουν 
κρυμμένες ευαισθησίες". Οι λη
στές έμειναν στο σπίτι, γι,ατί το 
χρηματοκοβώτιο είχε χρονο
διακόπτη και δεν μπορούσε να 
ανοίξει μέχρι το πρωί. Οταν έ- 
φθασε η ώρα, πήραν τριάντα χι
λιάδες στερλίνες [περίπου II ε
κατομμύρια δρχ.], χαΐδεψαν το 
σκύλο και έφυγαν...

α  Οι τουρίστες πρέπει να το 
γνωρίζουν: Από δω και πέρα 

επιτρέπεται σε όλες τις γυναί
κες νο κυκλοφορούν γυμνόστη
θες στο μετρό της Νέας Υόρ- 
κης, αρκεί να ...μην καπνίζουν... 
Οι γυμνόστηθες θα συλλαμβά- 
νονται "μόνο αν δημιουργήσουν 
επικίνδυνη κατάσταση στο με
τρά", όπου αυτά που απαγο
ρεύονται είναι το κάπνισμα και 
η επαιτείο. Η απόφαση αυτή της 
αστυνομίας και του εισαγγελέα 
είναι επακόλουθο απόφασης δι
καστηρίου της Πολιτείας της Ν. 
Υόρκης. σύμφωνα με την οποία 
η σύλληψη γυμνόστηθων γυναι
κών απαγορεύεται, επειδή γυ
ναίκες και άνδρες είναι ίσοι α
πέναντι στον νόμο: και οι άν
δρες επιτρέπεται να κυκλοφο
ρούν... γυμνόστηθοι..

> Υπάρχουν στον κόσμο και 
κάποιοι άνθρωποι που δεν 

θέλουν νο...εκλεγούν δήμαρχοι. 
Εξοχο δείγμα αυτού του σπά
νιου είδους είναι οι κάτοικοι του

Κόφμαν Κόουβ της Αλάσκας, με 
πρώτη και καλύτερη την Ελέιν 
Πράις, η οποία αναγκάστηκε να 
κάνει προεκλογική εκστρα
τεία...από την ανάποδη, για να 
γλυτώσει από το χρίσμα. Η υπο 
ψηφιότητά της είχε υποβληθεί 
από άλλους, ελλείψει υποψη
φίων, και όταν εξελέγη στον 
πρώτο γύρο, οι αρχές της ανα 
κοίνωσαν ότι ο νόμος δεν της ε
πέτρεπε να αποσυρθεί από τη 
δεύτερη ψηφοφορία. Τότε ε
κείνη ανήρτησε ένα τεράστιο 
πανό έξω από το μαγαζί της που 
έγροφε "ΜΗ ΜΕ ΦΗΦΙΣΕΤΡ 
και άρχισε την προεκλογική εκ
στρατεία προσπαθώντας να 
πείσει τους πάντες ότι ήταν α
κατάλληλη για δήμαρχος. Τελικά 
το πέτυχε και όταν βγήκαν τα α
ποτελέσματα γιόρτασε πανευ
τυχής την ...αποτυχία της.

Ενας νεαρός Παλαιστίνιος
παραδόθηκε στις ισραηλι- 

νές αρχές υποστηρίζοντας ότι 
είναι μέλος της οργάνωσης των 
φανατικών μουσουλμάνων "ΧΑ- 
ΜΑΣ*. Ο νεαρός Παλαιστίνιος 
προτίμησε να κλειστεί στη φυ
λακή, παρά να νυμφευθεί την 
κοπέλα την οποία είχαν επιλέξει 
οι δικοί του για μελλοντική του 
σύντροφο, ανακοίνωσε αργότε
ρα η αστυνομία. 0 Ιθχρονος Πα
λαιστίνιος, από τη Βηθλεέμ, 
πήγε στη γειτονική ισραηλινή 
συνοικία και ρώτησε έναν Ισ- 
ραηλινό πού βρίσκεται το αστυ
νομικό τμήμα. 0 νεαρός έδειξε 
στον ανύποπτο Ισραηλινό ένα 
μαχαίρι που κρατούσε και υπο
στήριξε ότι είναι μέλος της φα
νατικής οργάνωσης "ΧΑΜΑΣ". 0 
Ισραηλινός πανικόβλητος ειδο
ποίησε αμέσως την αστυνομία 
η οποία έσπευσε να συλλάβει το 
νεαρό. Οταν τον μετέφεραν στο 
αστυνομικό τμήμα, ο Ιθχρονος 
ομολόγησε ότι δεν έχει απολύ
τως καμιά σχέση με οργανώ
σεις. και πως δημιούργησε αυτή 
την ιστορία μόνο και μόνο για να 
αποφύγει το γάμο με μια κοπέ
λα την οποία είχε επιλέξει η οι
κογένεια του, και του ίδιου δεν 
του άρεσε.

Q_P Ενας χωρικός από το Κα- 
( Π )  ζακστάν σκότωσε ένα με
γάλο λύκο πνίγοντας τον με 
τα...χέρια του. μετέδωσε το 
πρακτορείο "Ιτάρ Τας". Σύμφω

να με το πρακτορείο, ο Σομάτ 
Κενζχμουρζάγεφ, από το χωριό 
Κιζιλοάι της πρώην σοβιετικής 
Δημοκρατίας του Καζακστάν, 
δέχθηκε επίθεση από το λύκο 
ενώ επέστρεφε στο σπίτι του 
από την εργασία του σε τοπικό 
εργοστάσιο.

ΦΚαι τι δεν σκέφτεται ο κό
σμος για να κυκλοφορεί 
με το αυτοκίνητό του αμέρι 

μνος. χωρίς το άγχος της Τρο 
χαίας. Στη γειτονική Ιταλία έγι 
ναν ανάρπαστα τα μπλουζάκια. 
που είχαν πάνω τους ζωγραφι
σμένη μια ζώνη ασφάλειας. Και 
βέβαια, όταν κ ινε ίσ α ι με 
ταχύτητα δύσκολα ο τροχονό
μος μπορεί να διακρίνει το τέ
χνασμα.

Μ ια ακόμα "εφεύρεση" 
Φ τ  προς την ίδια κατεύθυνση 
είναι εκείνη που βασίζεται στη 
χρήση λακ. Το συγκεκριμένο 
καλλυντικό δεν σταθεροποιεί 
μόνο τα μαλλιά, αλλά γυαλίζει 
και πινακίδες. Με τον τρόπο αυ
τό. δεν μπορεί το ειδικό ραντάρ 
της τροχαίας να φωτογραφίσει 
με ευκρίνεια τους αριθμούς του 
αυτοκινήτου.

Ενας 20χρονος Γερμανός, 
που μόλις είχε κλέψει να 

σουπερμάρκετ στη νότια Γερ
μανία καταδιώχθηκε και συ- 
νελήφθη από τον πρώην μαρα
θωνοδρόμο και νυν διευθυντή 
του σουπερμάρκετ, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της γερμανικής 
αστυνομίας. Είναι η πέμπτη φο
ρά τους τελευταίους μήνες που 
ο 46χρονος διευθυντής του 
σουπερμάρκετ στο Ομπερσ- 
ντορφ καταδιώκει και συλλαμ
βάνει με αυτόν τον τρόπο επί
δοξους ληστές.

'ίΤ'γΣτην Αγγλία οι αστυνομι- 
κοί δε χρειάζεται να είναι 

συνεχώς σε εγρήγορση για να 
καταγράφουν τις παραβάσεις. 
Τη ...δουλειά έχουν αναλάβει α
ξιόπιστα ομοιώματα περιπολι
κών από χαρτόνι, που είναι το
ποθετημένα σε στρατηγικά ση
μεία και, στη θέα τους, ο οδηγός 
αναγκάζεται να σηκώσει το πόδι 

του από το γκάζι. . □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Πλουτίστε 
ιις γνώσεις σας

Αυτό το μήνα σας φέρνουμε σε επαφή με την τέχνη και την ορολογία της γενικότερα. 

Οι απαντήσεις είναι αρκετά διαφωτιστικές. ενώ  οι πίνακες βοηθούν στην κατανόησή τους.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. Τερακότα είναι: α) χρώμα, β) πηλός, 

γ) ψηφιδωτό
2. Στην τέμπερα χρησιμοποιείται χρώ

μα σε μορφή: α) λαδιού, β) σκόνης, γ) 
στερεός

3. Ο Σουρεαλισμός άνθισε στη δεκαε
τία του: α) 1930, β) 1950, γ) 1990

Α. Ο Ρομαντισμός εκφράζει κυρίως: α) 
κάτι το μυστηριακό, β) την στροφή προς 
το συναίσθημα, γ] στροφή προς το πα
ρελθόν

5. Η νωπογραφία είναι: α) τοιχογραφία, 
β) ανάγλυφο, γ) ψηφιδωτό

6. Το μπαρόκ έφτασε στην κορύφωσή 
του α) στο Παρίσι, β) στη Ρώμη, γ) στη 
Βιέννη

7 .0  όρος κυβισμός στην τέχνη σημαί
νει: α) αφηρημένη τέχνη, β) γεωμετρική 
παράσταση, γ) μέτρηση χώρου

8. Το ροκοκό σαν τάση κυρίως εκδηλώ
θηκε: α) στη Γαλλία, β) Την Αγγλία, γ) τη 
Γερμανία

9 .0  ιμπρεσσιονισμός σαν κίνημα πήρε 
το όνομά  του από: α) π ίνακα ζωγρα
φικής. β) από την τάση του γενικά, γ) από 
το όνομα προσώπου

10. Εκφραστής του ρεαλισμού είναι: α) ο 
Μονέ, β) ο Ματίς, γ) ο Κορμπέ.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
Ι.β.ΤερακόταΗθΓΓαεοΗαΧψημένηγη. 

Σκληρός ψημένος πηλός που χρησιμο
ποιείται στην αγαλματοποιία και για διακο- 
σμητικούς σκοπούς στην αρχιτεκτονική.

2. β. Tempera: Τ εχνική κατάτηνοποίαη 
σε κατάσταση σκόνης χρωστική ουσία 
ανακατεύεται με κάποιο άλλο υλικό - 
συνήθως κρόκο αυγού - για να δέσει α
ραιώνεται με νερό και απλώνεται σ. ένα 
στρώμα από γύψο (παλιότερα σε σανί
δι). Το αποτέλεσμα είναι ένα αδιαφανές 
σταθερό και γρήγορο στο στέγνωμα 
χρώμα που γίνεται απαλότερο όταν ξε
ραθεί. Πρόδρομος της ελαιογραφίας.

3. α. Σουρεαλισμός: Η ζωγραφική κατά 
την οποία αναμιγνύεται το λογικό και το 
άλογο και χρησιμοποιώντας τα όνειρα, 
το στοιχείο του τυχαίου πέρα από κάθε 
αισθητική ή ηθική μέριμνα αυτοματισμό 
οι ζωγράφοι στοχεύουν να δημιουρ
γήσουν μια νέα πραγματικότητα μια υ- 
περπραγματικότητα. Ανθιση του Σου
ρεαλισμού την δεκαετία του 1930.

Αριστερά;
“Παιδιά που παίζουν στην παραλία" της 

Μαίρης Κάσσατ (ιμπρεσσιονισμός).

Επάνω: “C om p la in te  du lezard am ou- 
reux” του Χουάν Μιρό (σουρεαλισμός).

Αριστερά: "Προσμονή" του Νικηφόρου 
Λύτρα (ακαδημαϊκός ρεαλισμός).

Α. β. Ρομαντισμός: Μια πραγματική ρι
ζική αλλαγή στην ως τότε αντίληψη των 
ανθρώπων για τον κόσμο που ξεκίνησε 
το 18οκαικορυφώθηκετο 19οαιώνα.Τα 
σημαντικότερα στοιχεία του ρομαντι
κού πνεύματος είναι: η στροφή προς τη 
φύση, η έμφαση στην υποκειμενική ευαι
σθησία, το συναίσθημα και τη φαντασία 
σε αντιδιαστολή προς το Λόγο και τ ο εν
διαφέρον για το παρελθόν και για κάθε τι 
το μυστηριακό και εξωτικό.

5. α. Νωπογραφία: Κυριολεκτικά η τοι
χογραφία πάνω σ. ένα στρώμα υγρού 
γύψου. Στην κα θαυτό  νω π ογ ρ α φ ία  
προηγείται η επίστρωση σε διαδοχικά 
στρώματα ασβεστόγυψου και ενώ το τε
λευταίο στρώμα είναι ακόμα νωπό, ο ζω
γράφος απλώνει τα χρώματά του έτσι ώ
στε να “ενσωματωθούν" στον τοίχο. Η 
λεγάμενη στεγνή νωπογραφία γίνεται 
πάνω σε ξερό ασβεστόγυψο και χαρα
κτηρίζεται από λεπτότερους τόνους και 
φωτεινότερα χρώματα.
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Αστυνομική Επιθεώρηση 1 2 9 - Φ εβρουάριος 1 9 9 5

Επάνω "Ο ζωγράφος και το μοντέλο" 
του Πικάσο (κυβισμός).

Δεξιά: “Πήλιο" του Γεώργιου Κοσμαδό- 
π ο υ λου  (ιμ π ρ εσ ιον ισ τ ικός  υπαιθρι- 
σμός).

6. β. Μπαρόκ (paroque, πιθανώς απο 
την πορτογαλική λέξη βαττοεο: κακο
φτιαγμένο, παραμορφωμένο μαργαρι
τάρι): Ορος αρχικά υποτιμητικός, που α- 
ναφέρεται στην ευρωπαϊκή ζωγραφική 
της περιόδου 1600- 1750.

Η αρχιτεκτονική Μπαρόκ έφτασε στην 
κορύφωσή της στη Ρώμη με τους Μπαλ- 
τάρ Νουμας και Φίσερ φον Ερλαχ.

Τα Μπαρόκ κτίσματα είναι σχεδιασμέ
να με βάση μια σειρά από γεωμετρικά 
ρυθμιζόμενους χώρους (κύκλους, τε
τράγωνα και ελλείψεις) στα πλαίσια πά
ντοτε της συνύπαρξης κυρτών και κοί
λων καμπύλών και αντιπαρατιθεμένωνή 
εναρμονισμένων εξωτερικών γραμμών 
αλλά και με έντονη την παρουσία των 
γύψινων, ανάγλυφων και γλυπτών δια- 
κοσμητικών στοιχείων.

Το σύνολο αποτελεί μια θεατρική και 
συνα ισθηματική  “επ ίθ εσ η ” κατά τον 
θεατή, ο οποίος παρασύρεται σε μια χω
ρική γεωμετρία που συνεχώς μεταβάλ
λεται, οδηγείται από τον ένα  θύλακα 
στον άλλο, “εμπλέκεται11 στο δράμα που 
εκτυλλίσεται στο ανάγλυφο ή τη νωπο
γραφία, συγχέει το πεδίο της τέχνης μ. 
εκείνο της πραγματικότητας.

Με την πάροδο του χρόνου το διακο- 
σμητικό στοιχείο θα κυριαρχήσει ολοέ
να και περισσότερο και το Μπαρόκ θα 
παραχωρήσει τελικά τη θέση του στο πιο 
ανάλαφρο και πιο γαλήνιο Ροκοκό.

7. α. Κυβισμός: Το πρώτο κίνημα αφηρη- 
μένης τέχνης του 2ου αιώνα. Ο όρος ο
φείλεται στον κριτικό Λουί Βώξελ. αλλά 
έχει τις ρ ίζες του στον M ans που μι
λούσε για "μικρούς κύβους" του Μπράκ. 
Περίοδος μεγαλύτερης άνθησής του 
είναιτο 1907- 1914 όταν οι δύο μεγάλοι 
πρωταγωνιστές του συνεργάζονταν 
στενά.

8. α. Ροκοκό (από τη Γαλλική λέξη 
roca ille : κατασκευή από πέτρες και 
κοχύλια που χρησιμοποιείται για τεχνη
τές σπηλιές και βράχους κήπων): Τάση 
που εκδηλώθηκε στη Γ αλλική κυρίως τέ
χνη του 18ου αιώνα. Αποτελούσε ένα 
είδος αντίδρασης στη βαριά, πομπώδη 
και τυποκρατική α
τμόσ φ α ιρα  της 
αυλής του Λουδο
βίκου ΙΔ. και χαρα
κτηριζόταν από τη 
χρησιμοποίηση α
παλών χρωμάτων 
και κομψών καμπύ
λώ ν  με στόχο τη 
δ η μ ιο υ ρ γ ία  μιας 
αίσθησης κομψό
τητας, χάρης και 
ευ θυ μ ία ς , τόσο 
στη ζωγραφική ό
σο και στην εσωτε
ρική διακόσμηση.

Δεξιά: Η Βαϊοφό
ρος της Παντάνα- 
σας του Μυστρά 
(νωπογραφία).

9. α. Ιμπρεσιονισμός: Το σημαντικότε
ρο κίνημα στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 
όρος προέρχεται από ένα πίνακα του 
Μονέ με τίτλο Impression Soleil Levant 
(εντύπωση: ήλιος που ανατέλλει, έκθε
ση του 1874) και πρωτοχρησιμοποιήθη- 
κε για να χαρακτηρίσει όλους τους καλ
λιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση 
αυτή με την επωνυμία Ανώνυμη Εται
ρεία Ζωγράφων, Γλυπτών και Χαρακτών.

Εχει υποστηριχθεί ότι ο Ιμπρεσιονι
σμός δεν αποτελεί ύφος αλλά στιγμή. 
Παρά ταύτα ο όρος υποδηλώνει τελικά 
το έργο των καλλιτεχνών εκείνων που 
προσπαθούσαν να “συλλάβουν" την ο
πτική εκτύπωση που γεννάει μια σκηνή 
(συνήθως τοπίο) αντί να επιχειρήσουν 
μια πραγματική αναφορά σ. αυτή. Χαρα
κτηριστικό των ιμπρεσιονιστών ζωγρά
φων είναι το έντονο ενδιαφέρον τους 
για τα παιχνίδια του φωτός.

Κάθε ιμπρεσιονιστικός πίνακας είναι έ
να σκαρίφημα οε αντιδιαστολή με το ο
λοκληρωμένο έργο.

10. γ. Ρεαλισμός: Ο όρος χρησιμοποιεί
ται για να υποδηλώσει κάθε τέχνη που 
προσπαθεί να αποδώσει τη ζωή πιστά 
αλλά και ένα συγκεκριμένο κίνημα στη 
ζωγραφική και τη λογοτεχνία του 19ου 
αιώνα ειδικότερα. Επιδίωξη των ρεαλι
στών ήταν η απεικόνιση της καθημε
ρινής ζωής και των καθημερινών ηθών, 
με έμφαση μάλιστα στα ταπεινότερα 
ανθρώπινα κίνητρα και τις πιο απεχθείς 
ανθρώπινες πράξεις.

Στη ζωγραφική ο Κορμπέ θεωρείται ο 
πρώτος μεγάλος ρεαλιστής. Στη λογο- 
τεχνία που επέκταση είναι ο νατουραλι
σμός, εκφράστηκε από τα μυθ ιστο
ρήματα των Μπαλζάκ, Σταντά, Ντίκενς, 
Φλωμπέρ, Τολστόι. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων.Κατσινούλας
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Η αλληλογραφία μας

□
η *  ΤΗΝ

ΛΧΤΥΝΟΝΙΚΗ «Π Ιβ ΙϋΡ Η ΙΗ

0 0  κ. Παναγιώτης Μπουρουλίτης, σε επιστολή του στον Αστυν. 

Δ/ντή Εβρου, ευχαριστεί τον Α νθ/μο Δημήτρη Γκουδουσίδη ο 

οποίος, ενώ περνούσε τυχαία από το σημείο τροχαίου ατυχήματος 

που συνέβη στον προαναφερόμενο, παρενέβη αυθόρμητα και διευ

θέτησε αποφασιστικά το συμβάν.

Η  Σε σχόλιό της η τοπική εφημερίδα "Ελεύθερη Θράκη", αναφέρεται 

ευνοϊκά στα Μ εταβατικό Αποσπάσματα Δ ίω ξης Λαθρομετα

ναστώ ν τω ν Αστυν. Δ ιευθύνσεω ν Αλεξανδρούπολης και Ο- 

ρεστιάδος. Τα αποσπάσματα αυτά έφεραν μέχρι σήμερα”, επιση

μαίνει "σημαντικά πλήγματα στους δουλέμπορους από τη Τουρκία, 

τις περισσότερες μάλιστα φορές με κίνδυνο της ζωής τους".

0 0  ηθοποιός κ. Χρήστος Δακτυλίδης, εκφράζει τις ευχαριστίες του 

προς το προσωπικό του Α.Σ. Μ άρπησσας και γενικά του Α.Τ. Πά

ρου για το ενδιαφέρον που έδειξαν και τη βοήθεια που του πα

ρείχαν σε υπόθεσή του.

Μ  Ο Δ/ντής του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας του 

"Γεν. Περιφερ. Νοσοκομείου Γ. Παηανικολάου" κ. Πόνος Σπύρου και 

όλοι οι συνεργάτες του, ευχαριστούν θερμά τη Διεύθυνση Τρο

χα ίας Θ εσσαλονίκης, για την άμεση συνδρομή της στην ταχεία 

και ασφαλή μεταφορά μοσχεύματος πνευμόνων, σε μεταμόσχευ

ση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ανωτέρω Νοσοκομείο.

Μ  Ο κ. Βασίλης Παρασχάκης από την Κομοτηνή, ευχαριστεί θερμά τον 

Ανθ/νόμο Θέμη του Α.Σ. Κήπων, το Διοικητή και το προσωπικό 

του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης καθώς και όλους 

τους αστυνομικούς που συνετέλεσαν στον απεγκλωβισμό, μετά α

πό 48ωρο αποκλεισμό στα χιόνια κοντά στην περιοχή Αρδανίου-Ε- 

βρου, λεωφορείου του Ο.Σ.Ε. στο οποίο επέβαινε.

Η  Η Δ/ντρια και το διδακτικό προσωπικό του 12ου Δημ. Σχολείου 

Σκύρου, θεωρούν υποχρέωσή τους να εκφράσουν τις ευχαριστίες 

τους προς το Διοικητή και το προσωπικό του Α.Σ. Σκύρου, για το 

άμεσο ενδιαφέρον που εηέδειξαν για τη σύλληψη του δράστη που 

διέρρηξε πρόσφατα το κυλικείο.

Μ Η  κα Αικατερίνη Αθανασοπούλου από την Κρέστενα Ηλείας, εκφρά

ζει τις ευχαριστίες τόσο τις δικές της όσο και της οικογένειάς της 

προς το προσωπικό των Α.Τ Κ ρεστένω ν, Κυπαρισσίας και Κο- 

πανακίου για την ακούραστη προσπάθειά τους στην αναζήτηση 

του συζύγου της, στην περιοχή Καλού Νερού Τριφυλίας.

Β ΙΟ  Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Πνευμα

τικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. κ. Γιώργος Κρίππας, ευχαριστεί και συγχαίρει 

τον Διοικητή και το προσωπικό του Α.Τ. Κω , διότι σε σειρά αδι

κημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας που καταγγέλθηκαν, συ

νέβαλαν στον περιορισμό και, πολλές φορές, στην αποτροπή τους.

Μ Η  τοπική εφημερίδα "ΠΕΛΛΑ", σε σχόλιό της συγχαίρει την Τρο

χα ία  Γ ιαννιτσών για τη συνεχή όραστηριότητά της, που είχε σαν 

αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή 

της κατά την περίοδο των εορτών, παρά τη μεγάλη κυκλοφορία.

Η κα Βασιλική Βέλλιου, χήρα του δολοφονηθέντος στην τρομο

κρατική επίθεση του Περισσού Αστυν. Υποδιευθυντού Απόστο

λου Βέλλιου, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την πολι

τική και υπηρεσιακή ηγεσία του Σώματος αλλά και προς όλους τους 

συναδέλφους, που συμπαραστάθηκαν και συμπαρίστανται με κάθε 

τρόπο στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η οικογένειά της, μετά 

την άνανδρη δολοφονία του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα.

Και τονίζει: "Αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνες αλλά ότι έχου

με δίπλα μας όλους εσάς, τους συναδέλφους και φίλους του Απο

στόλη, για τους οποίους θα αισθανόμαστε πάντοτε υπερηφάνεια, α

γάπη και ευγνωμοσύνη". Ο

Κ Ι Ο κ. Ιωάννης Αλευρόπουλος ευχαριστεί θερμά τον τροχονόμο Χ α - 1

ράλαμπο Μ ιχαηλίδη του Γ' Τμήματος Τροχαίας Θ εσ/νίκης,

για την ακινητοποίηση και σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι είχαν |

προβεί στην κλοπή ρούχων από το κατάστημά του.

Παιδιά σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. -  Τ.Ε.Ι.

Τα παρακάτω παιδιά συναδέλφων (που τα ονόματά τους λάβαμε κα

θυστερημένα! συμπληρώνουν το μακρύ κατάλογο των επιτυχόντων στα I 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύσαμε στο τεύχος Νοεμβρίου 1994.

1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Μ αρία του Παναγιώτη, κόρη Ανθ/μου ε.α., πέτυχε 

στη Φιλοσοφική Ρεθύμνης, ι

2. ΔΟΥΒΛΕΚΑ Ελένη του Αθανασίου, κόρη Αρχ/κα ε.α., πέτυχε στη 

Φιλοσοφική Ιωαννίνων,

3. ΔΡΟΥΖΑ Μ αρικα ίτη  - Ειρήνη του Γεωργίου, κόρη Αστυν. Υ- 

ποδ/ντή, που υπηρετεί στη ΔΑ. Ανατ. Αττικής, πέτυχε στη Νομική Θεσ/νίκης |

4. ΕΡΓΑΖΑΚΗ Δέσποινα του Ιωάννη, κόρη Αστυν. Δ/ντή, που υηη· 

ρετεί στην Υπηρ. Ασφάλ. Κρατ. Αερολιμ., πέτυχε στο Γεωλογικό Αθηνών,

5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ασημίνα του Νικολάου, κόρη Αρχ/κα, που υπηρετεί 

στο Επιτελείο της ΑΔ Φθιώτιδας, πέτυχε στη Γυμν. Ακαδημία Θεσ/νίκης,

6. ΛΕΒΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, γιός Αρχ/κα, που υπηρετεί στο 

Επιτελείο της ΑΔ. Φθιώτιδας, πέτυχε στη Γυμναστ. Ακαδημία Θεσ/νίκης,

7. ΜΑΡΓΑΡΗ Μ αρία του Παντελή, κόρη Υποστράτηγου ε.α., πέτυχε 

στην Αγγλική Φιλολογία Θεσ/νίκης,
8. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Δημητρίου. γιός Ταξιάρχου, 

που υπηρετεί στη ΔΑΑΑ., πέτυχε στη Νομική Αθηνών,

9. ΜΙΧΑΚΗ Δόξα του Κων/νου, κόρη Ανθ/μου, που υπηρετεί στη 

Δ.Τ.Ε.Ν.Ε., πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών,

10 ΜΙΧΑΚΗ Σ ο φ ία  του Κων/νου, κόρη Ανθ/μου, που υπηρετεί στη 

Δ.Τ.Ε.Ν.Ε., πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών,

11. ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Πέτρος του Κων/νου, γιός Υπαστ Α'. που υηη 

ρετεί στο ΙΖ' Α.Τ. Πειραιά, πέτυχε στο Πανεπιστ. Πατρών Φυσικό,

12 ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπύρος του Δημητρίου, γιος Αρχ/κα που υπηρετεί 

στο ΥΔ.Τ., πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά,

13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος του Αθανασίου, γιός Αστυν. Δ/ντή, 

που υπηρετεί στην ΑΔ Φθιώτιδας, πέτυχε στη Γεωπονική Πανεπ. Θεσ/νίκης

14. ΤΡΙΑΓΤΑΜΠΟΥΚΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου, γιος Αρχ/κα, που 

υπηρετεί στο Τ.Τ. Λαμίας, πέτυχε στη Σ.Μ.Υ. Ναυτικού,

15. ΤΣΙΑΒΟΣ Δημήτριος του Νικολάου, γιός Ανθ/μου, που υπηρετεί 

στο A T Αταλάντης, πέτυχε στην Η/Υ Χανιών,

16 ΤΣΙΝΑ Ασπασία του Παναγιώτη, πέτυχε στη Σχολή Δημοσ. και 

Μ.Μ.Ε. Πανεπ. Θεσ/νίκης, κόρη Υποστράτηγου ε.α.

Επίσης, στο τεύχος Νοεμβρίου 1994, εκ παραδρομής αναγραφηκε 

ότι η ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κασιανή του Δημητρίου πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. 

Αθηνών, ενώ το ορθό είναι ότι πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος, 

καταχωρίσθηκε λάθος το όνομα του ΣΑΜΟΛΑΔΑ Α ντώ νιου του 

Γεωργίου, ο οποίος πέτυχε στο Χημικό Θεσ/νίκης. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Υπηρεσιακά

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Ταζίαρχος e.a. (τ. Χ ω ρ /κής ) Σταύρος Καρτερολιώτης. Γεν

νήθηκε το 1916 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Απεβίωσε στις 16-2-1995.

* Α ρχ/κας e.a. Αρίστος Φ αφουλάκης. Γεννήθηκε στην Πτέρη 

Ηρακλείου Κρήτης. Απεβίωσε στις 7-10-1994.

* Αστυφύλακας Παναγιώτης Μηλιώνης. Γεννήθηκε το 1945 στη 

Λυσσαρέα Γορτυνίας. Απεβίωσε στις 2-2-1995.

* Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Μόσχος. Γεννήθηκε το 1962 στη 

Θεσσαλονίκη. Απεβίωσε στις 28-1-1995.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ
Με το από 28-11-1994 Προεδρικό Διάταγμα, απονεμήθηκε το Αστυ

νομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στον Αστυνόμο Α' Θεόδωρο Κότσιαρη και 

τον Αρχιφύλακα Αντώνιο Σπανό του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πα- 

τρών, διότι εντόπισαν χασισοφυτεία εξακοσίων σαράντα δενδρυλλίων 

στην ορεινή περιοχή Κλόκοβας Καλαβρούζας Αιτωλοακαρνανίας, που 

εφυλόσσετο από ένοπλα άτομα, και ερχόμενοι σε συμπλοκή με δύο εξ 

αυτών εξέθεσαν τη ζωή τους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, με απο

τέλεσμα να τραυματισθούν σοβαρά και να υπερβούν κατά πολύ την ε

κτέλεση του καλώς εννοουμένου καθήκοντος.

Επίσης, με το από 21-1-1995 Προεδρικό Διάταγμα, προτάχθηκε ο Α

στυνόμος Α' Θεόδωρος Κάτσιαρης στη σειρά αρχαιότητας στην επε

τηρίδα των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπεία της απο

νομής του Αριστείου Ανδραγαθίας, κατά πενήντα θέσεις.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Βερόπουλος που υπηρετεί στο AT. Ολυ

μπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (τηλ. 6849.280), επιθυμεί να μετα

τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. 
Τρικάλων, Καρδίτσης ή Λαρίσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με το από 4-2-95 ΠΔ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 25 Ρ της 9-2- 

1995, προήχθησαν οι παρακάτω αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.·

Στο βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι Αστυν. Υποδιευθυντές:

Ηρακλής Τσαηάκης, Παναγιώτης Δελφάκης, Θεόδωρος Ζάγκλης, Βα

σίλειος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Ζουμπούλης και Γεώργιος Βόρδας.

Στο βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντού οι Αστυνόμοι Α ':

Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Κοντός Δημήτριος Χρονόπου- 

λος Ανδρέας Αθανασίου και Βασίλειος Τασιόπουλος.

Στο βαθμό του Αστυνόμου Α ' ο Αστυνόμος Β ' ΝΔ. 649/70 
Δημήτριος Μανώλης.

Στο βαθμό του Αστυνόμου Β' οι Υπαστυνδμοι Α ':

(Παραγωγικής Σχολής) Χαράλαμπος Τσίτος Ηλίας Κόκκορος, Γεώρ

γιος Δήμος Χρηστός Γούλας Ηλίας Τσαγκαρσδάκης, Παρασκευής Μα- 

ραπ'δης, Δημήτριος Αναστόπουλος, Εμμανουήλ Κοντοδιάκος, Νικόλαος 

Εταιρίδης, Νικήτας Καλογιαννάκης και Γεώργιος Κουκουράβας.

(ΝΔ. 649/70) Δημήτριος Νόστας Αλέξιος Βούλγαρης, Δημήτριος 

Σταυροθεόδωρος Ευριπίδης Κόκολης Αριστείδης Πλιάκος, Παναγιώτης 

Δουμπάς, Ιωάννης Κυπριωτάκης Ευστράτιος Καραγκούνης, Δημήτριος 

Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Παπαδάκης Ιωάννης Παπακώστας, Αθανά

σιος Βλάχος Εμμανουήλ Μποτωνάκης, Ζαχαρ'ας Σκουλουδάκης, Γεώρ

γιος Φακιολάκης, Εμμανουήλ Γλακουσάκης και Γεώργιος Τσιλιώνης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 4-2-95 ΠΔ., που δημοσιεύθηκε στο ΦΣ.Κ. 25 Γ' της 9-2- 

1995, προάγεται στο βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή και αποστρατεύε

ται ύστερα από αίτησή του ο Αστυνόμος Α' Νικόλαος Μπίμπος.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β', οι Ανθ/μοί: 

Γεώργιος Ντασιώτης, Νικόλαος Πάλλης και Στέφανος Ραμμόπουλος.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, οι Αρ- 

χιφύλακες Μ Π Ι :  Ηλίας Αγγελόπουλος Δημήτριος Αλεξόπουλος, Αντώ

νιος Δικαιόκος Διονύσιος Δρουβέλης Κωνσταντίνος Καζάς, Ηλίας Κων- 

στανταρόπουλος, Γεώργιος Μαυρίκος. Παναγιώτης Μόσχοβος, Λεωνί

δας Ντοκομές, Δημήτριος Τσιώτας και Φώτιος Χειλάκης.

ΝΕΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Στις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Πεντα

μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΑΤ. εξελέγη- 

σαν, για μεν το μόνιμο προσωπικό οι Ευάγγελος Μαλακάτας (Ενωτικό 

Ψηφοδέλτιο: 69%) και Παναγιώτης Πατσιλίβας (ΔΑΚΕ/ΥΔΤ: 31%), ενώ για 

τους εκτάκτους οι Δήμητρα Αναγνωστοπούλου (ΔΑΚΕ/ΥΔΤ: 62%) και 

Ιωάννης Γουναλάκης (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο: 38%)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οπως γράψαμε και στο τεύχος Σεπτεμβρίου 1994, το Ελληνικό Εθνι

κό Τμήμα της Ι.ΡΑ. ίδρυσε τον παραπάνω ειδικό Λογαριασμό, με βασικό 

στόχο την αλληλοβοήθεια των μελών του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

η ικανοποιητική ασφαλιστική μας κάλυψη, η κάλικμη έναντι κινδύνων που 

ο καθένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος, η στήριξη των οικογε

νειών σε περίπτωση επέλευσης δυσάρεστων συμβάντων αλλά και η συ- 

ναδελφική αλληλεγγύη με την παροχή βοήθειας στους δοκιμαζόμενους 
συναδέλφους.

Χωρίς να θίγεται ο βασικός στόχος της αλληλεγγύης και της αλλη

λοβοήθειας των μελών, ο ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ έχει επίσης και ανταποδοτικό χα

ρακτήρα, αφού όλα τα μέλη κατά την αποχώρησή τους -για οποιοδήπο- 

τε λόγο- λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση πολλαπλάσια των εισφορών 

που έχουν καταβάλει.

Ζητείστε να μελετήσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Λογαρια

σμού και θα διαπιστώσετε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του και τα 

οφέλη που προσφέρει. Αν αναλογιστείτε και τους κινδύνους που μας 

απειλούν καθημερινά, θα καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα: πρέπει να 

γίνετε αμέσως μέλη του ΛΑΜΔ.ΕΑ Για ορισμένα πολύ σημαντικά θέ

ματα στη ζωή μας δεν επιτρέπεται αδράνεια ή αναβολή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συγκεντρώσετε διαβάζο

ντας τα τεύχη του Περιοδικού "Νέα της ΙΡΑ" ή απευθυνόμενοι στο Ε

θνικό Τμήμα (Ικτίνου 2 - Αθήνα, τηλ. 5227.330) και τις Τοπικές Διοικήσεις 

της Ενωσης, στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Και μην ξεχνάτε πως η επιτυχία του Δ Α Μ Α Σ Α  εξαρτάται σε με

γάλο βαθμό από τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ ω ν/τ ίνος Καραγιάννης
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Μόνιμες Στήλες

Για ελευθερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Διώκεται απ' όλες τις Αστυνομικές Υ
πηρεσίες.

2. Η υπέρβαση των ορίων της τιμωρεί
ται - Συνδικαλιστικό όργανο τραπεζικών 
- Βουνό της Εύβοιας.

3. Παλιό γνωστό σόου της τηλεόρα
σης (αντίοτρ. με άρθρο) - Ομοια σύμφω
να - Θα τα βρείτε οπωσδήποτε στα α- 
πορρίματα.

4. Εναρθρη ηλακάτη - Κατά μία έν- 
νοια,.,έφυγα.

5. Παίζει καθοριστικό ρόλο και στη με- 
λισσοκομική (χωρίς το τελικό σίγμα) - 
Πρώτο συνθετικό πρωτεύουσας κρά
τους της Ν.Α. Ασίας - Ρωτάει.

ό. Ολοι (ξενικά) - Ποτάμι στην Ηπειρο.
7. Συνήθης χαρακτήρας εντολής - Από 

το ψευδώνυμο του Παύλου Μελά (με 
άρθρο)-φωνήεντα.

8. Του δοντιού είναι αβάσταχτος (με 
άρθρο) - Λέξη από λαϊκή φράση σχετικά 
με τους παπάδες.

9. Μέρος από το άδυτο - Χαρακτηρι
στικά αστυνομικού οχήματος - Τραγο
πόδαρος θεός.

10. Π ροφυλάσσει από τη ζέστη, το 
κρύο και το ηλεκτρικό ρεύμα (αιτ.καθ.) -

11. Προσκοπική προστακτική - Περιέ- 
χεται και στα ζυμαρικά (καθ.) - Οργανι
σμός μας.

12. Στολίζουν πουλιά και στρατιωτικά 
πηλήκια - θυγατέρα του Κέκροπα.

13. Είδη γυαλιών που απομιμούνται α
ποχρώ σεις πολύτιμου λίθου - Ακόμη 
καθ.).

14. ...Κρούζ, πόλη της Βραζιλίας - Επάγ
γελμα συνηθισμένο παλιότερα στη Σίφ
νο.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Διάδικος.
2. Πρέπει να είναι ο Αστυνομικός - Βυ

ζαντινή μουσική νότα.
3. "Τον... των ήλιων", ευαγγελική φρά

ση - Αρθρο - Διακοίνωση κατά το Διε
θνές δίκαιο (αιτ.).

4. Ενδικο μέσο που προβλέπεται από 
τον Κ. Πολιτ. Δ. (αιτ. καθ.) - Γυμναστικό και 
στρατιωτικό παράγγελμα.

5. Φερμουάρ - Γυναικείο όνομα.
ό. Το επισύρουν οι πταισματι^ές παρα

βάσεις του Κ.Ο.Κ. (Καθ.)
7. Ξένη ποδοσφαιρική ομάδα - Στ' ά

σπρα πάντα ντυμένες.
8. Αρθρο (αντίοτρ.) - Συνδέει (αντί- 

στρ.) - Ούγγρος συνθέτης και δεξιοτέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2 ©

3 © ■
4 ms ■□
5 © «3? ■E3
6 /

7 @ ©

8 @

9 m © ©

10 1
11 © @

12 Φ
13 / © ■
14 ____ E■ E3

I------- -----------------------------------------------------------------------------

χνης του πιάνου (1811 - 188ό).
9. Αλύγιστος (αντίοτρ. στη γενική) ■ 

Κραυγάζει, φωνάζει...
10. Πρόθεση - Σχετικό μ' αυτόν το άρ

θρο 380 του Π.Κ. (αιτ.καθ.) - Πρόθεση (α- 
ντίστρ.)

11. Γ υναικείο υποκοριστικό - Επιφώνη
μα (δημ. αντίοτρ.)

12. Ηθικά μολυσμένος (αιτ. αντίοτρ.) - 
Βουνά, Β,Δ. επέκταση του Ολύμπου.

13. Εκφράζει άρνηση - Τμήμα παρελά- 
σεως.

14. Είναι κι έτσι γνωστή η Δ/νση Εγκλη
ματολογιώ ν Ερευνών -... Μπότσαρης, 
Σουλιώτης αγωνιστής.

ΓΡΙΦΟΙ
Μικρή προσπάθεια και κάποια φαντα

σία θα σας βοηθήσουν να λύσετε τους 
γρίφους μας:

Δυο νότες αν ενώσεις 
και μια πουλιού φωνή, 
αίφνης θα δεις να λάμπει 
μια γέρου κεφαλή.

Οπως είμαι αν μ' αφήσεις 
μεσ' το σπίτι θα με βρεις.
Αν τον τόνο κατεβάσεις 
στην Τουρκία θα με βρεις.

Στα χιόνια παίζω με το πρώτο.
Με τ' άλλο εκφράζω έκπληξη, χαρά. 
Αγρίμι που ουρλιάζει είναι το τρίτο.
Κι ολόκληρο μεσ' του Αιγαίου τα νερά.

ΛΥΣΕΙΣ
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Μόνιμες Στήλες

| ^ χ ο \ Ε ΐ ο

- Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που γράφουμε διαγώνισμα 
σήμερα!

—  Εγινε κιόλας ολόκληρη γυναίκα. ' Αρχισε δίαιτα!

Χωρίς λόγια

—  Δυστυχώς χρυσό μου 
δε θα έχουμε τηλεόραση 

για δύο βδομάδες.
Ο μπαμπάς διορθώνει τη συσκευή

Χωρίς λόγια
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος γεννήθηκε το 1956 

στο Σπιτάλι Μεσσσηνίας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Στο Σώμα κατατά

χθηκε το 1975 (πρώην Ελλ. Χωροφυλακή).

Με την τέχνη της ξυλογλυπτικής ασχολήθηκε από τα πρώτα παιδικά 

του χρόνια μαθητεύοντας κοντά σε επαγγελματίες ξυλόγλυπτες. Η μα

θητεία του κράτησε για πάρα πολλά χρόνια γιατί ήθελε να γίνει ένας 

τέλειος γνώστης της τέχνης. Ασχολήθηκε περισσότερο με το σκαλιστό 

έπιπλο σε ρυθμούς ΛουΤκέζ, ΛούΤ, Φιλίπ και Ροκοκό και τα τελευταία 

χρόνια με τα βυζαντινά ξυλόγλυπτα και το μπαρόκ.

Βυζαντινά ξυλόγλυπτά του βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου 

Γεωργίου Καματερού, στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Ν. Ιωνίας και στο 

τέμπλο του Ιερού Ναού της Παναγιάς Κανάλας των Ανω Λιοσίων.

Ασχολείται καθημερινά με την ξυλογλυπτική στο μικρό εργαστήρι

που έχει στο σπίτι του κατά τις ελεύθερες ώρες, στο οποίο κλείνεται 

με μεράκι και αγωνία, προσπαθώντας να κατασκευάσει με υπομονή και 

επιμονή τεχνουργήματα άψογης αισθητικής. Η τέχνη του σκαλιστή του 

δίνει τη χαρά της προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας.

Ευχόμαστε στο συνάδελφο να συνεχίζει πάντα να δημιουργεί με το 

ίδιο πάθος και την ίδια λαχτάρα των πρώτων νεανικών του χρόνων. □  

Επανόρθω ση

Στα 'Πορτρέτα Συναδέλφων' του περασμένου τεύχους, ο "δαίμων 

του τυπογραφείου" ...εξαφάνισε το όνομα της Υπαστυνόμου Α' ε.α. Ευ

τυχίας Χατζάκη - Πολυχρονάκη. Το βιογραφικό και οι πίνακες ανήκαν, 

βέβαια, στην εκλεκτή συνάδελφο της οποίας ζητούμε την κατανόηση. ’

Επιμέλεια: Α ρχ/κας Κωνσταντίνος Κούρος



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, Αριστοτέλους 175, 115 51, Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μηούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, ΠΥ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

ΠΥ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, ΠΥ. Μαρία Μηρακούλια, Π Υ Κων/νος Πλευριτάκης, Φοτ. Αρχείο: Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντόρης, Διαχείριση: Π.Υ Αναστασία 

Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: ΠΥ Γεώργιος Βόλης, ΠΥ. Φώτ Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ Ραφτόπουλος, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας 

Τηλέφωνα: Δ/ντής 8672.573, Αρχισυντάκτης. 8654.654, Συντάκτες: 8674230, Γραμματεία 8676.401, Διαχείριση: 8655.505, Διεκπεραίωση: 8677 074, Fax: 8676.633 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Ηρακλείου 145, Περισσός

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 

από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 

γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες συνοδεύονται 

από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Για τη 

δημοσίευση της ύλης αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφρά
ζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 
Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής

Ιο  εσώφυλλο εξωφύλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 180.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.
1 /2 σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.
1 /4 σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 

με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 
περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 
των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης δια
κόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ
ματεία του περιοδικού (τηλ. 8676.401).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 1

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175, 112 51, ΑθήναΙ,
για ένα χρόνο (12 τεύχη).

Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν........................ ταχυδρομική επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος........................ .........

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .............. ...............................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................................ ................................................................... ’
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: .........................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..........................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...........................

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074.
(Υπογραφή!
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