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ΓΡΕΒΕΝΑ:ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ  
ΣΤΟ ΡΥΟΜΟ ΤΩΝ "Ρ /Χ ΤΕΡ" ! . .

Οταν ξεκινήσαμε την Παρασκευή, 12 Μαϊου, για το Ναύπλιο, 
σκεφτόμασταν πως θα περάσουμε ένα αξέχαστο τριήμερο; 

μια μέρα αφιερωμένη στο 11ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών, 
μια μέρα αφιερωμένη στην παρουσίαση της Αστυνομικής Δ/νσης Αργολίδας 

και μια νύχτα αφιερωμένη σε μας και το μαγευτικό ανοιξιάτικο Ναύπλιο. 
Ολοι ευχαριστημένοι, ή αλλιώς "το τερπνόν μετά του ωφελίμου!" 

Αλλιώς τα λογαριάζει, όμως, κανείς κι αλλιώς έρχονται...

δώσουμε λίγο θάρρος, αλλά εκείνα "παρε- 

ξηγήθηκαν": "Γελάτε επειδή δεν ήσασταν 

εδώ  να δ ε ίτε  τους το ίχους ν ' ανοίγουν 

στα δυό και τα πράγματα του σπιτιού να 

πέφτουν στα κεφάλια μας. Επειδή δεν α

κούσατε αυτήτη φοβερή βοή, που σου έ 

κοβε την ανάσα!" Και ζέσπασαν σ ' ένα 

παράπονο που ράγιζε την καρδιά. Ηταν 

μόλ ις  ενν ιά  και δ έκα  χρονώ ν και δεν  

ντρεπόντουσαν να δε ίξουν  τον τρόμο, 

που όλοι στα Γρεβενά είχαν ζήσει!

Οι ώρες, όμως, είναι δύσκολες και δεν χω

ράνε σ ' αυτές πολλές οικογενειακές στιγμές. 

Το αυτοκίνητο της Ασφάλειας Γρεβενών μας 

περιμένει για να μας πάει στο Καλαμίτσι, ένα

Είναι ήδη Σάββατο απόγευμα όταν μαθαίνου

με τα νέα: “Μεγάλος καταστροφικός σεισμός 

στην περιοχή Γρεβενών. Πολλά χωριά ισοπε

δώθηκαν. Είναι άγνωστο ακόμα αν υπάρχουν 

θύματα και απροσδιόριστο το μέγεθος των 

ζημιών!" Οι πρώτες ειδήσεις είναι ασαφείς αλ

λά είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για φοβερή 

καταστροφή. Ο Υπαστυνόμος Κώστας Θεοχά

ρης, εκπρόσωπος στο Συνέδριο και Πρόεδρος 

της Τοπικής Διοίκησης Γρεβενών, καταφέρνει 

να επικοινωνήσει -με τα χίλια βάσανα- με την 

υπηρεσία του για να μάθει τι έχει γίνει: τα παι

διά του είναι καλά αλλά η κατάσταση στην πε

ριοχή φαίνεται απελπιστική. Μας μιλάει για τα

συνάδελφοί: όχι τόσο για τα προσωπικά, όσο 

για τα υπηρεσιακά. Πρέπει να φύγει αμέσως!

Σκεφτόμαστε πως πρέπει να πάμε μαζίτου. 

Κυριακή, πέντε το πρωί, αναχώρηση. Χωρίς κα

φέ! Μας συνοδεύουν οι ευχές όλων των συνέ

δρων συναδέλφων. Στο δρόμο αμίλητοι, με 

την έννοια στο τι μας περιμένει. Ταξίδι - α

στραπή χωρίς στάσεις. Τα Γρεβενά μας πε

ριμένουν με τον εγκέλαδο επ ί της υπο

δοχής!

Πρώτη μας έννοια τα παιδιά του συναδέλ

φου. Μόλις τα βρίσκουμε πέφτουν στην αγκα

λιά των γονιών τους, ενώ τρομαγμένα προ

σπαθούν να τους εξηγήσουν αυτά που έζησαν 

την προηγούμενη μέρα. Γελάσαμε για να τους
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χωριουδάκι λι'γα χιλιόμετρα από τα Γρεβενό, 

που έχε ι πληγεί ιδιαίτερα από το σεισμό. 

Μόλις φτάνουμε, αντικρύζουμε βιβλική κατα

στροφή, ερείπια και τρομοκρατημένους αν

θρώπους. Θρήνος και απόγνωση έξω  από 

τα γκρεμισμένα σπίτια. Τα πάντα έχουν ισο

πεδωθεί: σπίτια, σχολείο, εκκλησία. Κι όσα έ 

χουν καταφέρει να μείνουν όρθια, είναι έτοιμα 

να πέσουν με τους πρώτους μετασεισμούς.

Δίπλα στους απελπισμένους κατοίκους, συ

ναντήσαμε το Σεβασμιώ τατο Μητροπολί

τη Γρεβενών κ.κ. Σέργιο, άξιο ποιμένα του 

αναξιοπαθούντος ποιμνίου του. Καθισμένος

αυτή τη φορά- από την πρώτη στιγμή στο 

πλάι μας. Είναι συγκινητική η συμπαράστασή 

σας στους δοκιμαζόμενους κατοίκους. Η 

διαρκής παρουσία σας τούς δημιουργεί ένα αί

σθημα ασφάλειας που είναι βόλσαμο για τις 

φοβισμένες τους ψυχές. Ο Θεός να σας έχει 

καλό και να σας δίνει κουράγιο!”

Αφήσαμε, μουδιασμένοι, το Καλαμίτσι και 

φύγαμε για την Κνίδη: "Οι καταστροφές εκεί 

είναι ακόμα μεγαλύτερες" μας πληροφορεί ο 

οδηγός του περιπολικού. Μισό ώρα δρόμος, κι 

από όπου περνάμε βλέπουμε τραυματισμένα 

οικοδομήματα, προχειροστημένες σκηνές,

στα ερείπια του Αγίου Αθανασίου, έχει μαζέ

ψει τους χωριανούς και τους παρηγορεί. "Αυ

τές  τις δύσκολες στιγμές, ξέρω  πως μ ' 

έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλ

λη φορά. Δεν πρέπει να τους αφ ήσω  να 

χάσουν το κουράγιο τους. Ο νομός μας - 

ούτως ή άλλως- είχε φθίνουσα ηληθυσμιακή 

εξέλιξη. Αν, τώρα, οι κάτοικοι αποθαρρυνθούν, 

η περιοχή θα ερημώσει!" Αυτή, η πρώτη από ε 

πίσημα χείλη εκτίμηση των συνεπειών του σει

σμού, θα αποδειχθείκαι η πιο σημαντική.

Καθώς προχωράει από σπίτι σε σπίτι, από 

γκρέμισμα σε ερείπιο, παρέα με τους χωρια

νούς, θυμάται να μας πει και τον καλό του λόγο: 

"Ευτυχώς που η Αστυνομία  βρέθηκε -κι

τον κόσμο τρομαγμένο στους δρόμους.

Κνίδη. Το γράφει η πινακίδα καθώς μπαίνου

με στο χωριό αλλά δεν το δείχνει τίποτε άλλο. 

Το χωριό, ένα χωριό που πράγματι πρέπει να 

ήταν πανέμορφο, ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. 

Η εκκλησία πεσμένη, το σχολείο ένας σωρός 

από μπάζα, ο παιδικός σταθμός με τεράστιες 

ρωγμές, το νεόδμητο κοινοτικό μέγαρο -όπου 

στεγάζεται και ο Αστυνομικός Σταθμός- χτυ

πημένο ανεπανόρθωτα από τα ρίχτερ, τα σπί

τια -μέχρι χθες καμάρια του χωριού- πεσμένα 

ή τελείως ακατάλληλα για να κατοικηθούν. Στο 

ρημαγμένο καφενείο, μια παρτίδα "πόρ

τες " δεν πρόκειται να τελειώ σει ποτέ... 

Εικόνες απερίγραπτες. Συνεργεία του στρα

1 §  jfelj
ι 1

V 11
IV,·/·- η  4

τού μαζί με συναδέλφους του Αστυνομικού 

Σταθμού, βοηθούν τους κατοίκους να μαζέ

ψουν ό,τι μπορούν από τα ερείπ ια  και να 

στήσουν τις σκηνές στον πρόχειρο καταυλι

σμό. Τα ρούχα και τα σκεπάσματα που έμειναν 

θαμένα κάτω από τα γκρεμισμένα ντουβάρια 

πρέπει να βρεθούν, γιατίτις νύκτες το κρύο εί

ναι τσουχτερό και η υγρασία διαπεραστική. 

Στα Γρεβενό, μόλις τώρα μπήκε η άνοιξη!

Οι χωριανοί μαζεύονται γύρω μας σαν το με

λίσσι: "Από πού ήσαστε; Κοιτάξτε τι πάθαμε, 

καταστραφήκαμε! Να τα δείξετε όλα!" Προ

σπαθούν απεγνωσμένα να πιαστούν από κά

που. Περιμένουν να ακούσουν από το στόμα 

μας μια καλή κουβέντα, προσπαθούν να εκ-
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μαιεύσουν κάποια πληροφορία ή κάποια υπό

σχεση. Οταν μαθαίνουν ότι είμαστε από την “Α 

στυνομικό Επιθεώρηση", βιάζονται να μας δεί

ξουν την αγάπη και την εκτίμησή τους για την 

Αστυνομία: "Καλά που είσαστε κι εσείς! Οι συ

νάδελφοί σας είναι εδώ, μαζί μας, μέρα 

- νύχτα. Ο,τι χρε ια σ τούμε  σ ' εκείνους  

τρέχουμε. Παρόλο που έχουν κι αυτοί τα 

ίδια προβλήματα μ ' εμάς, παρόλο που και 

οι δ ικ ές  τους ο ικ ο γ ένε ιες  βρ ίσκοντα ι 

στις σκηνές, δεν μας εγκατέλειψαν ούτε 

μια στιγμή. Περνούν περισσότερες ώρες 

μαζί μας, παρά με τους δικούς τους. Μέσα στη 

συμφορά μας, καλά που έχουμε κι αυτούς!”

Κάνουμε μια στάση έξω από το μισογκρεμι- 

σμένο Αστυνομικό Σταθμό, που τώρα πια τον 

"στεγάζει" μια σκηνή. Εκεί βρίσκεται κι ένα υ

παίθριο τηλεφωνείο, που εγκατάστησε πρό

χειρα ο Ο.Τ.Ε. για τις ανάγκες του χωριού. Οι 

συνάδελφοι του Σταθμού μας καλωσορίζουν. 

Μπαίνουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, αλ

λά μια δόνηση γύρω στα πέντε ρίχτερ μας κά

νει να βγούμε τρέχοντας. Ηταν το "βάπτισμα 

του πυράς” για μας! Οι άλλοι, μαθημένοι πια από 

τέτοια, γελάνε με τη λαχτάρα μας. Καλά που, 

τέτοιες ώρες, οι άνθρωποι βρίσκουν τη δύνα

μη να κάνουν και λίγο χιούμορ...

Ηδη, η ώρα έχει περάσει. Το αυτοκίνητο πρέ

πει να γυρίσει στα Γρεβενά κι εμείς θέλουμε να 

επισκεφτούμε τον Αστυνομικό Διευθυντή  

του Νομού κ. Αθανάσιο Τζαφέτα. Φτάνο

ντας, το Κέντρο μας πληροφορεί ότι μας περι

μένει στο γραφείο του. Ευγενικός και φιλόξε

νος, παρά την κούρασή του, μας υποδέχεται 

ζεστά: “Επρεπε να γίνει σεισμός για να μας θυ

μηθείτε εδώ στα Γρεβενά;" μας πειράζει. Από 

την ώρα του μεγάλου σεισμού, ουσιαστικά δεν 

έχει κοιμηθεί καθόλου: γυρνάει από χωριό σε 

χωριό και ενημερώνεται συνεχώς για την κα

τάσταση που επικρατεί. "Η  Υ π η ρεσ ία  μας 

δεν περ ιορ ίσθηκε μόνο σ τις  αστυνομι

κές ενέργειες που επιβάλλονται για την 

αντιμετώπιση μιας τέτοιας έκτακτης κα

τάστασης, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε 

το δίαυλο επικοινω νίας τω ν σεισμοπα

θών με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες

υπηρεσίες και επιπλέον -και το κυριότε- 

ρο για τις δύσκολες αυτές ώ ρες- τον εμ- 

ψυχωτή των ταλαιπωρημένων και κατα- 

τρομαγμένων κατοίκων" θα μας πει.

"Οι καταστροφές στην περιφέρειά μας είναι 

πραγματικά βιβλικές. Πολλά χωριά έχουν κα

ταστραφεί ολοκληρωτικά. Είναι πραγματικά α

πίστευτο το γεγονός, ότι παρά το μέγεθος 

των υλικών ζημιών δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα 

θύματα. Κι αυτό οφείλεται κατ' αρχάς στην 

προσεισμική δραστηριότητα, που προετοίμα

σε τους κατοίκους, έπειτα στο χρόνο που συ

νέβη -μεσημέρι Σαββάτου- οπότε δεν λει

τουργούν δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία 

και, τέλος, στο γεγονός ότι οι περισσότερες 

κατοικίες της περιοχής είναι ισόγειες, πράγμα 

που διευκόλυνε στην έγκαιρη απομάκρυνση 

των ενοίκων" μας τόνισε. "Εμείς, κατορθώσα

με να κινητοποιηθούμε αμέσως, να προσδιορί

σουμε κατά προσέγγιση το μέγεθος και την έ

κταση της καταστροφής, να εξακριβώσουμε 

ότι δεν υπάρχουν θύματα και να ενημερώσου

με με ακρίβεια τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρε

σίες αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ταυτόχρονα, όλο το προσωπικό της Διεύθυν

σης τέθηκε σε επιφυλακή, σε μια προσπάθεια 

η παρουσία μας στις σεισμόπληκτες περιοχές 

να είναι ιδιαίτερα αισθητή. Μεταξύ άλλων, 

φροντίσαμε σε κάθε καταστραμμένο χωριό 

να υπάρχει σε εικοσιτετράωρη βάση ένα ε 

πανδρωμένο αυτοκίνητο, ώστε να εξασφαλί

ζεται η επικοινωνία, να διαφυλάσσονται οι πε

ριουσίες των κατοίκων και να παρέχεται κάθε 

δυνατή βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Επί

σης, το σημαντικότερο επίτευγμά μας, θεωρώ 

ότι είναι η έμπρακτη συμπαράστασή μας στο 

χειμαζόμενο πληθυσμό της περιοχής, γεγο

νός που συνετέλεσε στη διατήρηση ακμαίου 

του ηθικού τους και επηρέασε ευνοϊκά τον ψυ

χολογικό παράγοντα, τομείς που παίζουν ιδιαί

τερα μεγάλο ρόλο σε δύσκολες περιστάσεις".

Η νύχτα είχε ήδη πέσει. Οι πλατείες και τα 

πάρκα των Γρεβενών γεμάτα αυτοκίνητα και 

σκηνές. Τα μαγαζιά όλα κλειστά και τα ρολά κα- 

τεβασμένα. Κάπου έπρεπε να κοιμηθούμε. Το

Παράρτημα της Σχολής όμως, στο οποίο ευελ- 

πιστούσαμε πως θα διανυκτερεύσουμε, δεν 

ήταν ιδιαίτερα ...φιλόξενο. Δεν υπήρχε θάλα

μος που να μην είχαν πέσει οι σοβάδες από 

τους τοίχους ή τα ταβάνια. Για να κοιμηθούμε 

εκεί ούτε λόγος. Η σκηνή, στο προαύλιο της 

Σχολής, σας φάνηκε πολύ... κρύα.ΟΥπαστυνό- 

μος Θεοχάρης πρότεινε να μας φιλοξενήσει 

στο σπίτι του. Η ιδέα μας ενθουσίασε. Βέβαια, 

δεν μας ενθουσ ίασε καθόλου το πρωινό 

ξύπνημα από τον κ. "Εγκέλαδο", που είχε βάλει 

το ξυπνητήρι του στις 7.15'.

Δευτέρα πρωί, 15 Μαϊου, του Αγίου Αχίλ

λειου, πολιούχου των Γρεβενών. Χρωστάμε 

μια επίσκεψη στο Παράρτημα της Σχολής, ό

που οι κουβέρτες, η σκηνή και ο Υπαστυνόμος 

Γιώργος Μαντίκος, μάταια μας περίμεναν όλο 

το βράδυ. Ο Διοικητής του Παραρτήματος Α 

στυνόμος Α ' Δημοσθένης Βενέσης, “μετά φό

βου Θεού" μας δείχνει τις ζημιές στο εσωτε

ρικό και εξωτερικό του κτιρίου: "Οι μηχανικοί 

της Νομαρχίας μας είπαν πως μόνο δύο κολώ- 

νες έχουν τραυματισθεί. Για να μπορέσει ό

μως να λειτουργήσει η Σχολή, χρειάζο 

νται μήνες εντατικής δουλειάς. Δεν  υ

πάρχει ούτε ένας χώ ρ ος  που να μην έ 

χουν καταστραφ εί τα επιχρίσματα".

Χαιρετήσαμε τους συναδέλφους και κα- 

τεβήκαμε στην Αστυνομική Διεύθυνση: "Καλό 

κουράγιο! Εμείς πρέπει να φύγουμε..." Ενα κε- 

ράκι στον Αγιο Αχίλλειο και αναχώρηση. Στο 

δρόμο για τα Τρίκαλα, παντού ανοικτές πληγές 

από το σεισμό. Οι συζητήσεις για τα ταλαιπω

ρημένα χωριά που επισκεφτήκαμε αλλά και για 

τα άλλα που δεν προλάβαμε να δούμε -Καλόχι, 

Βάρη, Καρπερό, Σαρακήνα, Κέντρο, το Χρώμιο 

και το Ρύμνιο στο Νομό Κοζάνης- δεν σταμά

τησαν σε όλη τη διαδρομή. Κι όσο κι αν απομα

κρυνόμαστε για την Αθήνα, ο νούς μας έμενε 

κοντά στους απελπισμένους και τρομαγμέ

νους κατοίκους, μέσα στα χαλάσματα και τα 

συντρίμμια που άφησε πίσω του το πιο φονικό 

και καταστροφικό φυσικό φαινόμενο. □

Ρεπορτάζ - Φωτογραφίες: ΑνΘ/μοι

Κων. Καραγιάννης - Κων. Κατσινούλας.
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Κοινωνιολογικό θέμα

Ε Π Ι Θ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ;

του Αστυνόμου Α ' (ΥΓ) Γεωργίου Βαλιμήτη - Ψυχολόγου

Η επιθετικότητα του ανθρώπου είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που αλματωδώς αυξάνεται.
Εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίας υπάρχουν παντού, π.χ. ένα μικρό παιδί κακοποιείται από τον πατέρα του, 

δυό άνδρες βιάζουν μιά κοπέλα, μιά βόμβα εκρήγνυται σε ένα γεμάτο κόσμο εστιατόριο κ.ά.
Τα παραδείγματα αυτά αναφέρονται στην φυσική επιθετικότητα.

Υπάρχει όμως και η λεκτική επιθετικότητα π.χ. δύο οδηγοί που αλληλοβρίζονται.
Επιθετικότητα, λοιπόν, είναι η πρόθεση ενός ατόμου να προκαλέσει σωματική ή ψυχική οδύνη σε κάποιον άλλο. 

Ειδικοί και μη ειδικοί δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιθετικότητα. Τα ερωτήματα τους στρέφονται: 
α) Πώς εξηγείται αυτό το ψυχικό φαινόμενο, δηλ. από πού προέρχεται, 

β) Πώς εξελίσσεται και με ποιούς τρόπους εκφράζεται, 
γ) Ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, δηλ. πώς λειτουργεί και,

6] άν και πότε μπορούμε να προλάβουμε ή να επέμβουμε έτσι -σε ατομική και ευρύτερα σε ομαδική βάση-
ώστε να αποφύγουμε μιά άμεση απειλή.
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Κοινωνιολογικό Θέμα
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η μελέτη των αιτιών της επιθετικότητας είναι ένα από τα παλαιό- 

τερα έργα της ψυχολογίας. Ποιές είναι καταρχήν όμως οι κυριότερες 

απόψεις πάνω στην έννοια της επιθετικότητας, οι τρόποι έκφρασής της 

και η λειτουργία της.

1. Οι κυριότερες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα εί

ναι ένστικτο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του επιθετικός 

είναι:

α) η ψυχαναλυτική IS. FREUD κ.ά.)

Εδώ υποστηρίζεται ότι η επιθετικότητα είναι το τελικό αποτέλεσμα 

του ενστίκτου του θανάτου, το οποίο είναι το αντίθετο με μιό άλλη 

τάξη ενστίκτων, που ονομάζονται ένστικτα ζωής. Τα επιθετικό ένστικτα 

είναι μία ειδική κατηγορία ενστίκτων και γεννιώμαστε με αυτό. Η 

σύγκρουση μεταξύ των δύο τάξεων των ενστίκτων είναι επίσης έμφυτη 

στην ανθρώπινη φύση.

β) η ηθολογική (LORENZ, TINBERGEN Κ.ά.)

Οι μελετητές της συμπεριφοράς των ζώων, κυρίως βιολόγοι και 

ζωολόγοι, βγάζουν το συμπέρασμα ότι η επιθετικότητα είναι επακό

λουθο ενός αγωνιστικού ενστίκτου, που με τον καιρό αυτόματα αυξά

νεται, όταν στο περιβάλλον υπάρχει έλλειψη "ευκαιριών" και ο άνθρω

πος Ιή το ζώοΙ δεν έχει τη δυνατότητα να βρει' διέξοδο, δεν έχει πε

ριθώρια λύσεων σε διάφορες αντίξοες καταστάσεις ή σε προβλήματα 

του εσωτερικό.

Αυτές λοιπόν είναι οι δύο βασικές θεωρίες, που υποστηρίζουν ότι 

η επιθετικότητα είναι "ένστικτο" και ο άνθρωπος είναι από τη φύση του 

επιθετικός.

Δεν μπόρεσαν όμως οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών να μας 

δώσουν καμμία απόδειξη γι' αυτό το υποτιθέμενο αυτόνομο ένστικτο 

της επιθετικότητας, που το φέρνουμε φυλογενετικό μέσα μας από την 

γέννησή μας. Οι θεωρίες όμως αυτές διαδόθηκαν ευρύτατα και έχουν 

πολλούς υποστηρικτές. Αυτό δείχνει πως ο άνθρωπος θέλει να πιστέ

ψει ότι είναι ανεύθυνος για το "κακό", για τους πολέμους, τη βία και 

τις απάνθρωπες πράξεις. Γι' αυτό αναζητά ανάμεσα στους υποστηρι- 

κτές της κληρονομικότητας τους θεωρητικούς-επιστημονικούς συνηγό

ρους, που λένε πως υπάρχει "εκ γενετής" το ένστικτο της επιθετικό

τητας, υπάρχουν δηλαδή ισχυρές δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο, που 

τον ωθούν να κάνει το κακό.

2. Μία άλλη εξήγηση της επιθετικότητας έδωσε η πολιτισμική 

σχολή της ψυχιατρικής (Ε. FROMM, Κ. HORNEY).

Σύμφωνα με την σχολή αυτή, η επιθετικότητα είναι το αποτέλεσμα 

της φυσιολογικής αντίδρασης του ατόμου στην "ματαίωση" (FRUSTRA

TION), στην απογοήτευση και εξαρτάται από το κοινωνικό περιβάλλον, 

όπου ζε ί το άτομο. Εδώ διατυπώνεται η άποψη ότι η τόση του ανθρώ

που για εξέλιξη, ωρίμανση και αναπαραγωγή αποτελούν μέρος της φυ

σιολογικής του εξέλιξης. Οταν για οποιονδήποτε λόγο παρεμποδιστεί 

αυτή η εξέλιξη, ο άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί εχθρότητα ή επιθε

τικότητα ασυνείδητα ή συνειδητά, την οποία μπορεί να εκφρόσει με 

διάφορους τρόπους. Η θεωρία της έκλυσης της επιθετικότητας ύστερα 

από "ματαίωση", μοιάζει πολύ με τις παραπάνω απόψεις. Σύμφωνα με 

την θεωρία αυτή, η επιθετικότητα είναι δευτερογενές αποτέλεσμα που 

προέρχεται από την παρεμπόδιση και την ματαίωση μιας σκόπιμης πρά

ξης του ατόμου.

Οι δύο σχολές, η θεωρία των ενστίκτων και η θεωρία της επιθετι

κότητας σαν απόρροια της "ματαίωσης", έχουν πάρα πολλά κοινά με

ταξύ τους. Επειδή η ματαίωση ή παρεμπόδιση σκοπών ή επιθυμιών είναι 

συνεχής, οι άνθρωποι έχουν συνεχώς στον ψυχικό-συναισθηματικό 

τους κόσμο ένα μεγάλο ποσοστό επιθετικής ενέργειας, που από καιρού 

σε καιρό πρέπει να εκκενωθεί.

3. Μία άλλη εξήγηση της επιθετικότητας έδωσε η Θεωρία του 

SCHACHTER 11962), που αφορά την σχέση διέγερσης του φυσιολογι

κού συστήματος και συνειδητοποίησης των συναισθημάτων. Δηλαδή κά

τω από μιό γενική κατάσταση διέγερσης, τα συναισθήματα επηρεάζο

νται από τα συγκεκριμένα ερεθίσματα. Επίσης, όσο πιό έντονη είναι η 

διέγερση τόσο πιό εύκολα επηρεάζεται από εξωτερικό ερεθίσματα, 

π.χ. σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, οι φίλαθλοι είναι σε μιό έντονη κα

τάσταση διέγερσης, επειδή ενθουσιάζονται από το παιχνίδι θέλουν να 

κερδίσει η ομάδα τους κ,λπ. Αν συμβεί κάποιο λάθος του διαιτητή με 

συνέπεια ορισμένοι θεατές να συμηεριφερθούν επιθετικό, τότε οι υ

πόλοιποι θεατές, επειδή βρίσκονται οι ίδιοι σε μιό κατάσταση διέγερ

σης, μπορεί και αυτοί να συμηεριφερθούν επιθετικό.

Α. Η κοινωνική θεωρία της μάθησης I BANDURA, WALTERS), μπο

ρεί να εξηγήσει επαρκώς το φαινόμενο της επιθετικότητας. Η θεωρία 

αυτή υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δεν έρχεται στον κόσμο με επιθετικό 

ένστικτα ή μηχανισμούς, αλλά ότι η επιθετική συμπεριφορά μαθαίνεται 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Μ ε παρατήρηση ή μίμηση, 

μέσω της δύναμης που ασκούν τα "πρότυπα", μαθαίνει ο άνθρωπος το 

πιό μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη 

μάθηση επιθετικής συμπεριφοράς. Μόνο λοιπόν βλέποντας, παρατηρώ

ντας ή μιμούμενοι επιθετική συμπεριφορά και αργότερα, στην κατάλ

ληλη ευκαιρία, αντιδρούμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ατομικές δια

φορές στην έκφραση της επιθετικότητας. Ορισμένα άτομα δεν είναι 

ιδιαίτερα επιθετικό. Τα κορίτσια είναι λιγώτερο επιθετικό από τα αγόρια. 

Οι γυναίκες, αντίστοιχα, είναι λιγότερο επιθετικές από τους όνδρες. Ε

δώ όμως χρειάζεται μία διευκρίνηση: η φυσική-σωματική επιθετικότητα 

που εκφράζουν οι γυναίκες είναι σαφώς μικρότερη από των ανδρών. 

Στην έκφραση της λεκτικής επιθετικότητας, δεν είναι σίγουρο ότι υ

πάρχει διαφορά μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Η διαφορά στην 

επιθετικότητα μεταξύ των φύλων, οφείλεται σε αξίες της κοινωνίας 

και επίσης στην κατανομή των ευθυνών στον άνδρα και στην γυναίκα, 

που βασίζεται στις διαφορές των σωματικών τους ικανοτήτων.

Έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, έδειξε ότι η μόρφωση παίζει καθο

ριστικό ρόλο στον τρόπο της έκφρασης της τιμωρίας των γονέων στα 

παιδιά τους. Η μόρφωση είναι στενό συνδεδεμένη με την κοινωνικο-οι- 

κονομική τάξη της οικογένειας. Σε πολλές χώρες έχει βρεθεί ότι οι 

γονείς των χαμηλοτέρων κοινωνικο-οικονομικών τάξεων τείνουν να 

χρησιμοποιούν σωματική βία και επίσης να είναι επιθετικοί σωματικό. 

Αντίθετα, οι άνθρωποι από τα πιό ψηλό κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα 

έχουν την τόση να μην εκφράζουν την επιθετικότητα τους σωματικά 

και προτιμούν να την εκφράζουν λεκτικό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα 

στοιχεία σε μια κοινωνία που καθορίζουν τη μορφή της έκφρασης της 

επιθετικότητας. Διαπολιτιστικές έρευνες έχουν δείξει τον καθοριστικό 

ρόλο των αξιών διαφόρων φυλών και εθνών στη διαμόρφωση της προ

σωπικότητας. Σε κοινωνίες όπου δεν υπάρχουν επιθετικό πρότυπα και 

οι συμπεριφορές που μειώνουν ή πληγώνουν σωματικό ή ψυχικό τον 

άλλον άνθρωπο απορρίπτονται, δεν εμφανίζεται επιθετικότητα. Σε άλ

λες κοινωνίες, όπου η επιθετικότητα συμβαδίζει με κοινωνική άνοδο 

και επιβραβεύεται, η επιθετική συμπεριφορά είναι διάχυτη και "ρυθμίζει" 

τις ανθρώπινες σχέσεις. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. BANDURA. A  WALTERS R.: SOCIAL LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT.
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ I.: Εξελικτική ψυχολογία.

3. LORENZ K.: ON AGGRESSION.

4. ΓΕΟΡΓΑΙ Δ.: Στοιχεία κοινωνικής ψυχολογίας.
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Επιστημονική Αστυνομία

Ελεγχος αυτοκινήτων 
από τον αριθμό πλαισίου

του Αστυνόμου A

Πολλές φορές οι αστυνομικοί βρίσκονται στην υπηρεσιακή ανάγκη 

να ελέγξουν τόσο τους οδηγούς των οχημάτων όσο και τα ίδια τα 

οχήματα, είτε αυτά κυκλοφορούν είτε αυτά βρίσκονται σταθμευμένα 

σε σταθμούς δρόμους ή συνεργεία.

Ο καλός έλεγχος προϋποθέτει γνώση των τεχνικών χαρακτηριστι

κών των αυτοκινήτων και των εγγράφων των αυτοκινήτων που καθορί

ζονται από το Νόμο. Στη χώρα μας τα οχήματα (επιβατηγό αυτ/τα, φορ

τηγά, λεωφορεία και μοτ/τεςΙ ταξινομούνται και είναι εφοδιασμένα με 

πινακίδες κυκλοφορίας και με άδεια κυκλοφορίας.

Οι πινακίδες είναι ένας τρόπος αναγνώρισης των οχημάτων και χο

ρηγούνται από την αρμόδια Δ/νση Συγκοινωνιών της Νομαρχίας της κα

τοικίας του ιδιοκτήτη και είναι συνδιασμός γραμμάτων και αριθμών.

Η άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ίδια Δ/νσηείναι ένα έγ

γραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη των προϋποθέσεων του Νόμου, οι 

οποίες νομιμοποιούν την κυκλοφορία του οχήματος, πιστοποιεί την κυ

κλοφορία του και επιτρέπει την αναγνώριση του οχήματος.

Στην άδεια αυτή εμφανίζονται: Τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιο

κτήτη - κατόχου, η μάρκα και ο τύπος του οχήματος, ο αριθμός πλαι

σίου, ο αριθμός κινητήρα, το έτος καταχώρησης, η ημερομηνία έκδοσης 

και φέρει σφραγίδα της υπηρεσίας έκδοσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου είναι: ο αριθμός 

πλαισίου, ο αριθμός κινητήρα, οι διαστάσεις, το βάρος, το κιβώτιο τα

χυτήτων, ο αριθμός θέσεων, ο τύπος φρένων και ο τύπος ελαστικών

Από τα ανωτέρω χαρακτηριστικό θα σταθούμε στον αριθμό πλαι

σίου, ο οποίος αποτελεί το πλέον σημαντικό και το ακριβέστερο μέσο 

αναγνώρισης του αυτοκινήτου. Αποτελείται από συνδυασμό γραμμάτων 

και αριθμών (17 συνολικό κωδικοποιημένα στοιχεία σήμερα), που απο- 

δεικνύουν τεχνικό στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό σειράς του.

Οι εμφανείς θέσεις του αριθμού πλαισίου είναι σε διάφορα σημεία 

του αμαξώματος και εξαρτώνται από τη μάρκα και τον τύπο του αυτο

κινήτου. Παλαιότερα ήταν τοποθετημένος σε πινακίδιο αλλά σήμερα για 

λόγους ασφαλείας χαρόσσεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επίσης πολλές εταιρείες αυτοκινήτων για λόγους ασφαλείας χαράσ- 

σουν αριθμούς πλαισίου και σε κρυφά σημεία τα οποία γνωρίζουν οι 

κατασκευαστές και οι αντιπρόσωποι αυτών σε κάθε χώρα. π.χ. η MER

CEDES έχει το κρυφό πλαίσιο στο κάθισμα του οδηγού. Για πληρέστερη 

ενημέρωση και διευκόλυνση στους ελέγχους από τους συναδέλφους 

παραθέτω τρεις πίνακες στους οποίους εμφαίνονται οι θέσεις των α

ριθμών πλαισίου για κάθε μάρκα και τύπο (μοντέλο) αυτοκινήτου.

Νομική αντιμετώπιση 
του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου

Ο αριθμός πλαισίου χαρακτηρίζεται ως έγγραφο υπό την έννοια του 

άρθρου 13 στοιχ. γ' του Π.Κ. και ειδικώτερα ως σημείο. Ετσι η αφαίρεση 

του αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου και η τοποθέτησή του - ενσωμάτωσή 

του σε άλλο αυτοκίνητο καθώς και η παραποίηση ή αλλοίωση αυτού 

αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις περί πλαστογραφίας του άρ

θρου 216 του Π.Κ. Το άρθρο αυτό απορροφά το άρθρο 85 του Ν. 

2094/92 Κ.Ο.Κ. Σύμφωνα με αυτό όποιος κάτοχος οχήματος παραποιεί 

ή εξαφανίζει ή όποιος ενεργεί την παραποίηση ή αλλοίωση τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός μηνός και με οριστική αφαίρεση 

της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Δημήτριου Τριγάζη

Υπάρχει ο δόλος αλλά δεν υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο του 

άρθρου 216 Π.Κ. σύμφωνα με το οποίο σκοπός του υπαιτίου είναι με 

τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου πλαισίου να παραπλανήσει άλλον 

για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Το άρθρο 216 

καλύπτει το αντικειμενικό στοιχείο του εγκλήματος του άρθρου 85 του 

Κ.Ο.Κ. χωρίς να συμβαίνει το αντίθετο και απειλεί βαρύτερη ποινή κατά 

του δράστη. Μάλιστα η πλαστογραφία του αριθμού πλαισίου χαρακτη

ρίζεται κακουργηματικής μορφής.

Με την παρ. 1 όρθρ. 4 Ν. 1567/85 προστέθηκε και δέκατη περίπτω

ση στο άρθρο 100 παρ. 2 του Τελωνιακού Κώδικα, σύμφωνα με την 

οποία η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση αριθμού πλαισίου αυτο

κινήτου και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, ενσωμάτωση κ.λπ. 

σε άλλο αυτοκίνητο, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί φόροι και δα

σμοί θεωρείται λαθρεμπορία.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 569/88 απόφαση του Αρείου Πάγου ΙΠοιν. 

Χρον. ΛΘΊ η ανωτέρω διάταξη του Τελωνιακού Κώδικα αναγνωρίζεται 

ως ειδική έναντι του άρθρου 216 και προκειμένης φαινομένης κατ' ι

δέαν συρροής ο ειδικός νόμος επικρατεί κατά την αρχή της ειδικότη

τας. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η διάταξη του άρθρου 216 Π.Κ. 

απορροφά τη διάταξη του Τελωνιακού Κώδικα.

Στην πράξη όμως οι υπαίτιοι παραπέμπονται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 216 του Π.Κ. για πλαστογραφία και την περίπτωση Γ της παρ. 

2 του άρθρου 100 του Τελωνιακού Κώδικα για λαθρεμπορία. Τα δύο 

αυτά εγκλήματα είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα και αυτοτελή, 

διότι συγκροτούνται από διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία και τελούν 

σε πραγματική συρροή. Αλλωστε διαφορετικό έννομο αγαθό προσβάλ

λουν το καθένα από αυτά. Η πράξη της λαθρεμπορίας προσβάλλει τα 

δικαιώματα του Δημοσίου για την είσπραξη των δασμών που αναλογούν 

στο πλαστό αυτοκίνητο, η δε πράξη της πλαστογραφίας προσβάλλει 

την ασφάλεια των συναλλαγών και της γνησιότητας των εγγράφων 

(σχετ. 921/87. Α.Π. 209/85 κ,ά.)

Εάν προκύψει η προέλευση του αυτοκινήτου και πρόκειται για αυτο

κίνητο με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και είναι αυτό προϊόν 

κλοπής ή υπεξαίρεσης, απαγγέλεται κατηγορία εκτός της πλαστογρα

φίας και λαθρεμπορίας και για τα αδικήματα αυτά.

Διαπίστωση παράνομης επενεργειας 
στον αριθμό πλαισίου ή κινητήρα του οχήματος

Η διαπίστωση οποιοσδήποτε επέμβασης στον αριθμό πλαισίου ή κι

νητήρα ενός υπόπτου οχήματος γίνεται ύστερα από εξέταση - έλεγχο: 

α. Των τεχνικών της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, 

β. Των αντιπροσωπειών των αυτοκινήτων, 

γ. Ιδιωτικών εταιρειών με ηλεκτρονικό τρόπο (ακτινογραφία) και,

6. Του Τμήμ. Εργαστηρίων της ΔΕΕ, όπου με χημικό τρόπο επανεμ

φανίζεται ο αποξεσθείς ή αποσβεσθείς με μηχανικό τρόπο αριθμός.

Η περίπτωση αυτή είναι η πλέον αξιόπιστη και με φωτογράφιση πι

στοποιείται ο προηγούμενος αριθμός. Η δε έκθεση πραγματογνω

μοσύνης αποτελεί αδιάσειστο στοιχείο της δικογραφίας αποδεκτό από 

τη δικαιοσύνη.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας του αυτοκινήτου πολλές φορές γί

νεται σωρευτικά και με τους τέσσερες τρόπους εκτός εάν το αίτημά 

μας απαντηθεί κατηγορηματικά από τη μία των παραπάνω υπηρεσιών.Π
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Επιστημονική Αστυνομία

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ALFA ROMEO
33 (111
75 (71
164 Π)
AUDI
80 - 90 - Coype (101
100 - V8 (31
BMW
316 - 318 - 320 - 324 - Z1 131
520 - 535 - M3 - M5 - 730 - 735 - 750 - 850 1101
CITROEN
A X - B X - C X  (II
XM  131
ZX 1121
FIAT
126 - Panda - Uno - Duna - Tipo - Tempra - Croma (II
FORD
Fiesta - Escort - Orion - Sierra - Scorpio (51
HONDA
Civic - Concerto - Accord - Prelude - NSX - Shuttle (31
HYUNDAI
Pony - S Coupe - Stellar - Sonata (31
LADA
2105 - 2107 - 2104 131
Samara (11
LANCIA
Y10 121
Delta - Dedra - Thema (II
MAZDA
121 - 323 - 626 - RX 131
MERCEDES
Ολα τα μοντέλα εκτός σειράς "S ' 1121
Σειρά "5" 141
MITSUBISHI
Space Wagon 131
NISSAN
Micro - Primera - 200 - 300 131
OPEL
Ολα τα μοντέλα (51
PEUGEOT
205 - 405- 605 (31
309 - 505 111
RENAULT
Super 5 (11
Clio - 19 - 21 - 25 (121
ROVER
Mini - 820 - 827 - 825 (10)
1 1 1 - 1 1 4 - 2 1 4 - 2 1 6 - 4 1 6  (31
SEAT
Marbella 1161
Ibiza - Malaga (11
Toledo (101
SCODA
136 - Favorit (12)
SUBARU
Justy - L 1,8 - legacy - XT (31
SUZUKI
Swift 131
TOYOTA
Corolla - Celica - Supra (101
VOLKSWAGEN
Polo 1101
Golf - Jetta - Passat - Corrado 131
VOLVO
440 - 460 - 480 (101
240 (191

S3

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ
DAIHATSU
Feroza - Rocky 111
ISUZU
Trooper I7I
JEEP
Wrangler (2)
Cherokee (4I
Renegade I3I
LAND ROVER
Defender - Discovery - Range Rover I3I
MITSUBISHI
Pajero I6I
NISSAN
Terrano - Patrol (3)
SUZUKI
Samurai I3I
Vitara (2)
TOYOTA
Land Cruiser - 4 Punner - Hilux (2I

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ASTRA
Ολα τα μοντέλα (1)
OAF
Ολα τα μοντέλα (1)
FIAT
Ducato (8)
FORD
Ολα τα μοντέλα (1)
IVECO - FIAT
Ολα τα μοντέλα (1)
MAGIRUS
Ολα τα μοντέλα (1)
MAN
Ολα τα μοντέλα (1)
MERCEDES
MB 100 D (9)
208D-210D-210-308D-310D-408D-41OD-410-207-209-307-309-407-409 (7)
Ολα τα άλλα μοντέλα (1)
NISSAN
Vanette 15)
SCANIA
Ολα τα μοντέλα (1)
VOLVO
Ολα τα μοντέλα (1)
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Λίμνη Ευβοίας, 
το αρχαίο "Ελΰμνιον"

Μια πανέμορφη, ολόδροση και ειδυλλιακή μικρή πολιτεία, 
με πολλαπλή φυσική ομορφιά και γραφικότητες, 

με δροσάτους αγέρηδες, Γραίγους και Μαϊστράλια, 

που καλοκαιρινά σκυταλοδρομούν πάνω της 

χαϊδεύοντας τις κεραμιδένιες σκεπές 

και σφυρίζοντας τα παλιά παραμύθια της.

Μια γόησσα που καθρεφτίζεται 
στα πρασινογάλανα νερά του Ευβοϊκού 

και μοιάζει σα ζωγραφιά στημένη 

στην άκρη της όμορφης θάλασσας.
Μια νεράιδα που μαγεύει τον κάθε επισκέπτη 

και τον κάνει στη φεύγα του να ψυθιρίζει το λαϊκό δίστιχο: 
"Μισεύω και αποχαιρετώ τη Λίμνη την καημένη, τα πόδια 

μου πάνε μπροστά κι ο νούς μου πίσω μένει".

Σύντομη ιστορική αναδρομή
Η σημερινή Λίμνη Ευβοίας, το αρχαίο "Ελύμνιο" μνημονεύεται από 

πολλούς αρχαίους συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Ομηρος, ο Στρά

βωνος, ο Αριστοφάνης και ο Θουκυδίδης.

Κατά τη μυθολογία, στο "Ελύμνιο" έγιναν οι γόμοι του Δία και της 

Ηρας, γι' αυτό αποκαλείται και νυμφικό. Το 426 π.Χ. πιθανόν καταστρά

φηκε από τους σεισμούς μαζί με τις κοντινές προς αυτό πόλεις Αιγαίς 

και Ωροβίαι. Αργότερα ξαναφαίνεται τον 3ο π.Χ. αιώνα, ακμάζει τον 5ο 

και 6ο μ.Χ. και μέχρι τον 9ο, διανύει μια περίοδο ακμής ησυχίας και 

προόδου. Την περίοδο αυτή έχει χτιστεί και η Παλαιοχριστιανική Βασι

λική στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό εκκλησάκι της Ζωοδόχου 

Πηγής στο οποίο σώζονται ψηφιδωτά ημικυκλικής αψίδας.

Το 900 μ.Χ. καταστρέφεται από κουρσάρους πειρατές. Αργότερα 

ξαναχτίζεται στην τοποθεσία Καστριά, απομακρισμένη από την παραλία 

για λόγους ασφαλείας. Στα μέσα του 13ου αιώνα εγκαταστάθηκαν στο 

Ελύμνιο νησιώτες από τη Σκόπελο και τη Λήμνο και άρχισε να ενισχύεται 

η οχύρωση της πόλης. Το 1562 γίνεται μια νέα εγκατάσταση νησιωτών 

από τη Σάμο που ασχολούνται με τη ναυτιλία και το εμπόριο.

Το Ελύμνιο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην επανάσταση του 1821. 

Κατά την περίοδο αυτή έδωσε πολλά στον απελευθερωτικό αγώνα του 

Ευβοϊκού λαού αναδεικνύοντας τον Εθνικό Ηρώα καπετάνιο Αγγελή Γω- 

βιό, που γεννήθηκε στη Λίμνη το 1780. Πήρε μέρος στη μάχη στο Χάνι 

της Γραβιάς και τον Ιούνιο του 1821 αναλαμβάνει τη διοίκηση των επα- 

ναστατημένων Βορειοευβοιωτών. Σκοτώθηκε στα Βρυσάκια, στη θέση 

Δυο Βουνά, της Καστέλλας - Ευβοίας στις 28-3-1822. Η προσφορά της 

Λίμνης ήταν επίσης πολύ σημαντική και στον από θάλασσα διεξαγόμενο 

αγώνα, εξοπλίζοντας τα πρώτα πολεμικά πλοία στο νησί.

Την περίοδο, από το 1834 έως το 1888, η πόλη διανύει μία καινούρ

για εποχή ανάπτυξης. Οι κάτοικοι συνεχίζοντας τον πατροπαράδοτο δε

σμό τους με τη θάλασσα, ανέπτυξαν εμπορικές συναλλαγές με τα λι

μάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου την Τεργέστη της Ι

ταλίας και την Οδησσό της Ρωσίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μια 

από τις σημαντικότερες ναυτικές πόλεις της Ελλάδας. Η ναυτική παρά

δοση συνεχίζεται και σήμερα με τη συμμετοχή του 60% των κατοίκων 

της Λίμνης στο έμψυχο δυναμικό της εμπορικής μας ναυτιλίας.

Στην τελευταία δοκιμασία του Ελληνικού λαού από τους Γερμανούς 

κατακτητές την περίοδο 1941-44, ο περήφανος λαός της Λίμνης μη α- 

ντέχοντας κατακτητές ανέπτυξε πλούσια αντιστασιακή δράση. Λιμνιώ- 

τισσα ήταν και η "Μπουμπουλίνα της αντίστασης" Λέλα Καραγιάννη, που 

η μητέρα της καταγόταν από τη γενιά της ηρωίδας της Ελληνικής Επα

νάστασης Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Παντρεμένη και μητέρα επτά 

παιδιών δεν δίστασε να αναλάβει δράση κατά των Γερμανών, από τους 

οποίους εκτελέστηκε στις 8-9-1944 στο Χαϊδάρι.
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Η Λίμνη σήμερα
Τα χρόνια που πέρασαν, άλλαξαν και αλλάζουν την όψη της πόλης. 

Νέοι δρόμοι, νέα κτίρια κυρίως από μπετόν, αλλοιώνουν το περιβάλλον. 

Δίπλα όμως σ ' αυτές τις νέες οικοδομές που ξεπετάγονται πλάι σ' όσα 

παλιό απόμειναν που δεν κατάφερε να τα φθείρει ο χρόνος ή οι άν

θρωποι, μένουν κάτι σκαλιστά μάρμαρα, κάποιες λαξεμένες γωνιές, κά

ποιες απλές πέτρες, που μιλούν για κάποια άλλη εποχή που έζησαν και 

δημιούργησαν οι κάτοικοι αυτής της κωμόπολης.

Τα στενά σοκκάκια, τα κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο νησιωτικά 

σπίτια της παραλίας, οι μακρόστενες πόρτες με το χαρακτηριστικό 

φεγγίτη στο πάνω μέρος, κάθε μέρα που περνάει αντικαθίστανται από 

άλλα αντικείμενα και σχέδια πιο "μοντέρνα". Παρ' όλα αυτά ένας σημα

ντικός αριθμός κατοικιών δανείζονται πολλά μορφολογικά στοιχεία 

χρησιμοποιημένα έτσι, που να δένονται με το περιβάλλον και να μην 

αλλοιώνουν την παραδοσιακή μορφή της πόλης.

Σήμερα η Λίμνη, μια υπό εξέλιξη τουριστική κωμόπολη, έχει πολλά 

να τους παρουσιάσει. Αγνωστα -στο ευρύ κοινό- προϊστορικά τεκμήρια, 

απομεινάρια από τις δύο ονομαστές και χαμένες στο χάος των χρόνων 

αρχαϊκές της προγονικές πολιτείες Αιγές και Ελύμνιον, Βυζαντινά Μο

ναστήρια απ' τα αρχαιότερα της Ελλάδας στη θέση Ομηρικών ιερών, 

πλήθος μικρά ταπεινά ξωκλήσια και μια νησιώτικη παραδοσιακή δόμηση 

που συνεχίζει σημαντικά να διατηρείται. Κι ακόμη έχει να προσφέρει 

από την "ανεξάντλητη δεξαμενή" της διαχρονικής της παράδοσης, 

πλήθος ιστορίες, μύθους και θρύλους.

Η προτομή του Ηρώα του 1821 Αγγελή Γωβιού, κοσμεί την κεντρική 

πλατεία της Λίμνης. Το παραπλεύρως κείμενο επίσης ηρώο, αφορά 

τους πεσόντες μαχητές της Λίμνης στους πολέμους 1912,1940-41 και 

1947-49. Στον παραλιακό δρόμο της πόλης υπάρχει και το ηρώο με την 

προτομή της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης Λέλας Καραγιάννη. Στην 

παραλία τέλος, δίπλα στη θάλασσα, στέκει ακίνητος ο αφανής ναύτης, 

τριγυρισμένος από τα κανόνια των ιστιοφόρων της επανάστασης, ατε

νίζοντας στο πέλαγος το ένδοξο παρελθόν της ναυτιλόμενης Λίμνης.

Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης
Το Αστυνομικό Τμήμα της Λίμνης, στεγάζεται σε κτίριο που κατα

σκευάστηκε το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (φωτογραφία κάτωΙ. 

Διατηρεί την παραδοσιακή του μορφή και αποτελεί ένα κομμάτι από το 

παραδοσιακό προφίλ της πόλης. Πρόκειται για νεοκλασικό οικοδόμημα 

το οποίο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. Η προφορική παράδοση λέει 

ότι είναι έργο του Αρχιτέκτονα Τσίλερ.

Με έντεκα άτομα οργανική δύναμη και με υπάρχουσα οκτώ, αντιμε

τωπίζει κυρίως προβλήματα Τροχαίας, Τουρισμού και Ναρκωτικών.

Τροχαία

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Λίμνης ανέρχονται σε 2.500 περίπου, ενώ 

τους καλοκαιρινούς μήνες τριπλασιάζονται. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 

δημιουργείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από την κίνηση των αυ

τοκινήτων, σε άμεση συνάρτηση βέβαια με τους λίγους και στενούς 

δρόμους που υπάρχουν. Ενας δρόμος διασχίζει την πόλη, ο οποίος φθά

νει μέχρι την παραλία της και δέχεται σχεδόν όλο το φόρτο κυκλοφο

ρίας των οχημάτων με αποτέλεσμα σε καθημερινή βάση να δημιουρ- 

γείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τουρισμός

Ο Τουρισμός δημιουργεί κάποια σοβαρά προβλήματα κατά τη θερινή 

περίοδο. Οι πολλές και ωραίες παραλίες τόσο κοντά στην πόλη, όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύουν πολύ κόσμο που με κάθε τρό

πο προσπαθεί να εξασφαλίσει θέση κοντά στη θάλασσα. Οι παραλίες 

γεμίζουν σκηνές και τροχόσπιτα, το ίδιο και τα πευκοδάση που σε πολ

λά σημεία φθάνουν πλησίον της θάλασσας. Κάτω από κάθε δέντρο ένα 

τροχόσπιτο, μια σκηνή ή ένα αυτοκίνητο κατάλληλα διαμορφωμένο για 

τις ανάγκες των παραθεριστών. Το ανεξέλεγκτο κάμπινγκ δημιουργεί 

πολλά προβλήματα, κυρίως ρύπανσης των παραλιών, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν πολλά παράπονα και καταγγελίες.

Ναρκωτικά

Η καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών είναι πρόβλημα όχι αυτής καθ' 

αυτής της πόλης, αλλά της ευρύτερης περιοχής, με πλέον ευαίσθητο 

το χώρο της Στροφυλιάς (περιοχή Α.Σ. Αγίας ΑνναςΙ.

Η ολιγάριθμη δύναμη του Τμήματος δεν επαρκεί να καλύψει τα πό

σης φύσεως προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν και καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού, για τον 

έλεγχο του ανεξέλεγκτου κάμπινγκ, καθώς και για την πρόληψη και κα

ταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών.
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Εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής

Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος

Από τα πιο γνωστά στην Ελλάδα Μοναστήρια, με πλήθος επισκεπτών 

όλο το χρόνο. Ο Οσιος Δαυίδ γεννήθηκε στο σημερινό Κυπαρίσσι της 

Αταλάντης. Στο Μοναστήρι, που βρίσκεται 25 χλμ από τη Λίμνη κοντό 

στο χωριό Ροβιές, μέσα στο πευκοδάσος, υπήρχε μόνο η μικρή εκκλη

σία της Μεταμορφώσεως. Στο χώρο αυτό ερχόμενος ο Οσιος Δαυίδ 

το 1550 μ.Χ. ανήγειρε εκ θεμελίων τον ναό, τον εξωράϊσε και τον με

τέτρεψε σε μοναστήρι Ιφωτογραφία επάνω). Στο μοναστήρι εκτός από 

τα προσωπικά αντικείμενα του Οσίου φυλάσσονται και λείψανά του.

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου (Γαλατάκη)

Είναι χτισμένη στις απόκρημνες πλαγιές του όρους Κανδήλι (αρχαία 

Μάκιστος) πάνω στα αρχαία ερείπια του ναού του Ποσειδώνα, 9 χλμ 

από τη Λίμνη. Σύμφωνα με μια παράδοση, χτίστηκε τον 8ο μ.Χ. αιώνα. 

Μια άλλη άποψη η οποία και αυτή προέρχεται από την παράδοση, μας 

λέει ότι η Μονή χτίστηκε κατά τον 11 ο αι. από κάποιο ιδιοκτήτη μεγάλου 

ιστιοφόρου που είχε πέσει σε θαλασσοταραχή κάτω από το Καντήλι 

και σώθηκε με τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου. Επειδή δε καταγόταν 

από το Γαλατά της Κωνσταντινούπολης η Μονή ονομάστηκε "Γαλατάκη".

,,jwrrrftt+-
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Το εσωτερικό της Μονής κοσμούν θαυμάσιες αγιογραφίες. Στον πε

ρίβολο της Μονής και προς τα νότια, δεσπόζει ο μεγάλος Πύργος, ο 

οποίος χτίστηκε κατά την παράδοση από τον Οσιο Δαυίδ τον Γέροντα 

την περίοδο που η Μονή κινδύνευε από τους πειρατές.

Ναΐσκος Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσας)

Χτίστηκε το 1821 πάνω σε αρχαιολογικό χώρο από τη θρυλική Λι- 

μνιώτισα, τη θεία Λένη τη Μαναρίτσαινα. Κατά τις ανασκαφές που έ

κανε ο γνωστός καθηγητής βυζαντινολόγος Μανώλης Χατζηδάκης το 

1963, ανακαλύφθησαν σπουδαία ψηφιδωτά.

Ενοριακός Ναός Γέννησης της Θεοτόκου 

Μεγαλοπρεπής ναός που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης χτισμέ

νος πάνω σε βράχο. Χτίστηκε το 1837 και το 1879 κατασκευάζεται το 

Αιγαιοπελαγίτικο καμπαναριό της από το γνωστό τεχνίτη και γλύπτη Τη- 

νιακό Μαστρολουκά. Μέσα στο ναό φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα 

της Παναγίας της Λιμνιάς, έργο του Αποστόλου Λουκά.

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λίμνης
Ιδρύθηκε το 1975 μετά από εισήγηση ειδικών επιστημόνων του Υ

πουργείου Πολιτισμού που εκτίμησαν το περιεχόμενο και την ιστορική 

αξία των εγγράφων που αρχίζουν από το 1730. Από την ίδρυσή του 

μέχρι σήμερα έχει ταξινομηθεί μεγάλο μέρος των εγγράφων και υπο

λείπεται αρκετό ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί για να ανοίξει την πόρτα 

του στους ερευνητές. Αποτελεί εθνικό και τοπικό θησαυρό και είναι 

ένα μέσον διάσωσης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό, δωρεά της αείμνηστης Κατε- 

ρινιώς Φλώκου, γόνου μεγάλης ναυτικής οικογένειας της Λίμνης. Τα ε

γκαίνια του Μουσείου έγιναν το καλοκαίρι του 1993. Στις αίθουσες του 

Μουσείου φυλάσσεται ολάκερη η πολιτιστική κληρονομιά της Λίμνης.

Χρήσιμα τηλέφωνα
0227, Αστυνομία: 31.209, Δήμος: 31.215, Αγροτικό Ιατρείο: 32.222, 

Κέντρο Υγείας: 22.222, Φαρμακείο: 31.113-31.240, Δασαρχείο: 31.2180 

Επιμέλεια: ΑνΘ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας

ΟΠΤΙΚΑ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΟΙΓΤΙΚΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΛΣ

Παραλίες
Μπορείτε να πάτε στις πανέμορφες παραλίες Σπιάδα και Κοχύλι. 

Ακόμα πολύ όμορφα είναι στη Χρόνια και στον Αΐ'-Γιώργη, ενώ θαυ

μάσιο μπάνιο θα κάνετε και στις γραφικότατες Ροβιές

Γυαλιά Ηλίου 
& Σκελετοί οράσεως

PERSOL - ARMANI 
RAY-BAN - VUARNET 

GIANNI VERSACE 
POUCE - FERRE 
BYBLOS - STING

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΘΗΝΑ  

ΓΚΥΖΗ 14 
τηλ. 6422 758 fax 6453 338 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ 5 
τηλ. 0289 - 23646 fax 0289 23646

ΑΘΗΝΑ ■ ΜΥΚΟΝΟΣ - ATHENS - MYKONOS ■ ΑΘΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ATHENS
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Πίσω στα σπήλαια της πρωτόγονης επιβίωσης;
"Περιγελάσαμε χην οικογενειακή θαλπωρή σχο όνομα μιας απροσΒιόρισχης ευχυχι'ας 

από χην ελευθεριόχηχα χου έρωχα. Εγκαχαλείψαμε χην αναχροφή χων παιΒιών μας 

σχο όνομα ενός αχέλειωχου κυνηγιού για χον κρυμμένο θησαυρό χης "επιχυχίας".
Ξεχάσαμε χην αγάπη και χη θυσία σχο όνομα χης βίας, χης εξουσίας, χης επικυριαρχίας, χου λόγου, 

χων κινήσεων σκακιέρας (εκεί όπου θυσιάζονχαι χα πιόνια}.
Χρόνια νομίζαμε όχι χρέχαμε με χον φρενήρη καλπασμό χης χεχνολογίας, ενώ η υπαρξιακή μας μοναξιά και η αγωνία

μάς είχαν οΒηγήσει πίσω σχα σπήλαια χης πρωχόγονης επιβίωσης.
Κανείς πια Βεν καχαλαβαίνει κανέναν και κανείς 6εν θέλει να καχαλάβει χίποχα.

Η "μάσκα" χου νεαρού γενεοκχόνου Βεν έκρυβε χη "σκοχεινή πλευρά" χης Βιχασμένης προσωπικόχηχάς χου. 
ΑναΒεικνύει χην "κρυμμένη νχροπή" χου 6ικού μας πολιχισμού. Θα θρέψουμε αυχό που σπείραμε.

Πολύ αίμα και πολύ show. Χωρίς Βιάκριση και χωρίς (ανχ)απόκριση".

Αυτή ήταν η σκληρή δήλωση του Καθηγητή Εγκληματολογίας στο Δη- 

μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ. Γιάννη Πανούση, απάντηση στο πρω

τοφανές διπλά έγκλημα που συγκλόνισε πρόσφατα την Κατερίνη αλλά 

και το Πανελλήνιο. Δράστης ένας 15χρονος, που αφού φόρεσε την α

ποκριάτικη μάσκα, παραφύλαξε, μαχαίρωσε δέκα φορές τον πατέρα 

του, έκοψε την καρωτίδα της μάνας του, περιέλουσε τα πτώματα με 

οινόπνευμα, έβαλε φωτιά, δεν τα κατάφερε, έπλυνε τα χέρια του και 

μετά κοιμήθηκε στο διαμέρισμα του θείου του.

Όλοι μείναμε άναυδοι, τρομαγμένοι, λες και οι τιθασσευμένες από 

αιώνες πολιτισμού σκοτεινές δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής απελευ

θερώθηκαν ξαφνικά. Όλοι μας αρχίσαμε να αναρωτιώμαστε πώς μπορεί 

να έγινε κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι τα έβαλαν με την τηλεόραση, η 

οποία, όχι άδικα ως ένα βαθμό, βάλλεται όλο και συχνότερα τον τε

λευταίο καιρό. "Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθε ο Τάσος. Μάλλον ε

πηρεάστηκε από την τηλεόραση", είπε κάποιος συμμαθητής του.

"Φταίνε το άθροισμα απεριόριστου χρόνου κατανάλωσης φαντασια- 

κών εικόνων, η αλόγιστη χρήση του τηλεκοντρόλ, η απομόνωσή μας και 

ο κυνισμός μας. Εικόνες παντού. Εικόνες απλησίαστες, φανταστικές, λα

χταριστές. Εικόνες ενός πλαστού κόσμου", έγραψε στα ΝΕΑ (31-3-951 

ο κ. Δημήτρης Δανίκας παραλληλίζοντας το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα 

με το "βίντεο του Μπέρι", ενός 13χρονου βιεννέζου, που κατατεμάχισε 

μπρος στη βιντεοκάμερά του συνομήλικη φίλη του.

Αν και το δραματικό αυτό γεγονός κάθε άλλο παρά προσφέρεται 

σε εύκολες ερμηνείες, εντούτοις θα επιχειρήσουμε -με επιφύλαξη βέ

βαια- να καταγράψουμε δηλώσεις ειδικών που είδαν το φως της δη

μοσιότητας τον κρίσιμο χρόνο, αποβλέποντας όχι τόσο στην εξήγηση 

των αιτίων όσο στον προβληματισμό των αναγνωστών μας. Θα πρέπει 

όλοι μας να νιώσουμε υπεύθυνοι για τη γονεοκτονία της Κατερίνης. Ο 

εφησυχασμός της κοινωνίας μας ίσως να ήταν εκείνος που όπλισε το 

χέρι του μικρού Τόσου.
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Η διατυπωμένη, και κοινά παραδεδεγμένη, από δεκατίες αρχή πως 

Γη κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα και ο εγκληματίας το εκτελεΓ μας 

οδηγεί συχνά στην εύκολη λήθη τέτοιων γεγονότων. Ο καθένας μας 

αγωνίζεται να διαλάθει από τις Ερινύες που τον καταδιώκουν. Το ίδιο 

και η κοινωνία. Μόνο αν σταθούμε με παρρησία απέναντι στις ευθύνες 

μας ως άτομα και ως κοινωνία υπάρχει ελπίδα να μεταμορφώσουμε 

τις Ερινύες που βασανίζουν την ψυχή μας σε Ευμενίδες. Τότε μόνον θα 

αποτρέψουμε την υπαρξιακή μας μοναξιά και αγωνία από το να μας 

πισωγυρίσουν στα ερέβη της πρωτόγονης ψυχής.

Ηταν κάποιος άλλοι;

όταν Βιέπραττε το διπλό έγκλημα;

Ύονεοκτονία το απόλυτο έγκλημα. Το έγκλημα όπου παραβιάζει ό

λους τους θεμελιώδεις νόμους της φύσης και της κοινωνίας. Γ ί αυτό 

και γεμίζει αποτροπιασμό, δέος και φόβο", έγραφε η κ. Φωτεινή Τσα- 

λίκογλου, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου.1 Γ ί αυτό και η συλ

λογικό άμυνα συνήθως είναι η ψυχιατρικοποίηση του δράστη. Η χρήση 

της παραφροσύνης σαν μαγικού εργαλείου μετατροπής του ακατανόη

του σε κατανοητό.

Το έκανε επειδή είναι τρελός". Και το ανείπωτο γίνεται ρητό και ο 

φόβος καταλαγιάζεται. Ο φόβος του δυσεντόπιστου σκοταδιού που ε

νεδρεύει μέσα μας. Το έκανε επειδή είναι τρελός". Και έτσι αποδίδο

νται ‘τω παθολογικό τα παθολογικά, και τω υγιεί τα υγιό".

Οι θεές Μανία και Λύσσα ήσαν υπεύθυνες για τους μαινόμενους της 

αρχαιότητας. Σήμερα τα κακά πνεύματα έχουν μεταβαπτιστεί Ονομά

ζονται "ψυχωσική συνδρομή", "σχιζοφρένεια", "ψυχοπαθητική προσω

πικότητα". Ο εμπειρογνώμων προφανώς σε λίγο θα κληθεί να γνωμα

τεύσει, αν θα αποδοθεί στο νεαρό "ένεκα νοσηρός διαταράξεως των 

πνευματικών του λειτουργιών" η ετικέτα του ακαταλόγιστου. Ακαταλό

γιστο, μια σχεδόν μεταφυσική έννοια με αμφισβητούμενο επιστημονικό 

στάτους.

Το ακαταλόγιστο, που θα άρει την ευθύνη αφήνοντας το νεαρό έρ

μαιο στις όποιες δυσδιάκριτες παρορμήσεις του ψυχισμού του. Δεν 

γνωρίζουμε και ίσως δεν μάθουμε ποτέ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι 

ότι είναι ένας δεκαπεντάχρονος και η εφηβεία έχει τους δικούς της 

μη διαπραγματεύσιμους νόμους της καρδιάς και του λογισμού.

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι φόρεσε μια μάσκα ίσως για να 

δηλώσει ότι δεν είμαι εγώ που τώρα κάνει αυτό. Η ακόμα για να ψελ

λίσει ‘εγώ είμαι κάποιος άλλος και ως άλλος διαπράττω το ύστατο έ

γκλημα". Ισως λίγη φειδώ στις ακατάσχετες ερμηνείες που θα δοθούν 

στην εποχή της πολλαπλής μάσκας είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να 

ελπίσουμε".

Πώς θο ιχνογραφήσουμε

την εικόνα της αποτρόπαιος πράξης;

Η κ. Βάσω Αρτινοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας στο Τμήμα Ψυχολο

γίας του Παντείου Πανεπιστημίου, θα τοποθετηθεί πάνω στις δυσχέ

ρειες πρόσβασης, ερμηνείας και αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπε

ριφοράς2

"Κατά καιρούς", γράφει, "η κοινή γνώμη συνταράσσεται από ειδεχθή 

αποτρόπαια και πρωτοφανή εγκλήματα. Τρόμος, αίμα και φρίκη συνυ

πάρχουν. Εικόνες πέρα και έξω  από κάθε φαντασία. Οι ανά τον κόσμο 

serial killers γίνονται πρωτοσέλιδα και μπέστ σέλερ, η ζωή τους γίνεται 

κινηματογραφική ταινία. Όσο πιο σπάνιο και φρικιαστικό είναι το έγκλη

μα τόσο περισσότερα ερωτηματικά προκαλεί και περισσότερους ειδι

κούς απασχολεί. Μ έσα από τέτοια εγκλήματα, διαφαίνονται ξεκάθαρα 

τα όρια των ορθολογικών ερμηνειών, οι οποίες επιχειρούν να ανακα

τασκευάσουν το πέρασμα στην εγκληματική πράξη, προσεγγίζοντας τις

συνθήκες ή τις καταστάσεις που οδήγησαν στο έγκλημα και αναλύοντας 

την προσωπικότητα του εγκληματία.

Όμως, όλα αυτά συμβαίνουν έπειτα από την πράξη, μετά το έγκλημα. 

Πώς μπορούμε να ανακατασκευάσουμε και να ερμηνεύσουμε τη μία, 

μοναδική και ιδιόμορφη κατάσταση που συμβαίνει μόνο όταν διαπράτ- 

τεται το έγκλημα; Μ ε βάση ποια κριτήρια θα επιλέξουμε εκείνα τα κομ

μάτια της ζωής του εγκληματία που θα ιχνογραφήσουν την εικόνα της 

αποτρόπαιης πράξης; Σε κάθε παρόμοιο έγκλημα που ξεφεύγει από τις 

τυπικές μορφές εγκληματικότητας διαφαίνονται τα θεμελιακά επιστη

μολογικά προβλήματα της εγκληματολογίας, όπως είναι οι δυσχέρειες 

πρόσβασης ερμηνείας και αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

καθώς και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Είναι αυτό άραγε που μας 

τρομάζει;

Ο πρώτος "μαζικός εγκληματίας" 

στην Ελλάδα;

Ο κ. Λάμπης Δημόπουλος, Επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής 

Θράκης, σε άρθρο του με τίτλο Ό  μαζικός εγκληματίας"3, αφού α

ναλύσει το νέο αυτό κοινωνικό φαινόμενο, που ανθεί στη Δύση και κυ

ρίως στις ΗΠΑ, καταλήγει:

"...Τι μεσολαβεί όμως ανάμεσα στην καλοήθη ανησυχία της εφηβείας 

και στον μαζικό ανθρωποκτόνο; Ο χαρακτήρας του εφήβου αλλοιώνεται 

-και σύμπτωμά του είναι τα ψέματα- καθώς κυριεύεται από την κατα

λυτική επίδραση ενός μοναδικού συνδυασμού: από τη μια μεριά είναι η 

ένταση της οικογένειας Ιλ,χ. υπερπροστασία των γονέων, καταπίεση, 

κ.ά.1 και από την άλλη η διαβρωτική λειτουργία της επικοινωνιακής και 

ειδικότερα της τηλεοπτικής βίας.

Ο έφηβος θα εξακολουθήσει να είναι φέρελπις κι εξωτερικά ανύπο

πτος. Στο ίδιο βαθμό όμως θα 'ναι παραιτημένος κι απογοητευμένος 

από την αδυναμία του να διευθύνει αυτός το περιβάλλον του και, κά

ποτε, τον κόσμο.

Οι “δυνάμεις" αυτές θα συγκρουσθούν. Το έγκλημα θα είναι απόλυτο, 

ανελέητο, φρικώδες και οριστικό. Θα είναι μαζικό, ευθέως ανάλογο 

προς τη μάζα της εσωτερικευμένης βίας.

Τι συμβαίνει κατά την περίο6ο 

της εφηβείας;

Στις ιδιαιτερότητες της περιόδου της εφηβείας αναφέρθηκε τέλος 

η παιδοψυχολόγος κ. Μ. Ρήγα.4 “Αυτή τη στιγμή" τόνισε, “τα στοιχεία 

που έχουμε είναι πολύ λίγα. Πρόκειται για ένα οξύ μανιακό σύνδρομο, 

που εκδηλώθηκε αιφνίδια. Θα πρέπει να εξετάσουμε το τι συμβαίνει 

κατά την περίοδο της εφηβείας. Στοιχεία, που μπορεί να υποβόσκουν 

από τη βρεφική ηλικία, χωρίς να έχουν αναγνωρισθεί από το οικογε

νειακό και σχολικό περιβάλλον, ξαφνικά φανερώνονται σ ' αυτή την η

λικία. Πρόκειται για μανιακή κατάσταση, που αν εκδηλωθεί είναι δύσκολο 

να σταματήσει. Ξεσπά είτε εναντίον αντικειμένων είτε εναντίον τρίτων 

είτε, τέλος, εναντίον του ίδιου του εαυτού. Το παιδί αυτό θα μπορούσε 

να έχει αυτοκτονήσει". □

Σημειώσεις:
'  Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 31.3.1995.

2 Ο,π.

3 Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 26.4.1995. Ο συγγραφέας διακρίνει τους νέους ανθρωποκτό- 

νους σε τρεις κατηγορίες: Στους εκ περιστάσεως, στους από ψυχαγωγία και στους μα

ζικούς. Ο "μαζικός εγκληματίας" αποτελεί τηνπιο σύγχρονη και την πιο επικίνδυνη μορφή 

δράστη, δράστη ο οποίος σκοτώνει χωρίς οίκτο δύο ή και περισσότερα άτομα, συνήθως 

του αμέσως περιβάλλοντος του, κατά τον ίδιο χρόνο και γιο λόγους εκδίκησης.

4 Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 31.3.1995

Επιμέλεια: Υηαστ. Α '  Κων. Δανούσης.
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Μέσα σ' ένα μεταβαλλόμενο, 
αβέβαιο

και αλληλοσυγκρουόμενο κόσμο, 
σε ένα γεωγραφικό στίγμα 
που απετέλεσε ανέκαθεν 

σημείο συγκλίσεως ή συγκρούσεως 
ποικίλων δυνάμεων, 

μέσα από τα ταπεινά κτίσματα 
του Φαναριού, 

υψώνεται ο αιωνόβιος Φάρο 
του πανσεβάστου 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
η εμβέλεια του οποίου είχε, 

έχει και θα έχει 
παγκόσμιες διαστάσεις.

Ο ΙΚ Ο Υ Μ Θ Ν ΙΚ Ο Ν  Π Χ " Γ Ρ ΙΧ Ρ Χ 6 Ι0 Ν

K C D N C T'X N 'T IN O V n O xe C D C
του Αρχιμανδρίτου π. Ευσέβιου Πιστολή,

Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας

“...Τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον των ί

σων απολαύειν πρεσβειών του της πρεσβυτέ

ρας Ρώμης θρόνου και εν τοις εκκλησιαστι

κοί^, ως εκείνου, μεγαλύνεσθαι πρόγμασι, 

δεύτερον μετ' εκείνον υπάρχοντα!" ΙΛς' κανών 

της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου)

Η ξεχωριστή και προνομιούχος θέση στην ο

ποία είναι τοποθετημένη η Κωνσταντινούπολη, 

είχε προσεχθεί από την αρχαιότητα, όταν Με- 

γαρείς υπό τον Βύζαντα εγκαταστάθηκαν το 

658 π.Χ. στο "Βυζάντιο", στη θέση της σημε

ρινής Κωνσταντινούπολης.

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας όμως έχτισε εκεί 

κατόπιν ωρίμου σκέψεως τη νέα πρωτεύουσα 

του Ανατολικού Τρήματος της αυτοκρατορίας, 

τη Νέα Ρώμη, θεμελιώνοντας έτσι με την πόλη 

την παγκοσμιότητα, την ενότητα και τη δυναμι

κότητα της χριστιανικής εκκλησίας.

Η "Κωνσταντίνου πόλη" εγκαινιόσθηκε στις 

11 Μαϊου 330 μ.Χ. και της αποδόθηκαν όλα τα 

προνόμια της παλαιός Ρώμης, ενώ η εκκλησία 

της ιδρυθείσα από τον πρωτόκλητο Απόστολο 

Ανδρέα  απ έκτησε α νεξαρτησ ία  από ο

ποιαδήποτε άλλη εκκλησία.

Ο επίσκοπος της νέας πρωτεύουσας έφερε 

τον τίτλο του αρχιεπισκόπου και κατείχε έναν 

από τους πέντε θρόνους της καθολικής εκκλη

σίας μαζί με τους θρόνους της Ρώμης, Αλε

Αστυνομική Επιθεώρηση

ξανδρείας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, ενώ 

με τη Β ' Οικουμενική Σύνοδο του 381 έλαβε 

"πρεσβεία τιμής" και τοποθετήθηκε στη σειρά 

αμέσως μετά τον επίσκοπο της Ρώμης.

Η Δ ' Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας 

451, θεσμοθέτησε το μέχρι σήμερα υφιστά

μενο σύστημα των πέντε πατριαρχείων (πε

νταρχία) και κατοχύρωσε την αυξημένη αυθε

ντία της Νέας Ρώμης.

Ο περίφημος 28ος κανόνας εκτός του ότι 

θέσπισε την ισότητα των πρεσβειών τιμής της 

Παλαιός και Νέας Ρώμης αναγνώρισε τη δι

καιοδοσία του θρόνου της Κωνσταντινουπό

λεως στις επαρχίες Ασίας, Πόντου και Θράκης 

και το προνόμιο της χειροτονίας επισκόπων 

στα "βαρβαρικά" έθνη.

Η Ρώμη έκτοτε προβάλλει τη θεωρία της υ

περοχής του παπικού πρωτείου, στηριζόμενη 

στη σύνδεσή της με τον Απόστολο Πέτρο.

Ο χρησιμοποιούμενος τίτλος "Οικουμενικός 

Πατριάρχης" εκφράζει τη συνείδηση της ιδιαί

τερης ευθύνης της εκκλησίας της Κωνσταντι- 

νοπόλεως, στην διακονία της οικουμενικής εκ

κλησίας, ευθύνη που αυξήθηκε μετά τη βαρβα- 

ρική κατάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους 

το 476 μ. X.

Ο Ο ικουμενικός Πατριάρχης υφίσταται 

πλέον παράλληλα με τον αυτοκράτορα. Το

κύρος του πατριάρχη και του αυτοκράτορα εί

ναι ισότιμα και συνυπάρχουν ειρηνικά, εκτός 

των μεμονωμένων μελανών περιπτώσεων, 

μέχρι το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατο

ρίας.

Χαρακτηριστική υπήρξε η συνεργασία τους 

στη σύγκλιση των επτά οικουμενικών συνόδων 

που όλες συνήλθαν στην περιοχή δικαιοδο

σίας της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σαν φιλόστορ

γη μητέρα μερίμνησε με ευθύνη για την καθα

ρότητα της πίστεως και την εκκλησιαστική ε 

νότητα της οικουμενικής εκκλησίας και μετά 

το μεγάλο σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και 

Δύσεως (10541 η εκκλησιαστική παράδοση της 

πρώτης χιλιετίας προβλήθηκε από το Οικου

μενικό Πατριαρχείο με αίσθημα ευθύνης ως α

πόλυτο θεολογικό κριτήριο και σ ' όλους τους 

επόμενους αιώνες.

Σοβαρότατες ασφαλώς υπήρξαν οι συνέ

πειες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά 

την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως από 

τους μωαμεθανούς το 1453.

Οι ορθοί χειρισμοί όμως του Πατριαρχείου 

έκαναν το Μωάμεθ τον Πορθητή να εγγυηθεί 

τη νομική υπόσταση του Πατριαρχείου με επί

σημα έγγραφα, εγγύηση που προσέβλεπε την 

ανοχή του Κορανίου για τους χριστιανούς και
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την ανάγκη να απολαμβάνουν οι χριστιανοί 

υπήκοοι της Υψηλής Πύλης θρησκευτικής ε 

λευθερίας έναντι καταβολής φόρου, ενώ ο 

Πατριάρχης ως εθνάρχης πλέον εκτός από 

διοικητικές είχε και δικαστικές αρμοδιότητες.

Τα προνόμια της αυτονομίας του Πατριαρ

χείου δοκιμάσθηκαν κατά καιρούς από πολ

λούς παράγοντες που το απειλούσαν από με

γάλη συρρίκνωση, ακόμα και με διάλυση.

Χαρακτηριστικό των πολλών δοκιμασιών 

του Πατριαρχείου αποτελεί το γεγονός των 

πολλών μεταστεγόσεών του. Μετά από το ναό 

της Αγίας Σοφίας, πατριαρχικός ναός, έγινε ο 

ναός των Αγίων Αποστόλων I I 453), η μονή 

Παμμακάριστου 11456), ο ναός της Θεοτόκου 

Παραμυθίας (1587), ο Αγιος Δημήτριος Ξυλό- 

πορτας I I 5971 και τέλος ο Αγιος Γεώργιος στο 

Φανάρι από το 1599 μέχρι σήμερα. Στην πε

ριοχή του Φαναριού συγκεντρώθηκαν οι σημα

ντικότερες ελληνικές οικογένειες της Πόλης 

που διέπρεψαν σε όλους τους τομείς.

Ο αρχαιολόγος Γ. Μαστορόπουλος γράφει: 

Ή  βαθύτατη ευλάβεια των κατοίκων της 

Κων/πολεως και η λαμπρότητα του Οικουμενι

κού Πατριαρχείου φανερώνονται μέσα από το 

πλήθος των ναών και των μοναστηρίων που κο

σμούσαν την βασιλεύουσα. Αριθμούνται περί 

τους 450 ναούς και 340 μοναστήρια ενώ σήμε

ρα σώζονται περίπου 60 εν ενεργεία ορθόδο

ξοι ναοί. Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, η 

τελειότατη έκφραση του πνευματικού χαρα

κτήρα της βυζαντινής τέχνης. Το αριστούργη

μα των αιώνων σώζεται σχεδόν ακέραιο ως 

σήμερα.

Ας φανταστούμε την Αγία Σοφία όχι μόνο ως 

ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα αλλά 

και σαν ζωντανό χώρο διακονούμενο από 600 

περίπου ανθρώπους, από 70 δηλαδή υποδια

κόνους, 150 διακόνους, 80 πρεσβυτέρους, 40 

διακόνισες, 160 αναγνώστες, 75 θυρωρούς 

και 25 ψάλτες.

"Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, 

σημαίνουν τα ουράνια, 

σημαίνει κι η Αγιό Σόφιά, 

το μέγα μοναστήρι, 

με τετρακόσια σήμαντρα 

κι εξήντα δυό καμπάνες.

κάθε καμπάνα και παπάς 

κάθε παπάς και διάκος, 

ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς 

δεξιό ο πατριάρχης..."

Ο πατριαρχικός ναός της Αγίας Σοφίας (φω

τογραφία εσωτερικού του επάνω, και κάτω 

γενική εξωτερική άποψη) αποτελούσε από τον 

έκτο αιώνα συγκρότημα με άλλα δύο κτίσματα 

και ο τρόπος ζωής και το τυπικό θύμιζαν πε

ρισσότερο ατμόσφαιρα μοναστηριού.

Μετά την άλωση του 1453, ο ναός μετατρά

πηκε σε τζαμί ενώ από το 1934 λειτουργεί ως 

μουσείο"12'.
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Περί το 1600 το Πατριαρχείο εγκαθίσταται 

στο Φανάρι, όπου συνεχίζει να βρίσκεται μέ

χρι σήμερα περιορισμένο στους εντελώς α

παραίτητους για την επιβίωσή του χώρους.

Το Πάνσεπτο Οικουμενικό Πατριαρχείο, "η 

Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία", στο πασίγνω

στο Φανάρι. Η μεγαλώνυμη αυτή συνοικία της 

Πόλης στην περίοδο της Ελληνικής ακμής, τώ

ρα είναι μια άσημη γωνιά της.

Δρασκελίζουμε το κατώφλι της με σεβασμό 

και συγκίνηση, με δέος και μυστικό κλάμα. 

Μπροστά μας στέκει βουβή η κλειστή πύλη 

των Πατριαρχείων, ένα σύμβολο για όλη τη 

Ρωμιοσύνη. Σύμβολο μιας θυσίας τρανής στη 

ρίζα του δένδρου της εθνικής ελευθερίας, σε 

μια σκοτεινή και άχαρη περίοδο σκλαβωμένης

ζωής, τότε που όλα "τα 'σκιαζε η φοβέρα και 

τα πλάκωνε η σκλαβιά".

Τον ΙΗ' αιώνα χτίστηκε ο σημερινός ναός 

του Αγίου Γεωργίου και ο πατριαρχικός οίκος 

που πήρε τη σημερινή του μορφή μετά από 

πυρκαϊές που κατέστρεφαν κατ' επανάληψη 

κτίρια και κειμήλια.

Ο πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, 

(φωτογραφία επάνω) τρίκλιτη βασιλική, κο

σμείται από τις ψηφιδωτές εικόνες του ενδε

κάτου αιώνα, της Θεοτόκου Οδηγήτριας και 

του Τίμιου Προδρόμου της μονής Παμμακαρί- 

στου και από κομμάτι από τον κίονα της Μαστι- 

γώσεως του Κυρίου. Σώζονται αξιόλογες ει

κόνες, κειμήλια και ιερό λείψανα των Αγίων Σο- 

λομονής, Ευφημίας και Θεοφανούς.

Στον πατριαρχικό οίκο φυλάσσονται εικόνες 

του ΙΔ' - ΙΗ' αιώνα σκεύη και άμφια ενώ πλήθος 

χειρογράφων και κωδίκων σώζονται στις βι

βλιοθήκες των μονών Αγίας Τριάδας και Καμα- 

ριωτίσσης Χάλκης.

Το θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως (φω

τογραφ ία  κάτω  δεξιά) λαμπρύνουν κατά 

καιρούς μεγάλες μορφές της εκκλησίας, οι ο

ποίες βιώνουν με αγιότητα το μέγα μυστήριο 

της θεολογίας. Εστόθησαν αληθινοί ποιμένες 

για το ποίμνιο, την Ορθοδοξία, την ενότητα της 

εκκλησίας.

Το πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού και ό

λων των Ορθοδόξων, ήταν και θα είναι το Οι

κουμενικό Πατριαρχείο, η Μεγάλη του Χρι

στού Εκκλησία, η οποία παρά τις ιστορικές με

ταβολές και την ταπεινότητα του σχήματός 

της διαθέτει ανεξάντλητα αποθέματα για να 

διακονεί σε κάθε εποχή, στο έργο της προσ- 

λήψεως και αγιασμού του κόσμου προσφέρο- 

ντας σε όλη την οικουμένη τη μαρτυρία της, 

μαρτυρία πίστεως, ελπίδας και αγάπης.

Οι σχέσεις του Πατριαρχείου με τις κατά τό

που αυτοκέφαλες και αυτόνομες ορθόδοξες 

εκκλησίες, ήταν πάντα σχέσεις φιλόστοργης 

μητέρας, η οποία με την αυθεντία της και τα ε 

ξαιρετικό προνόμια, που απορρέουν από την 

μακρόχρονη κανονική παράδοση και την εκ

κλησιαστική πράξη μεριμνά αδιάκοπα, και με 

κάθε θυσία, για τη διασφάλιση της ενότητας 

και της "εν πίστει και αγάπη" κοινωνίας, σεβό

μενη πάντοτε τις ειδικές τοπικές ανάγκες.

Η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου μέσα στα 

όρια του Τουρκικού Κρότους από το 1923 πε- 

ριορίσθηκε στην Κων/πολη και στις επαρχίες 

της Χαλκηδόνος, Ιμβρου και Τενέδου, Πριγκι- 

πονήσων καιΔέρκων. Η αρχιεπισκοπή Κων/ηο- 

λεως υποδιαιρείται σήμερα σε πέντε περιφέ

ρειες ΙΣταυροδρόμειο,Ταυτάλα, Βόσπορος, Υ- 

ψωμόθεια, Φανάρι) με επι κεφαλής αρχιερείς.

Ηδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ο πρώτος θρό

νος της ορθοδοξίας, ανέλαβε με μεγάλη 

ευθύνη την μεγαλόπνοη πρωτοβουλία επανε- 

κτιμήσεως των ορθοδόξων και διαχριστιανι- 

κών σχέσεων. Ίνα πληρωθεί η περί μιας ποί

μνης και ενός ποιμένος ρήσις του Κυρίου και 

Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού".

Μέσα στο νέο αυτό πνεύμα ιδρύθηκε το Πα

γκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 119481 και ο "Διά

λογος Αγάπης" με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλη

σία που κορυφώθηκε το 1965 με την αμοιβαία 

άρση των αναθεμάτων του μεγάλου Σχίσμα

τος των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Πα

ράλληλα ανεπτύχθησαν διορθόδοξες σχέσεις 

μέσω Συνεδρίων και Διασκέψεων όπως το Πα

νορθόδοξο συνέδριο Κων/πολεως (19231 η 

προκαταρκτική και διορθόδοξη επιτροπή (Μ. 

Βατοπεδίου 19301 Α ' Πανορθόδοξο Θεολογι- 

κό Συνέδριο (Αθήνα 1936) οι A, Β, Γ Πανορθό

δοξες Διασκέψεις (Ρόδος 1961,63,641 και οι Α, 

Β, Γ, Δ, Προσυνοδικές Πανορθόδοξες Διασκέ

ψεις (1976-19861 με τις οποίες προετοιμάζε

ται η σύγκληση της Αγίας και μεγάλης Συνόδου.
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Ο νους και η καρδιά της ορθοδοξίας

Την σύγχρονη ιστορία του οικουμενικού 

θρόνου κρατά στα στιβαρά χέρια του ο πα

τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και πηδαλιουχεί 

την ορθοδοξία με σύνεση, με προσοχή, με 

προσευχή. Το εκκλησιαστικό ήθος, τα ηγετικά 

χαρίσματα η προσήλωση στην παράδοση, η 

μόρφωση και πάνω απ' όλα η απλότητα, χαρα

κτηρίζουν τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, 

που πάντα ομιλεί με αγάπη και συμπάθεια για 

την Ελληνική Αστυνομία.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/πολεως 

χτες και σήμερα η μόνη απαντοχή των σκλα

βωμένων, το θρησκευτικό και εθνικό τους κέ

ντρο, ο στυλοβάτης της ορθοδοξίας, η ενο

ποιός δύναμη των Πανελλήνων. Ο ρόλος του 

διαχρονικός, μεγάλος, ένδοξος, παρά τα πο

λυώδυνα βάσανα και μαρτύρια επέζησε διά 

μέσου των αιώνων και θα εξακολουθεί να δίδει 

τη μαρτυρία και τη λάμψη του. Κρατά ζωντανή 

την ελληνική συνείδηση, ως θεματοφύλακας 

των χριστιανικών και εθνικών παραδόσεων και 

συνεχίζει την οικουμενική ιδέα της καταλυμέ

νης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Είναι απόλυτα τεκμηριωμένη η μεγάλη προ

σφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον 

πολιτιστικό τομέα. Είναι ανάγκη όμως να διευ- 

κρινισθεί, ποιος είναι ο πολιτισμός αυτός, του 

οποίου φορεύς και μεταδότης έγινε, με τη Χά

ρη του Θεού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Γλαφυρώτατα αναλύεται το θέμα από τον π. 

Γεώργιο ΛΛεταλληνό. "Πρόκειται για ένα κατ' ε 

ξοχήν νέο πολιτισμό, που διαφέρει ουσιαστικά 

από κάθε πολιτισμό, που γνώρισε ποτέ ο κό

σμος. Οπως το Βυζάντιο/Ρωμανία είναι νέο κυ

ριολεκτικά μέγεθος στην παγκόσμια ιστορία, 

ως σύνθεση Ελληνισμού, Ρωμαϊκότητας και 

Ορθοδοξίας, έτσι και ο πολιτισμός του διαφο

ροποιείται ριζικά από κάθε άλλο.

Διασώζει όλα τα βιώσιμα και υπέρχρονα 

στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, αλλά συνα

ντά συγχρόνως και υπέρβασή του, ώστε ο από 

το 1852 (Σπυρ. ΖαμπέλιοςΙ καθιερωμένος ό

ρος "Ελληνοχριστιανισμός" να μη μπορεί να 

καλύψει τη νέα αυτή πραγματικότητα, που εκ

φράζεται μόνο με τον όρο "Ορθοδοξία", ως υ

πέρβαση του ανθρωπίνου σε μια θεανθρώπινη 

"καινή" κτίση.

Ο πολιτισμός που παρέλαβε από τους α

γίους Προφήτας, Αποστόλους και Πατέρας το 

Βυζάντιο/Ρωμανία και απέβη θεματοφύλακας 

και απόστολός του μέσω της Εκκλησίας, είναι 

πολιτισμός θεοπτίας και θεώσεως. Στόχος 

του δεν είναι ο εξανθρωπισμός και η ηθικο- 

ποιοτική βελτίωση του ανθρώπου (Μέναν

δρος: "τι χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος 

ή"), αλλά η ανύψωση του ανθρώπου σε θεάν

θρωπο - θεούμενο, μέσα στο σώμα του εκου- 

σίως ενανθρωπήσαντος Θεού Λόγου.

Μάιος 1995

Ο πολιτισμός, τον οποίο κυρίως δια των μο

ναχών του διέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρ

χείο και διέσωσε στα Μοναστήρια, τις Επισκο

πές και τις Ενορίες του, είναι πολιτισμός σταυ

ροαναστάσιμος.

Ο πολιτισμός αυτός προάγεται από τις καθα

γιασμένες ανθρώπινες σχέσεις στα όρια της 

Θεοκοινωνίας και της ανθρωποκοινωνίας, σε 

μια σταυρική δηλαδή στάση ζωής, που αναφέ- 

ρεται κατακόρυφα προς το θεό  και οριζόντια 

προς το συνάνθρωπο και σύνολη την Κτίση.

Είναι, σε τελευταία ανάλυση, ο πολιτισμός 

των Αγίων, ανδρών και γυναικών, πολιτισμός ι- 

σότητος, αδελφοσύνης και ενότητος, ξένος 

προς κάθε έννοια φυλετισμού και ανισότητας.

Ολη η ιστορική παρουσία της Ορθοδοξίας,

παρά την ανθρώπινη αμαρτία και ατέλεια, που 

ελλοχεύουν στη ζωή μας, είναι αποτύπωση 

αυτού του θεανθρώπινου τρόπου υπάρξεως, 

αυτής της θεοκεντρικής αναζητήσεως και 

μαρτυρικής πορείας, σ ' όλους τους χώρους 

της κοινωνικής πραγματικότητας.

Γι* αυτό, όπως ο πολιτισμός αυτός υπήρξε υ

πέρβαση του αρχαιοελληνικού, διαφοροποιεί

ται διαμετρικά και από τον φραγκογερμανικό 

πολιτισμό της Δύσεως μετά τον 9ο αιώνα, που 

έχασε αυτόν ακριβώς το θεανθρώπινο χαρα

κτήρα του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, περιο- 

ριζόμενος στην προβολή φαντασμαγορικών 

μεν επιτευγμάτων, χωρίς όμως να μπορείνα υ

ψώσει τον άνθρωπο υπέρ τα "ανθρώπινα", 

θεώνοντάς τον, δηλαδή ολοκληρώνοντάς τον.

- 2 9 3 -

Αυτός είναι ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας 

και αυτού του πολιτισμού κληρονόμος και εγ

γυητής είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως 

πρώτο Πατριαρχείο και (κατ' άνθρωπον) κε

φαλή της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού, δη

λαδή, στην αυθεντικότητά του. Είναι ο πολιτι

σμός των αγιωτάτων Προκαθημένων του, 

Χρυσοστόμου, Φωτίου, Γεναδίου Σχολαρίου, 

ΓρηγορίουΕ'.

Αν αποστούμε από τη θεώρηση αυτή, τότε 

όχι μόνο παρερμηνεύουμε το Οικουμενικό Πα

τριαρχείο και την πανανθρώπινη σημασία του, 

αλλά χάνουμε τελείως την ουσία του και την 

ουσία της αποστολής του. Μέσα όμως από το 

παραπάνω πρίσμα αναδεικνύεται και το βάρος 

της ευθύνης, που έχει επωμισθεί το Οικουμε

νικό Πατριαρχείο για να καταστεί δυνατή εν 

Χριστώ τω Θεώ η συνέχεια της υπάρξεως και 

κοσμοσωτήριας αποστολής του 111

Οποιος δεν πήγε στην Πόλη και δεν γονάτισε 

μπροστά στα προσκυνήματά της δεν ξέρει το 

μεγαλείο της Ρωμιοσύνης. Γιατί εκεί το μακρι

νό γίνεται προσπελάσιμο και το αόρατο ορατό. 

Και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία σου παρέ

χει το Αγιο Μάννα, "το γλυκαίνον τα των ευσε

βών αισθητήρια". Και καθώς η γεύση του παρό

ντος αναμειγνύεται με τη δίψα του παρελθό

ντος. ο καθένας νιώθει ανερμήνευτες συ

γκινήσεις και πραγματικούς συγκλονισμούς 

για το δράμα που συνθέτει την πεμπτουσία και 

της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Το οικουμενικό Πατριαρχείο θα παραμείνει 

στους αιώνες ως ο νούς και η καρδιά της Ορ

θοδοξίας, το ακοίμητο και ασάλευτο καντήλι 

που με υπομονή και καρτερικότητα, με ταπεί

νωση και αγάπη, οδηγεί το σκάφος της αγίας 

του Χριστού εκκλησίας δια του Γολγοθά των 

καιρικών συμπληγάδων στην ανέσπερη λα

μπροφόρα ανάσταση.

Η μεγάλη του Χριστού εκκλησία είναι η κιβω

τός της Ορθοδόξου πίστεως, η σεπτή κορυφή 

των Ορθοδόξων εκκλησιών που με σοφία και 

σύνεση εποπτεύει και συντονίζει την λειτουρ

γική και κανονική τάξη ενώ κατευθύνει την πο

ρεία του διορθοδόξου και διαχριστιανικού 

θεολογικού διαλόγου παρά της ιστορικές με

ταβολές και την ταπεινότητα του σχήματός 

της. Διαθέτει ανεξάντλητα αποθέματα για να 

διακονεί σε κάθε εποχή το έργο της προσ- 

λήψεως και αγιασμού του κόσμου προσφέρο- 

ντας σε όλη την οικουμένη τη μαρτυρία της, 

μαρτυρία πίστεως, ελπίδας και αγάπης. □

Σημειώσεις

1. Η ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρ

χείου, π. Γ εωργίου Μεταλληνού.

2. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Γ. Μαστορο- 

πούλου.
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Οδοιπορικό στο χώρο και στο

Στο βάθος της χλοερής κοιλάδας του Ευρώτα, 
ψηλότερα από τη Σπάρτη, 

πάνω σ' ένα προβούνι του Ταΰγετου, 
η βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, 

ντυμένη με τους μύθους του παρελθόντος, 
στέκει ορθή, μαρμαρωμένη.

M Y C T P X C ,
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Ιστορικό διάγραμμα
Ετος 1204: Οι Σταυροφόροι κατέλυσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

και στη θέση της ίδρυσαν τη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντι

νούπολης, ενώ οι Βυζαντινοί άρχοντες κατέ<ρυγαν σε άλλες περιοχές, 

όπου ίδρυσαν αυτόνομες ηγεμονίες, όπως της Νίκαιας, της Τραπε- 

ζούντας και της Ηπείρου, Παράλληλα, πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες 

των Σταυροφοριών άρχισαν να καταλαμβάνουν μια - μια τις περιοχές 

της κυρίως Ελλάδας και να εγκαθιστούν ημιαυτόνομες ηγεμονίες.

Το λαμπρότερο από τα κράτη που ίδρυσαν οι Φράγκοι ήταν το Γαλ

λικό Πριγκηηάτο του Μορέως ή της Αχαϊας. Ο ηγεμόνας του Γοδεφρεί- 

6ος Βιλλεαρδουίνος, προπαθώντας να επιβάλει την κυριαρχία του στην 

Πελοπόννησο, κατέλαβε με πολύ κόπο τη Λακεδαίμονα, που το 1248 ο 

διάδοχός του, Γουλιέλμος Β' Βιλλεαρδουίνος, συμπληρώνει την κατά- 

κτηση της Λακωνίας, με την άλωση του φρουρίου της Μονεμβασιάς. 

Ενα χρόνο αργότερα (12491, αντιλαμβανόμενος τη στρατηγική σημασία 

τούτου του απρόσιτου λόφου, ήρθε κι έχτισε κάστρο για να διαφε

ντεύει όλη τη Λακεδαίμονα. Το όνομα "Μυστράς" προήρθε, ίσως, από 

το σχήμα του λόφου -που μοιάζει με μυζήθρα- ή από κάποιο τοπάρχη 

που βρήκαν εκεί οι Φράγκοι, Μυζήθρα στο όνομα ή στο επάγγελμα ΙΚ. 

Ζησίου "Μυστράς - Μυζήθρας", Περ. "Αθήνα”, Αθήναι, 1891, σελ. 486- 

4871. Χαρακτηριστική είναι η σχετική περιγραφή από το "Χρονικόν του 

Μορέως":

Και όσον εγύρεψεν καλό τα μέρη εκείνα όλα, 

ηύρεν βουνί παρόξενον, απόκομμα εις όρος, 

επάνω της Λακεδαιμόνιας κανένα μίλιν πλέον.

Διατί του άρεσεν πολλά να ποιήση δυναμόριν, 

ώρισε απάνω στο βουνί κι έχτισαν ένα κόστρον 

και Μυζήθραν τ ' ωνόμασεν, διατί το έκραζαν ούτως.

Λαμπρόν κόστρον το έποικεν και μέγα δυναμόριν.

(στ, 2985/991

Ετσι, το 1249 έρχονται και στρατοπεδεύουν στο Μυστρά II), οι σι- 

δερόφρακτοι Γάλλοι πολεμιστές "δια να φυλόττουν τον τόπον..." Ο η

γεμόνας, όμως, με τους ιππότες του δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ 

τον τόπο τούτο.

ί · Ι · ν £ ·
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Μετά από δέκα χρόνια, ο Γουλιέλμος πολεμώντας τον αυτοκρότορα 

Μιχαήλ Παλαιολόγο στην Πελαγονία, πιάνεται αιχμάλωτος και, για να 

λευτερωθεί, αναγκάζεται να παραχωρήσει στους Βυζαντινούς τα κά

στρα της Λακωνίας που όριζε. Οπως λέει πάλι το "Χρονικόν του Μο

ρέως":

Να δώση γαρ του βασιλέως διά την ελευθερίαν τους, 

το κόστρον της Μονεμβασίας και της μεγάλης Μαϊνης, 

το τρίτον κι ομορφότερον, του Μυζηθρά το κόστρον.

(στ. 4329/311

Ετσι, ο Μυστράς από φράγκικο κάστρο γίνεται πια έδρα του βυζα

ντινού διοικητή της Πελοποννήσου. Οι κάτοικοι της Σπάρτης, που αισθά

νονται ανασφάλεια στην ανυπεράσπιστη πεδιάδα, μετακομίζουν σε 

τούτο εδώ το μέρος, που αρχίζει έτσι να παίρνει ζωή και να διαμορ

φώνεται σε πόλη. Χτίζονται σπίτια, μητρόπολη, μοναστήρια, παλάτια, 

τείχη.

Τέτοια ανάπτυξη πήρε ο Μυστράς που εκατό χρόνια μετά το χτίσιμο 

του κάστρου, στα 1348, γίνεται πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μο

ρέως, με πρώτο δεσπότη το Μανουήλ Κατακουζηνό, γιο του αυτοκρά- 

τορα Ιωάννη Στ'.

Αργότερα, στα 1384, έρχονται οι Παλαιολόγοι, που πετυχαίνουν την 

επέκταση του Δεσποτάτου σ ' όλη σχεδόν την Πελοπόννησο. Στις μέρες 

τους ο Μυστράς γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθησή του. Δημιουργείται 

ένα πνευματικό κέντρο, όπου συγκεντρώνονται προσωπικότητες των 

γραμμάτων και των τεχνών, προερχόμενες από την πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας, που βρίσκεται πια στη δύση της. Ανάμεσα σ ' αυτούς 

ξεχωρζει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, 

που ονειρευόταν μια αναγέννηση της Ελλάδας με βάση την Πελοπόν

νησο και κέντρο το Μυστρά.

Ομως, η συμφορά που βρίσκει τη Βασιλεύουσα δεν αργεί να φτάσει 

ως εδώ, κι έτσι, όταν ο δεσπότης του Μυστρά Κωνσταντίνος Παλαιο- 

λόγος φεύγει για την πρωτεύουσα φορώντας το μαρτυρικό στέμμα του 

τελευταίου αυτοκρότορα, τον διαδέχεται ο αδελφός του Δημήτριος, 

που θα αναγκαστεί να παραδώσει το κάστρο στους Τούρκους στα 1460.
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Οδοιπορικό στο χώρο και στο χρόνο

γείται ένα εμπορικό κέντρο, που στα 1687, όταν ο Μοροζίνης κυριεύει 

τον τόπο, βρίσκει 42.000 ψυχές να ζουν από την πλούσια παραγωγή 

του μεταξιού. Στα 1770, που ο στόλος του Ορλώφ αγκυροβολεί στη 

Μόνη, οι Ελληνες κάνουν να σηκώσουν λίγο το κεφάλι, και χτυπάνε μαζί 

με τους Ρώσους τους Τούρκους του Μυστρά. Αφού αναπνέουν για λί

γους μόνο μήνες ελεύθερο αέρα, μετά ξεσπόει η οργή των Αλβανών 

πάνω τους, που για δέκα χρόνια σφάζουν, γκρεμίζουν, καίνε τα πάντα.

Στην Επανάσταση του 1821 ελευθερώνονται και πάλι, αλλά ο Ιμπραήμ 

στα 1825 καίει για τελευταία φορά τον πολυβασανισμένο τούτο τόπο. 

Οταν πια ήρθε ο Οθωνας κι έχτισε τη νέα Σπάρτη 11834), ο Μυστράς 

σιγά - σιγά άρχισε να νεκρώνει. Η ίδρυση της νέας πόλης σήμανε και 

το τέλος του, αφού οι πρώτες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν εκεί 

ήρθαν από τη βυζαντινή αυτή πολιτεία, ενώ οι υπόλοιπες κατέβηκαν και 

έκτισαν το νέο Μυστρά, στους πρόποδες του λόφου.

Τα κάστρα και οι εκκλησίες
Από μακριά ο Μυστράς φαίνεται όλος ερείπια. Περνώντας, όμως, 

μέσα από τα τείχη, βλέπει κανείς πως ο χρόνος και η αρπαχτική διά

θεση των ανθρώπων δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν τελείως τα μονα

δικό για την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική τους μνημεία. Γιατί στο 

Μυστρά συναντάμε όλους τους αρχιτεκτονικούς τύπους της βυζα

ντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής καθώς και τα μοναδικό δείγματα 

κοσμικής αρχιτεκτονικής (παλάτια, αρχοντικά, απλά σπίτια...).

Ξεκινάμε το προσκύνημά μας από την κύρια είσοδο του Μυστρά. 

Φτάνουμε στην πρώτη εκκλησία, τη Μητρόπολη, αφιερωμένη στονΑη- 

Δημήτρη. Οπως μας πληροφορεί η κτιτορική επιγραφή, η εκκλησία κτί

στηκε από το Μητροπολίτη Νικηφόρο στα 1291-92. Σαν μητροπολιτικός 

ναός είχε κτιστεί, κατά τη συνήθεια της εποχής, στον τύπο της βασι

λικής, χωριζόταν δηλαδή με δύο σειρές από κολόνες σε τρία μέρη, τα 

κλιτή, με ψηλότερο το μεσαίο, και σκεπαζόταν με τρεις θολωτές στέ

γες. Το 15ο αιώνα, έγινε μια αδέξια μετατροπή στο αρχικό σχέδιο, που 

είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τις αρμονικές αναλογίες της.

Παρ' όλ αυτά, όμως, ο Αη-Δημήτρης συγκεντρώνει τις παλαιότερες 

τάσεις ζωγραφικής και προαναγγέλει τις νέες, που θα ολοκληρωθούν 

στα χρόνια των Παλαιολόγων. Σήμερα, μπορούμε να διακρίνουμε εύκο

λα και τις δύο σχολές αγιογράφων, που δούλεψαν τις τοιχογραφίες. 

Ξεχωρίζουμε από την πρώτη σχολή τις έντεκα σκηνές από το μαρτύριο 

του Αγίου Δημητρίου στο βόρειο κλιτός και στο ισόγειο, και από τη 

δεύτερη σχολή τις μεγαλειώδεις συνθέσεις "Ετοιμασία του Θρόνου" και 

"Δευτέρα Παρουσία". Δεν μπορούμε να αφήσουμε απαρατήρητο, όμως, 

το Δικέφαλο, που στέκεται κάτω από τον τρούλο, για να θυμίζει το 

ξεκίνημα του τελευταίου αυτοκράτορα για τη μεγάλη θυσία. Σεμνός, 

θλιμένος αλλά υπερήφανος, δίνει μια άλλη διάσταση στο υποβλητικό 

περιβάλλον του ναού (φωτογραφία κάτω).

Αφού δούμε το ενσωματωμένο Μουσείο στο κτιριακό σηγκρότημα 

της Μητρόπολης, ξαναβγαίνουμε στο μονοπάτι, για να συναντήσουμε 

την Ευαγγελίστρια, μία εκκλησία του 14ου ή του 15ου αιώνα, με κομ

ψές αναλογίες και λιτό διάκοσμο. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα δί- 

στυλης σταυρικής εκκλησίας με τρούλο.

Λίγο μετά την Ευαγγελίστρια, στην άκρη του δρόμου μας, ξεκινάει 

το συγκρότημα της Μονής Βροντοχίου, που με τα κελλιά, τα εστια

τόρια, τους πύργους και τις δύο επιβλητικές εκκλησίες του, αποτε

λούσε το πιο πλούσιο μοναστήρι του Μυστρά.
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Η πρώτη από τις δύο εκκλησίες της Μονής που συναντάμε, είναι 

αφιερωμένη στους Αγίους Θεοδώρους. Είναι χτισμένη γύρω στα 

1295 σε ρυθμό "σταυρικό οκταγωνικό", δηλαδή ο τρούλλος στηρίζεται 

σε οκτώ στηρίγματα και όχι σε τέσσερα. Ιδιαίτερη χάρη προσθέτει στο 

ναό το πλιθοπερίκλειστο σύστημα της τοιχοδομίας του. Η εκκλησία, ό

μως, έμεινε για πολύ καιρό ερειπωμένη, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 

να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής διακόσμησης.

Η δεύτερη εκκλησία του μοναστηριού είναι η Παναγία η Ο

δηγήτρια ή Αφεντικό (φωτογραφία επάνω), που η αρμονία της στους 

τρούλλους, στις καμάρες, στα παρεκκλήσια και στο καμπαναριό επη

ρέασε εκκλησίες που κτίστηκαν αργότερα. Χτισμένη γύρω στα 1310 

συνδυάζει δύο τύπους αρχιτεκτονικής, την τρίκλιτη βασιλική στο ισό

γειο και την πεντότρουλλη σταυρική στο υπερώο. Το τριώροφο καμπα

ναριό της είναι, ίσως, το ωραιότερο από τα βυζαντινό καμπαναριό που
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σώζονται σήμερα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή εδώ η εκκλησία 

με το πλούσιο αρχιτεκτονικό σχέδιο και την καταπληκτική ζωγραφική 

διακόσμηση είναι το εντυπωσιακότερο μνημείο του Μυστρά.

Επιστρέφουμε στους Αγίους Θεοδώρους κι από 'κει τραβάμε τον 

ανήφορο για το πλάτωμα του λόφου με τα Παλάτια των Δεσποτών 

(φωτογραφία επάνω). Σ ' αυτό το σημείο αφήνουμε την Κάτω Χώρα, ό

που κατοικούσε η αστική τάξη και περνάμε από την πύλη της Μονεμ- 

βασιάς για να βρεθούμε στην καλά οχυρωμένη μ' ένα δεύτερο τείχος 

αρχοντική συνοικία. Μπροστά μας τα έρημα πια Παλάτια. Περιφερόμα

στε στα χορταριασμένα δωμάτια και ξαφνικά μπροστά στα πόδια μας 

ο κάμπος της Σπάρτης, ο Ευρώτας...

Σε τούτη εδώ την αρχοντική συνοικία, χτίστηκε από τον πρώτο δε

σπότη του Μυστρά, το Μανουήλ Κατακουζηνό, στα μέσα του 14ου αιώ

να, η εκκλησία του Παλατιού, η Αγία Σοφία. Οι κομψές αναλογίες της, 

οι τοξωτές στοές της, τα παρεκκλήσια στις γωνίες και το ψηλό κα

μπαναριό, συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο.

Η απόσταση που μας χωρίζει από το Κάστρο του Γουλιέλμου Β' 

του Βιλλεαρδουϊνου, όσο πάει και λιγοστεύει. Το βλέπουμε να υψώνεται 

από πάνω μας επιβλητικό κι απόρθητο. Σήμερα η καστρόπορτα ανοιχτή, 

οι αυλές χορταριασμένες, ρημαγμένες οι σκάλες και οι πολεμίστρες.

Κατηφορίζουμε... Ξαναπερνάμε από τη πύλη της Μονεμβασιάς και 

παίρνοντας το μονοπάτι δεξιά μας βρισκόμαστε μπροστά στην Παντά- 

νασσα (φωτογραφία άκρη αριστερά). Χτισμένη πλάι σε λυγερόκορμα 

κυπαρίσσια, στις αρχές του 15 ου αιώνα, ξεχωρίζει για το ψηλό καμπα

ναριό με τα πυργάκια στην κορφή, τα σπασμένα τόξα, τα τριφυλόμορφα 

ανοίγματα. Το μοναστήρι αυτό με την έντονη δυτική επίδραση στην αρ

χιτεκτονική του και στην εξωτερική του διακόσμηση, είναι το τελευταίο 

μοναστήρι που χτίστηκε στο Μυστρά.

Κατηφορίζοντας στο καλντερίμι, αρκετά χαμηλότερα από την Πα- 

ντάνασσα συναντάμε τον τελευταίο σταθμό της οδοιπορίας μας, την 

Περίβλεπτο (φωτογραφία αριστερά). Μία εκκλησία του 14ου αιώνα, 

μοναδική απ' όλες τις εκκλησίες του Μυστρά, μιας και σώζει ολόκληρη 

τη ζωγραφική της διακόσμηση (φωτογραφία δεξιά). Μία νέα τεχνική 

συναντάμε εδώ στη ζωγραφική: κάθε μια από τις σκηνές, κλεισμένη 

μέσα σε τετράγωνο, δίνει την εντύπωση πως δεκάδες εικόνες έχουν 

τοποθετηθεί εδώ για ν' αφηγηθούν μια ολόκληρη θρησκεία.

Ο δρόμος για την έξοδο από τον ιερό χώρο του Μυστρά είναι πια 

ομαλός. Περνάμε την τελευταία πύλη, ενώ μένει πίσω μας ο σκυθρωπός 

κόσμος των χαλασμάτων, μάρτυρας μια πολιτείας που στάθηκε κάποτε 

η μοναδική ελπίδα ανάστασης της αυτοκρατορίας που αργοπέθαινε, μο

ναδικό παράδειγμα σήμερα "νεκρής" μεσαιωνικής πολιτείας. Ο

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Καράμηελα
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Από τη Λαογραφία μας

ΤΑ ΜΑ Γ Ι ΑΤ Ι ΚΑ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Α
Ιατρική ερμηνεία, απομυθοποίηση και επιβιώσεις

του Χρήστου Θ. Οικονόμοπουλου - Παιδοχειρουργού

Είναι γνωστό ότι όλες οι ιδιότητες του μήνα Μάη συμπυκνώνονται 

στην Πρωτομαγιά. Κύριο χαρακτηριστικό της Πρωτομαγιάς είναι τα μα

γιάτικα στεφάνια, που θεωρούνται απότοκα των δοξασιών και των συ

νηθειών του Μάη. Τα μαγιάτικα στεφάνια είχαν πολυδιάστατο συμβολικό 

χαρακτήρα για τη λαϊκή μάνα, που υπαγορεύονταν από την ψυχική και 

πνευματική στάση της απέναντι στην υγεία και στην αρρώστεια, πραγ

ματικά ορόσημα για τη ζωή της και τη ζωή των παιδιών της.

Επειδή ο μήνας Μάιος εθεωρείτο ο μήνας με τους πολλούς κιν

δύνους για τα παιδιά, οι άγνωστες κρίσιμες ώρες του μήνα Μάη προ- 

καλούσαν φόβο και άγχος στις μητέρες γιατί τα κακόβουλα στοιχεία 

του, μπορούσαν να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στην υγεία των 

παιδιών. Γι'αυτό τον ονόμαζε θεότρομο μήνα.

Οι μητέρες επίστευαν ότι οι πρώτες εφτά ημέρες του Μαίου έχουν 

μια πολύ κακιά ώρα για τα παιδιά. Εφοβούντο για την υγεία των παιδιών 

επειδή επίστευαν ότι ο μήνας Μάιος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας 

του χρόνου για τα μικρά παιδιά. Η θνησιμότητα των βρεφών ήταν με

γάλη από νοσήματα ιδίως του αναπνευστικού συστήματος (αλλεργικές 

λαρυγγίτιδες) από διφθερίτιδες, μηνιγγίτιδα, γαστροεντερίτιδες και α

ναφυλαξίες Ιπέμφυγκα). Γι' αυτό οι μανάδες στις επτά πρώτες ημέρες 

του Μαίου έκοβαν βεντούζες στα μικρά παιδιά να τους πάρουν το "κακό 

γαίμα του Μάη" όπως έλεγαν.

Οι θηλόζουσες μητέρες έβαζαν αβδέλες στα "ριζάφτια" για να μη 

βγάζουν λειχήνες τα μικρά (βρεφικό έκζεμα).

Δεν κούρευαν τα παιδιά τον μήνα Μάιο για να μην αρρωστήσουν από 

"μεληγκίτη".

Την Πρωτομαγιά τα τάιζαν με μέλι γάλα και γλυκό από τριαντάφυλλο 

για να "θεργιεύσουν", να μη μαζεύονται και να κάνουν ρόδινα μάγουλα.

Επίσης οι μητέρες την Πρωτομαγιά έραβαν στα ρούχα των παιδιών 

σκόρδο και γαρύφαλλο για το μάτι και τους έδιναν πρωί - πρωί σκόρδο 

για τα παράσιτα του εντέρου.

Οι λαϊκές μανάδες της υπαίθρου πίστευαν ακόμη ότι έπρεπε να προ- 

στατευθούν με μαγικά μέσα που να αποτρέπουν κάθε κακή ενέργεια 

και να επιδρούν ευεργετικά στην υγεία των παιδιών.

Τα μαγιοστέφανα αποτελούσαν κατά τη λαϊκή αντίληψη μέσα για 

να επιτευχθεί ο σκοπός της υγείας και γίνονταν με ορισμένα είδη λου- 

λουδιών και φυτών που εθεωρούντο φορείς ορισμένων ευεργετικών 

δυνάμεων, ιδίως για τα παιδιά.

Τα μαγιάτικα στεφάνια τα έπλεκαν κυρίως η μόνα και η μαμά οι ο

ποίες είχαν προτίμηση σε ορισμένα μόνο λουλούδια και φυτά κυρίως 

ιαματικά, αρωματικά και φαρμακευτικά, των οποίων ο ειδικός συμβολι

σμός πίστευαν ότι επηρέαζε θετικό την υγεία των παιδιών.

Πίστευαν ότι επειδή ο μήνας Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας πρέπει 

τα ιαματικά λουλούδια να τα κόβουν με τα πέντε δάκτυλα και επίσης 

να τα πλέκουν με πέντε δάκτυλα (τρία με το αριστερό και δύο με το 

δεξΠ για να έχουν δύναμη.

Επίσης κάθε μαγιοστέφανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τριών ή ε

φτά λογιών λουλούδια, γιατί λένε ότι η τρίτη ημέρα του Μαίου είναι η 

πιο βλαπτική, η πιο μαύρη για τα παιδιά, γι'αυτό γιορτάζεται η Αγία 

Μαύρα που προστατεύει τα παιδιά από τις "μαύρες" δηλ. τα εξανθήματα 

της πέμφυγος, γενικό τις δερματικές αναφυλακτοειδείς καταστάσεις 

των παιδιών. Επίσης ότι η πρώτη εβδομάδα του Μαίου έχει μια πολύ 

κακιά ώρα για τη ζωή των παιδιών.

Το Μαγιοστέφανο της Μαμής
Η μαμή, η μπάμπω δηλ. του Χωριού την πρώτη του Μάη πρωί-πρωί 

τα χαράματα με τη δροσιά πήγαινε και εύρισκε τα "αξύπνητα" λουλούδια 

από τα ιαματικά βότανα και έφτιαχνε στεφάνια τα οποία χάριζε στις 

μητέρες που είχαν νέες κοπέλες παίρνοντας φιλοδώρημα.

Τα στεφάνια αυτό που προορίζοντο για κορίτσια 12-16 ετών απο

τελούντο από άνθη εμμηναγωγό, τονωτικό, ηρεμιστικό, αντιφλογιστικά 

και άλλα λουλούδια με ιαματικές ιδιότητες.

Επικρατούσε το άγριο τριαντάφυλλο που είναι κατ'εξοχή εμμηναγω- 

γό, ο φονιάς (εμμηναγωγό), το καρδιόχορτο (τονωτικό), το δενδρολίβα- 

νο (τονωτικό των μαλλιών), οι ανεμώνες, η βυζασκέλα, η αλυγαριά, η 

αψιθιά, τα φροξυλόνθια, οι μαργαρίτες, η μυρτιά, το καρυοφύλλι, ο γορ- 

γογιάννης, τα περισσότερα των οποίων είναι εμμηναγωγό αντιφλογιστι- 

κά και καθαρτικά.

Το Μαγιοστέφανο της Μάνας
Η μικρομάνα πήγαινε με τη μητέρα της την Πρωτομαγιά κι'εμάζευαν 

ιαματικά λουλούδια για το μαγιάτικο στεφάνι τους. Προτιμούσαν λου

λούδια γαλακταγωγό, αντιφλογιστικά, τονωτικά, καθαρτιά, αντιβηχικά, α- 

ντιδιαρροοικά για την ίδια και το παιδί της.

Αναφέρω τα κυριώτερα: Φασκόμηλο, χαμομήλι, μολόχα, μαντζουρά

να, δενδρολίβανο, διόσμο, γαλατσίδα, σκορπιδόχορτο, πεντάνευρο, α

γριάδα, λεβιθόχορτο, παπαρούνα, θερμασοβότανο, λαγοκοιμηθιά, Πανα- 

γιόχορτο, σουφροχόρτι, νινόκια, χαμαίδριο, ψειροχόρτι, φλισκούνι, ρί

γανη, απήγανο, τσάι του βουνού κλπ. Τα μαγιοστέφανο της μαμής και 

της μάνας επίστευαν ότι είχαν μεγάλη μαγική δύναμη.

Η απλή λαϊκή μάνα έχοντας κοντά της στη πόρτα του σπιτιού της 

κρεμασμένο το μαγιάτικο στεφάνι, ερχόταν σε άμεση επαφή με τις 

προστατευτικές δυνάμεις της φύσεως και υφίστατο την ευεργετική 

τους επίδραση. Εδώ η μόνα επίστευε στη μαγική σχέση (είδος ομοιπα- 

θητικής μαγείας).

Η κυκλική μορφή του μαγιάτικου στεφανιού είχε κι αυτή δύναμη α

ποτρεπτική και προστατευτική γιατί ταυτιζόταν με το μαγικό κύκλο που 

προστάτευε ότι ευρισκόταν στο κέντρο του. Ετσι το μαγιάτικο στεφάνι 

είχε μία φυλακτική δύναμη ιδίως για το σπίτι και τα παιδιά.

Τα μαγιοστέφανο με τα ιαματικά και φαρμακευτικά βότανα, το σύνο

λο των οποίων ανθίζουν το μήνα Μάιο, προστάτευε και απομόνωνε από 

τις επίβουλες ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα μετέδιδε την αναγεννητική 

και γονιμοποιό δύναμη που περιέκλειε μέσα του. Τα ιαματικό βότανα 

ήταν τα κυρίαρχα στο μαγιάτικο στεφάνι της μάνας και της μαμής γιατί 

στη λαϊκή τους συνείδηση τα φαρμακευτικά λουλούδια των θεραπευ

τικών βοτάνων ενσάρκωσαν την αναγεννητική και αυξητκή δύναμη της 

ζωής, όπως εκφραζόταν μέσα από την ψυχή της μάνας.

Πιστεύουμε ότι τα μαγιοστέφανα της μαμής και της μάνας είναι ε

πιβίωση από την αρχαία εποχή. Η Ελληνική Μυθολογία αναφέρει την πα

ράδοση ότι τα μαγιοβότανα, δηλ. τα ιαματικά βότανα, εσυλλέγοντο κατά 

τα Μυκηναϊκό και αρχαία χρόνια πάντα το μήνα Μάιο από τη μητέρα 

του θεού Ερμού τη Μαία, που ήταν μαμή και μάγισσα, προστάτης της 

γονιμότητας των εγκύων και των βρεφών και από την οποία πήρε το 

όνομά του ο μήνας Μάιος. Μ ε τα λουλούδια αυτά έφτιαχναν πέντε ει

δών στεφάνια τα οποία εθεωρούντο θεϊκά σύμβολα αφθαρσίας, αιώ

νιας νεότητας και αθανασίας.
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Τα στεφάνια με μαγιολούλουδο είχαν τις ιδιότητες να νικούν τις αρ

ρώστιες των εγκύων των λεχώνων και των παιδιών ακόμη και το θά

νατο, και έδιναν στη θεϊκή αυτή νίκη τιμή και δόξα, γιατί με την εξα- 

γνηστική, την εξευμενιστική και τη θεραπευτική τους δύναμη έφερναν 

τις μητέρες, τα παιδιά και τις νέες κοντά στους Θεούς.

Το έθιμο διετηρήθη στην Ελλάδα όλη την αρχαιότητα. Αργότερα όταν 

επικρότησε ο Χριστιανισμός ο μαγικός χαρακτήρας των μαγιάτικων 

στεφανιών με μαγιολούλουδα, ήλθε σε αντίθεση με τις ηθικοπλαστικές 

αρχές της νέας θρησκείας. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήθελαν να αηορ- 

ρίψουν τη συλλογή των μαγιοβότανων και το πλέξιμο στεφανιών την 

Πρωτομαγιά, γιατί θεωρούσαν όλα αυτά τα στοιχεία σαν ειδωλολατρικό.

Αυτό όμως, επειδή έκρυβαν μέσα τους μία ιατρική νομοτέλεια, α- 

ποδείχθησαν περισσότερον βιώσιμα, γιατί ήταν βαθιά ριζωμένα στη 

λαϊκή ψυχή της μάνας. Επειδή είχαν γίνει παραδοσιακό δημιουργήματα, 

διατηρήθησαν, γιατί έκρυβαν μέσα τους όχι ειδωλολατρεία, όχι δεισι

δαιμονία και μαγεία αλλά καθαρό προληπτική ιατρική. Τα στοιχεία αυτό 

σιγά - σιγά μεταπλάστηκαν από τους ελληνομαθείς πατέρες της Εκκλη

σίας ιδεολογικό και ενσωματώθηκαν στο πνεύμα του Χριστιανισμού.

Η Εκκλησία τα προσάρμοσε και τα θεώρησε σαν έπαθλο και θρίαμβο 

της ενάρετης και αγνής ζωής, γι'αυτό σήμερα από τα πέντε αρχαία 

μαγιοστέφανα διατήρησε κυρίως ένα, το Παρθενοστέφανο της Πρω

τομαγιάς. Για τη σύγχρονη θρησκεία το μαγιάτικο στεφάνι συμβολίζει 

τις χριστιανικές ηθικές αξίες της αγνότητας και της καθαρότητας της 

ζωής, πλέκεται δε με τριαντάφυλλα, ανεμώνες, κρίνους και μαργαρίτες.

Στον Ελλαδικό χώρο έχουμε ακόμη επιβιώσεις από την αρχαιότητα, 

των πέντε διαφορετικών μαγιάτικων στεφανιών, που πλέκουν οι μαμμές 

σε μανάδες οι νέες κοπέλλες οι ποιμένες και οι μάγισσες.

Σήμερα τα μαγιάτικα παρθενοστέφανα στα περισσότερα χωριά της 

Πελοποννήσου ιδίως στους νομούς Αργολίδας Κορινθίας και Αρκαδίας 

τα πλέκουν μαζί εφτά ανύπαντρα κορίτσια, παιδιά τσοπάνηδων από 12 

- 16 χρονών και μετά χορεύουν τραγουδώντας σε "ξέφωτα" στεφα

νωμένα. Τον χορό αυτό της Πρωτομαγιάς τον λένε “εφταπάρθενο Χο

ρό" ο οποίος συνοδεύεται από χαρακτηριστικά τραγούδια.

Πιστεύω ότι ο Χορός αυτός είναι επιβίωση του Χορού των Αμαδρυά- 

δων Παρθένων των αρχαίων Λερναίων που γινόταν στην Αργολίδα τον 

μήνα Μάιο προς τιμήν της Δήμητρας Πρόσυμνας, που λατρευόταν σαν 

θεό της γονιμότητας και της προστασίας των μικρών κοριτσιών.

Παραθέτω δύο παραδοσιακά τραγούδια που τραγουδούσαν οι νέες 

κοπέλλες όταν έπλεκαν το παρθενικό στέφανο του Μαγιού:

"Ο βόλσαμος κι’ο αμάραντος και το τριανταφυλλάκι, 

τα τρία εμαλώνανε το πιο μυρίζει κάλλιο.

Πεταχτή το τριαντάφυλλο, το μοσχομυρουδάτο:

Φευγάτε σεις βρωμόχορτα και παλιοτσιτσιμπίδια 

εγώ'μαι το τριαντάφυλλο το μοσχομυρωδάτο, 

όλο το χρόνο κρύβουμαι στης μάνας μου τον κόρφο, 

το Μάη το μήνα φαίνουμαι σε κοριτσιών κεφάλι, 

σε μια ψηλή, σε μια λιγνή γαϊτανοφρύδα, 

πούχει τα μάτια σαν ελιές τα φρύδια σαν γαϊτάνι, 

έχει της χήνας το λαιμό, της πέρδικας τα μάτια, 

έχει τ'αχείλι κόκκινο, με το βερζί βαμένο".

"Ο δυόσμος κι'ο βασιλικός και το μακεδονίσι, 

αυτό τα δυό μαλώνανε πιο να πρωτομυρίσει. 

Πετιέται το γαρύφαλλο το μοσχομυρισμένο:

"το Μάη μήνα φαίνομαι σε λεβεντιών σελάχι 

σε παντρεμένων γόνατα, σε κοριτσιόνε κόρφο 

Μάη μου Χρυσομόη μου με τις δροσιές 

Μάη Χρυσομόη μ'όσπρες φορεσιές".
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Μουσείο
Ελληνικών Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων

Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη 
Κέντρο ΕΘνομουσικολογίας

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, εγκαινιάσθηκε 

τον Ιούνιο του 1991 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επο

πτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Βασίζεται στη συλλογή από 1200 ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανα από 

το 18ο αιώνα ως τις μέρες μας, καρπό 50χρονης έρευνας και μελέτης 

του μουσικολόγου Φοίβου Ανωγειανάκη.

Το 1978, ο Φοίβος Ανωγειανόκης δώρισε τη συλλογή του στο ελ

ληνικό δημόσιο και με την εποπτεία του άρχισαν οι εργασίες ίδρυσης 

του Μουσείου και Κέντρου Ερευνας, που στεγάζεται σ' ένα παλιό αρ

χοντικό του 1840 στην παλιό πόλη της Αθήνας (ΠλόκαΙ δίπλα στη Ρω

μαϊκή Αγορά.

Για την οργάνωση και αποπεράτωση του Μουσείου συνεργάστηκαν 

αρχικό το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και στη συνέχεια το Πε- 

λοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα Β. Παπαντωνίου και η Ελληνική Εται

ρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας. Ο Αρχιτέκτονας Κ. Αδαμόπουλος 

διαμόρφωσε, σύμφωνα με τις απόψεις του Φ. Ανωγειανάκη, το αρχο

ντικό στον κυρίως εκθεσιακό χώρο που στεγάζει επίσης την υποδοχή, 

τη διεύθυνση, τη γραμματεία και τη βιβλιοθήκη του Μουσείου. Το πα

ράσπιτο μετετρόπηκε σ' ένα βοηθητικό κτίσμα που στεγάζει μέρος του 

Κέντρου Ερευνας και των αρχείων, τους αποθηκευτικούς χώρους, μία 

αίθουσα εκδηλώσεων και το πωλητήριο του μουσείου, όπου διατίθενται 

βιβλία, δίσκοι και μουσικό όργανα.

Εκτίθενται περίπου τα μισό όργανα της Συλλογής Ανωγειανάκη, με 

κριτήριο όχι μόνο την αισθητική και τη διακόσμησή τους, αλλά κυρίως 

το εθνολογικό και το μουσικολογικό τους ενδιαφέρον, ενώ τα υπόλοιπα 

βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών και θ ' αποτελόσουν υλικό για 

κινητές εκθέσεις στην επαρχία, σε σχολεία ή περιοδικές εκθέσεις ει

δικού ενδιαφέροντος.

Η έκθεση απλώνεται σε τρεις ορόφους και περιλαμβάνει τέσσερα 

επίπεδα, όσες και οι οικογένειες μουσικών οργάνων που διακρίνει η 

εθνομουσικολογία, με κριτήριο το υλικό που πόλλεται για να δώσει τον 

ήχο: μεμβρανόφωνα, αερόφοονα, χορδόφωνα και ιδιόφωνα.

Η παρουσίαση γίνεται κατά οργανολογικούς τύπους, σε βιτρίνες, α

πλές κατασκευές από κρύσταλλο, σε ειδικές βάσεις από πλεξιγκλάς 

και δίγλωσσες (ελληνικό - αγγλικό) επεξηγήσεις. Σύντομα θα υπάρξουν 

στη διάθεση των ξένων επισκεπτών και καρτέλλες στα γαλλικό και γερ

μανικά.

Σε κάθε βιτρινα ένα ειδικό σύστημα ακουστικών με μουσικό παρα

δείγματα παρουσιάζει τον ήχο, τη μουσική έκταση, τις τεχνικές παιξί

ματος και τους συνδιασμούς των μουσικών οργάνων που εκτίθενται σ' 
αυτήν.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν τα όργανα σε τό

πο και χρόνο και να συνδεθούν με τους κατασκευαστές και τους μου

σικούς που τα χρησιμοποιούν, μέσα από φωτογραφικό υλικό, προβολές 

διαφανειών και βίντεο που παρουσιάζουν έθιμα και τελετουργίες όπου 

κυριαρχεί το τρίπτυχο λόγος - μουσική - χορός.

Ειδικό μηχανήματα ελέγχουν και διατηρούν σταθερές τις συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας Ισύμφωνα με τις προδιαγραφές του ICOMI 

στο χώρο του Μουσείου, που είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα μ' αυτό 

το σύστημα κλιματισμού σε 24ωρη βάση.
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Οι στόχοι του Μουσείου και του Κέντρου Ερευνας είναι οι εξής:

I IΗ  συλλογή, συντήρηση και έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και 

γενικά κάθε υλικού χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη και προώθηση της 

ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης.

21Η προώθηση της έρευνας και μελέτης σε θέματα εθνομουσικο- 

λογίας ως και τεκμηρίωσης και διάδοσης της παραδοσιακής μουσικής.

31 Η  διάσωση, μελέτη, προβολή και διάδοση της ελληνικής λαϊκής 

και βυζαντινής μουσικής παράδοσης, τόσο στον ελληνικό όσο και στον 

διεθνή χώρο με κάθε πρόσφορο μέσον.

41Η δημιουργία ειδικής εθνομουσικολογικής βιβλιοθήκης και οπτικο- 

ακουστικου αρχείου.

Στους μελλοντικούς στόχους περιλαμβάνονται:

I IΗ  πραγματοποίηση βιβλιογραφικών και δισκογραφικών εκδόσεων.

21Η διοργάνωση ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ικαι για 

τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης/, καθώς και σεμιναρίων για το παί

ξιμο και την κατασκευή μουσικών οργάνων.

31 Η οργάνωση, σε συνεργασία με τον "Σύλλογο Φίλων του Μου

σείου", κύκλων συναυλιών και διαλέξεων σε ειδικότερα θέματα που α

φορούν την ελληνική παραδοσιακή μουσική αλλά και τις συγγενικές μου

σικές παραδόσεις των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

41 Περαιτέρω εμπλουτισμός και οργάνωση του αρχειακού υλικού.

51 Εναρξη κύκλου έρευνας για τα λαϊκά μουσικά όργανα που χάνονται.

61 Επαφή και συνεργασία με οργανοποιούς απ ' όλη την Ελλάδα.

71 Συνεργασία με τοπικά Μουσεία και συλλέκτες σ ' όλη την Ελλάδα, 

για την καταγραφή των μουσικών οργάνων που τυχόν βρίσκονται στις 

συλλογές τους.

81 Συνεργασία με τοπικούς φορείς Iμέσω ερωτηματολογίωνI για τη 

σύνταξη ενός corpus λαϊκών οργανοπαιχτών και κατασκευαστών οργά

νων σ ' όλη τη χώρα.

91 Επαφή και συνεργασία με ανάλογα Μουσεία και Κέντρα Ερευνας 

στο εξωτερικό.

Το Μουσείο επισκέπτονται χιλιάδες άτομα και πάρα πολλά σχολεία 

κάθε χρόνο. Η συμπαράσταση που έχει γνωρίσει ως τώρα από το Υ

πουργείο Πολιτισμού αλλά και η αγάπη με την οποία το περιέβαλαν ο 

τύπος και όλοι όσοι αγαπούν την ελληνική μουσική, δίνουν ελπίδες ότι 

τα μελλοντικά αυτά σχέδια, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να υλο

ποιούνται, θα ολοκληρωθούν και θα προωθήσουν τους στόχους που 

προαναφέραμε, όχι μόνο διασώζοντας αλλά και διαδίδοντας τον 

πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. □

Ημέρες και ώρες επίσκεψης
Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα (τηλ. 

3254.119 - 3254.1291 και είναι ανοικτό από Τρίτη έως Κυριακή τις ώρες 

10.00' -14.00', εκτός Τετάρτης που είναι ανοικτό 12.00' - 18.00'.

Φωτογραφίες

Απέναντι επάνω: Ούτι και λύρα, κάτω: ΓκάιΥτα και νταχαρές Μακε

δονίας. Επάνω δεξιά: Αχλαδόσχημες κρητικές λύρες, αριστερά: Χειρο

ποίητα κουδούνια. Κάτω: Κλαρίνο, βιολί και λαούτο.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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1 9  Μ  Α ϊ  Ο Υ :
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Τ ΟΥ  Π Ο Ν Τ Ο Υ

του Π.Υ. Γιώργου Χονδροματίδη

Η μεγάλη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεοτούρ- 

κους, το έγκλημα αυτό κατά της ανθρωπότητας, άρχισε με την έναρξη 

του 1ου παγκοσμίου πολέμου, το 1914 και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο 

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το 1923. Μέσα σε διάστημα 9 χρό

νων, ο μισός και πλέον πληθυσμός των Ελλήνων του Πόντου εξοντώ

θηκε 1352.000 θύματα κατά τον Γ. ΒαλαβάνηΙ και οι υπόλοιποι εξαναγκά

στηκαν σε μια προσφυγιό χωρίς επιστροφή, ξεριζωμένοι από τις πα- 

τρογονικές τους εστίες.

Ο Πόντος, σ όλη τη μακρόχρονη διάρκεια της ιστορίας του -από το 

1100 π.Χ. μέχρι το 1923 μ.Χ- υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα τμήματα 

του Ελληνικού Εθνους, διατηρώντας αλώβητη την εθνική του συνείδηση, 

ακμαίο και υπερήφανο το εθνικό του φρόνημα, με ασάλευτη την πίστη 

του στις ακατάλυτες προγονικές παραδόσεις.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ
Μ ε το ξέσπασμα του Α ' παγκοσμίου πολέμου το 1914, η Τουρκία, 

με την υποκίνηση πάντα της συμμάχου της Γερμανίας, πραγματοποιεί 

το πρόγραμμα της γενικής σφαγής και εξόντωσης των μειονοτήτων.

Οι Χριστιανικές εθνότητες των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμε

νίων που είχαν αποκτήσει στις αρχές του αιώνα μεγάλη οικονομική και 

κοινωνική δύναμη, έπρεπε να εξαφανιστούν γιατί κρατούσαν στα χέρια 

τους τις αγορές και επηρέαζαν σοβαρό την οικονομία της χώρας. Από 

την άλλη, έπρεπε οποσδήποτε να βρεθούν αγορές για τα βιομηχανικό 

και άλλα προϊόντα της Γερμανίας και να υπάρχει πρόσβαση στις πρώτες 

ύλες της Μικρός Ασίας και της Ανατολίας.

ΟΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΕΣ
Τις Τουρκικές προθέσεις, αλλά και μεθοδεύσεις, περιγράφει στις 

17/2/1917 σε έγγραφό του προς το Βερολίνο ο Αυστριακός υπουργός 

Εξωτερικών: Ή  πολιτική των Τούρκων είναι, μέσω μιας γενικευμένης 

καταδίωξης του Ελληνικού στοιχείου, να εξοντώσουν ολοσχερώς τους 

Ελληνες ως εχθρούς του κρότους, όπως πριν τους Αρμενίους (έτος 

1916: 1.500.000 νεκροί).

Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμών από τις 

ακτές στο εσωτερικό της χώρας, δίχως διάκριση και οίκτο, ώστε οι 

εκτοπιζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι στην αθλιότητα και το θάνατο από 

πείνα. Τα εγκαταλελειμένα σπίτια των εξοριζόμενων λεηλατούνται από 

τα τουρκικό τάγματα τιμωρίας ή καίγονται και καταστρέφονται.

Η κατάσταση των χριστιανών των ελληνικών περιφερειών είναι οι- 

κτρωτότη. Εις την ύπαιθρον χώρα κάτοικοι δεν υπάρχουν. Ολα τα χρι

στιανικό χωριό έχουν πυρποληθεί. Από τους κατοίκους, άλλοι μεν απε- 

λαθέντες εσφόγησαν, άλλοι δε συλληφθέντες εφονεύθησαν επί τόπου 

ή κάηκαν ζωντανοί.

Εις την περιφέρεια Πόφρας και εις το χωρίον Σούρμελι συνάθροισαν 

περί τους 300 κατοίκους εις το σχολείον και τους έκαυσαν ζωντανούς. 

Εις το χωρίον Τογούζ Αλαν, συνόξαντες περί τα 500 γυναικόπαιδα εις 

το σχολείον, τα έκαυσαν ζωντανό. Εις το χωρίον Σελαμλίκ, εντός της εκ

κλησίας, κατέκαυσαν πάντας τους απελαθέντας κατοίκους της Πόφρας...".

Στο έγγραφο ακολουθούν δεκάδες ακόμη περιπτώσεις που περι

γράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός των νεοτούρκων, σκόρπιζε 

τη φρίκη του θανάτου και της καταστροφής στο πέρασμά του.

Αλλά και σήμερα, 73 χρόνια μετά, η Τουρκία ακολουθώντας την ίδια 

πολιτική, κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου αδιαφορώντας προκλη

τικό για τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε και εφαρμόζει την ίδια τακτική διωγ

μών και προς τον Κουρδικό λαό, εκκενώνοντας και καίγοντας 3.000 χω

ριό στο Κουρδιστόν τα δύο τελευταία χρόνια.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 

ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
Η ελληνική Βουλή με το Ν. 2193/1994 που ψήφισε ομόφωνα, ανα

γνώρισε την 19η Μαίου σαν ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 

του Πόντου, επισφραγίζοντας έτσι το μεγαλείο της προσφοράς και των 

θυσιών τους προς το Ελληνικό Εθνος.

Βέβαια η ηθική αυτή αναγνώριση δεν μπόρεσε να δώσει λύση και 

στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα κυρίως το 

νέο κύμα προσφύγων Ποντίων, οι οποίοι, εξαναγκάστηκαν να εγκατα- 

λείψουν για μια ακόμη φορά τις εστίες τους, λόγω των πολεμικών συ-
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γκρούσεων που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία (Αμπχαζία κ.λπ.) της 

πρώην Σοβιετικής Ενωσης, μετά τη διάλυσή της.

Είναι τεράστια η ευθύνη μας, σαν άτομα και σαν κράτος απέναντι' 

τους. Πιστεύουμε ότι έφθασε η ώρα να δημιουργηθούν όλες εκείνες 

οι προϋποθέσεις, που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους αδελφούς μας 

Ποντίους να ξεπεράσουν τις σοβαρότατες βιοτικές δυσκολίες που α

ντιμετωπίζουν, ώστε να πάψουν να αισθάνονται ανεπιθύμητοι και "με

τανάστες" στην ίδια τους την πατρίδα. □

ΠΗΓΕΣ:
Χρήστος Ιαμουηλίδης ("Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού")

Βλάσσης Αγτζίδης ("Ποντιακός Ελληνισμός")

Φωτογραφίες: Δίπλα, το ταφικό ποντιακό έθιμο της Κυριακής του 

Θωμά. Κάτω, το χορευτικό συγκρότημα της Ενωσης Ποντίων Εορδαίας.



Σύγχρονη Τεχνολογία

Λόγος έργου σκιή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ
Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΓείναι 

το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας. Αυτόν τον τίτλο παίρνει 

τόσο από το μέγεθος του όσο και από το ευρύ φάσμα που καλύπτει 

στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), στο χώρο των θετικών 

επιστημών.

Οι δραστηριότητες της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης α

ναπτύσσονται στα οχτώ Ινστιτούτα του κέντρου και είναι τα ακόλουθα:

1. Ινστιτούτο Βιολογίας.

2. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών.

3. Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.

4. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

5. Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής.

6. Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας.

7. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

8. Ινστιτούτο Φυσικοχημείας.

Στην πλέον των τριάντα ετών ιστορία του ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα. Αφ ' ενός δη

μιούργησε τη σωστή υλικοτεχνική υποδομή για ένα σύγχρονο ευρωπαϊ

κό ερευνητικό κέντρο, αφ' ετέρου λειτούργησε σαν ένα φυτώριο για 

τη δημιουργία του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ενας σημαντικός αριθμός Ελλήνων ερευνητών που πλαισιώνουν τα 

ΑΕΙ και τα άλλα ερευνητικό ιδρύματα είτε εκπαιδεύτηκε στο μεταπτυ

χιακό πρόγραμμα που έχει ο "Δ” Ιτο οποίο ξεκίνησε από τα πρώτα χρό

νια της λειτουργίας του), είτε εργόσθηκε στο "Δ", επιστρέφοντας από 

τη μεταπτυχιακή εκπαίδευσή του στο εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες του "Δ" στρέφονται στη λε

γάμενη "προσανατολισμένη" έρευνα. Με το γενικό αυτό όρο εννοούμε 

την έρευνα που απευθύνεται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και 

γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Η στροφή αυτή αποτελεί μια γενι

κότερη τόση που επικρατεί στον ερευνητικό χώρο και καθορίζεται από 

τα ερευνητικό και αναπτυξιακό προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευ

ρωπαϊκή Κοινότητα με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομικό και τεχνο

λογικό εύρωστης Ενωμένης Ευρώπης. Παράλληλα, στο "Δ" γίνεται προ

σπάθεια να μην εγκαταληφθεί η βασική έρευνα που αποτελεί και τον 

κύριο παράγοντα για την ανανέωση και ανακύκλωση του ερευνητικού 

δυναμικού της χώρας.

Σε αυτό τα πλαίσια, γύρω στα εκατόπρογρόμματα βρίσκονται σε ε

ξέλιξη στο "Δ", τα περισσότερα από τα οποία χρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ενδεικτικό αναφέρουμε προγράμματα ανα

πτυξιακού χαρακτήρα όπως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, είναι 

διατάξεις μικροηλεκτρονικής (VLSI, CMOS), ανάπτυξη νέων υλικών (σύν

θετα κεραμικό, υπεραγωγοί υψηλών θερμοκρασιών), νευρωνικό δίκτυα 

καθώς και προγράμματα βιοτεχνολογίας (καταπολέμηση δάκου), ενέρ

γειας, κατάλυσης, περιβάλλοντος κ.λπ. Επίσης προγράμματα βασικού 

προσανατολισμού στους τομείς της Φυσικής (Πειραματικής και Θεωρη

τικής), της Φυσικοχημείας και της Βιολογίας.

Ο "Δ" έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες, τόσο σε κοινό ερευνητικό 

προγράμματα όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Ετσι, στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του "Δ" συμμετέχουν ενεργό διδάσκοντες από το Ε.Μ.Π. και 

το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και μεταπτυχιακοί σπουδαστές αυτών 

των ιδρυμάτων παρακολουθούν τους κύκλους σπουδών του "Δ". Σημα

ντικές εργασίες έχουν επίσης αναπτυχθεί μεταξύ ερευνητικών ομάδων 

του “Δ" και αντιστοίχων ΑΕΙ. Χαρακτηριστικό αναφέρουμε την κοινοπρα

ξία που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνο

λογίας για τη μελέτη των Υπεραγωγών Υψηλών Θερμοκρασιών και στην 

οποία συμμετέχουν εκτός του "Δ", το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 

το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 

και η κλαδική εταιρεία ΕΚΕΠΥ.
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Αλλες συνεργασίες έχουν επίσης αναπτυχθεί γύρω από τις μεγάλες 

εγκαταστάσεις του "Δ" όπως είναι ο επιταχυντής TANDEM του Ινστι

τούτου Πυρηνικής Φυσικής. Σε μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, 

αυτές οι συνεργασίες είναι απαραίτητες και πρέπει να υποστηρίζονται 

για περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών έξω από τον ακαδημαϊκό χώρο, 

είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Εξάλλου αυτή 

είναι μια διεθνής πρακτική που είναι δοκιμασμένη και έχει αναγνωριστεί 

η αξία της. Ο "Δ" μπορεί και συνεισφέρει σημαντικά σ' αυτό το μέρος 

της εκπαίδευσης που διαθέτει. Απαιτείται οπωσδήποτε μια οργανωμένη 

προσπάθεια με συνεργασία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του "Δ" και 

των αντίστοιχων φορέων των ΑΕΙ, γεγονός, το οποίο ανήκει στους μελ

λοντικούς σχεδιασμούς του κέντρου.

Ο "Δ" φιλοδοξεί να συνεχίσει τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση 

των δύο αξόνων που έχει μέχρι τώρα ακολουθήσει, δηλαδή, στην ανά

πτυξη ερευνητικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν την τεχνολογική 

και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσα από τη διασύνδεσή τους με 

τις ελληνικές επιχειρήσεις και στη συνεχή αναβάθμιση του ρόλου του 

στην κατάρτιση νέων ερευνητών που θα πλαισιώνουν το δημόσιο και 

ερευνητικό φορέα. Οι προοπτικές είναι ευοίωνες με το Κοινοτικό Πλαί

σιο Στήριξης που προβλέπεται στο δεύτερο πακέτο Delors για την πε

ρίοδο 1994 -1999. Μέσα από αυτό μπορεί να ολοκληρωθούν οι σημα

ντικές προσπάθειες που άρχισαν στο "Δ" την τελευταία πενταετία, ό

πως είναι το υπερυπολογιστικό κέντρο και το δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ, το Τε

χνολογικό Πάρκο Αττικής, η αναβάθμιση και ο ηλεκτρονικός εκσυγχρο

νισμός της Βιβλιοθήκης και γενικότερα η ενίσχυση της υλικοτεχνικής 

υποδομής του Κέντρου. Η προσπάθεια αυτή με παράλληλη ανάπτυξη 

και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού θα φέρει το "Δ" σε ανάλογο 

επίπεδο με τα άλλα ευρωπαϊκά Κέντρα.

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ "Δ"

Το εργαστήριο περιβαλλοντικής έρευνας του Ινστιτούτου Πυρηνικής 

Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας θα είναι από τον Ιούνιο 1995, τμήμα 

του RODOS (Real time on line Decision support Systeml, του προγράμ

ματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

ατυχημάτων διασποράς ρύπων ραδιενεργών ή χημικών.

Η "καρδιά" του πανευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, η πρόβλεψη 

για ατυχήματα σε σύνθετα εδάφη, θα κτυπά στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". 

Ολα τα προγράμματα διάχυσης - διασποράς ρύπων του εργαστηρίου 

του κ. Γ. Μπάρτζη εντάσσονται στο RODOS .

Ο σκελετός πάνω στον οποίο χτίσθηκε αυτό το πολύτιμο για τα μέ

τρα έκτακτης ανάγκης κάθε κράτους λογισμικό δημιουργήθηκε στην 

Καρλσρούη της Γερμανίας και υποπρογράμματά του τρέχουν στις οθό

νες σε διάφορα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης. Το σύνολο όμως του 

προγράμματος βρίσκεται μόνον στην Καρλσρούη, την Αθήνα και τη Βαρ

σοβία.

Πρόκειται στην αρχική του φάση για ένα πρόγραμμα για ατυχήματα 

σε πυρηνικούς σταθμούς που μοντελοποιεί τα φυσικά φαινόμενα, τα 

προληπτικά μέτρα και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Διακρίνεται 

σε τρεις κλάδους που λειτουργούν με μια ενιαία παραθυριακή - ψη

φιακή αρχιτεκτονική.

Το πρόγραμμα που είναι εξαιρετικό φιλικό περιλαμβάνει τρία υπο

συστήματα. Το υποσύστημα ανάλυσης, με το οποίο καταγίνεται το ερ

γαστήριο του "Δ", αφορά σε θεωρητικά μοντέλα πρόβλεψης διασποράς 

ρύπων σε διάφορα εδάφη και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το υποσύστη

μα των μέτρων αντιμετώπισης στηρίζει τις αποφάσεις για εκκένωση 

εκτάσεων, κατ' οίκον προστασία, ιατρικές συμβουλές κ.λπ.Τέλος, το υ

ποσύστημα αξιολόγησης των μέτρων αντιμετώπισης περιλαμβάνει τα 

εξαιρετικά γραφικά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών IG.I.S.) 

για την παρακολούθηση της διασποράς της μόλυνσης.

Ο πρώτος κλάδος που σε λίγα χρόνια θα τρέχει σε κάθε πυρηνικό 

έργοστάσιο είναι η μοντελοποίηση των φυσικών φαινομένων ανάλογα 

με τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης. Ο δεύτερος τυποποιεί τα 

καθήκοντα της διαχείρισης του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού, 

των συνεργείων διάσωσης, της νοσοκομειακής υποδομής. Ο τελευ

ταίος κλάδος είναι ένα εργαλείο ηληροφορικήςπου συντονίζει τα μο

ντέλα διασποράς - διάχυσης με τα μέτρα αντιμετώπισης σε κάθε πε

ρίπτωση.

To RODOS που ξεκίνησε πριν από τρία περίπου χρόνια χρηματοδο

τείται από το κοινοτικό πρόγραμμα προστασίας από τη ραδιενέργεια. 

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1999 προσφέροντας μια τελική μορφή 

για τους χρήστες. Το 4ο πρόγραμμα πλαίσιο προβλέπει χρηματοδότηση 

για τη δημιουργία της πρώτης δοκιμαστικής έκδοσης που προορίζεται 

για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της γηραιός Ηπείρου.

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ
Εργαστήριο καθαρισμού και συντήρησης αρχαίων μεταλλικών αντι

κειμένων άρχισε να λειτουργεί στο "Δημόκριτο" για πρώτη φορά με τη 

μέθοδο του πλάσματος. Ο χρόνος που απαιτείται για τον πλήρη καθα

ρισμό είναι πενήντα με εκατό φορές μικρότερος απ' ότι με τις συμβα

τικές μεθόδους.

Είναι γνωστό ότι στα διάφορα μουσεία ανά την επικράτεια έχουν 

συσσωρευθεί πλήθος από εργαλεία, όπλα και σκεύη από σίδηρο, 

μπρούτζο, άργυρο ή μόλυβδο, που συνήθως περιμένουν 5 με 10 χρόνια 

μέχρι να βρει το χρόνο να ασχοληθεί κάποιος από τους 250 επαγγελ- 

ματίες συντηρητές. Τώρα, έχει αναπτυχθεί συσκευή από το Ινστιτούτο 

Επιστήμης Υλικών του Ερευνητικού Κέντρου σε συνεργασία με τα Ινστι

τούτα Μικροηλεκτρονικής και Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστα

σίας που καθαρίζει με πλάσμα αερίου, πολλά μαζί μεταλλικά αντικείμενα 

μέσα σε 48 ώρες. Ο κυλινδρικός θάλαμός της έχει μήκος 1,5 μέτρα 

και διάμετρο 0.40. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πέρισυ με χρηματοδό

τηση από το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει επίσης, έρευνα για τη συντήρηση με 

τη μέθοδο του πλάσματος, κεραμικών, μαρμάρων και εικόνων. Στο ερ

γαστήριο Φυσικής Πλάσματος αυτή την εποχή γίνεται αποκατάσταση 

σε μεταλλικά μνημεία του πολιτισμού μας από το Αγιον Ορος και το 

Νομισματικό Μουσείο.

Η τεχνική της επεξεργασίας με πλάσμα έχει ερευνηθεί πρώτα στο 

Ινστιτούτο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και αρ

γότερα στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εφαρμόζεται για τα 

μεταλλικά αντικείμενα στο Εθνικό Μουσείο της Ζυρίχης και σε ορισμένα 

γερμανικά μουσεία, ενώ έχει αρχίσει σχετική έρευνα και στη Γαλλία, τη 

Νορβηγία και την Ιαπωνία.

Η διαδικασία συντήρησης ξεκινά με ραδιογραφία ακτίνων X για να 

διαπιστωθεί αν το αντικείμενο επιδέχεται αποκατάσταση. Τούτο διότι 

πολλές φορές κάτω από τη σκουριά υπάρχει μόνο σκουριά... Στη συ

νέχεια, η τρίωρη προεργασία μέσα στη συσκευή καθιστά το επίστρωμα 

εύθρυπτο έτσι ώστε να απομακρύνεται με ένα βουρτσάκι. Η υφιστά

μενη κατάσταση του αντικειμένου σταθεροποιείται με την έκθεσή του 

σε μερικώς ιονισμένο υδρογόνο και μεθάνιο μέσα στο θάλαμο επί δέκα 

περίπου ώρες. Τέλος, το αντικείμενο καλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα 

από παραφίνες που κλείνει τους πόρους. Μ ' αυτόν τον τρόπο η σύγ

χρονη τεχνολογία προφυλάσσει για τις επερχόμενες γενιές τα ίχνη της 

τέχνης και της τεχνολογίας που ανάπτυξαν οι πρόγονοί μας. Π

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Κούρος
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Επικαιρότητα

Πάσχα
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες

Μ ε ξεχωριστή λαμπρότητα και πλούσιο κέ

φι, γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα στις Α 

στυνομικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.

Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους δέ

χθηκαν με ψυχική ευφορία το χαρμόσυνο 

μήνυμα της Ανάστασης και με την αγάπη και τις 

ευχές που έδωσαν και πήραν από το ελληνικό 

κοινό ένοιωσαν έντονα το νόημα της μεγάλης 

γιορτής.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν οι Σχολές 

της Αστυνομίας στην Αθήνα, όπου η πολιτική 

και φυσική ηγεσία του Σώματος, με επικε

φαλής τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη 

Βαλυράκη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

μίας Αντιστράτηγο κ. Μανόλη Χουρδάκη και 

τον Β' Υπαρχηγό Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο 

Σκίτσα γιόρτασε το Πάσχα με τους Δοκίμους 

και τις οικογένειές τους.
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Επικαιρότητα

Μαζί τους συνεόρτασαν και πολλοί ανώτα

τοι και ανώτεροι Αξιωματικοί και άλλοι αστυνο

μικοί από τις Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ., απόστρα- 

τοι, καθηγητές εκπαιδευτές των Σχολών, πο

λιτικοί υπάλληλοι και πολλοί επισκέπτες.

Εθιμοτυπικά τους επισκέφθηκαν, αντάλλα

ξαν ευχές και τσούγκρισαν μαζί τους το πα

σχαλινό αυγό, ο Πρόεδρος της Δημοκρα

τίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο 

Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κα- 

κλαμάνης, ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  τη ς  Α θήνας κ. 

Δημήτριος Αβραμόπουλος,Βουλευτές - 

εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, ανώτα

τοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυ

νάμεων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 

του Λιμενικού Σώματος και πολλοί άλλοι επί-
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Επικαιρότηχα
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Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων
Οι κοινοί τρόποι δράσης για την'αντιμετώπι

ση της Ισλαμικής τρομοκρατίας, ήταν το πρώ

το θέμα συζήτησης στο άτυπο Συμβούλιο των 

Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, οι εργα

σίες του οποίου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα 

στο Παρίσι.

Οπως αναφέρθηκε, η Ισλαμική τρομοκρατία 

αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή σήμερα στην 

Ευρώπη και για το λόγο αυτό, αποφασίσθηκε 

μέσα στο A ' I δνθήμερο Μαϊου, να συνέλθει η 

"αρμόδια ομάδα εργασίας για την τρομοκρα

τία του Τρίτου Πυλώνα", οπότε και θα δοθούν 

πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας.

Την Ελλάδα εκπροσώπησεο Υπουργός Δημό

σιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυρόκης, ο οποίος τόνι

σε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι διμερείς 

και πολυμερείς συνεργασίες ανάμεσα σε χώ

ρες και οργανισμούς όπως η Ιντερπόλ για την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Οπως τόνισε ο κ. Υ

πουργός, η Ελλάδα είναι στο πιο ευαίσθητο 

γεωγραφικό σημείο και προσπαθεί να περι- 

φρουρήσει την ασφάλεια των συνόρων της Ε

νωσης.

Στο άτυπο συμβούλιο τονίσθηκε ακόμα πως 

ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στη βά

ση δεδομένων της EUROPOL, σε προσωπικό 

στοιχεία που τον αφορούν. Επίσης, έγινε πρό

ταση, ο διευθυντής της EUROPOL να παρέχει 

κάθε δυνατή βοήθεια στο συμβούλιο Υπουρ

γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 

προκειμένου να παρέχονται απαντήσεις σε ε 

ρωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

Γαλλική Προεδρία, δεν έκανε καμμία αναφορά 

στα ένδικα μέσα και τις προσφυγές στα Ευρω

παϊκό Δικαστήρια. Και σε ότι αφορά στον δημο

σιονομικό έλεγχο, δεν έκανε αναφορά στο Ε

λεγκτικό Συνέδριο. Τουναντίον έκανε προτά

σεις για συγκρότηση άλλων ολιγομελών ομά

δων.

Για το θέμα αυτό, από την Ελληνική πλευρό υ- 

ηοστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να ενισχυθείο ρό

λος των θεσμοθετημένων αυτών οργάνων. 

Μ ε τις θέσεις μας αυτές ταυτίσθηκαν η Ολ

λανδία, το Βέλγιο και τοΛουξεμβούργο.

Χορεύοντας με τους... τροχονόμους
Η τεράστια αίθουσα γνωστού κοσμικού κέ

ντρου του Ηρακλείου Κρήτης, δεν στάθηκε τε-- 

λικό αρκετή να χωρέσει όλους όσους θέλησαν 

να συνδιασκεδόσουν με τους τροχονόμους 

του Ηρακλείου. Βέβαια, όσοι κατόρθωσαν να 

μπούν στην αίθουσα, πόρκαραν μόνιμα στην πί

στα, αδιαφορώντας για τις πινακίδες στάθ

μευσης που υπήρχαν εκεί, βγάζοντας έτσι το... 

άχτι τους, αφού κανείς δεν θα τους φιλοδω

ρούσε με καμμιό κλήση.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν οι γλυκόλαλες 

λύρες γνωστών Κρητικών καλλιτεχνών, που 

δημιούργησαν μια πανέμορφη βραδυό.

Στη σύντομη ομιλία του ο Διοικητής της Τρο

χαίας Ηρακλείου Αστυνόμος Α ' κ. Γεώργιος 

Μηλιαρός, αφού ευχαρίστησε όλους όσους 

βρέθηκαν κοντό στους τροχονόμους, αλλά και 

αυτούς που η ανεπάρκεια χώρου δεν τους ε 

πέτρεψε κάτι τέτοιο, τόνισε μεταξύ άλλων;

"...Η παρουσία σας απόψε μας δίδει τη δύνα

μη και το κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκο

λο έργο μας, για να λιγοστέψουμε τους 2.070 

νεκρούς και τους 31.628 τραυματίες που δη

μιούργησαν τα 23.846 τροχαία ατυχήματα σε 

όλη την Ελλάδα το χρόνο που μας πέρασε.

Σ ' αυτό το "πολεμικό μέτωπο" αγωνίζονται οι 

τροχονόμοι, ενώ την ίδια ώρα άλλοι αστυνομι

κοί αγωνίζονται σε άλλα μέτωπα υπέρ του κοι

νωνικού συνόλου.

Και όταν λέμε αγωνίζονται, εννοούμε αγώ

νες, μάχες πραγματικές με όπλα και σφαίρες, 

με βόμβες και εκρήξεις, με νεκρούς, με τραυ

ματίες με αίμα και πόνο.

To 1994 η Αστυνομία έκλαψε για δέκα πέντε 

θύματα (νεκρούς και τραυματίες) την ώρα του 

υπηρεσιακού καθήκοντος.

Θύματα που δημιούργησαν ορφανό, χήρες, 

πόνο, νοσοκομεία, δυστυχία.

Σε αυτό τα θύματα αφιερώνουμε την απο

ψινή μας εκδήλωση."

Από αυτή την εκδήλωση, συγκεντρώθηκε το 

ποσό των 700.000 δραχμών, το οποίο κατατέ

θηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Α 

στυνομικού Προσωπικού, που συμπλήρω

σε, ήδη, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, με 

σημαντική ηθική συμπαράσταση και υλική 

βοήθεια μέχρι τώρα στους αναξιοπαθούντες 

συναδέλφους.



Επισκέψεις αγάπης
Τις ημέρες του Πάσχα, πολλοί συνάδελφοί 

μας έμειναν μακριά από τις οικογένειές τους, 

σε νοσοκομεία και κλινικές, νοσηλευόμενοι α

πό διάφορες ασθένειες.

Τους επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες και 

τους προσέφεραν συμβολικά δώρα, δείγματα 

συναδελφικής αγάπης και συμπαράστασης 

στις ώρες του πόνου.

Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης 

Υγειονομικού με επικεφαλής τον Υποστράτη

γο Αθανάσιο Χατζή, επ ισκέφθηκε το 401 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο και διάφορα άλλα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου νοσηλευόταν άν- 

δρες του Σώματος και τους πρόσφεραν δώρα 

μεταφέροντας και τις ευχές όλων των συνα

δέλφων για ταχεία ανάρρωση.

Μια νησιώτικη 
χοροεσπερίδα

Την ετήσια χοροεσπερίδα του πραγματο

ποίησε πρόσφατα τοΑ.Τ. Πάρου, σε κοσμικό 

κέντρο της πόλης, όπου το αστυνομικό προ

σωπικό είχε την ευκαιρία, μακριά από τα καθη

μερινά υπηρεσιακά προβλήματα, να διασκεδά

σει με τις οικογένειές του και τους φίλους του.

Το χρηματικό ποσό των τριακοσίων πενήντα 

χιλιάδων δραχμών που συγκεντρώθηκε από τη 

χοροεσπερίδα δόθηκε στο Ιερό Προσκύνημα 

"Παναγία η Εκατονταπυλιανή” για την ενίσχυση 

παροχής συσσιτίου στους γέροντες και μονα

χικούς χριστιανούς της Πάρου.

Κατά την επίδοση της επιταγής ο Μητροπο

λίτης Παροναξίας κ.κ. Αμβρόσιο, ευχαρίστησε 

το Διοικητή Υηαστυνόμο Α ' κ. Λουκά Τουρπέτα 

αλλά και όλο το προσωπικό του Αστυνομικού 

Τμήματος Πάρου για τη συγκινητική αυτή χει

ρονομία, η οποία πέραν των άλλων, δείχνει την 

ευαισθησία του προσωπικού της Αστυνομίας 

προς τους συνανθρώπους μας.

Δείγμα αγάπης
Σε μια σεμνή και συγκινητική εκδήλωση που 

έγινε στις 20-4-41995 στο γραφείο του Αστυ

νομικού Διευθυντή Πιερίας κ. Γεωργίου Τσε- 

σμετζή, επιδόθηκε στη σύζυγο και στα δύο 

ανήλικα παιδιά του πρόσφατα αποβιώσαντα 

συναδέλφου μας Σταύρου Ποιμενίδη, βιβλιά

ριο Τραπέζης με το συμβολικό ποσό των 

950.000 δραχμών, σαν ελά χ ιστο  δείγμα 

βοήθειας και συμπαράστασης για τις Αγιες η

μέρες του Πάσχα.

Τ ο ποσό αυτό συγκεντρώθηκε από τη διάθε

ση των εισητηρίων του φιλικού ποδοσφαιρι

κού αγώνα, που έγινε στην Κατερίνη στις 7-3- 

1995, μεταξύ των ομάδων Α.Δ. Πιερίας και Α.Ο. 

Πήγασος Κατερίνης.
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Αξιέπαινη κοινωνική ενέργεια
ΗΑστυνομικήΔιεύθυνση Τρικάλων, στα πλαί

σια του κοινωνικού της έργου και ενόψει των 

εορτών του Πάσχα, πραγματοποίησε προαι

ρετικό έρανο μεταξύ του προσωπικού της και 

σαν ένα ελάχιστο δείγμα αγάπης προσέφερε 

δώρα και χρηματικά ποσά τόσο στις οικογέ

νειες των Ελλήνων ηαλλινοστούντων που δια

μένουν στο κέντρο υποδοχής Φαρκαδόνας, ό

σο και στα τέσσερα  ορφανά του Κόκκινου 

Πύργου.

Την Αστυνομική Διεύθυνση εκπροσώπησαν ο 

Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ευάγγελος Καλα- 

ντζής και ο υπασπιστής της Δ/νσης Υπαστ. Α ' κ. 

Κων/νος Πλακιάς.

Να μας ζήσει το βαφτιστήρι!
Ηταν μια συνηθισμένη περιπολία του υπηρε

σιακού αυτοκινήτου του Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνα 

Αιγάλεω. Οδηγός ο Αστυφύλακας Νίκος Τζα- 

νετάκος και πλήρωμα ο Αρχιφύλακας Γιάννης 

Πόρνος.

Στο "Παλατάκι" Χαϊδαρίου, ένα φορτηγάκι 

πλευρίζει επικίνδυνα το περιπολικό με τα φώ

τα αναμένα. Ο οδηγός του, απευθυνόμενος 

στους άνδρες του περιπολικού, φωνάζει: "Σώ

στε με, η γυναίκα μου γεννάει. Δεν προλαβαί

νουμε..."

Ο Αρχιφύλακας δίνει εντολή στον οδηγό να 

μπείπροπομπός του I.X. αυτοκινήτου και να κα- 

τευθυνθεί στο ηλησιέστερο μαιευτήριο της 

Αθήνας.

Το σκηνικό θυμίζει λίγο καταδίωξη από ...α

στυνομική ταινία. Μόνο που στην περίπτωσή 

μας, το περιπολικό, αντί να ακολουθεί προπο

ρεύεται.

Ο ήχος της σειρήνας και ο αναμμένος φά

ρος του περιπολικού, κάνει τους οδηγούς των 

άλλων οχημάτων να ανοίγουν το δρόμο. Παρά 

τις φιλότιμες προσπάθειες όμως, η μετακίνη

ση είναι πολύ δύσκολη γιατί ο δρόμος είναι 

μποτιλιαρισμένος.

Ο οδηγός του περιπολικού, στο ύψος της 

"ΒΙΑMAX", βλέπει απ' τον καθρέφτη του τον ο

δηγό του Ι.Χ. να του αναβοσβύνει τα φώτα. Το 

"βιαστικό" μωράκι τους είχε αρχίσει να έρχε

ται στον κόσμο. Αποφ ασζετα ι η μεταφορά 

της μητέρας στο ηλησιέστερο κέντρο πα

ροχής πρώτων βοηθειών, που αυτό στην προ

κειμένη περίπτωση ήταν το Ι.ΚΑ. Περιστεριού.

Γίνεται μια προσεκτική μετακίνηση της γυ

ναίκας από το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο περιπολικό 

για να γίνει πιο γρήγορη η μετάβασή τους στο 

Ι.ΚΑ.

Φτάνοντας εκεί μετά από ελάχιστα λεπτό, 

το παιδί, ένα υγιέστατο αγορόκι, είχε γεννηθεί 

ήδη μέσα στο περιπολικό, με τη βοήθεια του 

πατέρα και του Αρχ/κα συναδέλφου.

Νέες σκηνές ξετυλίγονται στο Ι.ΚΑ. Τρέξι

μο, νοσοκόμες, γιατροί... Στιγμές αγωνίας και 

μετά η ικανοποίηση για τις υπεράνθρωπες 

προσπάθειες. "Δύο λεπτό αν καθυστερούσατε 

το παιδί θα πΰθαινε ασφυξία" είπε ο γιατρός.

Στη συνέχεια, μία νοσοκόμα με το μωρό 

στην αγκαλιά, επιβιβάζεται στο περιπολικό 

που την οδηγεί σε γνωστό μαιευτήριο των Α

θηνών, ενώ πίσω τους ακολουθεί με ασθενο

φόρο η μητέρα του νεογέννητου.

Εκεί, ανάμεσα στις ευχαριστίες και στις ευ

χές "να σας ζήσει", επισφραγίστηκε με το σφί

ξιμο των χεριών, η επιθυμία των ανδρών του 

Τ ρήματος να βαφτίσουν το παιδί. Δικαιωματικό 

τους απάντησε ο ευτυχισμένος πατέρας και 

τους αγκάλιασε γεμάτος συγκίνηση.

Ετσι σώθηκε η ζωή του νεογέννητου και της 

μητέρας του. Η Ελληνική Αστυνομία και ...μαμή 

και νονό!

Μετά από λίγο καιρό και αφού το μωράκι 

"σαράντησε", οι ευτυχισμένοι γονείς του, ο κ. 

Γιώργος Γερολυμότος και η σύζυγός του Ελέ

νη, για να δεζουν έμπρακτα την ευγνωμοσύνη 

τους, το πήραν στην αγκαλιά τους και επισκέ- 

φτηκαν το προσωπικό του Αστυνομ ικού  

Τ ρήματος, προσφέροντάς τους γλυκό και λου

λούδια.

Απευθυνόμενος ο κ. Γερόλυμος, στο διοι

κητή του Αστυνομικού Τμήματος Αστυνόμο Α ' 

κ. Νικόλαο Μπίκο, αφού τον ευχαρίστησε για 

μια ακόμα φορά, τον συγχάρηκε για τους δύο 

αστυνομικούς υπαλλήλους του.

Η συγκινητική ατμόσφαιρα απ' την επίσκεψη 

αυτή των γονιών του "βαφτισιμιού" άγγιξε την 

καρδιά όλων. Πολλά τα χαμόγελα και πολλές οι 

ευχές.

Να μας ζήσει!

Ρεπορτάζ: Υπαστ/μος Α 'Δη μ . Κάσσιος
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1ο Βαλκαν. Πρωτάθλ Σκοποβολής
Από 6 έως 10 Απριλίου 1995, διεξήχθη στην 

Αγκυρα της Τουρκίας το 1 ο Βαλκανικό Πρωτά

θλημα Σκοποβολής, στα πλαίσια των προγραμ

ματισμένων αθλητικών εκδηλώσεων της Βαλ

κανικής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών.

Την Ελληνική αποστολή, που κατέλαβε τη 2η 

θέση στην ομαδική βαθμολογία, αποτελούσαν 

ο Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μητρόηουλος, Αντι

πρόεδρος της Βαλκανικής Αθλητικής Ενωσης 

Αστυνομιών ως Αρχηγός της Αποστολής, ο Α 

στυνόμος Α ' Σπυρίδων Κουσουνής, οι Αρχ/κες 

Βασίλειος Κουλάκος, Σωτήριος Βαλασίδης, 

Ναυσικά Γαρίνη και οι Αστυφύλακες Βασίλειος 

Κολοβός και Παρασκευή Παηαστεργίου.

Κατά την τελετή λήξεως του Πρωταθλήμα

τος, οι αποστολές που συμμετείχαν ηαρήλα- 

σαν με τις σημαίες των Χωρών τους ενώπιον 

της Πρωθυπουργού της Τουρκίας Τανσού Τσι- 

λέρ, η οποία απένειμε αναμνηστικά έπαθλα 

στους συμμετέχοντες.

Ετήσιοι σκοπευτικοί αγώνες 
παραγωγικών Σχολών 

Ενόπλ. Δυνάμεων και Σωμ. Ασφαλείας
Διεξήχθησαν πρόσφατα οι ετήσιοι σκοπευ

τικοί αγώνες μεταξύ των παραγωγικών Σχο

λών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα

λείας, στα σκοπευτήρια Καισαριανής, Βύρωνα 

και ΚΕΒΟΠ Χαϊδαρίου. Τη διοργάνωση των αγώ

νων είχε αναλόβει η Σχολή Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας η οποία αναδείχθηκε και 

νικήτρια ομάδα στην τελική βαθμολογία με 56 

βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Σχολή Ευελπί- 

δων με50 βαθμούς και τρίτη η Σχολή Ικάρων με 

10 βαθμούς.

Η ΣΑ.ΕΑ. κατέλαβε τις εξής θέσεις, στα επι- 

μέρους αγωνίσματα, στην ατομική και ομαδική 

κατάταξη:

1 .Αγώνισμα καραμπίνας 0,22 3X40

1η Θέση στην ομαδική κατάταξη, με 2ο τον 

Στυλιανό Μπιλιάλη και 3ο τον Παντελή Κουκά- 

ρη στην ατομική.

2. Αεροβόλο τυφέκιο

2η θέση στην ομαδική κατάταξη.

3. Αεροβόλο πιστόλι

1η θέση στην ομαδική, μ ε  δ εύ τερο  τον 

Κων/νο Χριστόπουλο στην ατομική.

4. Πολεμικό τυφέκιο (βολή ακριβείας)

1η θέση στην ομαδική κατάταξη με 2ο τον

Στυλιανό Μπιλιάλη στην ατομική.

5. Πολεμικό τυφέκιο (ταχεία βολή)

1η Θέση στην ομαδική, με  2ο τον Στυλιανό 

Μπιλιάλη στην ατομική.

6. Π ερίστροφ ο - Πιστόλι

1η θέση στην ομαδική κατάταξη, με Ιο  τον 

Κων/νο Χριστόπουλο και 2ο τον Παναγιώτη 

Κουράκο στην ατομική.

Μάϊος 1995

Τιμητική διάκριση σε Αστυνομικό
Στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που έγινε 

πρόσφατα σε κεντρικό ξενοδ ο χε ίο  της 

Αθήνας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομέ- 

νων Ποδοσφαιριστών (Π.ΣΑ.Π.Ι τίμησε ανάμε

σα στους καλύτερους αθλητές του 1994 και 

το νΑρχ/κα Γιώργο Κωττάκη, που υπηρετείστο 

ΣΤ' Α.Τ. Πειραιά, για την πολυετή και αθόρυβη 

προσφορά του στο ποδόσφαιρο, καθώς και 

για τη διάσωση έξι αθλητών ποδοσφαιριστών, 

που κινδύνευσε άμεσα η ζωή τους στη διάρ

κεια αγώνων.

Η τιμητική αυτή διάκριση, που αντανακλά σε 

όλο το Αστυνομικό Σώμα, δείχνει την πολυ

σχιδή αθλητική και κοινωνική προσφορά της Α 

στυνομίας στο κοινωνικό σύνολο. □

Επιμέλεια:

Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΒΟΗΘΟΥΝ 
ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
UNICEF...

C ίναι ωραίο να βλέπεις το έργο σου να αποδίδει 

καρπούς. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή 

εκατομμύρια παιδιά χαίρονται τη ζωή χάρη στη δική σου 

βοήθεια. Είναι ωραίο να ανοίγεις δρόμο ζωής εκεί που 

πριν υπήρχε μόνο σκοτάδι. Είναι ωραίο, σ' αυτόν τον 

ανθρώπινο αγώνα, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος.

Η UNICEF, χάρη στη δική σας συνδρομή και ευαισθησία, 

έχει καταφέρει να δώσει "ανάσα ζωής'1 σε εκατομμύρια 

παιδιά με προγράμματα εμβολιασμού, εκπαίδευσης, 

καθαρού νερού, προληπτικής ιατρικής, διανομής 

αλάτων ενυδάτωσης.

Κοιτάζοντας πίσω καταλαβαίνει κανείς πόσο αξίζει το 

έργο της UNICEF. Κοιτάζοντας μπροστά όμως 

καταλαβαίνει κανείς ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. 

Αξίζει όμως να συνεχίσουμε. Γιατί για όλους εμάς, δεν 

υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από τα χαμόγελα των 

παιδιών.

unicef
Ξενίας 1, Αθήνα 115 27, Τηλ.: 74 84 184

Χάρη στη δική σας ευαισθησία προσφέρει έργο ζωής!



Μνήμη Αλώαεως

Η P C D M X N IX  ΚΙ Χ Ν  Π β Ρ Χ Ο Θ Ν , Χ Ν Θ 6 Ι ΚΧΙ ψ β Ρ β Ι  ΚΙ K W O ...

της Ζωής Γκενάκου, Λέκτορες Πανεπιστημίου Κρήτης

Η πρώτη επαναστα

τική πράξη των Ελλήνων 

μετά την άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως 

ήταν να κλάψουν, να 

κλάψουν με όλη τους 

την καρδιά. Να κλάψουν 

για το μεγαλείο της αυ

τοκρατορίας, να κλά

ψουν τα δεινά της αγ- 

γελοχτισμένης βασι

λεύουσας, να κλάψουν 

για τις ρημαγμένες εκ

κλησίες, να κλάψουν 

για τα σφάλματά τους.

Κι ύστερα, τούτο το 

θρήνο είχαν κουράγιο 

να τον κάνουν τρα

γούδι. Τραγούδι παρά

ξενο, θρήνο μαζί και 

παιάνα, μοιρολόγι και επαναστατικό εμβατήριο. Τέτοια τραγούδια μόνο 

από πόνο βαθύ μπορούν να ξεπεταχτούν κι από λαό, που την τρέλλα 

της λευτεριάς την έχει αίμα στις φλέβες του.

Τραγουδώντας ο ραγιάς, κατάπινε το φαρμάκι της σκλαβιάς και τού'- 

μενε στο στόμα η γλύκα της απαντοχής. Γι' αυτό και τα πρώτα τρα

γούδια μετά την Αλωση ήταν θρήνοι και μοιρολόγια για το πάρσιμο της 

Πόλης. Θρήνοι, όμως, και μοιρολόγια που μέσα τους κλείνουν όχι αλλη- 

γορικά αλλά ξαστερόγλωσσα τον παιάνα του 1821. Να υπάρχουν, άραγε, 

θρήνοι άλλων λαών, που νά'ναι μαζί και τραγούδια επαναστατικά;

Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, έφτασε το μαντάτο για την Αλωση 

της Πόλης, με διαφορετικό μέσο, σε διαφορετικό χρόνο. Αλλά όλοι κλά- 

ψανε με το δικό τους τρόπο τη Βασιλεύουσα, του Κωνσταντίνου την 

Πόλη.

Στο μακρινό Πόντο, ο λαϊκός τραγουδιστής θέλει "έναν ηουλίν, καλόν 

πουλίν", αιματοβαμένο από τη μεγάλη σφαγή, να φέρνει το μαντάτο: 

Εναν πουλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν' από την Πόλην, 

ουδέ στ' αμπέλια κόνεψεν, ουδέ στα περιβόλια, 

επήγεν και ν' εκόνεψεν καί ς σου Ηλί το κάστρον.

Εσείξεν τ ' έναν το φτερόν 'ς  σο αίμαν βουτεμένον, 

εσείξεν τ ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έχειν γραμμένον.

Ατό κανείς κ' ενέγνωσεν, ουδ' ο μητροπολίτης.

Εναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώσθη.

Σίτ' αναγνώθ', σίτε κλαιγεί, σίτε κρούτι την καρδίαν:

"Αλί εμάς και βόι, πάρθεν η Ρωμανία!"

Μοιρολογούν τα εκκλησίας, κλαίγν' νε τα μοναστήρια 

κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται.

- Μη κλαις, μη κλαις, άι Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσαι.

- Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν!

- Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο!

(Βασική Βιβλιοθήκη, τ. 46).

Η μια φτερούγα στο αίμα βουτηγμένη, η άλλη σφίγγει τη γραφή. Μια 

γραφή παράξενη, που όσοι προσπάθησαν να διαβάσουν δεν τα κατά- 

φεραν, ούτε κι αυτός ο μητροπολίτης. Πάνω απ' όλους τους διαβασμέ

νους και τους αξιωματούχους βάζει λαός ανώτερο ένα παιδί, που η

αγνότητά του είναι τι

μιότερη για τους α

πλούς ανθρώπους και 

από τη γνώση κι απ' όλα 

τα αξιώματα, ακόμα και 

τα εκκλησιαστικά.

Δεν προλαβαίνει το 

παιδί να τελειώσει τη 

γραφή, γιατί την ώρα 

που διάβαζε, ξεσπά σε 

θρήνο με αλαφιασμένο 

καρδιοχτύπι. Στο σπα

ραγμό και τους λυγμούς 

του μέσα, μια φράση 

μόνο, ένα στίχο - μοιρο- 

λόγι, μπόρεσε να πει: 

"Αλί εμάς και βόι εμάς, 

πάρθεν η Ρωμανία!"

Μ ε το λόγο του παι

διού, θρήνος έπεσε σ' 

όλη τη χώρα. Κορυφαίος, όμως, αυτού του θρηνητικού χορού είναι εδώ, 

στο μακρινό Πόντο, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός που έζησε την 

πίκρα της εξορίας στα μέρη τους κι άφησε την τελευταία του πνοή 

στα χώματά τους. Κι οι κάτοικοι από τότε τον αγάπησαν και τον είχαν 

ατίμητο προστάτη.

Πολύ πικρό το μαντάτο: "η Ρωμανία πάρθεν*. Ακρίτες αυτοί, αιώνες 

τώρα κρατούσαν γερά εν ονόματι της Πόλης. Οσο στεκόταν απόρθητη 

εκείνη, όλα μπορούσαν να ξεπεραστούν. "Ταύτης ισταμένης", όπως έ

λεγε ένας λόγιος, κρατούσε κι ο Ελληνισμός, όπου γης.

Μα τούτη την τραγική ώρα πιο βαρύ γι' αυτούς είναι να βλέπουν τον 

προστάτη άγιό τους να θρηνεί. Η στενοχώρια του ραγιά, μέσα σ ' αυτό 

το τραγούδι, δεν είναι το βάρος της σκλαβιάς που έρχεται, είναι το 

κλάμα του αγίου που δεν μπορεί να υποφέρει. Εχει χρέος, για να στα

ματήσει το θρήνο ο προστάτης τους άγιος, να πολεμήσει για τη λευ

τεριά.

Ετσι, μέσα στο θρήνο για την άλωση ενσωματώθηκε από την πρώτη 

στιγμή η ιδέα της επαναστάσεως. Δέκα τρεις στίχοι για το θρήνο κι ο 

τελευταίος κλέφτικο σφύριγμα, που αντιλάλησε από τις χιονισμένες 

βουνοκορφές του Πόντου κι έφερε στην καθημαγμένη Βασιλεύουσα το 

μήνυμα της απαντοχής: "η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι 

άλλο".

Μ ' αυτό τον τελευταίο στίχο δεν είναι πως στεγνώνουν τα δάκρυα 

της συμφοράς μόνο, είναι πως η ελπίδα χαλυβδώνει τις στραγγισμένες 

ψυχές για έναν αγώνα άλλης κατηγορίας, πέρα από τ ' ανθρώπινα. Από 

τότε, με τα δάκρυα του προστάτη αγίου και το αίμα των επαναατατη- 

μένων Ελλήνων, που ξεσηκώθηκαν απ' την πρώτη μέρα της σκλαβιάς, 

ποτίστηκε το δένδρο της λευτεριάς. Και ρίζωσε και θέριεψε και τρά

νεψε τούτο το δένδρο, που αντί για χυμούς είχε δάκρυ και αίμα, ένα 

δένδρο που ο λαός πιστεύει μεσ' στα τραγούδια του, όσα αστροπελέ

κια κι αν το χτυπήσουν, "ανθεί και φέρει κι άλλο".

Ενα δημοτικό τραγούδι αφιερωμένο στη μεγαλύτερη συμφορά του 

έθνους, τελειώνει με τη βεβαιότητα της αναστάσεως και της μελλο

ντικής ακτινοβολίας. Ενα τραγούδι - έκφραση του αδούλωτου ελληνι

σμού. ο
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Η γιορτή της μητέρας

ΝΑ  Ζ Η Σ Ο Υ Μ Ε . . .
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Λοιπόν, χρόνια μας πολλά!

Η Πολιτεία αποφάσισε να μας γιορτάζει, και μάλιστα μέσα στο Μάη. 

Τον πιο όμορφο μήνα στο κέντρο της παγκόσμιας μαγείας, γιορτάζει 

η Μάνα.

Βέβαια οι λαοί πολύ πριν την τιμούσαν. Την τραγουδούσαν οι άνθρω

ποι από τότε που ένιωσαν την ανάγκη να τραγουδούν. Οι ποιητές την 

ύμνησαν. Το πρόσωπό της σεβαστό ενέπνευσε όλες τις τέχνες. Πα

ροιμίες βγαλμένες από πείρα και σοφία αιώνων μιλούν για την προσφο

ρά της, τις θυσίες της, την ανιδιοτέλεια της.

Κι η Παναγία πιότερο μόνα μας είναι στην ψυχή του λαού μας, πιό

τερο από μάνα του Σωτήρα μας. Εκείνο που κάνει εντύπωση όμως είναι 

πως πάντα η μορφή της προβάλλει πονεμένη, διακριτικά θλιμμένη, μορ

φή που αντέχει αγόγγυστα όλες τις συμφορές, τα βάσανα, τις πίκρες, 

τις έγνοιες του ανθρωπίνου γένους.

θυμάμαι, κάποτε μας έβαλαν στο σχολειό να γράψουμε έκθεση με 

θέμα: Ή  μόνα". Ολες δυσκολευτήκαμε, οι εκθέσεις ήταν δακρύβρεχτες, 

το θέμα δεν καλύφθηκε πρωτότυπα, όπως είπε ο καθηγητής.

Τότε, θυμάμαι, απογοητευθήκαμε όλες. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, 

που σκέφτομαι εκείνο το γεγονός, δικαιολογώ απόλυτα την αποτυχία 

μας. Μπορούσαμε εμείς, παιδιά άγουρα, να ξέρουμε το απύθμενο βά

θος της αγάπης και της θυσίας της; Και με τι γλωσσικό φόντο να 

μιλήσουμε για τη μόνα;

Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα να γράψεις για τα πολύ μεγάλα, 

για τα ατίμητα. Πού να βρεις μη χρησιμοποιημένα επίθετα, πώς να κα

τασκευάσεις καινούργια ουσιαστικό; Ο λόγος πολλές φορές εμφανίζε

ται φτωχός.

Οσο όμως μεγαλώνεις, τόσο πλαταίνει. Οχι γιατί πλουτίζει το λεξι

λόγιό σου. Εξακολουθεί ο λόγος να σε προδίδει. Αλλά πλαταίνει η γλώσ

σα σου γι'αυτή τη συνεχή προσφορά, η αντίληψη σου για το μαργαρι

τάρι που έζησε πλάι σου και μέσα στη σιωπή, αρχίζει να χτίζεται στην 

ψυχή σου το μνημείο της μάνας.

Κι όταν γίνεις πια εσύ μάνα, τότε καταλαβαίνεις το σταυρό που κου

βάλησε στις πλάτες της. Είναι ο ίδιος σταυρός που με τη σειρά σου θα 

κουβαλήσεις κι εσύ. Σταυροκουβαλητής μέσα στη σιωπή, μέσα στην κα

ταχνιά της διακριτικότητας.

Τότε, όταν γίν εσύ μάνα, καταλαβαίνεις τι θέλει να πει η Γραφή, όταν 

σημειώνει “η δε γυνή σωθήσεται δια της τεκνογονίας". Τι να κατακρί

νεις, πώς να κατηγορήσεις, ποιο να καυτηριάσεις, όταν την ίδια ώρα το 

δικό σου παιδί μπορεί να κάνει τα ίδια; Γίνεσαι, λοιπόν, χρυσό πάπλωμα 

και για τα παραπτώματα των άλλων παιδιών.

Ποια συμφορά δέχεται μια άγνωστή σου μάνα και το κλάμα σου 

γνήσιο δεν ενώνεται με το δικό της; Ο κόσμος σου πλαταίνει, βαθαίνει, 

κι έτσι μέσα στη σιωπή χτίζεται και η δική σου αγιότητα. Η δε γυνή 

σωθήσεται δια της τεκνογονίας.

Και τώρα έρχεται η Πολιτεία και καθιερώνει γιορτή για τη μάνα. Και 

χαίρεται το μάτι σου να βλέπεις ανθρώπους κάθε ηλικίας μ' ένα μπου- 

κετόκι στο χέρι να πηγαίνουν να χαιρετήσουν τη μητέρα τους....

Μ ε ειδοποίησαν κι εμένα τα παιδιά μου, πως θα έρχονταν. Με τους 

άντρες τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους.

Κάθισα να σκεφτώ τις προτιμήσεις του καθενός, τις ιδιαίτερες γα

στρονομικές αδυναμίες του. Σε μια γιορτή τόσο μεγάλη, όλοι έπρεπε 

να ευχαριστηθούν. Και για δυο μέρες μεταφέρθηκα στην κουζίνα κι έ

φτιαξα κι ετοίμασα!!!

Η κούραση φάνηκε την τρίτη μέρα. Τότε που πιάστηκα. Ενιωθα πως 

κατέρρεα και η προσευχή μου ήταν να καταρρεύσω μετά την Κυριακή, 

μετά τη γιορτή.

Η ώρα έφτασε, το κουδούνι χτυπούσε συνέχεια, ένα - ένα τα παιδιά 

με τα βλαστάρια τους έμπαιναν, το σπίτι λουλουδότοπος. Η ώρα να φά

με έφτανε, τα μωρά πεινούσαν, οι μανάδες τους είχαν πιόσει κουβέντα, 

αδέλφια αγαπημένα βλέπεις, είχανε να πούνε πολλά.

Μ'όλο που πονούσα ολόκληρη, τα μάζεψα, τα τάϊσα, είπα παραμύθια, 

γιατί δύσκολα είναι στο φαγητό τα σημερινό παιδιά, λερώθηκαν, τα πιο 

μικρό, λέρωσαν, μάλωσαν, τους συμφιλίωσα.

- Πεινάσανε τα παιδιά! Πώς πέρασε η ώρα και ξεχαστήκαμε με την 

κουβέντα, είπαν κάποια ώρα οι κόρες.

- Ταϊστηκαν τα παιδιά, τις καθησύχασα, κι άρχισα να σερβίρω στις 

πιατέλες.

- Κουράστηκες πολύ, είπε η μια κόρη μου.

- Και δε σε βοηθήσαμε καθόλου, είπε η άλλη.

- Δικά μας είναι τα πιάτα, εμείς θα μαζέψουμε την κουζίνα, είπε η 

νύφη.

- Νόστε καλό, είπα πολύ συγκινημένη.

Και φάγαμε και ήπιαμε και ευχηθήκαμε.

Οσο πήγαινε, η κούραση γινόταν πιο αισθητή. Μα έκανα κουράγιο. 

Τον καφέ θα τον ψήνανε τα παιδιά, δε θα κουραζόμουνα. Την κουζίνα 

θα την ταχτοποιούσαν τα παιδιά, δε θα κουραζόμουνα.

- Η μέρα είναι πολύ όμορφη. Πάμε για καφέ έξω; πρότεινε ένας.

- Πάμε να πάρουν τα παιδιά καθαρό αέρα, είπε άλλος.

- Τι καλό! Πολύ ήθελα να πάω έναν περίπατο.

Γρήγορα - γρήγορα ετοιμαστήκαμε.

- Μπρος στα αυτοκίνητα, δόθηκε το σύνθημα της εξόδου.

Χύθηκαν όλοι έξω, χώθηκαν όλοι στα αυτοκίνητα. Τακτοποιήθηκαν.

Εγώ απόμεινα εκεί στο πεζοδρόμιο.

- Αχ! είπε η μια κόρη. Η μαμά δεν μπήκε.

- Αχ! είπε η άλλη. Δε χωράει.

Πολύ λυπήθηκαν όλοι.

- Τι να γίνει; αναρωτήθηκαν.

- Δε θα 'ρθω, παιδιά μου. Δεν τόχω κέφι. Είμαι και κουρασμένη. Πη

γαίνετε εσείς.

Ξαλάφρωσαν όλοι. Ξεκίνησαν.

- Μόνα και του χρόνου, μου ευχήθηκαν. Να μας ζήσεις!

Εφυγαν. Μπήκα σπίτι. Ξεντΰθηκα. Εβαλα τη ρόμπα της δουλειάς. Την 

ποδιά. Κι όπως μπήκα στην κουζίνα κι είδα το σωρό τα ποτήρια, τα 

πιάτα, τις πιατέλες, τους τεντζερέδες, μ' έπιασε ένα γέλιο, μα ένα γέ

λιο!

- Αυτό θα πει μάνα, είπα. Και του χρόνου!

Κι άρχισα να συμμαζεύω. Η μέση μου είχε πάψει να με πονάει.

Ηταν η μόνη που με λυπήθηκε...
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"T O  O P O C  
TCJDN XMCDMCDN 

KXI T O  M O N X .C TH P I 
T O Y  O C I O Y  Θ ψ Ρ Χ ΙΜ

του Ευαγγέλου Π. Λέκκου,
Δ/ντοΰ Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας

Η ανατολική πλευρά του Πεντελικού όρους, στην περίοδο προ της 

τουρκοκρατίας είχε αναδειχθεί σε σπουδαίο μοναστικό κέντρο. Σε 

"καλύβες", σκήτες και σπηλιές του ασκούνταν στην προσευχή και τη 

νηστεία πολλοί μοναχοί, γι'αυτό και δικαιολογημένα η περιοχή απο

κλήθηκε "όρος των αμώμων" Ιτων καθαρών).

Σημαντική θέση στο σύστημα αυτό κατείχε από ενωρίς η Μονή 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με πολλούς μοναχούς, που είχε δεχθεί 

από το οικουμενικό πατριαρχείο και την αναγνώριση να είναι σταυρο

πηγιακή. Στη λαμπρή αυτή Μονή ήρθε να μονάσει, στα τέλη του 14ου 

αιώνα, ένα ελληνόπουλο από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, μετά από προ

τροπή της μητέρας του, προκειμένου να αποφύγει το φρικτό "παιδο

μάζωμα", με το οποίο οι Οθωμανοί κατακτητές τροφοδοτούσαν το σώ

μα των Γενιτσάρων.

Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλική αυτή πόλη, το 1384 γεννήθηκε από 

ευσεβείς και πολύτεκνους γονείς 8 παιδιών ο Κωνσταντίνος Μόρφης. 

Δέκα χρόνια αργότερα η Θεσσαλία υπέκυπτε στον τουρκικό ζυγό. Το 

1398, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν 14 ετών, οι Τούρκοι μάζευαν γερό 

ελληνόπουλα για να τα μετατρέψουν σε Γενίτσαρους. Τότε η χήρα μη

τέρα του τον πρότρεψε να φύγει μακριά από τα Τρίκαλα για να γλιτώσει 

τη φοβερή στρατολόγηση. Ο νεαρός Κωνσταντίνος, υπακούοντας στη 

μητέρα του, ήρθε στην ακμόζουσα τότε Μονή του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου, στο “όρος των αμώμων", με απόφαση να ακολουθήσει τον 

"αγγελικό βίο" των μοναχών. Η αδελφότητα τον δέχτηκε με χαρά, ο 

Κωνσταντίνος αργότερα εκόρη μοναχός, παίρνοντας το όνομα Εφραίμ, 

και επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση και την προσευχή, την υπακοή, τη 

νηστεία και την απόκτηση των ουράνιων αρετών.

Κατά την περίοδο αυτή η νότια Ελλάδα αντιμετωπίζει όλη την αγριό

τητα των Τούρκων, οι οποίοι μάλιστα το 1416 επέδραμαν στην Αττική 

και τη λεηλάτησαν. Το 1424 έφθασαν και στη Μονή του Ευαγγελισμού. 

Μπήκαν μέσα, σφαγίασαν πολλούς μοναχούς της και φεύγοντας πήραν
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μαζί τους τα πολύτιμα κειμήλιά της. Οταν συνέβη το τραγικό γεγονός 

ο Εφραίμ βρισκόταν στο ασκητήριό του, μακριά από τη Μονή. Επιστρέ- 

φοντας και Ίδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα ένθεν κακείθεν, 

εθρήνησεν γοερώς", σημειώνεται στο συναξόριό του.

Οι Οθωμανοί κατακτητές επανήλθαν δριμύτεροι ένα έτος αργότερα, 

για να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Αυτή τη φορά συ

νέλαβαν και τον μοναχό Εφραίμ. Ηταν η ημέρα του Τιμίου Σταυρού (14 

Σεπτεμβρίου). Για οκτώ ολόκληρους μήνες, με όση μανία και σατανική 

ευρηματικότητα μπορούσαν, βασάνιζαν τον Εφραίμ, επιδιώκοντας να 

τον κάνουν να αρνηθεί την πίστη του στον Χριστό και να ακολουθήσει 

τη δική τους! Εκείνος, όμως, έμενε ακλόνητος στην πίστη των πατέρων 

του. Απελπισμένοι οι Τούρκοι αποφάσισαν να βάλουν τέρμα στη ζωή 

του: Σε μια μεγάλη μουριά που βρισκόταν στην αυλή του μοναστηριού 

(φωτογραφία δεξιό) τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω, "αφού 

διεπέρασαν εις τον ομφαλόν του χονδρόν παλαιόν ξύλον αναμμένον, 

αφού τον εκάρφωσαν επί του δένδρου με μεγάλα σουβλερό γύφτικα 

καρφιά”. Ηταν 42 χρόνων, όταν προσευχόμενος παρέδωσε το πνεύμα 

του ο μόρτυς του Χριστού, στις 5 Μαίου του έτους 1426.

Ηταν "ψηλός, ευθυτενής, με μάτια μικρό στρογγυλό, με ελαφρές ρυ

τίδες στην άκρη, με γένεια να φθάνουν και να καλύπτουν τον λαιμό... 

και ολίγον σγουρό, χρώματος μαύρου". Αυτή η θυσία υπέρ της πίστεως 

και της πατρίδος του μοναχού Εφραίμ παρέμενε άγνωστη για πέντε 

ολόκληρους αιώνες, θαμμένη κάτω από τα ερείπια αρκετών κτισμάτων 

της Μονής του Ευαγγελισμού. Το 1950, όμως, κατά τη διάρκεια εκ

σκαφής, η ηγουμένη της Μονής μοναχή Μακαρία, αξιώθηκε να βρει τα 

λείψανα του μάρτυρος "ουράνιον εκπέμποντα ευωδίαν και οσμήν". Στην 

ηγουμένη εμφανίστηκε σε όραμα "θαυμαστός και ιεροπρεπής μοναχός, 

όστις τα πάντα δήλα πεποίηκε", της αποκόλυψε δηλαδή κάθε τι που 

είχε σχέση με την καταγωγή, την φυγή από τα Τρίκαλα, την κλήση του 

στο μοναχικό βίο, τη βαρβαρική επιδρομή και το μαρτύριό του.

Από το 1950, λοιπόν, που βρέθηκαν τα τίμια λείψανα του Εφραίμ η 

χάρη και οι μεσιτείες του προς τον Θεό ευλογούν και αγιάζουν τη Μονή 

του Ευαγγελισμού στη Νέα Μάκρη Αττικής, ενώ πολυπληθείς προσκυ

νητές την κατακλύζουν. Οταν στην ερειπωμένη σχεδόν Μονή, εγκατα

στάθηκαν πριν από 50 περίπου χρόνια οι πρώτες μοναχές, τα πάντα 

μαρτυρούσαν εγκατάλειψη και φθορά. Με προσωπική εργασία και μό

χθο και τη συνδρομή προσκυνητών ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπής 

ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του μάρτυρος Εφραίμ. Πρό

σφατα κτίσθηκε άλλος ναός στον οποίο στεγάστηκε και ο κορμός του 

δένδρου όπου κρεμάστηκε ο Εφραίμ. Τα λείψανό του φυλάσσονται σε 

περίτεχνη λάρνακα και κατασκευάσθηκε ωραίος τάφος. Γενικά το Μο

ναστήρι παρουσιάζει σήμερα, από πλευράς κτιριακής, ένα παραδοσιακό 

μοναστηριακό συγκρότημα, με το καθολικό και τα παρεκκλήσια του, τα 

κελλιά, την τράπεζα, την αίθουσα κειμηλίων, τον ξενώνα (που από το 

1960 ως το 1980 λειτούργησε ως ορφανοτροφείο θηλέων), το χώρο 

της έκθεσης ειδών λατρείας, χειροτεχνημάτων κ,λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Αρχεία της Μονής Ευαγγελισμού φυ

λάσσονται χιλιάδες επιστολές χριστιανών. Προέρχονται απ' όλα τα ση

μεία της Ελλάδος και αποδήμους των πέντε Ηπείρων. Ολοι σχεδόν έ 

χουν να ομολογήσουν κάποια θαυμαστή επέμβαση του μάρτυρος Ε

φραίμ στη ζωή τους ή επικαλούνται τη μεσιτεία του για κάποιο πρό

βλημά τους. Η καθιερωμένη και γνωστή εικόνα του (φωτογραφία στην 

απέναντι σελίδαΙ βρίσκεται σε προσκυνητάρια ναών, σε εικονοστάσια 

σπιτιών, στα θυλάκια πολλών χριστιανών.

Στο όμορφο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, λίγο πιο 

πάνω από τη Νέα Μάκρη Αττικής, σε μαγευτικό περιβάλλον, σχεδόν κά

θε μέρα, όλες τις εποχές, δεκάδες πιστών προσέρχονται για να προ

σκυνήσουν τα τίμια λείψανα του "αγίου των πονεμένων", όπως αηοκα- 

λούν τον μάρτυρα του Χριστού Εφραίμ. Κι αυτή όλη η αγάπη και η επί

κληση της μεσιτείας του, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα η επίσημη συναρίθ

μησή του μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η πεποίθηση, εντούτοις, 

των χριστιανών είναι τόσο βαθιά ριζωμένη και τόσο διαδεδομένη, ώστε 

και η Μονή να είναι περισσότερο γνωστή ως "του οσίου Εφραίμ”, παρά 

ως του Ευαγγελισμού.

Και μία προσκυνηματική επίσκεψή σας στη Μονή θα πείσει κατά τον 

καλύτερο τρόπο (Νέα Μάκρη Αττικής, τηλέφ. 0294 - 91202). □
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κ ι τ r ι ί μ

ναμίξεως του Μαχαγιάνα Βουδισμού με επιχώριες θρησκευτικές πολυ- 

δαιμονικές παραδόσεις του Θιβέτ.

Η θεοκρατική αυτή "κίτρινη εκκλησία του Θιβέτ", είναι ένα θρήσκευ

μα που αποτελεί αιρετική εκδοχή του αρχικού Βουδισμού και έχει 

πλήθος θεοτήτων, αγίων αλλά και δαιμόνων, καθώς και μαγικές τελε

τουργίες και τη μαγγανεία της αρχαίας δοξασίας "μπόεν" και πιστεύει 

βέβαια στη δύναμη της προσευχής, αλλά προ πόντων στη μετεμψύχω

ση. Είναι το θρήσκευμα του περίφημου Τζέκινς Χαν, της "μάστιγας του 

Θεού", και των Μογγόλων που και στα χρόνια μας, χάρις στις προσαρ

μοστικές ικανότητες του εξόριστου ηγέτη τους του Δαλάϊ Λάμα, έλαβε 

μια επικίνδυνη συγκριτιστική μορφή και διεισδύει με ευκολία σε κάθε 

πνευματικό χώρο της Αμερικής και της Ευρώπης. Ετσι η κίτρινη εκκλησία 

προωθείται πλέον εκτός του Θιβέτ, της Μογγολίας, του Τουρκεστάν 

και του Νεπάλ, που έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια ο Δαλάϊ Λά

μα, σε όλους τους λαούς της γής και γι' αυτό έφτασε και προ των 

πυλών του Αγιωνύμου τόπου, για να προκαλέσει τους εκεί ασκουμένους 

πατέρες αλλά και τον ορθόδοξο λαό της Χαλκιδικής.
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"Καταιγισμό αλλοτρίων θρησκευτικών εισβολέων υφίσταται η χώρα 

μας τα τελευταία χρόνια. Οι επιδρομείς αυτοί προέρχονται και από τη 

Δύση και από την Ανατολή. Είναι και ετερόθρησκοι και ετερόδοξοι. Ολοι 

αυτοί, επωφελούμενοι από τον πανθρησκειακό παρεμβατισμό των ισχυ

ρών της γης και των οικονομικών τους συμφερόντων, από την κρατική 

ανεκτικότητα και την "ευαισθησία” για να μην προκαλέσουν τους αδιά

φορους θρησκευτικά Ευρωπαίους, αλλά και από την θρησκευτική άγνοια 

των περισσοτέρων Ελλήνων, για την οποία όλοι έχουμε ευθύνες, ει

σβάλλουν και εγκαθιδρύονται εδώ, ως δυναμικά προπαγανδιστικά προ

γεφυρώματα για να συντελέσουν στη διάβρωση της πίστης του λαού 

μας στην εκκλησία των πατέρων του και την ορθοδοξία.

Μέσα στο πλήθος αυτών των εισβολέων, ξεχώρισε τις ημέρες αυ

τές και η λεγάμενη "κίτρινη εκκλησία του Θιβέτ", που ήρθε να "εγκατα

σταθεί' απέναντι από το μεγαλύτερο μοναστικό μας κέντρο, το Αγιώ- 

νυμον Ορος. Αν είναι δυνατόν να το διανοηθεί κανείς πως στην είσοδο 

του μεγαλυτέρου μοναστικού κέντρου της ορθοδοξίας, θα στήσουν με 

δόλιο τρόπο ένα αλλόθρησκο μοναστήρι του Λαμαϊσμού, τέκνο της α-



θρησκευτικές προκλήσεις

^ Ιέ ρ α  απ' αυτό που ονομάζουμε Χριστιανική εκκλησία, 
στη Δυτική τουλάχιστον Ευρώπη, 

πέρα από το πανόραμα των 6ιαφόρων αιρετικών 

και αποκρυφιστικών παραφυάδων, 
έχει με τον καιρό ορθωθεί παντού στην Ευρώπη 

η ιεραποστολική δραστηριότητα 

διάφορων ανατολικών θρησκειών.

*
9 % πό την Ανατολή μας προέκυψε 

και η νέα πρόκληση σε βάρος της Ορθοδοξίας 

και συγκεκριμένα της Αγιώνυμης μοναστικής πολιτείας 

του Αγίου Ορους.

□  ι καταγγελίες των Μητροπόλεων 

Κασσανδρείας και Ιερισσού, 
σχετικά με τη λειτουργία βουδιστικού μοναστηριού 

κοντά στο χωριό Ταξιάρχης στη Χαλκιδική, 
προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση 

για διενέργεια προκαταρκτικής εζετάσεως.

^ τ η ν  παραπάνω περιοχή, ήδη από πενταετίας, 
με το πρόσχημα δημουργίας παραθεριστικού κέντρου, 
άρχισε να στήνεται ένα κέντρο θιβετιανού βουδισμού 

τρίχρονης απομόνωσης,
με σκοπό τη διάδοση της βουδιστικής θρησκείας.

Επιθυμώ ντας την πληρέστερη ενημέρωση σας, 
παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό σχόλιο 

του κ. Αριστείδη Πανώτη, όπως μεταδόθηκε 

από το Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Είναι η δεύτερη απόπειρα του Βουδισμού για να πατήσει τη χώρα 

των Μακεδόνων.

Η πρώτη έγινε δύο αιώνες πριν έλθει ο Κύριός μας στον κόσμο, στα 

χρόνια του βασιλέα Ασώκα, του Ελληνο-ινδού αυτού βασιλέα, και βέβαια 

απέτυχε παταγωδώς γιατί προσέκρουσε προς την ψυχολογία αλλά και 

τη φιλοσοφία των Ελλήνων, έστω κι αν αυτή ήταν μια φιλοσοφία η οποία 

ανεπτύσσετο σε χρόνια αγνοίας.

Η δεύτερη επιχειρείται τώρα, στις ημέρες μας, και με τρόπο απα

τηλό: πρόκειται για την εισβολή ξένων διαγγελέων δαιμόνιων, που 

βρήκαν πρόσβαση και επαφή με τους δικούς μας αλλοτριωμένους, είτε 

από τη Μασονία είτε από τις διάφορες δεισιδαιμονίες και τους διάφο

ρους φιλοσοφικούς δήθεν μύθους, τους οποίους και κατέστησαν υπο

τακτικούς τους.

Μαζί μ' αυτούς, δηλαδή τους αλλοτριωμένους από τις διάφορες 

προπαγάνδες, προσπαθούν να "παίξουν" βωμόν δαιμόνιων σε τόπο α

γιασμένο από μυριάδες Αγίους και να παρεμβάλουν τα δαιμονικά τους 

παράσιτα, τα μουγγρητά και τους μηκυθμούς των επικλήσεων των σκο

τεινών δυνάμεων, που είναι ο τρόπος της λατρείας τους βέβαια, στην 

λογική λατρεία και στις καθαρές και ακοίμητες προσευχές των Αγιο

ρειτών πατέρων.

Η παρουσία εκεί της "κίτρινης" αυτής εκκλησίας αποτελεί πρόκληση, 

όχι μόνο γιατί το σπορείο αυτό των φυτών της αποβλακώσεως τοπο

θετήθηκε στην καρδιά ενός αγνού ορθόδοξου λαού, του λαού της Χαλ

κιδικής, αλλά και διότι είναι πρόκληση και ύβρις εναντίον των εκατοντά

δων αγωνιζομένων πατέρων του Αγίου Ορους, οι οποίοι καθαρά τη καρ

διά εγκαταβιώνουν εκεί επί δώδεκα αιώνες.

Στην περιοχή τους δεν άντεξαν ποτέ ετερόδοξοι μοναχοί, θα 

αφήσουν, λοιπόν, τώρα να αντέξουν αλλόθρησκοι και μάλιστα διαγγε

λείς του πολυδαιμονικού θρησκεύματος του Θιβέτ;

Επιτέλους, ας αντιληφθεί τον κίνδυνο από αυτή την “εισπήδηση" το 

κράτος, και αν εξακολουθεί να έχει "ύπνον βαρύ" τότε οφείλει η Εκ

κλησία και η Ιερά Κοινότητα να θέσουν "εκποδών" από το πνευματικό 

τους έδαφος αυτούς τους προσηλύτους, αποτάσσοντας το σατανά και 

"πάσαν πομπήν αυτού". □
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Λ ι π ί δ ι α

του Αστυνόμου Α ' (ΥΓ) Αντώνιου Κοντοχρήστου 
Καρδιολόγου

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη χοληστερίνη, τα 

τριγλυκερίδια, τά λιπίδια, την "καλή" και την "κακή χοληστερίνη", κα

θώς και το ρόλο όλων αυτών στην πολυσυζητημένη αρτηριοσκλήρυνση. 

Ας προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως στο πραγματικό πολύ σημα

ντικό αυτό θέμα.

Αρτηριοσκλήρυνση (ή αρτηριοσκλήρωση) είναι η στένωση του αυ

λού μιας αρτηρίας που οφείλεται στην εναπόθεση της λεγάμενης "α- 

θηρωματικής πλάκας" στην εσωτερική επιφάνεια του αγγείου. Η στέ

νωση του αγγείου θεωρείται ότι ευνοεί την σταδιακή απόφραξή του 

(θρόμβωση) είτε στην αιφνίδια απόφραξή του (εμβολήΙ, με αποτέλεσμα 

μια σειρά από σοβαρές παθήσεις, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, 

τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ,λη.

Η αρτηριοσκλήρυνση σηματοδοτεί την γήρανση και γενικότερα τη 

φθορά του οργανισμού, αν και αθηρωματικές πλάκες έχουν βρεθεί και 

σε μικρά παιδιά. Από τα σημαντικότερα συστατικό της αθηρωματικής 

πλάκας είναι τα λιπίδια και κυρίως η χοληστερίνη.

Τα λιπίδια είναι μια ομάδα ουσιών που αποτελούν πολύτιμο συστα

τικό των κυττάρων. Στον άνθρωπο παράγονται κυρίως από τα κύτταρα 

του ήπατος (δηλαδή στο συκώτι). Στα λιπίδια συγκαταλέγονται τόσο η 

χοληστερίνη (ή πιο σωστά χοληστερόλη) όσο και τα τριγλυκερίδια. Μ έ

σα στο αίμα τα λιπίδια κυκλοφορούν ενωμένα με ειδικές πρωτεΐνες και 

παίρνουν έτσι διάφορες μορφές.

Μια από αυτές είναι οι λεγάμενες "λιποπρωτβίνβς υψηλής πυ- 

κνόττας" (HDL), που έχουν προστατευτική δράση, γιατί απομακρύνουν 

τη χοληστερίνη από τα αγγεία, εμποδίζοντας έτσι την αρτηριοσκλήρω

ση. Αυτή η μορφή ακούγεται συχνά σαν "καλή χοληστερίνη" και είναι 

σημαντικό να βρίσκεται σε υψηλές τιμές. Αντίθετα άλλες μορφές όπως 

οι "λιποπρωτβίνβς χαμηλής πυκνότητας" (LDL) και οι "λιποπρω- 

τεϊνες πολύ χαμηλής πυκνότητας" (VLDL), εναποθέτουν τη χολη

στερίνη στα αγγεία, συμβάλλοντας έτσι στην αρτηριοσκλήρυσνση. Α

ποτελούν αυτό που εύστοχα ακούγεται σαν "κακή χοληστερίνη" και 

πρέπει να βρίσκονται σε χαμηλές τιμές.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό γιατί σήμερα η Ιατρική πρεσβεύει 

ότι αυξημένες τιμές λιπιδίων είναι υπεύθυνες για την πρώϊμη εμφάνιση 

αρτηριοσκλήρυνσης με όλες τις βλαπτικές συνέπειες, που προαναφέρ- 

θηκαν.

Η αύξηση των τιμών των λιπιδίων στο αίμα ονομάζεται με μία λέξη 

υπερλιπιδαιμία. Η πάθηση εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Ετσι, άλ

λοτε βρίσκονται υψηλές τιμές χοληστερίνης, άλλοτε τριγλυκεριδίων, 

άλλοτε και των δύο. Συνήθως η πάθηση δεν παρουσιάζει συμπτώματα 

για αρκετό καιρό. Ετσι η διάγνωση γίνεται ύστερα από εξετάσεις που 

γίνονται προληπτικά ή για κάποιο άλλο λόγο. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 

έλεγχος των λιπιδίων αποτελεί τμήμα του βασικού "CHECK-UP" και πρέ

πει να περιλαμβάνει μέτρηση της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων, κα

θώς και της HDL. Στη συνέχεια αν προκύψουν παθολογικά ευρήματα, 

θα ακολουθήσει εκτενέστερος έλεγχος.

Να σημειωθεί ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρό

νια στη διερεύνηση της υπερλιπιδαιμίας είναι μεγάλη. Αν και αποτελεί 

αντικείμενο συζήτησης, οι περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι τα φυ

σιολογικά όρια για τη χοληστερίνη είναι μέχρι 200 MQ/DL και LDL μέχρι 

130 MQ/DL. Τα οριακά επίπεδα για την ολική χοληστερίνη είναι 200-240 

MQ/DL και για την LDL 130-160 MQ/LD. Τα υψηλά επίπεδα για την χο

ληστερίνη είναι 24 OMQ/DL και για την LDL160 MQ/DL.

...απαντουν
Εχει βρεθεί ότι αν η τιμή της LP (α) είναι μεγαλύτερη από 30 MQ/DL 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για στεφανιαία νόσο, ενώ σε ασθενείς 

που υποβλήθησαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η πιο συχνή η 

επαναστένωση των μοσχευμάτων. Είναι σημαντικό ότι η LDL (α) έχει ο

μοιότητες με την αθηρογόνο χοληστερόλη LDL και έχει ανευρεθεί σε 

αθηρωματικές πλάκες. Η LP (α) αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγων 

κινδύνου στεφανιαίας νόσου, ανεξάρτητος από το κάπνισμα, την υπέρ

ταση, το σακχαρώδη διαβήτη, την χοληστερόλη HDL ή LDL και τα επί

πεδα της απολιποπρωτεϊνης ΑΙ και Β.

Η θεραπεία της παθήσεως περιλαμβάνει τρία σκέλη: α) Υγιεινή 

διατροφή, β) σωματική άσκηση, γ) φάρμακα Η δίαιτα, βέβαια, 

αποτελεί το βασικό άξονα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η καταπολέμηση της παχυσαρ

κίας και η διακοπή του καπνίσματος. Εξάλλου, θα πρέπει να εφαρ

μοστεί κατάλληλη δίαιτα με σκοπό τη μείωση των τιμών των λιπιδίων 

στο αίμα. Χρήσιμο είναι να αποφεύγεται η καθιστική ζωή και το περ

πάτημα να γίνει καθημερινή συνήθεια. Τα φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν 

κάτω από την παρακολούθηση του θεράποντος ιατρού, εφόσον οι προ

σπάθειες αντιμετώπισης της παθήσεως με δίαιτα δεν έχουν αποδώσει. 

Αλλά ακόμα και μετά τη χορήγηση των φαρμάκων η δίαιτα εξακολουθεί 

να είναι απαραίτητη. Είναι λάθος για κάποιον που λαμβάνει φάρμακα για 

τη χοληστερίνη να εφησυχάζει και να παραμελεί τη δίαιτα που του έχει 

συστήσει ο γιατρός του. Αν και ηαρατηρείται σπάνια, τα φάρμακα μπο

ρεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ήπατος. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας χρειάζεται να γίνονται κάποιες εξετάσεις που ελέγχουν 

τη λειτουργία του ήπατος. Η βλάβη που μπορεί να προκαλέσουν τα φάρ

μακα, συνήθως υποχωρεί με τη διακοπή τους.

Αποτελεί δυσάρεστη διαπίστωση ότι η διατροφή μας σήμερα πολύ 

απέχει από το ιδανικό, που λέγεται υγιεινή διατροφή. Η ενημέρωση εί

ναι το πρώτο βήμα, ώστε η σύγχρονη ελληνική οικογένεια να αποκτήσει 

υγιεινές συνήθειες.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ 

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ

Βούτυρο, ζωικά λίπη

αυγό (κυρίως τον κρόκο)

λιπαρά τυριά και γάλατα

κρέας (κυρίως χοιρινό και αρνί)

εντόσθια, συκώτι, νεφρά, μυαλό

θαλασσινά (όπως: γαρίδες, καβούρια, οστρακοειδή)

ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ

Ψάρι (ο ρόλος του στη διατροφή θεωρείται ευεργετικός) 

κοτόπουλο (καθαρισμένο, χωρίς το δέρμα) 

φυτικά έλαια Ικαλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο, ελαιόλαδο) 

λαχανικά, φρούτα, όσπρια

αποβουτυρωμένο γάλα. □
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Προλαμβάνονται  οι καρδιοπάθειες;

της Αστυνόμου Α ' (ΥΓ) Σταυρούλας Θεοδοσίου - Καρδιολόγου

Η καρδιά του ανθρώπου είναι κάτι μοναδικό Αρχίζει να λειτουργεί 

πριν από τη γέννηση και συνεχίζει αδιάκοπα τη λειτουργία της μέχρι 

το θάνατο του ανθρώπου. Η μοναδικότητά της έγκειται στο ότι σε α

ντίθεση με τα άλλα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, και η 

πλέον βραχύχρονη διακοπή της λειτουργίας της επιφέρει το θάνατο.

Επομένως, η διατήρηση της αντλίας αυτής σε άριστη κατάσταση, θα 

πρέπει να είναι μια από τις πιο βασικές φροντίδες κάθε ανθρώπου. Και 

αυτή η φροντίδα θα πρέπει να υπάρχει από τα πρώτα χρόνια της ζωής, 

όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συντήρηση κάθε μηχανής. Καλή συ

ντήρηση λοιπόν της καρδιάς σημαίνει ΠΡΟΛΗΨΗ, μια διαδικασία δηλαδή, 

που όπως δηλώνει και η λέξη, πρέπει να ξεκινά πριν εμφανιστεί το πα

ραμικρό πρόβλημα και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα 

εμπόδιζαν τελικά την εκδήλωση μιας ασθένειας. Αλλωστε είναι αρχαίο 

ελληνικό το ρητό "κάλλιον του θεραπεύειν εστί το προλαμβάνει/.

Είναι πρόβλημα σήμερα οι καρδιοπάθειες;

Οχι απλώς πρόβλημα, αλλά μάστιγα. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι α

ποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο τομέα. Με άλλα 

λόγια από καρδιά πεθαίνουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι, απ'ότι από 

οποία άλλη ασθένεια συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου και του AIDS.

Προλαμβάνονται οι καρδιοπάθειες;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες, πολύ λίγες, 

κληρονομικές καρδιοπάθειες, οι περισσότερες παθήσεις της καρδιάς 

μπορούν να προληφθούν. Αλλά θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε σε τι 

αναφερόμαστε όταν λέμε καρδιοπάθειες. Τις παθήσεις της καρδιάς 

μπορούμε αδρά να τις κατατάξουμε σε τρείς μεγάλες κατηγορίες.

α. τη στεφανιαία νάσο. Αυτή εκδηλώνεται όταν σκληρυνθούν και 

στενέψουν οι στεφανιαίες αρτηρίες.

β. τις ρευματικός παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων. Μια 

πάθηση που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των καρδιακών βαλ

βίδων μετά από ρευματικό πυρετό λόγω του μικροβίου στρεπτόκοκκος.

γ. τις μυοκαρδιοπάθειες. Αυτές, όταν δεν κληρονομούνται, προ- 

καλούνται κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου από διάφορες αι

τίες, όπως η αρτηριακή υπέρταση, το αλκοόλ κ.α.

Πρόληψη της στεφανιαίας νόσου

Η στεφανιαία νόσος, αυτή η πολύ σοβαρή πάθηση από την οποία 

καθημερινό πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι ενώ δεν μπορεί να θεραπευ- 

θεί ριζικό, μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% !!!

Σήμερα ξέρουμε πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι υπάρχουν παράγο

ντες που την προκαλούν ή που επιταχύνουν την εκδήλωσή της. Αυτούς 

τους παράγοντες τους ονομάζουμε προδιαθεσικούς ή παράγοντες κιν

δύνου. Μ ε σειρά βαρύτητος είναι οι εξής: η υψηλή χοληστερίνη στο 

αίμα, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης 

και η παχυσαρκία. Βέβαια υπάρχουν και λιγότερο σημαντικοί παράγο

ντες, όπως: το άγχος, η καθιστική ζωή κ.ά. Ολοι αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να αποφύγει κανείς τον κίνδυνο.

Η υψηλή χοληστερίνη στο αίμα, μπορεί να ελαττωθεί με αλλάγή στον 

τρόπο διατροφής. Μ ε άλλα λόγια: αν τρώμε περισσότερα λαχανικά και 

φρούτα αντικαταστήσουμε το κρέας με ψάρι και κοτόπουλο, βγάλουμε 

τα λίπη απ'τη ζωή μας και τα τυποποιημένα τρόφιμα που έχουν πολύ 

λίπος Ιόπως έτοιμα σάντουιτς, τυρόπιττες, γαριδάκια κ.λπ.|.

Το κάπνισμα δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο να γίνεται 

συνήθειά μας. Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε αν θα το αρχίσουμε. 

Και είναι επίσης στο χέρι μας να το διακόψουμε έστω κι αν χρειάζεται 

προσπάθεια για να απεξαρτηθούμε.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να ρυθμιστεί, στις περισσότερες 

περιπτώσεις χωρίς φάρμακα, μόνο με την αλλαγή της δίαιτας και το 

χάσιμο περιττού βάρους. Το ίδιο ισχύει και για το σακχαρώδη διαβήτη. 

Μια καλή δίαιτα μπορεί να ρυθμίσει τους περισσότερους διαβητικούς.

Από πότε θα πρέπει να αρχίζει η πρόληψη;

Η απάντηση εδώ είναι απόλυτη: ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

Είναι γνωστό από ιατρικές μελέτες ότι οι βλάβες της αρτηριοσκληρώ- 

σεως αρχίζουν από τη νεαρή ηλικία, πολύ πριν γίνουν αντιληπτές με 

παθολογικά συμπτώματα. Ετσι, όσο νωρίτερα αρχίζει η πρόληψη, τόσο 

τα αποτελέσματά της θα είναι πιο σίγουρα.

Τι ρόλο παίζει η άσκηση;

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου είναι 

μεγάλος. Με τη συστηματική άσκηση μειώνεται το σωματικό βάρος, γί

νεται καλύτερη κατανομή του λίπους στο σώμα, ρυθμίζεται καλύτερα 

ο σακχαρώδης διαβήτης εφ'όσον υπάρχει, και ελαττώνεται η χοληστε

ρίνη του αίματος. Επιπλέον, η άσκηση βελτιώνει την ψυχική διάθεση, 

διώχνει το άγχος και η καρδιά λειτουργεί καλύτερα. Η καρδιά και το 

κυκλοφορικό σύστημα προετοιμάζονται και συντηρούνται πολύ καλύτε

ρα με την άσκηση και έτσι αντιμετωπίζουν με επιτυχία κάθε ασθένεια.

Για ποιό άσκηση μιλάμε;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ασκήσεως. Ετσι μπαίνει το ερώτημα.· ποιό 

είναι η καλύτερη άσκηση για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου; Η 

απάντηση κατ'αρχήν είναι: “παν μέτρον άριστον". Ακολούθως ο καθένας 

μπορεί να διαλέξει ανάλογα με τις προτιμήσεις του: να περπατά, να 

κάνει ποδήλατο, να κολυμπά, να χορεύει, να παίζει ποδόσφαιρο, μπά- 

σκετ, βόλλεϋ να κάνει τέλος πάντων ότι τον ευχαριστεί αρκεί να κινεί 

το σώμα του και να βάζει την καρδιά του σε εντονότερη λειτουργία 

για κάμποση ώρα κάθε μέρα.

Η πρόληψη των ρευματικών παθήσεων της καρδιάς. Οι παθήσεις αυ

τές εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στις χώρες του τρί

του κόσμου που τώρα αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, στις Ινδίες υπο

λογίζεται ότι περίπου 5.000.000 άνθρωποι πάσχουν από ενεργό ρευμα

τικό πυρετό, και περίπου 1.000.000 έχουν πάθει στένωση της μετροει- 

δούς βαλβίδας. Ευτυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τη βελ

τίωση των συνθηκών ζωής, ο ρευματικός πυρετός έχει γίνει πολύ πιο 

σπάνιος, με αποτέλεσμα να μειωθούν πολύ και οι ρευματικές παθήσεις 

της καρδιάς. Αλλη μια νίκη της πρόληψης.

Η πρόληψη των μυοκαρδιοπαθείων

Τις παθήσεις του καρδιακού μυός που οφείλονται στην υψηλή αρ

τηριακή πίεση και στη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, μπορούμε ασφαλώς 

να τις προλάβουμε και να τις αποφύγουμε.

Οσον αφορά τις μυοκαρδιοπάθειες που οφείλονται σε γενετικούς 

παράγοντες (εκείνες δηλαδή των οποίων το αίτιο υπάρχει στα γονίδια 

των κυττάρων του ατόμου) μια καλή και υγιεινή ζωή μπορεί να συμβάλλη 

παρατείνοντας το χρονικό διάστημα μέχρι να εκδηλωθή η πάθηση και 

παράλληλα να δώσει στο άτομο που πάσχει, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Συμπερασματικό: Οι περισσότερες καρδιοπάθειες σήμερα μπο

ρούν να προληφθούν. Ιδιαίτερα η στεφανιαία νόσος που σκοτώνει κάθε 

χρόνο περισσότερους από 30.000 έλληνες. Ετσι ας δώσουμε τον αγώνα 

από την παιδική ηλικία λέγοντας: ΟΧΙ στη χοληστερίνη και στις τρο

φές που την περιέχουν σε αφθονία, ΟΧΙ στο κάπνισμα, ΟΧΙ στην 

παχυσαρκία. Ας αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια των γιατρών την υ

ψηλή πίεση και τον σακχαρώδη διαβήτη, αν υπάρχουν, και ας πούμε: 
ΝΑΙ στην άσκηση, ΝΑΙ στη ζωή!!! □
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΗΣ ΤΡθΧΑ§ΑΣ

Ζ Ω Ν Ε Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ
Ο ρ ό λ ο ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α  τ ω ν  ε π ι β α τ ώ ν

του Υπαστυνόμου Α ' Αθανάσιου ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ

Μεγάλη είναι η σημασία που δίδεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες 

στις ζώνες ασφαλείας των επιβατικών αυτοκινήτων.

Αυτό διαπιστώνεται στα νέα μοντέλα, που παρ' ότι έχουν νεωτεριστική σχεδίαση και είναι τεχνολογικά προηγμένα, 
οι κλασικές ζώνες ασφαλείας παραμένουν το υπ'αριθμόν ένα εξάρτημά τους.

Παγκόσμιες στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων αποδεικνύαυν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών
αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας θα ζούσαν, 

και από τους τραυματισμένους οι περισσότεροι δεν θα είχαν τραυματισθεί 
ή θα είχαν τραυματιστεί πολύ ελαφρά.
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Στις περισσότερες χώρες σήμερα η χρήση των ζωνών ασφαλείας 

είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες 

από εικοσαετίας και πλέον.

Η χώρα μας αποδίδουσα ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο τους καθιέ

ρωσε τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των επιβατικών οχημάτων με ζώνες 

ασφαλείας και την υποχρεωτική χρήση αυτών με τον προηγούμενο κώ

δικα οδικής κυκλοφορίας του Ν. 614/77 στο άρθρο 81 παρ. 16 το οποίο 

είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Ν. 1903/90.

Ηδη και στον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στο άρθρο 16 του 

Ν. 2094/92 ισχύουν τα ανωτέρω με επί πλέον ότι από 1 -1 -93 όσα επι

βατικά αυτ/τα καινουργή τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, θα 

φέρουν ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα, ως επίσης καθιε

ρώνεται και ο εφοδιασμός με ζώνες των ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών 

αυτ/των μέχρι 3,5 τ. βάρους και η υποχρεωτική χρήση τους από τους 

οδηγούς και επιβάτες, εκτός από τους οδηγούς των ταξί όταν κινούνται 

μέσα στην περιμετρική ζώνη, από τα άτομα με ειδικές παθήσεις που 

πιστοποιούνται με έγγραφο κρατικού Νοσοκομείου, τις έγκυες γυναίκες 

όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που αναγρά

φει και την ημερομηνία λήξεως, τα άτομα που το ανάστημά τους είναι 

κάτω από 1,50 μ. ως και οι οδηγοί που κάνουν συνεχείς στάσεις όπως 

ταχυδρόμοι κλπ.

Οσον αφορά για τη χρήση των ζωνών ασφαλείας υπάρχουν και ο

ρισμένες αντιρρήσεις από μία μικρή μερίδα ανθρώπων γι'αυτό. Οι α

ντιρρήσεις όμως αυτές είναι κυρίως ψυχολογικές αντιδράσεις στη 

χρήση τους που οφείλονται πρώτον μεν στην άγνοια του σοβαρού ρό

λου που παίζουν αυτές και δεύτερον στο αίσθημα της δέσμευσης το 

οποίο χαρακτηρίζουν επικίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις ατυχημά

των όπως στην περίπτωση εκτροπής και ανατροπής ενός αυτ/του και 

την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαιός, γιατί δεν θα μπορεί να βγει' ε

λεύθερα ο επιβάτης αυτού.

Οι παραπάνω αντιρρήσεις μπορούν να παρακαμφθούν από τα εξής 

δεδομένα γεγονότα:

α) Οι ζώνες ασφαλείας συγκρατούν τον επιβάτη του αυτ/του και 

δεν τον αφήνουν να ηροσκρούση στον εσωτερικό χώρο αυτού στις 

συγκρούσεις των οχημάτων και στις ανατροπές αυτών, ως επίσης και 

στις περιπτώσεις απότομης αλλαγής διεύθυνσης του αυτ/του.

βΙ Ο επιβάτης αντί να προσκρούσει, όπως προαναφέρθηκε, δέχεται 

μόνο πίεση. Η πίεση αυτή μειώνεται διότι οι σύγχρονες ζώνες ασφα

λείας υφίστανται ένα τέντωμα το οποίο αυξάνει την απόσταση ακινη- 

τοποιήσεως και επομένως μειώνεται η δύναμη πίεσης.

γ) Η ζώνη ασφαλείας αντέχει σε δύναμη πίεσης 3000 περίπου κιλών, 

πολύ περισσότερο από ότι μπορεί να δεχτεί το ανθρώπινο σώμα.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω ο ρόλος των ζωνών ασφαλείας μπορεί 

να αποδειχθεί και μαθηματικώς π.χ.

Εχουμε ένα αυτ/το βάρους ενός τόνου το οποίο κινείται με ταχύτη

τα V=50 χ/ω |13,8μ./δ) και προσκρούει σε σταθερό αντικείμενο παθαί- 

νοντας ζημιές που το βάθος της βλάβης τους είναι 0,60μ. Ο επιβάτης 

που είναι μέσα στο αυτ/το και έχει βάρος 60 κιλά, βάσει του νόμου 

της κρούσης των σωμάτων όταν το αυτ/το θα ακινητοποιείται αυτός 

θα συνεχίσει να κινείται ευθεία εμπρός με την αρχική ταχύτητα που 

είχε το αυτ/το και θα δεχθεί το αποτέλεσμα της κρούσεως.

Η κινητική ενέργεια του επιβάτη η οποία μηδενίζεται απορροφημένη 

σε βλάβες είναι:

E = M x V Z / 2  = 6 x l 3,82 /  2 = 571,3 χιλ/γμα.

Επιστημονικώς έχει αποδειχθεί ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί 

να δεχθεί βάθος υποχώρησης μεγαλύτερο των 0,05 εκ. αν δεν υποστεί 

κάταγμα. Επομένως η δύναμη πιέσεως που θα δεχτεί το παραπάνω ά

τομο θα είναι:

F = 571,3 /  0,05 = 11,426 χιλ/μα οπότε στην πίεση αυτή το 

ανθρώπινο σώμα θα υποκύψει.

Οταν όμως ο ανωτέρω επιβάτης κανονικό μέσα στο αυτ/το και φορά 

τη ζώνη ασφαλείας η πίεση που θα δεχθεί το σώμα του θα είναι α

σφαλώς λιγότερη και η οποία εξαρτόται από τη σχέση βάθους βλάβης 

του αυτ/του και του μήκους τεντώματος της ζώνης το οποίο είναι πε

ρίπου 0,20 εκ. Ετσι έχουμε 0,60 + 0,20 =  0,80 μ. όρα η δύναμη πίεσης 

θα είναι: F = 571,3 /  0,8 = 714,125 χιλ/μα.

Επομένως, η ζώνη ασφαλείας επιτυγχάνει μεγαλύτερο βάθος υπο

χώρησης και μικρότερη πίεση στο ανθρώπινο σώμα, όπως αποδείχθηκε 

με τον παραπάνω μαθηματικό τρόπο. Εκτός όμως αυτών έχουν γίνει 

πολλά πειράματα σε άλλες χώρες με ομοιώματα οδηγών και επιβατών 

στα οποία αποδείχθηκε η μεγάλη χρησιμότητα της χρήσης των ζωνών 

στα τροχαία ατυχήματα. □
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Υπηρεσιακό 
_  Νέα !ϋι

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Με την υπ' αριθμ. 6001/2/577 α

πό 22/3/95 απόφαση του κ. Υπουρ

γού Δημόσιας Τάξης, τοπ οθε

τούνται - μετατίθενται οι κατωτέ

ρω Υποστράτηγοι ως εξής:

1. Αντώνιος Αγγελόπουλος, στη 

Δ/νση Κρατικής Ασφόλειας/Υ,Δ.Τ. 

όπου ήδη υπηρετεί ως Δ/ντής.

2. Χρήστος Κεραμυδός, στη Δ/ν

ση Ασφάλειας Αττικής, όπου ήδη 
υπηρετεί, ως Δ/ντής.

3. Σπυρίδων Λάζαρης, στην Δ ' 

Γ.ΕΑ, ως Γενικός Επιθεωρητής.

4. Ευτύχιος Πεντάρης, στην Γ' 

Γ.ΕΑ., ως Γενικός Επιθεωρητής.

5. Ιωάννης Τακόκης, στη Β' Γ.ΕΑ., 
ως Γ ενικός Επιθεωρητής.

6. Νικόλαος Χατζάκης, στην ΓΑ.Δ. 

Αττικής, ως Γενικός Αστυνομικός 

Διευθυντής.
* Μ ε την υπ' αριθμ. 6001/2/579 

από 7-4-1995 απόφαση του κ. Υ

πουργού Δημόσιας Τάξης τοποθε

τούνται - μετατίθενται οι κατωτέ

ρω Ταζίαρχοι ως εξής:

1. Βασίλειος Βερροιόπουλος, στη 

Δ/νση Μελετών /Υ.Δ.Τ. όπου ήδη υ

πηρετεί, ως Διευθυντής.
2. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, 

στην ΕΠΑΣ. Νοτίου Αιγαίου, ως Ε
πιθεωρητής.

3. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, 
στην Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής, 

ως Διευθυντής.

4. Ιωάννης Γκογκοζώτος, στη 

Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, όπου 
ήδη υπηρετεί, ως Διευθυντής.

5. Ελευθέριος Γρίβας, στην ΕΠΑΣ 

Βορείου Αιγαίου, ως Επιθεωρητής.

6. Παναγιώτης Κοράκης, στην 
ΕΠΑΣ. Στερεός Ελλάδος, ως Επι

θεωρητής.

7. Δημοσθένης Κρυωνίδης, στην 

ΕΠΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως 

Επιθεωρητής.

8. Νικόλαος Κωνστανταρόπου- 

λος, στην ΕΠΑΣ. Δυτ, Ελλάδος, ως 

Επιθεωρητής.

9. Γεώργιος Μανουσάκης, στη 

Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Υπο

διευθυντής.

10. Δημήτριος Μητρόπουλος, 

στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως 
Διευθυντής.

11. Ιωάννης Μποζινάκης, στη 

Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Ατ

τικής, ως Διευθυντής.

12. Σπυρίδων Πανουσάκης, στη 

Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
ως Διευθυντής.

13. Ιωάννης Παπαδόκης, στην 

Υ.Α.Ε.Ε.Β./Δ/νση Ασφάλειας Α τ

τικής, ως Διευθυντής.
14. Νικόλαος Παπαζαφειρίου, 

στην ΕΠΑΣ. Ανατολικής Μακεδο

νίας - Θράκης, ως Επιθεωρητής.

15. Γεώργιος Πλάκας, στην ΕΠΑΣ. 

Θεσσαλίας, ως Επιθεωρητής.

16. Κων/νος Πολίτης, στην ΕΠΑΣ. 

Ηπείρου, ως Επιθεωρητής.

17. Μιλτιάδης Ρατσιάτος, στην 

ΕΠΑΣ. Πελοποννήσου, ως Επιθεω

ρητής.

18. Ιωάννης Συκιώτης, στην 
ΕΠΑΣ. Ιονίων Νήσων, ως Επιθεω
ρητής.

19. Γεώργιος Τριανταφύλλου, 

στην ΕΠΑΣ. Δυτικής Μακεδονίας, 

ως Επιθεωρητής.

20. Γεώργιος Τσουκάκης, στη 

Δ/νση Αστυν. προσωπικού/Υ.Δ.Τ., 

ως Διευθυντής.

21. Θεοφάνης Μάτραλης (Αστυ- 

κτηνίατρος), στο Επιτελείο της 

ΓΑΔΑ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Μ ε το Προεδρικό Διάταγμα της 

19-4-1995, που δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 94 Γ'/19-4-1995, προήχθη- 

σαν στο βαθμό του Αστυνόμου
Α ' οι Αστυνόμοι Β':

α. Ιωάννης Κοτρώτσος και Κων

σταντίνος Μαχαίρας αναδρομικά 

από 14-5-94.

β. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, 

Κωνσταντίνος Κασαπάκης, Γεώρ

γιος Μπελιμπασάκης, Γεώργιος Γα- 

λιότσος, Χρήστος Πόνος, Γεώρ- 

γιος Καμαρινόπουλος, Μιχαήλ Τζο- 

βάρας, Ανδρέας Θεοχάρης, Νικό

λαος Παντούλας, Ιωάννης Γιαννα- 

κάκης, Βασίλειος Κωνσταντόπου- 

λος, Ελευθέριος Σπυρόπουλος, 

Δημήτριος Σταμάτης, Ηλίας Αρβυ- 

θάς, Νικόλαος Παππός, Βασίλειος 

Κρομμύδας, Νικόλαος Σερέτης, Α 

ναστάσιος Τασιγιώργος, Βασίλειος 

Γατσάς, Ανδρέας Κατσαρός, Βασί

λειος Πριαβάλης, Γεώργιος Μπα- 

ταλογιάννης, Στυλιανός Φώτης, 

Κωνσταντίνος Βουτσίδης, Νικό

λαος Γιαννόπουλος, Σπυρίδων Κυ- 

ριακάκης, Αναστάσιος Παππός, 

Θεόδωρος Τσόπελας, Ιωάννης Κα- 

ραπανόγος, Αναστάσιος Λάμπρου, 

Βασίλειος Τσαγκάρης, θω μάς 

Τσιαντάκος, Ανδρέας Σγούρος, 

Δημήτριος Παπανικολάου, Κων

σταντίνος Κουμάντανος, Μιχαήλ 

Σεφερίδης, Ευστάθιος Φειδάς, Η

λίας Αναγνωστόπουλος, Δημή- 

τριος Λερογιάννης, Κωνσταντίνος 

Τσούνας, Παρασκευής Σιδηρόηου- 
λος, Απόστολος Κρικέλας, Ταξιάρ

χης Μπορότης, Ιωάννης Ραχωβί- 

τσας, Ανδρέας Χρυσανθακόπου- 
λος, Ευάγγελος Γιώτης, Γεώργιος 
Ξύνας, Παναγιώτης Πετρόπουλος, 

Αθανάσιος Σεροπώνης, Στυλιανός 
Κουρής, Δημήτριος Φεύγας, Ευ

στράτιος Νταλής, Χαράλαμπος 

Σωτηρόπουλος, Αντώνιος Λαμπρι- 
νίδης, Γεώργιος Λαμπίρης, Γεώρ

γιος Μαντζανάς, Αθανάσιος Μή- 

τος, Ιωάννης Μπερίκος, Χρήστος 

Κιούλος, Νικόλαος Νικολακόπου- 

λος, Ευάγγελος Νέλλας, Παναγιώ
της Καγιαδάκης, Χρήστος Κούρ

βας, Χρήστος Χατζηκυριάκος, 

Δημήτριος Κορόμπας, Γεώργιος 

Χριστοδουλόπουλος, Νικόλαος 

Νιάνιος, Νικόλαος Ροτζιώκος, Ανα

στάσιος Κακαρούγκας, Κωνσταντί

νος Παπαγεωργίου, Κυριάκος Κυ- 

ριακόπουλος, Γεώργιος Δημητριά- 

δης, Γεώργιος Νικητόγλου, Ελευ

θέριος Κόνιαρης, Ευάγγελος Τσό- 

κανος, Αλκιβιάδης Παπαδομαρκά- 

κης, Κωνσταντίνος Τσενές, Γεώρ

γιος Τ ζ ιό τζ ιορας, Βασ ίλειος 

Χρήστου, Λάμπρος Παππός, Λεω

νίδας Ρίνης, Στέφανος Κόκκαλης, 

Νικόλαος Βεργαδής, Ιωάννης Μαρ- 

κάκης, Κωνσταντίνος Πάτσης, Α 

θανάσιος Μήτσου, Γεώργιος Ζα- 

χαριάδης, Ναπολέων Γκόρος, Κων

σταντίνος Καλτσής, Νικόλαος Πυ- 

λαρινός και Ναπολέων Λιόλιος.

Μ ε το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, 

ηροήχθησαν στο βαθμό του Α

στυνόμου Β ' οι Υπαστυνόμοι Α':

Παραγωγικής Σχολής: Θ εό 

δωρος Ρούτσης, Δημήτριος Χρο- 

νάκης, Γεώργιος Ριόλας, Ολγα Κοκ- 

κορού, Δημήτρ ιος Παπαδόκης, 

Κωνσταντίνος Αντωνίου, Ιωάννης 

Μπάλάς, Εμμανουήλ Κοντός, Μ ι

χαήλ Δαμίγος, Παναγιώτης Τσιμπί- 

δης, Δημήτριος Μπαλής, Γεώργιος 

Βιδάλης, Γρηγόριος Δούκας, 

Σωτήριος Μπουτσικάκης, Βασί

λειος Αντξάς, Αθανάσιος Φωτό- 

πουλος, Ευθύμιος Λυγιδάκης, Πα

ναγιώτης Παπαδημητρόπουλος, Α 

ναστάσιος Κουτουβίνης, Χαρίλαος 

Καρτσάκης, Κωνσταντίνος Ζαχα- 

ρόπουλος, Μιχαήλ Αγάθος, Ηλίας 

Λιακός, Δημήτριος Ρεκούμης, Από

στολος Τσέλιος, Αντώνιος Ανα- 

στασάκης. Θ εοχάρης Γιώτης, 

Ιωάννης Τσαγρής, Ιωάννης Σιάμος, 

Νικόλαος Βέρρας, Απόστολος Βα- 

σιλάκης, Γεώργιος Ντοκομές, Πα

ναγιώτης Καλπακίδης, Γεώργιος 

Καραμάνης, Νικόλαος Λάππας, 

Κωνσταντίνος Κρητικόπουλος, Α- 
χιλλέας Χονδρός, Νικόλαος Τσιού- 

μαρης, Γεώργιος Σαλαμούρας, 

Κωνσταντίνος Κοτρώτσος, Διαμά- 
ντω Παπαγεωργοπούλου, Ελένη 

Τζουανοπούλου, Κωνσταντίνος 

Βαλλιάνος, Δημήτριος Κοντογιάν- 

νης, Διονύσιος Κόττας, Ανδρέας 

Κορμός, Κωνσταντίνος Χαρίτος, 

Δημήτριος Μαραγκός, Γεώργιος 

Ρίντος, Γεώ ργιος Τσόλκας, 

Χρήστος Ράγκος, Γεώργιος Κοντο- 

γιάννης, Στέφ ανος Κοζυράκης, 

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος, Νικό

λαος Δήμος, Βασίλειος Χριστοφο- 

ράκης, Κωνσταντίνος Κρασαδά- 
κης, Ιωάννης Ψαρρός, Κωνσταντί

νος Παπαευθυμίου, Ελευθέριος 

Μαγκλής, Γεώργιος Φωτεινόηου- 

λος, Εμμανουήλ Παραδουλάκης, 

Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, 

Χ ρή σ το ς  Κονταρίδης, Βάιος 

Μπαρμπαρούσης, Παναγιώτης Σα- 

φάκας, Λεωνίδας Γαλανόπουλος, 

Δημήτρ ιος Δριβίλας, Ανδρέας 

Κω νσταντακόπουλος, θω μάς 
Σκούρας, Ευάγγελος Πανής, Γεώρ

γιος Πήλιος, Χαράλαμπος Λιολιοσί-
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δης, Νικόλαος Μελισσουργός και 

Σωτήριος Ευσταθίου.

Ν ο μ ο θ ετ ικ ού  Δ ια τά γ μα το ς  

649/70: Ηρακλής Εμμανουήλ και 

Απόστολος Χατζηαντωνίου.

Υγειονομικούς: Ιωάννης Μω- 

ραϊτης και Ιωάννης Ταχματζίδης 

και
Χημικός: Κωνσταντίνος Καρά- 

τσιαλος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 46 παρ. 4 του Ν. 1481/ 

1984 σε συνδιασμό με τις διατά

ξεις του άρθρου 32 παρ, 1 και 2 
του Ν. 671/1977, τέθηκε σε απο

στρατεία με το βαθμό του Αστυ
νόμου Β', ο Υπαστυνόμος Α ' Ν.Δ. 

649/1970 Ανδρέας Μανετάκης 

του Γεωργίου.

* Μ ε διάφορες αποφάσεις του κ. 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο

μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 

το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' 
οι Ανθυπαστυνόμοί: Μιχαήλ Αλε- 

ξανδράκης, Γεώργιος Μεταλλιω- 

τάκης, Αθανάσιος Νάτσ ιος και 

Ιωάννης Χατζής.

* Επίσης με διάφορες αποφάσεις 

του κ. Αρχηγού, τέθηκαν σε απο

στρατεία με το βαθμό του Αν- 
θυπαστυνόμου οι Αρχιφύλακες 

Μ.Π.Σ.: Ευταξίας Αποστόλου, Να

πολέων Γάλλος, Νικόλαος Γκαρ- 

τζώνης, Γεώργιος Δεμίρης, Αλέ

ξανδρος Δερμιτζάκης, Λάμπρος 

Δήμος, Ελευθέριος Εμεξεζίδης, Νι

κηφόρος Ζάχαρης, Βασίλειος Ζά- 

χος, Γεώργιος Ζησόπουλος, Από

στολος Ιακωβάκης, Γεώργιος Καμ- 

βύσης, Δημήτριος Καραγεώργος, 
Κων/νος Κεχαγιάς, Δημήτριος Κι- 

σκιρόπουλος, Σπυρίδων Κωνστα- 

ντινίδης, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, 

Δημήτριος Μαλτέζος, Νικόλαος 
Μανώλης, Αθανάσιος Μαργαρίτης, 

Ιωάννης Μητσιάκης, Ιωάννης Μου- 
κανός, Π έτρος  Μπαλαμπάνης, 

Γεώργιος Νίκας, Περικλής Πα- 

λιούρας, Αθανάσιος Πάλλας, Ιωάν

νης Παππάς, Κων/νος Παπατσί- 

μπας, Εμμανουήλ Πουπάκης, Βασί
λειος Σολωμάκος, Παναγιώτης 

Τσαλαμάγκας και Γεώργιος Φα- 

φουλάκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* ΟΑρχιφύλακας Νικόλαος Καρα- 

νικόλας (τηλ. 0271-55.2221, που υ

πηρετεί στον Αστυνομικό Σταθμό 

Οινουσών Χίου, επιθυμεί να μετα

τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 

από οποιαδήποτε υπηρεσία της

ΓΑΔ. Αττικής.

* Ο Αστυφύλακας Φώτιος Τζουα- 

νόπουλος (τηλ. 4612621), που υπη

ρετεί στη Διεύθυνση Αμεσης Δρά

σης Αττικής, επιθυμεί να μετατε

θεί αμοιβαία με συνάδελφό του α

πό τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Η

λείας, Αχαϊας, Μεσσηνίας, Αρκα

δίας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς.

* Ο Αστυφύλακας Κυριάκος Μυ

λωνάς (τηλ. 5312780 - 59835951, 

που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση 

Μηχανοκινήτων Μονάδων/ΔΑ.ΕΑ. 

(Ελληνικοί, επιθυμεί να μετατεθεί 

αμοιβαία με συνάδελφό του από 

την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου.

ΑΠΟΝΟΜΗ  
ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

* Μ ε την υπ' αριθμ. 6006/2/918α 
από 10-4-1995 απόφαση του κ. Γε

νικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης, απονεμήθηκε 

"Εύφημη μνεία" στους: Αστυν. 
Υποδ/ντές Γεώργιο Πλάκα και 
Κ ω ν /ν ο  Σα ρ ρ ή , Α στυν . Α ' 
Κω ν/νο Βλαχόβα, Υπαστυνό- 
μους Α ' Απόστολο Αλαμάνα και 
Νικόλαο Γιαννέλο, Αρχ/κα Π.Σ. 
Αναστάσιο  Γιαννάκο, Αρχ/κα  

Μ .Π.Σ. Κ ω ν/νο  Β λήτσ ιο , Α
στυφ ύλακες Ιωάννη Γερόση, 
Κ ω ν /ν ο  Ευθυμίου, Ν ικόλαο  

Καλανδαρίδη, Κυριάκο Καρα- 
δημητρίου, Δημοσθένη Κοσκι

νά, Χρηστό Μακαρή, Δημήτριο 

Π α π α β α σ ιλε ίου  και Κω ν/νο  

Βλάχο “διότι υπηρετούντες στο 

ΤΑ. Βόλου, εργασθέντες με ζήλο, 

μεθοδικότητα και αποφασιστικό

τητα, επέδειξαν εξαιρετική δρα

στηριότητα και αφού αξιοποίησαν 

κατάλληλα παρασχεθείσα πληρο

φορία, κατόρθωσαν μετά από πο

λυήμερη παρακολούθηση και μετά 

από οργανωμένη επιχείρηση να 

συλλάβουν την 11-2-1995, μετά α

πό καταδίωξη, επικίνδυνο κακο

ποιό, δραπέτη φυλακών, ο οποίος 

αντιστάθηκε στη σύλληψη, πυρο

βολώντας τέσσερις φορές ενα

ντίον τους με περίστροφο που εί

χε αφαιρέσει από αστυνομικό του 
Τ.Τ. Σπάρτης. Συνέπεια της σύλλη

ψης ήταν, η εξιχνίαση πολλών ε 

γκληματικών πράξεων που διέπρα- 

ξε, η κατάσχεση επτά όπλων και 
κλοπιμαίων μεγάλης αξίας".

* Με την υπ' αριθμ. 6006/2/900α 
από 10 -4  -1995 απόφαση του κ. 

Γενικού Γραμματέα του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης, απο
νεμήθηκε "Εύφ ημη  μ ν ε ία "  
στους: Αστυν. Υποδ/ντή Ιωάννη

Παναγάπουλο, Α στυνόμο  Α ' 
Στέργιο Αποστολίδη, Υπαστυ- 

νάμο Α ' Βασ ίλε ιο  Σταυρίδη, 

Ανθυπαστυνάμους Σάββα Ασ- 
λαν ίδη  και Π ερ ικ λή  Παπα- 
γεωργίου, Αρχιφύλακες Σάβ
βα Κουλανδρά, Γεώργιο Λαζα- 

ρίδη και Νικόλαο Αποστολίδη  

και Αστυφύλακες Παναγιώτη 

Ρίζο, Σωτήριο Στεφανίδη, Α 

πόστολο Αποστολίδη, Νικόλαο 

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο 

Τρικαλιώτη, Στέφ ανο Λιατό- 
πουλο, Γεώργιο Βλαχόβα και 
Φ λώ ρα Χατζηπ αναγ ιω τίδου  

“διότι υπηρετούντες στην Υπο
διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ

σαλονίκης και εργασθέντες με 

ζήλο, επιμονή και μεθοδικότητα, ε- 

πέδειξαν εξαιρετική δραστηριό

τητα και μετά από συνεχή παρακο
λούθηση, κατόρθωσαν να συλλά

βουν στο 2ο χλμ. της επαρχιακής 

οδού Προμαχώνα Σερρών έναν 

αλλοδαπό, Βουλγαρικής υπηκοότη- 

τος, μέλος διεθνούς κυκλώματος 

εισαγωγής και εμπορίας μεγάλων 

ποσοτήτων ναρκωτικών, στην κα

τοχή του οποίου βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν έξι κιλά κατεργασμέ

νου χασίς (πλάκες) και διακόσια πέ

ντε γραμμάρια ηρωίνης, που προό

ριζε για εμπορία.
* Με την υπ' αριθμ. 6006/2/941 α 

από 19 -4  - 1995 απόφαση του κ. 

Γενικού Γραμματέα του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης, απο

νεμήθηκε "Εύφ ημη  μ ν ε ία "  

στους: Αστυν. Διευθυντή Παύλο 

Βασταρούχα, Αστυν. Υποδ/ντή 

Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο  Κ α ρα ν ίκα , Α 
στυν. Α ' Σωτήριο Σταθόπουλο, 
Αστυνόμους Β ' Οροήλ Οροϊλί- 
δη και Θεόδω ρο Παυλίδη, Υ- 
παστ. Α ' Κων/νο Νουρόκη, Υ- 
παστ. Β ' Νικόλαο Καραβότο, 
Ανθ/μο Βασίλειο Μπλιούχα, Α- 
σ τ /κ ε ς  Αντώ νιο  Ευαγγέλου, 
Π ρόδρομο  Τσόνκη, Ν ικόλαο  

Παπαδόπουλο, παρικλή Μαλα- 
κούδη, Ν ικόλαο Μ αυραντζά  

και Ιωάννη Τσουλνόρα "διότι, υ

πηρετούντες στο ΤΑ. Πολυγύρου, 

Τ.Τ. Πολυγύρου, Α.Τ. Αρναίας και 

Α.Σ. Στρατωνίου, της Α. Δ. Χαλκι
δικής, εργασθέντες με ζήλο, επι

μονή και μεθοδικότητα, υπό την ε

πίβλεψη και καθοδήγηση του πρώ

του, Αστυν. Διευθυντή Χαλκιδικής, 
επέδειξαν εξαιρετική δραστηριό

τητα και μετά από συντονισμένες 

προσπάθειες κατόρθωσαν να ανα- 

καλύψουν και συλλάβουν τους δύο

δράστες της διαπραχθείσης την 

16-12-1994 ένοπλης ληστείας, σε 

βάρος υπαλλήλου γραφείου των 

ΕΛ.ΤΑ. Στρατωνίου Χαλκιδικής, οι 

οποίοι αφ ήρεσαν 15.000.000. 

δραχμές, να ανεύρουν και να κατα

σχέσουν τα πειστήρια της εγκλη

ματικής πράξης, ήτοι κλεμμένη 

μοτ/τα, καραμπίνα με εν μέρει 

κομμένη την κάννη και ενδύματα 

δράστη, καθώς και το χρηματικό 

ποσό που αφαιρέθηκε, τα οποία εί

χαν αποκρυβεί σε δασική περιοχή".

* Μ ε την υπ' αριθμ. 231466/7/1 α 

από26-4-1995 απόφαση του κ.Αρ

χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

απονεμήθηκε "Επαινος" στον Α
στυφύλακα Αθανάσιο Σκδντζο 

που υπηρετεί στο Τ.Τ. Καισα- 
ριανής "γιατί την 9-1-1995 και ώ

ρα 12.00', εκτελώντας τροχονομι- 

κά καθήκοντα επί της οδού Μιχα- 
λακοπούλου, όπισθεν του Ξενοδο

χείου "Χίλτον", επέδειξε προθυμία 
και ζήλο για την εκπλήρωση του 

καθήκοντος του, με αποτέλεσμα 
να ανεύρει πλησίον οχήματος φά- 

κελλο που περιείχε επιταγές συ
νολικής αξίας 4.450.000 δραχμές, 

οι οποίες και παραδόθηκαν στον 
κάτοχό τους, ύστερα από υπηρε

σιακές ενέργειες".

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Αστυν, Δ /ν τή ς  ε.α. (τ. Α

στυν. Πόλεων) Θεοδδσης Πα- 
ναγόκος. Γεννήθηκε το 1909 στο 

Γέρμα Λακωνίας. Απεβίωσε στις 7- 

5-1995.
* Υπαστυνόμος Α ' Στέργιος  

Μεϊχανετσίδης. Γεννήθηκε το 

1963 στη Θεσσαλονίκη. Απεβίωσε 

στις 23-3-1995.

* Αρχ/κας (Μ.Π.Σ.) Κων/νος  

Κουβάς. Απεβίωσε στις 3-3-1995.

* Αρχ/κας (Μ.Π.Σ.) Νικόλαος 

Νανούσης. Γεννήθηκε το 1953 

στις Αγραπιδιές Φλώρινας. Απε
βίωσε στις 28-4-1995.

* Α στυφ ύλακ ας Ευάγγελος 

Στρατής. Γεννήθηκε το έτος 1959 

στα Βίταλα Καρυστίας Ευβοίας. Α 

πεβίωσε την 1-4-1995.

* Α σ τυ φ ύλ α κ α ς  Σ τέφ α νο ς
Φατούρος. Γεννήθηκε το 1970 

στη Λευκάδα. Απεβίωσε στις 27-4- 

1995. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης
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Μόνιμες Στήλες

Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ

Συνελήφθη ύστερα από άγρια 

καταδίωξη πολιτών και ενός περα

στικού αστυνομικού ο Προεστός 

Δημήτριος του Αντωνίου και της 

Δέσποινας γεν. το 1960 στα Χα

νιά, κάτοικος Πειραιά, άεργος.

Συγκεκριμένα ο Προεστός άρπα

ξε την τσάντα της Καλλίπολίτη Ευ

φροσύνης στη διασταύρωση των 

οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 

Σκουζέ στον Πειραιά, η οποία πε

ριείχε το χρηματικό ποσόν των 

1.000.000 δραχμών περίπου μέσα 

σε φακέλλους που προορίζονταν 

για μισθοδοσία υπαλλήλων εται
ρείας που εδρεύει στον Πειραιά. Ο 

δράστης ταυτόχρονα με την αρ

παγή της τσάντας έριξε στην άτυ

χη γυναίκα αναισθησιογόνο σπρέυ, 
με αποτέλεσμα να χάσει προσωρι

νά τις αισθήσεις της και την όρασή 

της. Η παθούσα πρόλαβε και κάλε- 
σε "βοήθεια" και διερχόμενοι πολί

τες καταδίωξαν το δράστη τον ο
ποίο ακινητοποίησαν σε απόσταση 

800 μέτρων περίπου από το ση

μείο που έγινε η αρπαγή.

Στην καταδίωξη συμμετείχε ο Α- 
να ζή κ ο ς  Δ η μ ή τρ ιο ς  του  Ευ

σταθίου, γεν. το 1976 στην Αυ
στραλία κάτοικος Καλλιθέας, μα

θητής Λυκείου καθώς και ο Αρ- 
χιφύλακας του Τμήματος Αλ
λοδαπών Πειραιά Π ικρός Αν- 
δρεας του Δημητρίου, τους ο

ποίους κατά τη σύλληψή του ο 

δράστης πυροβόλησε και τον μεν 

Αναζήκο τραυμάτισε θανάσιμα, 

τον δε Αρχιφύλακα Πικρό, σοβαρά 

στα πόδια.
Στην κατοχή του δράστη βρέθη

καν ένα πιστόλι των 9mm, που είχε 

στη γεμιστήρα 6 φυσίγγια, τρεις 

κάλυκες και ένα αναισθησιογόνο 

σπρέυ. Ο δράστης είχε πρόσφατα 

αποφυλακισθεί καθ' όσον εξέτισε 

ποινή καθείρξεως για ανθρωπο

κτονία.

DYN - CARD
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Λεσχών - Παιγνίων 

της Ασφάλειας Αττικής και απε- 

στάλησαν στον Εισαγγελέα 

Πλημ/κων Αθηνών κατηγορούμε

νοι για παραβάσεις του νόμου "πε

ρί παιγνίων" οι: Δημοπούλου Δήμη

τρα σύζ. Γεωργίου γεν. το 1957 
στα Πισθιανά Αρτας κάτοικος Η

λιούπολης, επιχειρηματίας, ο Δη- 

μόπουλος Γεώργιος του Παντελή 

και της Αικατερίνης, γεν. το 1951 

στη Ροδαυγή Αρτας, σύζυγος της 

προηγουμένης, ο Παπασταύρος 

Παναγιώτης του Ιωάννη και της Ευ
τυχίας γεν. το 1955 στο Ελληνικό 

Ιωαννίνων κάτοικος Ηλιούπολης, 

κτηματομεσίτης και η Σιαφαρίκα 

Ιωάννα του Κων/νου και της Αν- 

δριάνας γεν. το 1960 στα Πισθιανά 

Αρτας, ιδ. Υπάλληλος.

Ειδικώτερα, η πρώτη των κατηγο

ρουμένων είχε ιδρύσει επιχείρηση 

που είχε έδρα την Αθήνα ΙΛ. Βου

λιαγμένης 281, με την επωνυμία "Ε

μπορία Cart postal - Δήμητρα Δη

μοπούλου" υπό τον τίτλο DYN - 

CARD με υπεύθυνο τον σύζυγό της 
και συνεργάτη τον τρίτο εκ των 

κατηγορουμένων και υπάλληλο του 

καταστήματος την τετάρτη ανα- 
γραφομένη.

Σκοπός της επιχείρισης ήταν η 

κάλυψη με την προώθηση καρτ -

ποστάλ ευτελούς αξίας, κατα

σκευής της ίδιας της επιχείρισης 

και μέσω αυτών η προσέλκυση πω- 

λητών - αγοραστών με την προϋ

πόθεση της πραγματοποίησης 

τριών πωλήσεων σε αντίστοιχους 

αγοραστές, οι οποίοι θα προκατέ- 

βαλαν το χρηματικό ποσόν των

3.000 δραχμών έκαστος. Το εκά- 

στοτε συγκεντρωμένο από κάθε 

πώληση των 9.000 δρχ. (3X3.0001 

θα διενέμετο ακολούθως: 5.000 

δρχ. σε λογαριασμό της επιχείρι- 

σης που είχε ανοιχτεί στο όνομα 

της Δημοπούλου στην Αγροτική και 

Ιονική τράπεζα ή απεστέλλετο με 

ταχυδρομική επιταγή στην έδρα 

της επιχείρισης στο όνομα του 

τρίτου κατηγορουμένου, οι δε υ

πόλοιπες 4.000 δρχ. κατετίθεντο 

σε τραπεζικό λογαριασμό ή απ' 

ευθείας με ταχυδρομική επιταγή 
στον πωλητή Νο.1 της ειδικής κάρ

τας κατάταξης πωλητών που επι

νοήθηκε και καθιερώθηκε από την 

εν λόγω επιχείριση.

Στη συνέχεια ο καθένας από 

τους νέους αγοραστές έπρεπε να 

προσελκύσει τρία άτομα, τα τρία 

άτομα να φέρουν από τρία νέα ά

τομα ο καθένας και ούτω καθ' 

εξής. Σε κάθε αγοραστή η επιχεί- 

ριση έστελνε τέσσερ ις κάρτες 

ευτελούς αξίας, δικής της κατα

σκευής αφού είχε ηροκαταβληθεί 

το ποσόν των 3.000 δρχ. χωρίς να 

αποδέχεται σε καμία περίπτωση 

την επιστροφή τους.
Κάθε ένας που συμμετείχε στο 

πρόγραμμα αυτό κέρδιζε μετά α

πό 45 ημέρες περίπου το ποσόν 

των 324.000 δρχ. και εφ ' όσον εί
χαν στρατολογηθεί πίσω του 243 

άτομα σύμφωνα με τα αναφερό- 

μενα στα ενημερωτικά έντυπα της 

επιχείρισης που κυκλοφορούσαν 

ευρέως.

Από την προανάκριση προέκυψε 

ότι στο εν λόγω παίγνιο έπαιξαν 

περί τα 45.000 άτομα ως αγορα

στές από την ημερομηνία ίδρυσης 

της επιχείρισης (12-7-1994) μέχρι 

σήμερα και παίχτηκε το χρηματικό 

ποσόν των 135.000.000 δρχ. πλην 

όμως δεν αποδείχθηκε ότι κά

ποιος εκ των πωλητών - αγορα

στών κέρδ ισε το  ποσόν των

324.000 δρχ. που προαναφέρθηκε. 

Το παίγνιο DYN - CARD, το οποίο α

πό την προαναφερόμενη επιχείρι- 

ση φέρεται ως πρωτοποριακό 
πρόγραμμα πώλησης καρτών είναι 

αχαρακτήριστο και συνεπώς απα
γορευμένο.

ΤΜΗΜΑ ΗΘΩΝ
Συνελήφθησαν πρόσφατα από 

άνδρες του Τμήματος Ηθών της 

Ασφάλειας Αττικής οι: Σοφής Η- 

λίας του Ιωάννη και της Μόρας, 22 

ετών κάτοικος Καλλιθέας, Ντέντα 

Γιοβάνι του Μάρκο και της Ροβντί- 

νας, 28 ετών κάτοικος Παραλίας Α- 

σπροπύργου άεργος, Λέσας Παλ 

του Ντβε και της Πρένε, 29 ετών 

κάτοικος Παραλίας Ασπροπύργου 

άεργος, Κούγκι Λεωνίδας του Σκι- 

φτέρ και της Ραμπίας, 32 ετών κά

τοικος Αθηνών άεργος, Μπάσα Ετ- 

λέβα του Βασκίμ και της Φερασέτ 

19 ετών κάτοικος Βύρωνα λαθραία 

εκδιδόμενη, ο Καστριότ Βλάσης 

του Αλέμ και της Τερέζας 24 ετών 

κάτοικος Αθηνών άεργος, Τανούσι 

Αρμπέν του Τζων και της Μαρίας 

21 ετών κάτοικος Αθηνών άεργος, 

Τούγκα Ατμίρ του Αλή και της Σο

φίας 25 ετών κάτ. Αθηνών άεργος, 

Μάρκου Βαλεντίνα του Τζιν και της 
Νταβ 24 ετών κάτοικος Αθηνών 

λαθραία εκδιδόμενη, Μούκου Βέ

ρα - Σπετίμερ του Τζεμαλιέ και της 

Ραχίμ, ετών 20 λαθραία εκδιδόμε- 

νη και η ανήλικη Μ. Μ. επίσης λα

θραία εκδιδόμενη. Απαντες οι συλ- 

ληφθέντες είναι αλβανικής υπη

κοότητας.

Οι πρώτοι πέντε συνελήφθησαν 

στο μπαρ Grammy, που βρίσκεται 

στην πλατεία Πλυτά στον Υμηττό 

και οι υπόλοιποι στην οικία που βρί

σκεται στην οδό Πάφου 12 για 
στέρηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την προανάκριση και την έ

ρευνα που ακολούθησε προέκυψε 

ότι οι πρώτοι τέσσερις, ο έκτος 

και ο έβδομος κατά σειρά κατηγο

ρούμενοι από κοινού είχαν συμ

φωνήσει και αποτελούσαν συμμο
ρία εμπορίας λευκής σαρκός, όπου 

με απειλές και χρήση βίας, ενερ

γώντας με σκοπό το κέρδος και 

κατ' επάγγελμα, εγκατέστησαν και 

προωθούσαν στην πορνεία τις υ

πόλοιπες κατηγορούμενες.

Επίσης στον τέταρτο  κατηγο

ρούμενο βρέθηκαν και κατασχέ

θηκαν δύο πλαστά διαβατήρια, δύο 

φορητοί ασύρματοι, ένα αυτοκίνη

το μάρκας Μερσεντές και 500.000 

δραχμές. Απαντες οι συλληφθέ- 
ντες απεστάλησαν μαζί με τη σε 

βάρος τους σχηματισθείσα δικο

γραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ασφ αλείας Πύργου
για παράβαση του νόμου "περί ό-
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πλων, φωτοβολίδων και πυροτε

χνημάτων" οι: Δαλαμάγκας Γεώρ

γιος του Κων/νου και της Σταματί- 

νας, γεν. το 1937 στο Δεμίρι Αρκα

δίας, κάτοικος Πάτρας, υπάλληλος 

του υπουργείου Γεωργίας και ο Α- 

σημακόπουλος Γεώργιος του Αρι

στείδη και της Αλίκης γεν. το 1948 

στην Ανω Βλασία Καλαβρύτων κά

τοικος Καμαρίου Κορινθίας, εργά

της. Συγκεκριμένα οι παραπάνω 

κατελήφθησαν στα διόδια της ε
θνικής οδού Πατρών - Αθηνών να 

κατέχουν προς πώληση εννέα κι

βώτια που περιείχαν 27.500 κροτί

δες. Και οι δύο συλληφθέντες ο

δηγήθηκαν στον  ε ισαγγελέα  

Πλημ/κων Πατρών.

ΧΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΕΡΙ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Υποδ/νσης Δ ίω ξης Ναρκω τι

κών της  Δ ιεύ θ υνσ η ς  Α σ φ ά 
λειας Αττικής οι Nusiadhi Jiani 

του Petro και της Kristina γεν. το 

1970 στο Αργυρόκαστρο Αλβνα- 

νίας κάτοικος Αθηνών, Σκοπέλου 

22, Κυψέλη, οικοδόμος και ο Μπά- 

τσης ιωάννης του Γεωργίου και της 

Χρυσαυγής, γεν. το 1964 στην 

Αθήνα κάτοικος Αθηνών, άεργος. 

Στην κατοχή του πρώτου βρέθη

καν και κατασχέθηκαν πέντε αυτο

σχέδια δέματα περιτυλιγμένα με 

πλαστική ταινία, τα οποία περιεί

χαν ακατέργαστη ινδική κάνναβη 
συνολικού βάρους πέντε κιλών πε

ρίπου, επίσης βρέθηκε το χρημα

τικό ποσό των 6.000.000 δραχμών, 
μια ζυγαριά ακριβείας, τρία δια

βατήρια αλβανικής προέλευσης 

και ένα αυτόματο όπλο τύπου 

Scorpion Machine Pistole τσεχικής 

κατασκευής διαμετρήματος 7,65 

mm με μια γεμιστήρα δώδεκα φυ
σιγγίων. Στην κατοχή του δευτέ

ρου βρέθηκε και κατασχέθηκε πο
σότητα ακατέργαστης κάνναβης 

βάρους 116 γραμμαρίων.

Πρώτος συνελήφθη ο Αλβανός 
ύστερα από πληροφορίες που εί

χαν περιέλθει σε γνώση της ανω

τέρω υπηρεσίας άνδρες της ο
ποίας έθεσαν υπό παρακολούθη

ση. Σε νομότυπη έρευνα που διε- 

νεργήθηκε στο σπίτι που διέμενε 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η πο

σότητα της ινδικής κάνναβης και 
τα λοιπά αναφερόμενα. Την ινδική 

κάνναβη που προέρχεται από το 

Φιέρι της Αλβανίας έφερε στηνΕλ- 
λάδα συνεργάτης του Nustadhi α

πό τηνπεριοχή της Κακαβιάς και

του τηνπαρέδωσε στην Αθήνα. Στη 

συνέχεια μετά από λίγες ώρες συ

νελήφθη και ο Μπάτσης στο σπίτι 

του όπου βρέθηκε να κατέχει τα 

116 γραμμάρια ινδικής κάνναβης 

που όπως προέκυψε από την- 

προανάκριση είχε αγοράσει από 

τον Nustadhi στην πλατεία Αμε

ρικής αντί του ποσού των 100.000 

δραχμών.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΦΟΝΙΑ
Συνελήφθη στην πλατεία Κολω- 

νακίου από άνδρες των Μονάδων 

Ελέγχου Οχημάτων ο Βιβιλάκης 

Μιχαήλ του Γεωργίου και της Μα

ρίας γεν. το 1967 στη Ν. Ιωνία, ο ο

ποίος ανεζητείτο για ανθρωπο

κτονία σε βάρος του Παπαδάκη 

Δημητρίου που έγινε τις πρώτες 

πρωϊνές ώρες τις 8-1-1995 μέσα 

στο κέντρο διασκεδάσεως "Λα
τρεία", που βρίσκεται στηνοδό Α- 

χαρνών. Κατά τη σύλληψή του 

βρέθηκε πάνω του και κατασχέθη

κε ένα πιστόλι και τριάντα φυσίγ

για. Μ α ζ ί του συνελήφθη και ο 

Χουτουριάδης Στυλιανός του Νι

κολάου, ο οποίος τον υπεθαλπτε 

και με το αυτοκίνητό του τον διευ

κόλυνε στις μετακινήσεις του. Κα

τά το χρονικό διάστημα που ο Βι- 

βιλάκης φυγοδικούσε, οι: 

Karaduman Muhair του Ηλία Τούρ
κος υπήκοος, Χουτουριάδης Στυ

λιανός και Καραβασίλη Μαρίνα του 
Χαραλόμπους τον υπέθαλπταν δυ

σκολεύοντας τη σύλληψή του. Από 
έρευνα που επακολούθησε στην 

οικία του Karaduman, ο οποίος 

προμήθευσε τον Βιβιλάκη με το 

παραπάνω πιστόλι βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν δύο πιστόλια των 

9mm, 95 φυσίγγια του ιδίου διαμε

τρήματος και 65 φυσίγγια των 6,35 

mm. Ολοι οι συλληφθέντες με τη 

δικογραφία που σχηματίσυηκε σε 

βάρος τους, απεστάλλησαν με συ

νοδεία στον εισαγγελέα Πλημ/κων 

Αθηνών.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Από άνδρες του αρμοδίου 
Τμήματος της  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά 
λειας Αττικής εξιχνιάσθηκε η αν

θρωποκτονία της Καλογιάννη Βα

σιλικής του Βασιλείου και της Μα

ρίας γεν. το 1943 στη Νίκαια του 

Πειραιά, εργάτρια που βρέθηκε 

δολοφονημένη στο σπίτι της στην 

Πλάκα. Δράστης της ανθρωποκτο

νίας είναι ο Ψωμιάδης Παντελής 

του Αναστασίου και της Κλεάνθης

γεν. το 1965 στα Γιαννιτσά Πέλλης 

που έμενε στο ίδιο σπίτι αλλά σε 

διπλανό δωμάτιο με την Καλογιάν- 

νη. Ο Ψωμιάδης ομολόγησε την 

πράξη του. Το θύμα και ο θύτης εί

χαν φιλικές σχέσεις.

Την 3-2-1995 και ενώ ο γιός της 

Καλογιάννη απούσιαζε στο Λου

τράκι την επισκέφθηκε στο σπίτι 

της ο Ψωμιάδης και παρέμεινε μέ

χρι τις πρωινές ώρες. Οταν το 

θύμα σε συζήτηση που είχαν προ

σέβαλε τον ανδρισμό του, ο Ψω

μιάδης ευρισκόμενος εκτός εαυ

τού τύλιξε με το καλώδιο του τη

λεφώνου γύρω από το λαιμό της 

και στη συνέχεια χτύπησε το κε

φάλι της πολλές φορές στο δάπε

δο. Μετά απ' αυτό εγκατέλειψε το 

σπίτι της παίρνοντας και το πορτο

φόλι της το οποίο πέταξε στα 

σκουπίδια, για να φανεί ότι επρό- 
κειτο για ληστεία.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Από άνδρες του Τμήματος Α 
σ φ α λ ε ία ς  Γ ια νν ιτσώ ν  συ

νελήφθη μετά από μεθοδική παρα

κολούθηση ο Παπασταματίου 

Δημήτριος του Τρύφωνα, 35 ετών, 

εργάτης. Ο Παπασταματίου κα- 

τελήφθη να καλλιεργεί μέσα σε 

πλαστικά στο σπίτι του μέσα σε 
πλαστικά κυπελάκια 56 δενδρύλια 

ινδικής κάνναβης εκ των οποίων τα 

15 ήταν στο στάδιο του φυτρώμα

τος. Τα δενδρύλια τα είχε σε ηλιό
λουστο σημείο του σπιτιού και τα 

φρόντιζε ως κόρην οφθαλμού.

ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΑΠΙΑ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Εξαρθρώθηκε από άνδρες της 

Υποδ/νσης Δ ίω ξης Ναρκωτι
κών της Δ /ν σ η ς  Α σφ ά λε ια ς  

Αττικής σπείρα Αφρικανών εμπό

ρων ναρκωτικών στην περιοχή Μ ε

ταξουργείου. Συγκεκριμένα συ

νελήφθησαν οι Nwacchuku Amadi 

από τη Νιγηρία, Williams - Willy από 

τη Ρουάντα, Kennedy Mag από τη 

Λιβερία, Mutuh Ken από τη Σομα

λία, Anosike Akobunou από τη Νιγη

ρία. Από τις αρχές Μαρτίου είχε 

περιέλθη σε γνώση της ανωτέρω 

υπηρεσίας η πληροφορία ότι ο 

πρώτος εκ των κατηγορουμένων ο 

οποίος δ ια τηρεί κατάστημα 

πωλήσεως μικροαντικειμένων και 

ότι μαζί με άλλους αφρικανούς μι- 

κροπωλητές ενεργούν εμπόριο η

ρωίνης. Αμέσως τέθηκε υπό παρα

κολούθηση ο Νιγηριανός και διαπι

στώθηκε ότι συχνό επισκεπτόταν 

με πολλές προφυλάξεις διαμέρι
σμα επί της οδού Β. Ουγκώ στο ο

ποίο διέμεναν δύο αλλοδαπές Α 
φρικανές. Την ίδια ημέρα στο δια

μέρισμα συγκεντρώθηκαν και οι 

λοιποί συλληφθέντες. Κατά τον έ 

λεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε 

ποσότητα ηρωίνης 304 γραμμα

ρίων συσκευασμένη σε 6 ισοβαρή 

αυτοσχέδια δέματα και το ποσόν 

των 810.000 δραχμών.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ "ΛΟΤΤΟ"
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τ μή μα το ς  Λ ε σ χ ώ ν  και Πα ι- 
γνίω ν της Υ π οδ/νσης Δημό 
σιας Ασφάλειας της Δ/νσης Α 

σφ ά λε ιας  Αττικής ο Κάππος 

Ιωάννης του Παναγιώτη και της Ευ

γενίας γεν. το 1947 στο Νεοχώρι 

της Ηλείας κάτοικος Αθηνών, κα- 
φεπώλης κατηγορούμενος για πα

ράβαση των άρθρων του νόμου 

"Περί αναδιοργανώσεως του εξω

σχολικού αθλητισμού".

Συγκεκριμένα ο Κάππος Ιωάννης 

κατελήφθη στο  καφενείο που 

διατηρεί στην περιοχή Γκύζη στην 

Αθήνα, να δ ιενεργεί παράνομο 

στοίχημα "Λοττο". Ο ανωτέρω έ 

παιρνε από παίκτες χρηματικά πο
σά με την υπόσχεση ότι σε περί

πτωση που πετύχουν εξάρι στα 
δελτία που είχαν συμπληρώσει θα 

τους κατέβαλε αντίτιμο του κέρ

δους, εκατό  (100) φ ορές  με

γαλύτερο από αυτό που είχαν πο

ντάρει. Σε περίπτωση που οι παί

κτες πετύχαιναν τεσσάρι ή πεντά

ρι, δεν κέρδιζαν κανένα χρηματικό 

ποσό. Επί πλέον τα δελτία που συ

μπλήρωναν οι παίκτες, δεν κατα- 

βάλονταν στον ΟΠΑΠ, με αποτέλε

σμα να προκαλείται έτσι σημαντική 

οικονομική ζημιά στον ανωτέρω 

κρατικό οργανισμό που είναι αρμό

διος για τέτοιου είδους τυχερά 
παιχνίδια, και κατ' επέκταση στο ί
διο το ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τη βεβαίωση της παράβα

σης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

α. Το συνολικό χρηματικό ποσόν 

των πεντακοσίων είκοσι τριών χι
λιάδων τρ ιακοσίων δραχμών 

(523.300) και
β. Τριάντα ένα δελτία (311 "Λοτ- 

το", εις διπλούν.

Τα χρήματα που κατασχέθηκαν 

κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακα

ταθηκών και Δανείων. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Συμπληρώνονται το μήνα αυτό 50 χρόνια α

πό την ολοκληρωτική απελευθέρω ση της 

Κρήτης από το γερμανικό ζυγό. Μια τέτοια ε 

πέτειος θα απαιτούσε οπωσδήποτε κάποια ε 

κτεταμένη αναφορά στην εποποιία εκείνη που 

πέρασε στην ιστορία ως "Μάχη της Κρήτης", 

πλην όμως ο διατιθέμενος χώρος λειτουργεί 

απαγορευτικά. Έτσι θα αναφερθούμε σε κά

ποια περιστατικά της μικρής ιστορίας (histoire 

petite), σε εκείνα δηλαδή τα οποία, ενώ δεν 

υπήρξαν καθοριστικά στην έκβαση του αγώνα, 

δίνουν εντούτοις με ιδιαίτερη ενάργεια το 

χρώμα των ημερών που ακλούθησαν την κατά- 

κτηση της μεγαλονήσου από τα ναζιστικά 

στρατεύματα.

Κάποια τέτοια περιστατικά μας αφηγείται ο 

Ανθυσπασπιστής τότε της Διοίκησης Χωρο

φυλακής Ηρακλείου Εμμανουήλ Ευαγγέλου Χα- 

τζηδάκης (φωτογραφία δίπλα) σε αναφορά 

του (Πάνορμος, Μάιος 1945) προς την Υποδιοί

κηση Χωροφυλακής Μυλοποτάμου (Πέραμα 

Ρεθύμνου). Ο Χατζηδάκης γεννήθηκε στα Αγ- 

γελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνης το 1905. Κα

τατάχθηκε ως χωροφύλακας το 1925. Παρέ- 

μεινε λίγους μήνες εκτός Σώματος το 1935, 

"ως ενεχόμενος εις το επαναστατικόν κίνημα" 

τού έτους εκείνου, το 1926 προήχθη διαδοχι

κά στους βαθμούς του υπενωμοτάρχη και ε 

νωμοτάρχη και το 1940 στο βαθμό του ανθυ- 

πασπιστή μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Η 

"Μάχη της Κρήτης" τον βρήκε στο Ηράκλειο, ό

που έλαβε μέρος στις μάχες για την υπεράσπι

ση της πόλης από τις επιθέσεις των αλεξιπτω

τιστών. Ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα για 

τη διασφάλιση των περιουσιών των κατοίκων 

από τις λεηλασίες κακοποιών, φαινόμενο 

σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις.1 Δεν μπό

ρεσε όμως να αποτρέψει και τις λεηλασίες 

των Γερμανών, οι οποίοι, αν και στρατός συ

γκροτημένος και πειθαρχημένος, έδειξαν με- 

λάλη κλίση σε τέτοιου είδους επιδόσεις. Ο Χα

τζηδάκης αποστρατεύθηκε το 1955 με το 

βαθμό του μοιράρχου και πέθανε το 1988.

Η αναφορά του, που προέρχεται από τα αρ

χεία του Αρχηγείου της πρώην Χωροφυλακής, 

μας δίνει ανάγλυφα τις τραγικές συνθήκες, 

μέσα στις οποίες βρέθηκαν οι συνάδελφοι της

Αστυνομική Επιθεώρηση______*

εποχής εκείνης, οι οποίοι κινδύνευαν ανά πάσα 

στιγμή να εκτελεστούν με συνοπτικές διαδι

κασίες από τους κατακτητές με τις πιο απίθα

νες κατηγορίες. Ας τον παρακολουθήσουμε: 

"Λαμβάνω την τιμήν εις τηνεκτέλεσιντηςυπ' 

αριθμ. 166.290 της 15-4-45 διαταγής του Υ

πουργείου Εσωτερικών περί υποβολής εκθέ- 

σεως των κακοποιηθέντων στρατιωτικών υπό 

Γερμανοβουλγαροϊταλών, νά αναφέρω, εν πό

ση ειλικρίνεια, μίαν εκδήλωσιν απανθρώπου 

και αυτόχρημα βαρβάρου και κανιβαλικής συ

μπεριφοράς ενός Γερμανούλοχαγού αλεξι-

πτωτιστού, άγνωστου μοι ονοματεπωνύμου, 

λαβοϋσα  χώ ραν την επομένην της κα- 

ταλήψεως της πόλεως Ηρακλείου, ήτοι την30 

Μαίου 1941.

Ως και δ ί  άλλων αναφορών μου και αιτήσεων 

έχω  αναφ έρει κατά την διάρκειαν των εν 

Κρήτη επιχειρήσεων υπηρέτουν ως Ανθ/τής 

εις τηνΔ.Χ. Ηρακλείου. Μ ετά του διά πρωτο

φανούς σφοδρότητας λαβόντος χώραν βομ

βαρδισμού της πόλεως Ηρακλείου την 23-5-

- 3 2 8 -

41, εγώμετά34 οπλιτών παρέμεινα εις τηνπό- 

λιν πλησίον τουΔιοικητούμουΑντ/χου κ. Πυτι- 

κάκη Εμμανουήλ Iφωτογραφία απέναντιλ2 Την 

25 όμως ιδίου μηνάς τραυματισθείς ο Διοι

κητής μου από σύγκρουσιν του αυτοκινήτου 

του δ ί  άλλου αυτοκινήτου ηναγκάσθη, ίνα τύχη 

της δεούσης ιατρικής περιθάλψεως να με- 

ταβή εις Σπήλιά ένθα το Ελληνικόν Στρατη- 

γείον, και ούτω παρέμειναν μόνον εγώ μετά  

των ανωτέρω ανδρών μου εις την πόλιν του Η

ρακλείου, έχων ως αποκλειστικόν έργον την 

διάσφάλισιν της περιουσίας των κατοίκων από 

της λεηλασίας των κακοποιών. Δύναμαι δε πα- 

ρεπιπτόντως να αναφέρω ότι εάν δεν εμεσο- 

λάβειη κατάληψις της πόλεως υπό των βαρβά

ρων επιδρομέων, οι οποίοι ώσπερ πειναλέοι 

λύκοι επεδόθησαν εις την λεηλασίαν και αρ

παγήν ευθύς από της καταλήψεως αυτής, ότι 

θα ήτο ίσως η μόνη πόλις, το Ηράκλειον, ής οι 

κάτοικοι δεν θα εδοκίμαζαν την απογοήτευσιν 

της διαρπαγής των υπαρχόντων των.

Την πρωίαν όμως της 29-5-41, όπου είδα ότι 

οι Σύμμαχοί μας Αγγλοι αποχώρησαν της πό

λεως, και κατά συνέπειαν η είσοδος των Γερ- 

μανών εν αυτή ήτο βέβαια, επέτρεψα εις τον 

πενόμενον πληθυσμόν και παρέλαβε όλα τα 

τρόφιμα και άλευρα τα οποία υπήρχον εις τας 

αποθήκας του Στρατού αι οποίαι ευρίσκοντο 

εις την παρά την Καινούργια Πόρτα συνοικίαν. 

Κατά τας π.μ. ώρας της 30 Μαίου ο υποφαινό

μενος εκτελών χρέη Διοικητικού Χωροφυ

λακής, ως μη υπάρχοντας ετέρου αξιωματικού 

Χωροφυλακής εν τη πόλει, έλαβον εντολήν α

πό τον επίσης εκτελούντα χρέη Νομάρχου Επί

λαρχον Τσατσαρωνάκην όπως τον αφιχθέντα 

ε ις  το γραφείον του Γερμανόν λοχαγόν ο

δηγήσω εις τας αποθήκας του στρατού. Ε

πειδή αντιλαμβανόμην τα μέλλοντα να συμβώ- 

σιν όταν ο Γερμανός ούτος θα μετέβαινεν και 

θα έβλεπεν κενάς τας αποθήκας του ελληνι

κού στρατού, κατ ' αρχήν ηθέλησα να μη συμ

μορφωθώ, εξηγήσας τους λόγους οίτινες μη 

ηνάγκαζον προς τούτο, υπέδειξα δε αντ'εμού  

να τον συνοδεύση εις χωροφύλαξ. Ο μακαρί

της, όμως, Τσατσαρωνάκης επέμενε, δηλώ- 

σας και ότι εγώ έδει να μεταβώ διά να ολοκλη

ρώσω τις ευθύνες μου διά την όντως πατριω-
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τικήν αύτην δράσιν μου, διά την οποίαν είπεν ό

τι Θα έπρεπε να λογοδοτήσω εις περίπτωσιν 

καθ' ήν θα παρίστατο ανάγκη. Την έννοιανήνεί- 

χον οι λόγοι του αειμνήστου τούτου στρατιώ

του και μετά  τούτα θύματος της γερμανικής 

τραγωδίας3 ανπληφθείς εδέχθην και επιβιβα- 

σθείς της μοτοσυκλέτας ην ωδήγει ο ειρημέ- 

νος Γερμανός μετέβημεν εις τας αποθήκας.

Όταν όμως ούτος ευρέθη προ κενών διάμε- 

ρισμάτων, ενώ γρηούλες τινές συνέλεγον τα 

χυθέντα κατά την διανομήν άλευρα, εκμανείς 

άρχισε να υβρίζη και να εκβάλη κραυγάς μί

σους και αλλοφροσύνης, είτα δε εξαγωγών το 

π ιστόλ ιόν του ε ξ εκ έν ω σ εν  εν τό ς  της α

ποθήκης πυροβολών εναντίον των γραιών αυ

τών, αι οποίαι έντρομοι έσπευδον κλαίουσαι 

προς την έξοδον. Εν συνεχεία εξελθών της α

ποθήκης με  δ ιέ τα ξε  και έκλεισα άλας τας 

θύρας των αποθηκών, ίνα μη ε ισέλθω σ ιν  

πλ έο ν αι πτωχαίγυναίκες και συλλ έξωσι το με

τά του χώματος αναμεμιγμένον άλευρον. Α 

φού η διάταγή του εξετελ έσθη με το αυτό πά

ντοτε άγριον μίσος του με διέταξενκαι επεβι- 

βάσθην της μοτοσυκλέτας και αντ ί να επι- 

στρέψωμεν εις την Νομαρχίαν, οδηγών ιλιγ- 

γιωδώς αυτήν ηκολούθησε την προς νότον έ

ξοδον της πόλεως.

...δεν1 δύναμαι όμως να γνωρίζω αν ήσαν α

ξιωματικοί ή απλοίστρατιώταιλόγω της συγχί- 

σεώς μου, οίτινες ευρίσκοντο εις παρακειμέ- 

νην αγροικίαν του τόπου του μαρτυρίου μου, 

δεν επενέβησαν να τον αποτρέψουν προς 

τούτο. Δεν εγνώριζα την γλώσσαν των βαρβά

ρων και συνεπώς δεν γνωρίζω τι μεταξύ των 

διημείφθη. Από τας χειρονομίας όμως και από 

τον τόνον της φωνής των συνεπέρανα ότι τον 

εκόκιζονδιό τας εκδηλώσεις της απανθρώ- 

που συμπεριφοράς του έναντι ενός αόπλου 

και αιχμαλώτου Έλληνος αξιωματικού. Μ ετά  

την αποτροπήν αυτού όπως με  εκτελέση ή 

τουλάχιστον όπως συνέχιση τις κακοποιήσεις 

εις βάρος μου, με διέταξε και πάλιν και επεβι- 

βάσθην της μοτοσυκλέτας υπό την απειλήν 

του περιστρόφου του και με  μετέφ ερεν εις 

την συνοικίαν ένθα αι αποθήκαι. Εκεί μου έδω

σε να εννοήσω ότι έπρεπε να φρουρώ τας α- 

ποθήκας διάχωροφύλακος, εξευρισκομένου 

ευθύς αμέσως και επ ί τόπου.

Επειδή δε τούτο ήτο αδύνατον, ελλείψει χω

ροφύλακος άρχισε και πάλιν να με κτυπάκαι υ

πό τα συνεχή γρονθοκοηήματάτουμε διέταξε 

και επεβιβάσθην και πάλιν της μοτοσυκλέτας 

και αναπτύξας ιλιγγιώδη ταχύτητα, ολίγου δει 

να προσκρούση επ ί των ερειπίων των οικιών 

μιας παρόδου, Ιεις ηνί εισάλθεν και ε ξη ς  δεν 

ήτο δυνατόν να εξέλθη, λόγω του φράγματος 

όπου είχον σχηματίσει τα ερείπια των καταρ- 

ρευσάντων Isicl οικιών.

Τούτο απετέλεσε και πάλιν αφορμήν, πράγ

μα όπου εκ πρώτης όψεως φαίνεται απίστευ- 

τον αλλά δυστυχώς αληθέστατον, να κατέλθη 

της μοτοσυκλέτας και να με αρχίση να με κτυ

πό και μάλιστα την φοράν αυτήν ακόμη περισ

σότερον απανθρώπως και να εκβάλη κραυγάς 

ω σεί επρόκειτο περ ί μαινομένου ανθρώπου. 

Τοιαύτη ήτο η αγριότης του ώστε δύο γυναίκες 

άγνωστοίμοι, αι οποίαι κατώκουν εις παρακεί

μενον οικίσκον, αντιληφθείσαι τα βασανι

στήριά μου άρχισαν να κλαίουν και να λέουν ως 

ενθυμούμαι καλώς "κακομοίρα παιδιά σαν μη 

σας σας έφταναν τα βάσανα που τραβήξετε 

στους πολέμους της Κρήτης και της Αλβα

νίας".

Την στιγμήν αυτήν απελπισθείς εσκέφθηννα 

του επιτεθώ μολονότι εκ των προτέρων ήμην 

βέβαιος ότι Θα με εφόνευεν διά του όπερ έ

φερε πιστολιού, αλλά λόγω των κακώσεων και 

της ψυχικής εξαντλήσεως εις ηνμε είχεν υπο

βάλλει αι σωματικοί μου δυνάμεις σχεδόν με 

είχον εγκαταλείψει.

Δυστυχώς δεν γνωρίζω το όνομά του. Εις

τον τότε Μοίραρχον κ. Τζανετάκον, ελθόντα 

εις το Ηράκλειον μετά μίαν ή δύο ημέρας μετά  

ταύτα, ανέφερον τα ανωτέρω, ούτος δε τα α- 

νέφερεν εις ένα ίερμανόν υπολοχαγόν γνώ

στην της ελληνικής ονομαζόμενονΛεξκαι ο ο

ποίος αν δεν με απατό η μνήμη μου, είπεν ο κ. 

Μοίραρχος, ότι ήτο Υπασπιστής του στρατη

γού Φίγγε και ο οποίος υπεσχέθη ότι ανέφε- 

ρεν ταύτα εις τον στρατηγόν διά να τον τι- 

μωρήση. Δεν γνωρίζω τι απέγινε διότι εγώ η-

ναγκάσθην να αναχωρήσω ε ξ  Ηρακλείου μετά  

τούτο, διότι με είχον προδώσει εις τους Γερ

μανούς ως πολεμήσαντα ' και εάν εξηκο- 

λούθουν να παραμένω εκει'σε θα ηκολούθουν 

και εγώ την τύχην τόσων άλλων. Ο κ. Μοίραρ

χος ερωτώμενος θα ενθυμήται τα ανωτέρω.

Περαίνων, υηοχρεωσίν μου θεωρώ να τονί

σω ότι τα ανωτέρω ανταποκρίνονται εις την 

πραγματικήν αλήθειαν εάν μάλιστα θα ηδυνά- 

μην να μεταβώ εις Ηράκλειον, ίσως θα ανακά

λυπτα και τας γυναίκας, αι οποίαι ως ανωτέρω 

με αντελήφθησαν καθ' ην στιγμήν με εκακο- 

ποίει ο αξιωματικός αυτός, ο οποίος μα ζ ί με 

τους ανθρώπους του σκότους και της θηριω

δίας οι οποίοι εκυβέρνουν την Γερμανίαν ειφι

λοδοξεί να κηδεμονεύση τον κόσμον διά να 

μεταδώση τον βάρβαρον πολιτισμόν του εις 

αυτόν". □

Σημειώσεις:
1 Στην ημερήσια διαταγή της 15.6. 1944 της Α- 

νωτ. Δ/σης Χωρ. Κρήτης αναφέρονται τα ακό
λουθα για τον Χατζηδάκη: "Διότι υπηρετών εν  
Κρήτη πολύ πέραν του τριμήνου και εν  Ηρακλεΐω, 
την 21.5. 1941, καθ. ην ήρχισαν σφοδροί βομβαρ
δισμοί της πόλεως ταύτης υπό της εχθρικής α ε 
ροπορίας, περέμεινεν εις την θέσιν του επικε
φαλής οπλιτών Χωροφυλακής, διασφαλίαας τας 
περιουσίας των κατοίκων εκ λεηλασιών και έσω
θεν εκ βεβαίου θανάτου αοβαρώς τραυματισθέ- 
ντα λοχαγόν, τον οποίον παρέλαβεν εκ του πε
δίου της μάχης, καθ. ην ώραν εβάλλετο καταιγι- 
στικώς το σημείο ν ένθα ούτος έκειτο τραυματι
σμένος ον και μετέφερεν εις το νοσοκομείον, αι 
δε πράξεις αύται υπερβαίνουοι το καλώς εν- 
νοούμενον καθήκον και είναι άξιοι εξάρσεως".

2 Για τη δράση των ανδρών της Χωροφυλακής 
στο Ηράκλειο βλέπετε Ι.Δ. Μουρέλλου, Η Μάχη 
της Κρήτης, Μέρος πρώτον, Ηράκλέιον 1946, σο. 
160 - 165, και Αποστόλου Δασκαλάκη. Ιστορία 

της Ελληνικής Χωροφυλακής 1936- 1950. τόμος 
Α,,Αθήναι 1973, σσ. 129,130, 161 και 161.

3 Ο επίλαρχος ε.α. Ιωάννης Τσατσαρωνάκης 
τοποθετήθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της 
πόλης Νομάρχης Ηρακλείου. Αργότερα, όταν 
διαπιστώθηκε ότι καίτοι απόοτρατος πήρε μέρος 
στις μάχες, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς 
στις 25.8,1941.

Λ Στο σημείο αυτού από φθορά του εγγράφου 
λείπουν ορισμένες λέξεις.

5 Σε έκθεση εξέτασής του(ΣΠΝ)την 12,1.1944 
ο λοχαγός Μιχαήλ Αλεξάκης αναφ ερόμενος 
στον Χατζηδάκη καταθέτει "...ο ανθ/στής ούτος 
την 22.5. 1941 με παρέλαβεν αοβαρώς τραυμα- 
τιαμένον δια πολεμικού όπλου... παρά τονΓιόφυ- 
ρον ποταμόν και μ ε  μετέφερε εις ασφαλές μ έ 
ρ ος  όπου έτυχον περιθάλψεως... Εις το μέρος  
τούτο είχον παραμείνει τραυματισμένος επί Σω
ρόν χωρίς να δύναται ουδείς να πλησιάσει... καθ. 
όσον το μέρος τούτο ήτο εντελώς ακάλυπτο... 
Οφείλω να ομολογήσω  ότι την ζωήν μου την 
χρεωστώ αποκλειστικώς εις τον ειρημένον αν- 
θ/στήν, όστις αψηφήσας τον σοβαρόν κίνδυνον 
ον διέτρεχε έσπευαε και με  παρέλαβε... επί των 
ώμων του μεταφέρας μ ε  εις απόστασιν περίπου 
300μέτρων...".

Επιμέλεια: Υπαστ. A '  Κων. Δανούσης
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Η σύγχρονη Ιστορία μας

Η Μ Α Χ Η  Τ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ
το μήνυμα της μεγάλης Θυσίας

του Αστυνόμου Α ' Βασιλείου Κ. Αποστολάκη

"Διατί η Κρήτη αντέχει ακόμη, ενώ η Γαλλία έπεσεν εντός 15 ημε

ρών;” τηλεγραφούσε ο αιμμοσταγής και παρανοϊκός δικτάτορας Αδόλ- 

φος Χίτλερ στο Γερμανικό Στρατηγείο, που είχε έδρα την Αθήνα, το 

τελευταίο δεκαήμερο του Μαϊου 1941. Και το Στρατηγείο απαντούσε: 

"Οι υπερασπισταί της μάχονται γενναίως”.

20 Μαϊου 1941. Ημέρα Τρίτη. Παραμονή των Ισαποστόλων Κωνστα

ντίνου και Ελένης. Η Κρήτη είναι και πάλι με φλόγες ζωσμένη. Η Κρήτη 

και πάλι θα φορέσει το κεφαλομάντηλο. Η φασιστική Γερμανία ορμά 

στο πολύπαθο νησί, για να κατασπαράξει το αγνό του κορμί. Τα γερμα

νικά αεροπλάνα, πέρα από τις οβίδες, ξερνούν και χιτλερικά τέρατα, 

έτοιμα να πιούν το αίμα της Μεγαλονήσου.

Φαίνεται πως οι αλαζόνες δεν έχουν ακούσει και πολλά για τη Ρήγισ- 

σα της λευτεριάς, που από την πρώτη μέρα της "επίσκεψης" αυτής 

παίρνει το τουφέκι και σέρνει το χορό του θανάτου τραγουδώντας: "Η 

Κρήτη Αρκάδι γίνεται, στα σίδερα δε μπαίνει". Σύσσωμος ο λαός της 

Κρήτης ξαναζωντάνεψε τις τιμημένες του παραδόσεις και είπε ουσια

στικά και αυτοπρόσωπα το ΟΧΙ του, στο στυγνό Ναζί εισβολέα. Αυτός 

ο άξιος λαός μπήκε στη δίνη του πιό φοβερού μακελειού και ορθώθηκε 

περήφανα, με το γνώριμο εκείνο ενθουσιασμό, που κυριεύει τους Ελ

ληνες στις πολύ μεγάλες ώρες του Εθνους. Αυτή η εκδικήτρια λαϊκή 

νεροσυρμή ανέτρεψε τους οραματισμούς και τα επιτελικά σχέδια του 

Γερμανού "Αυτοκράτορα" και εξευτέλισε το επίλεκτο σώμα των Αλεξι

πτωτιστών. Γαλουχημένος ο λαός μας με τα ίδια ιδανικά, από τότε που 

προμάχησε η χώρα μας για να στεριώσει σε τούτον τον ξερόβραχο, 

έκαμε πάλι τη Γη να υποκλιθεί μπροστά στη γαλανόλευκη.

Εκείνες τις δύσκολες και ανταριασμένες ώρες, ο θρυλικός άρχοντας 

του νησιού, ο Διγενής, θα βγει και πάλι στο γέρο-Ψηλορείτη και θα βρο- 

ντοφωνάξει, για να ακούσει όλη η Κρήτη:"απού 'χει άρματα ας βαστά 

κι απού δεν έχει ας βρίσκει". Και τότε θα επικρατήσει πολεμική ατμό

σφαιρα από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Αδελφωμένοι και πιασμένοι 

χέρι - χέρι, με θαυμαστή ομοψυχία, που προκαλεί σε μας τους νεότε

ρους ρίγη συγκίνησης, παίρνουν μέρος σ ' αυτό το πανυγήρι νέοι, γέροι, 

γυναίκες και παιδιά και υποδέχονται τον ακάλεστο μουσαφίρη, όπως 

του αξίζει.

Ανάμεσα στους υπερασπιστές του νησιού, ανάμεσα στους αγγελό- 

σχημους μαχητές της λευτεριάς, ανάμεσα στο "Τάγμα Ιπποτών της 

Κρήτης", ανάμεσα στους σεμνούς Κρητομάχους, ξεχωριστή θέση κα

τέχει η Σχολή Χωροφυλακής Κρήτης, που δε μένει ασυγκίνητη στο προ

σκλητήριο αυτό της μοίρας και δίδει το παρόν, από την πρώτη - πρώτη 

στιγμή, όσο μπορεί πιο έντονα.

Εκατόν ένδεκα άνδρες, από το φυτώριο εκείνο του ιστορικού, 

περήφανου και τιμημένου Σώματος, θα πέσουν ηρωικά, μαχόμενοι στο 

πεδίο της τιμής και του υπέρτατου καθήκοντος, από τα ναζιστικά στρα

τεύματα στην Κρήτη. Και η αδέκαστη ιστορία, αψευδής μάρτυρας, που 

άναυδη παρακολουθούσε, από ψηλά, τούτο το παράξενο ξεφάντωμα 

κατέγραψε με χρυσά γράμματα τη γιγαντομαχία των αμούστακων, α- 

πειροπόλεμων μα γενναιόψυχων Χωροφυλάκων.

Η θυσία τους θα μείνει για πάντα χαραγμένη βαθειά στη συνείδησή 

μας. Τα ιερά τους κόκκαλα αναπαύονται στο μαυσωλείο της Σχολής στο 

Ρέθυμνο. Στη μνήμη τους ανάβουμε χρυσά λιβανιστήρια...

Το μυριόστομο ΟΧΙ του αδούλωτου Λαού μας στη ναζιστική θηριω

δία, είναι επίκαιρο για τη θολή και ξεθωριασμένη τούτη εποχή, που περ

νά το ανθρώπινο γένος από την απειλή ενός θερμοπυρηνικού αφανι- 

σμού μας, που τον κλωθογυρίζουν στο νού τους και για δικά τους ο

φέλη, οι σκοτεινές δυνάμεις των λογής - λογής πολεμοκάπηλων και ι

σχυρών της γης. Οι πύρινες γλώσσες που ξεπηδούν κάθε μέρα ανά τον 

κόσμο και ιδιαίτερα στη γειτονιό μας τροφοδοτούνται έντεχνα από 

τους ιδιοτελείς υποκριτές του παγκόσμιου φαρισαϊσμού. Γι' αυτό η συ

νείδηση πρέπει ν' άγρυπνά ακούραστα και προσεκτικά. "Πάντ' ανοιχτά, 

πάντ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας”, όπως λέει ο εθνικός μας 

ποιητής. Φτάνει η μυρωδιά του μπαρουτιού μέχρις εδώ...

Κι ένα μήνυμα που βγαίνει μέσα από τους καπνούς της μάχης της 

Κρήτης. Αδελφωμένοι και μονιασμένοι, με τη σκέψη μας συνεχώς 

στους Ακρίτες μας στη Μακεδονία μας, στα σύνορά μας, στην ιερή μας 

γη, να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και να μη μας διασπούν οι έμποροι 

του πολέμου. Για την ελευθερία, για την ακεραιότητα της πατρίδας μας, 

για την ειρήνη, όλες μας τις δυνάμεις.

Η Ειρήνη, μόνο, θωρακίζει τη ζωή μας... Ο
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Γλωσσικά 
απολιθώματα

Συνέχεια από τον προηγούμενο μήνα με το γράμμα Γ:

Γαβάρα ή Γκαμπάρα ΙΙταλ. Gabarra):Tunoq ιστιοφόρου πλοίου, 

φορτηγίδα, μαούνα.

Γαζάς ΙΤουρκ. aziz): Ο ιερός, ο άγιος.

Γαιρέτι ΙΤουρκ. gayret): ο ζήλος, η προσπάθεια.

Γαϊτάνι!;): Η ζώνη

Γαλέρα (Ιταλ., Ισπαν. galera): Πλοίο με μία σειρά κουπιών, κάτεργο. 

Γαλιοντζής: Ο ναύτης της γαλέρας, ο πεζοναύτης.

Γαλιότα ή Γαλέτα ΙΙταλ. galeottal: μικρό ανιχνευτικό πλοίο. 

ΓαλίφηςΙ;): Ο κόλακας.

Γάμπια ΙΙταλ. gabbia): Είδος κεραίας και ιστίου, θωράκιο πλοίου. 

Γάντζος (Ιταλ. ganciol: Το τσιγκέλι, η αρπάγη.

Γαραντέρω (Τουρκ. garanti, Ιταλ. garadite): εγγυώμαι.

Γαρμπής ΙΤουρκ. garbi, ira^garbino): Ο δυτικός άνεμος, ο λίβας. 

ΓαρνιμέντοΙ;): Τα πυροβόλα, οι άγκυρες, τα βαρέλια, γενικά τα σκεύη 

ενός πλοίου.

Γεμεκλίκια ΙΤουρκ. yemeklik): Τα χρήματα για το φαγητό, η στάθ

μευση για φαγητό.

Γεμενί ΙΤουρκ. yemeni): Είδος μαντηλιού, είδος υποδήματος. 

Γενεράλ(ης), (Ιταλ. generate): Ο στρατηγός.

Γενιλεδίζω ΙΤουρκ. genilemeklAvavecjvG), ναυτολογώ.

Γενίτσαροι ΙΤουρκ. gene): Οι νέοι στρατιώτες, ειδικό στρ/κό σώμα. 

Γεντέκι ΙΤουρκ. yedek υγβ):Κάθε τι το βοηθητικό.

Γεντεκλής: Ο βοηθητικός, ο αναπληρωματικός, ο τεχνίτης ναυπη

γείου.

Γερλής ΙΤουρκ. yerli ahali): Ο ντόπιος.

Γιαβέρης ΙΤουρκ. yaver): Ο σωματοφύλακας 

Γιαγκίνι ΙΤουρκ. yangin): Η πυρκαιά.

Γιαγκλίσι ΙΤουρκ. uanlis): Το λάθος.

Γιαγλής ΙΤουρκ. yag ή yagli): Ο πλούσιος, ο λιπαρός. 

Γιαγουμιλάτισμα ΙΤουρκ. yagma): Η 6ιαπραγή, η λεηλασία. 

Γιαγιτζής ή Γιασιντής ΙΤουρκ. yazicil: Ο Υραφέας, ο γραμματικός. 

Γιαγχανές ΙΤουρκ. yaghane): Το ελαιοτριβείο.

Γιακάς ΙΤουρκ. yaka): Το περιλαίμιο.

Γιαλαντζής ΙΤουρκ. yalanci): Ο ψεύτικος, ο νηστίσιμος.

Γιαλντί ή Γιαλντιζαντίμ(ι) ΙΤουρκ. yaldiz): Το επιχρυσωμένο ενετικό 

φλουρί

ΓιαλτσίνΙ;): Ο βράχος.

ΓιαμάςΙ;): Το υπόλοιπο, το περίσσευμα.

Γιαμάκ(ι) ΙΤουρκ. yamak): ο νεοσύλλεκτος, ο νεαρός βοηθός. 

Γιαμουρλούκι ΙΤουρκ. yamurluklTo αδιάβροχο.

Γιάμπασης ΙΤουρκ. yabanci): Ο αλλοδαπός, ο ξένος, ο άγριος.

Γιαπί ΙΤουρκ. yapi): Η οικοδομή.

Γιαράν(ης) ΙΤουρκ. yar): Ο φίλος, ο σύντροφος.

Γιαρί ΙΤουρκ. garip): Ο ξένος.

Γιαρμάς ΙΤουρκ. yarma): Ποικιλία ροδάκινου, χοντροκομμένος, χο

ντροαλεσμένο, κριθάρι.

Γιασάκι ΙΤουρκ. yasak): Η απαγόρευση.

Γιασακτσής ΙΤουρκ. yasakei): Ο ένοπλος κλητήρας, ο φρουρός. 

Γιασμάκι ΙΤουρκ. yasmakl: Το κάλυμμα, το πέπλο.

Γιαστίκια ΙΤουρκ. yastik): Τα προσκέφαλα.

Γιαταγάνι ΙΤουρκ. yatagan): Είδος σπαθιού.

Γιατάκι ΙΤουρκ. yatak): Το κατάλυμα, το στρωσίδι κρεβατιού.

Γιατζί ΙΤουρκ. yatsi): Η ώρα του ύπνου.

Γιδικλής ΙΤουρκ. gedikli): Ο μόνιμος υπαξ/κός 

Γιέμ(ι) ΙΤουρκ. yem): Το φαγητό, η τροφή.

Γιεσίρ(ης) ΙΤουρκ. esir): Ο αιχμάλωτος.

Γινάτι ΙΤουρκ. inat): Το πείσμα.

Γιοβάς ΙΤουρκ. yuna): Η φωλιά, ο χοντρός, ο φανατικός μουσουλμάνος. 

Γιοκ ΙΤουρκ. yok): Οχι, δεν.

Γιακλαδίζω ΙΤουρκ. yoklamak): Εξετάζω, ελέγχω.

Γιόλ ΙΤουρκ. yol): Ο δρόμος.

Γιολδάσης ΙΤουρκ. yoldasl: Ο συνταξιδιώτης, ο σύντροφος, ο φίλος. 

Γιολονητζής ΙΤουρκ. yolou): Ο ταξιδιώτης.

Γιοργάνι ΙΤουρκ. yorgan): Το πάπλωμα.

Γιορτάμ(ν)· ΙΤουρκ. gerdan ή gerdanlik): Το περιδέραιο, το πιο κάτω 

από τον λαιμό.

Γιουγούμ(ι)!;): Το κανάτι.

Γιούκι ΙΤουρκ. yuk): Το φόρτωμα. Οταν αναφέρεται σε χρηματικό πο

σό: 1 γιούκι = 12 πουγκιά χ 500 = 6000 γρόσια.

Γιούκος: Σκεπάσματα τοποθετημένα σε σωρό.

Γιουμπρούκ(ι) ΙΤουρκ. gumruk dairesi): Το τελωνείο.

Γιουρδί: Υφασμα για γυναικείο ένδυμα.

Γιούργια: Επίθεση.

Γιουρουδίζω ΙΤουρκ. yurumek): Ορμώ.

Γιουρούσι ΙΤουρκ. yurutme): Η έφοδος

Γιουρούκ - μπαϊράκ: Η προπορευόμενη των πεζοπόρων Τουρκικών 

Τμημάτων λευκή μεταξωτή σημαία.

Γιουρούκια ΙΤουρκ. yurume): Το σώμα των εφέδρων πεζών γενι

τσάρων, τα πεζοπόρο τμήματα.

Γιούρτι ΙΤουρκ. uurt): Το οικόπεδο, το τμήμα αγρού μέσα σε χωριό. 

Γκαζάκα ΙΙταλ. gasacca): Ο κοντός επενδύτης με πιέτες πίσω. 

Γκάιντα ΙΤουρκ. gayda): Ασκί, δερμάτινο δοχείο, μουσικό πνευστό 

όργανο των ποιμένων.

Γκέμι ΙΤουρκ. geml: Το ηνίο, το χαλινάρι.

Γκεμή ΙΤουρκ. gemi): Το πλοίο.

Γ(κ)εμιτζιλίκι ΙΤουρκ. gemicilikl: Η ναυτιλία.

Γκερέκια ΙΤουρκ. gerek): Τα αναγκαία, τα χρειαζούμενα.

Γκερίζ(ι) ΙΤουρκ. geriz): Ο υπόνομος, το λαγούμι.

Γκερμεσούτι ή Γκεζί ΙΤουρκ. gezil: Μεταξωτό ύφασμα με ανάμει

ξη βαμβακιού.

Γκιαργκίρι ή Γκιαργύρι ΙΤουρκ. gargir): Η λιθόκτιστη κατασκευή. 

Γκεδίκ(ια) ΙΤουρκ. kendi): Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Γκιζεράω ΙΤουρκ. gezmek): περιπλανώμαι, περκρέρομαι.

Γκιζγκίνια ΙΤουρκ. dizgin): Τα χαλινάρια, τα ηνία.

Γκιζ(ν)τάνι ΙΤουρκ. kicin - dan): Πίσω από... Ιέχει πάντα την έννοια: 

πίσω από τα κάγκελα, φυλακή).

Γκιάζ(ι) ΙΤουρκ. gozl: Το μάτι.

Γκιόλ ΙΤουρκ. gol): Η λίμνη.

Γκιολνλουλής ΙΤουρκ. Gonullul: Ο εθελοντής, ο άτακτος.

Γκιορέν ΙΤουρκ. goremek): Η συνήθεια.

Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας Διεύθυνσης Μελετών/Υ,Δ.Τ.
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Το Νόμπελ φαντασίας θα 

μπορούσε να απονεμηθεί 

αναμφισβήτητα στο Γερμανό ά

νεργο καλλιτέχνη Αρνο Φούνκε, 

ο οποίος έγινε γνωστός γελιο- 

ποιώ ντας την αστυνομία του 

Βερολ ίνου  επ ί 6ύο χρόνια. 0  

Φούνκε, που χρησιμοποιούσε 

το υποκοριστικό "Σκρούτζ Μακ 

Ντακ”, κρίθηκε ένοχος για εκ

βιασμό και επιθέσεις με εκρη

κτικούς μηχανισμούς εναντίον 

πέντε καταστημάτων της αλυσί- 

Βας πολυκαταστήματος “Κάουφ 

χαουζ ντες Βέστεν". 0  45χρο- 

νος "Σκρούτζ" προσπάθησε να 

α π οσ π ΰσε ι 1,4 εκ α το μ μ ύ ρ ια  

μάρκα με Βιάφορους τρόπους, 

που Βιασκέθαζαν τους αναγνώ

στες  των εφημερι'Βων, αφού 

ήταν Βανεισμένο ι από βιβλία 
του Ντίσνεί. Η τύχη που τον α

κολουθούσε κατά τη διάρκεια 

των Βύο τελευταίων χρόνων, α

φού κατάφερε να Βιαφύγει αρ

κετές φορές από τα Βίχτια της 

αστυνομίας, μάλλον τον εγκατέ- 
λειψε, αφού καταΒικάστηκε σε 

κάθειρξη σε επτά χρόνια και εν

νέα μήνες.

Ενα θανάσ ιμο  πα ιχνίδ ι 

πήραν από εγκληματία ρα

τσιστή 6ύο παιΒάκια τριών και 

Β εκα τρ ιώ ν  χρόνω ν που ζη 

τούσαν ελεημοσύνη σε Βρόμο 

τη ς  Π ίζας. Ενας οΒηγΰς που 
σταμάτησε με το αυτοκίνητό 

του στο κόκκινο φανάρι, τους έ 

δωσε μια κούκλα η οποία πε

ριείχε εκρηκτικά. Η κούκλα ε- 

ξερράγη, με αποτέλεσμα να κό

ψει το χέρι της Ι3χρονης Σε- 

γκούλ και να τραυματίσει στα 

μάτια τον μικρό αδελφό της. 

Μάρτυρας της σκηνής υπήρξε 

και ο μεγαλύτερος (17χρονος) 

αδελφός τους, ο οποίος τη στιγ

μή της έκρηξης καθάριζε ένα 

παρμπρίζ λίγα μέτρα πιο πέρα. 

Στις αρχές του χρόνου ένα ακό

μη παιδί έπεσε θύμα τέτοιου ε ί

δους ρατσισμού στην ίδια πόλη.

Το πεντάχρονο παιδί, τραυματί

στηκε από βαρελότο, που ήταν 

κρυμμένο μέσα σε παιδικό βι

βλίο.

Ενα "καυτό" θέμα κυριαρ

χεί τελευταία στα πρωτο

σέλιδα των βρετανικών εφ ημε

ρίδων, τις ραδιοφωνικές εκπο

μπές και τις παρασκηνιακές συ

ζητήσεις: το φιλί και ο τρόπος 

με τον οποίο οι άνθρωποι "πρέ

πει" να το ανταλλάσσουν. Ολα 

άρχισαν την Κυριακή, όταν το 

βρετανικό κόμμα των Πρασίνων 

έθεσε το θέμα του "πολιτικώς 

ορθού εναγκαλισμού", κατά τη 

δ ιάρκε ια  του  ετήσ ιου  συ νε

δρίου του κόμματος, με αφορμή 

τη διαμαρτυρία μιας γυναίκας 

στελέχους των Πρασίνων, η ο

ποία κατηγόρησε τους άνδρες 

συναδέλφους της για απρεπή 

συμπεριφορά, επισημαίνοντας 

ότι τις περισσότερες φορές κα

τά τον χαιρετισμό που της α

πευθύνουν έχουν στόχο επίμα
χα σημεία του σώματός της... 

Για την επίλυση του θέματος, ε- 

ξεδόθη οδηγία σύμφωνα με την 

οποία υπάρχουν τρία είδη "πο- 

λιτικώς ορθών εναγκαλισμών11: 

το"πλάγιο" [δηλαδή το άγγιγμα 

στον ώμο], το "μπροστινό" [που 

μπορεί να είναι από χειραψία 

έω ς απλός εναγκαλιμός] και "η 

προειδοποίηση από πίσω" [όταν 
δηλαδή ο ενδιαφερόμενος ρω

τάει εκ των προτέρων: "θέλετε 

να σας αγκαλιάσω;"]. Τα σχόλια 

περιττεύουν.

Μ ια  μητέρα  στη δυτική 

Κίνα έφ ερε στη ζωή ένα 

κοριτσάκι, είκοσι μέρες αφότου 

είχε γεννήσει τη δίδυμη αδελ

φή της, αναφέρεται σε δημο

σίευμα κινέζικης εφημερίδας. 

Η Μ α Τσενγκ Φάνγκ είχε πλη

ροφορήσει τον προσωπικό της 

γιατρό ότι αισθανόταν ένα βά
ρος στο στομάχι μετά τη γέννη

ση του πρώτου παιδιού, αλλά ε

κείνος την είχε διαβεβαιώσει 

πως γρήγορα θα της περνούσε. 

Καθώς όμως η Μα υπέφερε για 

τρεις εβδομάδες περίπου από 

πόνους, ο "έμπειρος" γιατρός α

ποφάσισε να τη στείλει στο νο

σοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η 

κατάσταση της και τη ς έγινε 

καισαρική, καταλήγει το ίδιο δη

μοσίευμα.

Ενας ηλικιωμένος άνδρας 

προκάλεσε πυρκαγιά στο 

διαμέρισμα του όταν προσπά

θησε με αναμμένα κεριά να κά

νει απόψυξη στο ψυγείο του. Η 
φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ο- 

λοσχερώς το διαμέρισμα του, 
στο  προάστε ιο  Α μ π εβ ίλ  τη ς  

Λυών. Ο 7 4 χ ρ ο ν ο ς  συντα 
ξιούχος τοποθέτησε αρκετά α

ναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο 

του για να διευκολύνει την από

ψυξη, αλλά η ενέργεια του αυτή 

είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχτεί 

στις φλόγες.

Ο Εκατοντάχρονος άνδρας 

εγκατέλειψε τη συζυγική 

στέγη, σε προάστειο της Λυόν 

ύστερα από έντονη διαμάχη που 

είχε με την κατά τρία χρόνια μι

κρότερη σύντροφο του, η οποία 

τον κατηγορούσε συχνά τον τε 

λευταίο καιρό για....απιστία, ανα

κοίνωσε η γαλλική αστυνομία. Ο 

υγιέστατος σύζυγος -συνήθιζε 

να περπατά χωρίς κανένα πρό
βλημα πέντε χιλιόμετρα κάθε 

μέρα- εγκατέλειψε τη συζυγική 

στέγη, και έχουν χαθεί τα ίχνη 

του, ανακοίνωσε η τοπική αστυ

νομία. Η γυναίκα του, που τον 

κατηγορούσε ότι διατηρεί εξω- 

συζυγικές σχέσεις, ειδοποίησε 

ανήσυχη την αστυνομία για την 

εξαφάνιση του συντόφου της.

Σ την  Κ ίνα  μια σύ ζυγος  

μπορεί να αγοραστεί αντί 

του ποσού των 14.000 δραχ

μών. Η πληροφορία δεν είναι 

τυχαία. Προκύπτει από τα στοι

χεία της πρόσφατης δίκης μιας 

συμμορίας Κινέζων, οι οποίοι 

φ ρόντισαν να πουλήσουν σε 

εύπορους ηλικιωμένους συμπα

τριώτες τους νεαρό κορίτσια α

πό την επαρχία. Τα χρήματα που 

απεκόμισαν ξεπέρασαν τα 3 0  

εκατομμύρια. Τέτοια παραδείγ

ματα αποτελούν καθημερ ινή  

πρακτική, δεδομένου ότι στις α

πομονωμένες περιφέρειες η ά

γνοια του κόσμου είναι ακόμη 

πολύ μεγάλη. Αλλωστε η κινέζι

κη αστυνομία δεν διαθέτει τα 

κατάλληλα μέσα για την καταπο

λέμηση αυτών των φαινομένων. 

Κι όμως, με βάση την επίσημη 

γραμμμή του κράτους, οι γυναί

κες απολαμβάνουν ίσα δικαιώ

ματα με τους άνδρες. Τον προ

σεχή Σεπτέμβριο η Κίνα θα φ ι

λοξενήσει την Τέταρτη Παγκό

σμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη 

Γυναίκα. Πόσο προετοιμασμένη 

ωστόσο είναι η επίσημη ηγεσία 

απέναντι σε μια τέτοια διοργά

νωση; Ορισμένοι υποστηρίζουν 

ότι η Κίνα αφυπνίζεται. Ηδη οι 

νομ ικές επ ιτροπές επεξεργά

ζονται κείμενα για τον κολασμό 

των πράξεων βίας κατά των γυ

ναικών. Συν τοις άλλοις, προω

θείται νομοσχέδιο με βάση το 

οποίο αναγνωρίζεται ως κολά

σιμη πράξη ο βιασμός στον γά

μο, ενώ οι γυναίκες που κατά τη 

δ ιάρκεια  του  γόμου ξυλοκο- 

πούνται, διαθέτουν όλα τα στοι

χεία που μπορούν να τις αναδεί- 

ξουν σε εθνικούς μάρτυρες... 

Για την Κίνα η πρόκληση της 

Δ ιά σ κ εψ η ς  του Σεπ τεμβρ ίου  

είναι μεγάλη και είναι βέβαιο ό

τι θα θ ελ ή σ ε ι να δ ε ίξ ε ι τον 

καλύτερό της εαυτό...

Του έχει έρθει μια τρέλα... 

για να μπορέσει να βρει 

τρόπο να εισπράξει μισό δ ισε
κατομμύριο δραχμές που κέρδι

σε στο ΛΟΤΤΟ. Ο λόγος για έναν 
Παλαιστίνιο που πήγε στο Τελ 

Αβίβ και για πρώτη φορά προ
κάλεσε την τύχη του. Επέστρε

ψ ε στα Κατεχόμενα, τα οποία 
μετά τη βομβιστική επίθεση της 

"Χαμάς” στη Νετάνια έκλεισαν, 

με αποτέλεσμα ο υπερτυχερός 

να μην μπορεί να εισπράξει τα 

λεφτά. Η επιτροπή διεξαγωγής 

του ΛΟΤΤΟ ανακοίνωσε παγερά 

ότι "ο νικητής έχει στη διάθεση 
του έξι μήνες για να εξαργυρώ

σει το δελτίο".

Φ Η αστυνομία ολόκληρη ε ί

χε σηκωθεί στο πόδι για 

να βρεί τη νεαρή Αγκνες Σάκλε- 

τον, που εξαφανίστηκε από το 
σπίτι της οκτώ εβδομάδες μετά 

το γάμο της. Ο σύζυγός της, α

ναστατωμένος είχε καταγγείλει 

την εξαφάνισή της και ο ίδιος 

έψαχνε πόρτα - πόρτα τετρά

γωνα γύρω από το σπίτι, να α-
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νακαλύψει την αγαπημένη του. 

Τελ ικά  τη βρήκε σώα και α

βλαβή να συζεί με έναν άλλον ά

ντρα σε ένα σπίτι στην απέναντι 

πλευρά του δρόμου. “Εμεινα έκ

πληκτος. Δ εν  μπορούσα να το 

πιστέψω. Δεν  μου έδωσε καμία 

εξήγηση για τη συμπεριφορά 

της και δεν μπορώ να καταλάβω 

γιατί το έκανε", δήλωσε περίλυ

πος ο 29χρονος Ρέι Σάκλετον.

Π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ ε  στη 

Χάγη το πρώτο αντίτυ

πο της πρωτοποριακής μεθό

δου "Μαθαίνω ελληνικά", που έ
χει σκοπό την εκμάθηση των 

νεοελληνικώ ν στα ολλανδικά 

γυμνάσια. Είναι δημιουργία του 

Καθοδηγητικού Κέντρου για την 

Εκπαίδευση στο Αμστερνταμ, 

σε συνεργασία με το Πανεπι
στήμιο της Κρήτης. Τα θέματα 

που περιέχονται στα έξι πρώτα 

βιβλία της μεθόδου περιστρέ

φονται γύρω από τα στοιχεία 

της ελληνικής ιστορίας και μυ

θολογίας με τρόπο τέτοιο ώστε 
να είναι κατανοητά και να απο
δίδουν το ακριβές τους νόημα 

στους Ολλανδούς μαθητές.

Οσο οι υπεύθυνοι ασφα

λε ία ς  τη ς  α μερ ικά ν ικης  

αεροπορικής βάσης Χ ιλ έψ α

χναν με ραδιογωνιόμετρα να ε 

ντοπίσουν τον άγνωστο που πα- 

ρεμβάλλετο τακτικά στις συχνό

τητες εδάφους της βάσης, αυ

τό ς  έτρω γε ήρεμα  το γεύμα 
του. Οταν τελικά τον ανακάλυ

ψαν, τον βρήκαν στα άγρια βου

νά και δεν πίστευαν στα μάτια 

τους. Ο ένοχος ήταν ένα αγριο

κάτσικο που φορούσε ένα κο

λάρο με πομπό που του είχαν 

περάσει οι βιολόγοι ερευνητές 

της πανίδας τη ς περιοχής. Οι 

τεχνικοί της αεροπορίας είναι 

σίγουροι ότι για τα παράσιτα 

ευθύνεται ο πομπός, ωστόσο οι 
βιολόγοι τους συμβούλευσαν να 

ελέγξουν καλού-κακού και κά- 

τι....αντιλόπες εκεί κοντά.

Ενας Γάλλος "ορειβά της 

των πόλεων" κατάφερε το 
ακατόρθωτο, δηλαδή να αναρρι- 

χηθεί σε έναν γυάλινο πύργο 4 2  

ορόφων, χω ρ ίς  να χρ ησ ιμ ο 

ποιήσει εξοπλισμό ασφαλείας. 

Στην τρίτη του προσπάθεια ο 

32χρονος Αλάν Ρομπέρ μπόρε
σε να δαμάσει τον γυάλινο γίγα

ντα, που δεσπόζει στο προά- 

στειο Λα Ντεφάνς του Παρισιού 

και μέσα σε μισή ώρα κατέκτη- 

σε την κορυφή του, χωρίς να 

χρησ ιμοπ ο ιήσ ε ι σχοινιά η ο- 

ποιοδήποτε άλλο μέτρο ασφα

λείας. Εκεί όμως τον περίμεναν 

οι αστυνομικοί που τον οδήγη

σαν χω ρίς δεύτερη κουβέντα 

στο αστυνομικό τμήμα για ανά

κριση. 0  Αλάν Ρομπέρ δεν είναι 

νεοφώτιστος του αθλήματος. Ε

χει ήδη σκαρφαλώσει σε έναν 

πύργο 5 8  ορόφων στην καρδιά 

του Παρισιού, στο Μονπαρνάς 

και σε πολλούς ουρανοξύστες 

στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τις έντονες επικρίσεις για 

τις μεθόδους που χρησι

μοποιούν πολλές εκπομπές λό

γου της αμερικάνικης τηλεόρα
σης για να αυξήσουν τη θεαμα- 

τικότητά τους δ ικαίω σε ένας 

φόνος. 0  Σκοτ Δμέντιουρ, 3 2  

χρόνων, πήγε στη μαγνητοσκό

πηση μιας εκπομπής, όπου του 

είχαν πεί ότι θα συναντούσε έ
ναν μυστικό θαυμαστή του. Π ί

σ τευε  ότι θα συναντούσε μια 
γυναίκα. Εμφανίστηκε όμως ο 

Γιον Σμιτς, 2 4  ετών, ο οποίος 

δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος 

μαζί του. Πριν ακόμη μεταδοθεί 

η μαγνητοσκοπημένη εκπομπή 

"Τζένι Τζόουνς", ο Σμιτς έστειλε 

μια ερωτική επιστολή στον Α- 

μέντιουρ, ο οποίος βαθύτατα 

προσβεβλημένος, τον δολοφό

νησε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

2 0  περίπου εκπομπές λόγου 

στην αμερικάνικη τηλεόραση. 

Μ ερ ικές είναι σοβαρές, οι πε

ρισσότερες όμως συναγωνίζο

νται η μια την  άλλη στην α

ναζήτηση θεμάτων που θα σο

κάρουν τους θεαστές. Κατά τη 

διάρκεια πρόσφατης εκπομπής, 

μια γυναίκα ανακοίνωσε στη μη

τέρα της ότι μοιράζονται τον ί

διο εραστή, ο οποίος εμφανί

στηκε αμέσως μέσα από τις θέ

σεις των θεατών. Σε μια άλλη, 

ένας άνδρας είπε στη γυναίκα 

του ότι την παντρεύτηκε για τα 

λεφτά της. Οι παραγωγοί προσ

λαμβάνουν άνδρες ασφαλείας 

για να προστατεύσουν τους κα

λεσμένους τους κατά τη διάρ

κεια των εκπομπών. Προσλαμ

βάνουν ακόμη ψυχιάτρους για 

να τους βοηθήσουν να ξεπερά- 

σουν τα τραύματα που μπορεί 

να τους προκαλέσει η συμμε

τοχή τους. Σε όλες τις περιπτώ

σεις ζητούν από τους συμμετέ

χοντας να υπογράψουν υπεύθυ

νες δηλώσεις, με τις οποίες υ

πόσχονται ότι δεν πρόκειται να 

υποβάλουν μηνύσεις κατά της 

εκπομπής ό,τι και αν συμβεί κα

τά τη διάρκεια της.

Τα έξοδα ιατρικής περί
θαλψης στην Κίνα, έχουν 

τελευταία αυξηθεί πολύ, καθώς 

γίνονται μεταρρυθμίσεις της οι

κονομίας τη ς  από τη σχεδ ια

σμένη κρατική οικονομία προς 

μια οικονομία της αγοράς. Ενας 

άρρω στος λοιπόν εργάτης, ο 

48χρονος Σάο Σουιμού στην ε
παρχία Τσεγιάνγκ, αυτοκτόνησε 

αφήνοντας στις κόρες του συ

νολικό χρέος ίσο με 3 0 0 .0 0 0  

δραχμές, ποσό αστρονομικό για 
την Κίνα. Κι αυτό γιατί ο άτυχος 

εργάτης προσβλήθηκε από ηπα- 

τίτιδα Β και στη συνέχεια από 

βρογχίτιδα κι έτσι ο λογαρισμός 
του στο νοσοκομείο  ανέβηκε 

ψηλά. Μόνη λύση για το δύστυ
χο άνθρωπο φάνηκε πως ήταν 

να βάλει τέρμα στη ζωή του.

Ο Ερικ Γουίλσον είχε μα

νία με τα καλογιαλισμένα 

παπούτσια. Κι αυτή του η μανία 

ήταν που τον "έκαψε"... Παρα

βιάζοντας το παράθυρο του σπι
τιού μια γνωστής του με στόχο 

τα κοσμήματα της, δεν μπόρεσε 

να αντισταθεί να σταματήσει μια 

στιγμούλα για να γυαλίσει τα 

παπούτσια του που είχαν γδαρ

θεί. Ο 40χρονος Αμερικανός έ

φ υγε με κοσμήματα  α ξίας 

4 5 .0 0 0  δολλαρίων, αλλά....άφη

σε πίσω του ένα κουτί με μπο

γιά παπουτσιών και ένα πανάκι 

με κεντημένα τα αρχικά του! Ο

πως είπε αργότερα στους αστυ

νομικούς που τον συνέλαβαν, η 

συνήθεια αυτή του έμεινε από 

το στρατό, μια συνήθεια με την 

οποία θα έχει όλο το χρόνο να 
ασχοληθεί στη φυλακή...

Θ Παρά τ ις  π ρ ο σ π ά θε ιες  

των συμμάχων να κόψουν 

τον εφοδιασμό του στρατάρχη 

Ρόμελ, ένα βαρέλι με καύσιμο 

κατάφ ερε να περάσει. Μ όνο 

που τα κατάφερε λίγο....αργά: 

φέροντας ακόμη την επιγραφή 

"Βέρμαχτ" και χρονολογία 1942, 

το μεταλλικό βαρέλι των 2 0 0  

λίτρων που ξεβράστηκε πριν α

πό λίγες μέρες σε μια ισραηλινή 

ακτή, πρώτα τρόμαξε αυτούς 

που το βρήκαν αφού το νόμισαν 

για...βόμβα και μετά τους εξέ- 

πληξε. Αν και παρέμεινε για πε

ρισσότερο από μισό αιώνα στη 

θάλασσα μετά τη βύθιση του 

πλοίου που το μ ετέφ ερ ε  στη 

Βόρεια Αφρική, το βαρέλι ήταν 

γεμάτο αεροπορικό καύσιμο, 
αλλά τι να το κάνεις; Πειθαρχη- 

μένο ή όχι, το βαρέλι δεν έφτα

σε μόνο αργά, βγήκε και αλλού!

Μάλωναν σαν τα κοκόρια, 

αλλά τι κοκόρια... Μεγα- 

λωμένα με αναβολικά και δια

σταυρω μένα με φασ ιανό για 

μεγαλύτερη επιθετικότητα, ντο

παρισμένα ώστε να μη νιώθουν 

τον  πόνο, και μ ε  μεταλλ ικά  

νύχια, κοφ τερά  σαν λεπ ίδ ες  
κολλημένα στα πόδια τους για 

να ξεσκίζουν τον αντίπαλο, τα 

πουλιά αυτά ήταν τέλειες φονι

κές μηχανές. Οι αστυνομικοί και 

οι εκπρόσωποι τη ς Εταιρείας 

Προστασίας των Ζώων, που ε- 
πέδραμαν σε ένα παλαιό κινη

ματοθέατρο της Ν έας Υόρκης 

όπου διεξάγονταν παράνομες 

κοκορομαχίες, δεν π ίστευαν 
στα μάτια τους. Στοιχήματα χι

λιάδων δολαρίων, 2 0  νεκροί 

"μονομάχοι" και αίματα παντού... 

Οι φίλαθλοι συνελήφθησαν, τα 

χρήματα κατασχέθηκαν, αλλά οι 

8 5  πετεινοί που βρέθηκαν έ

πρεπε να θανατωθούν, αφού 

ήταν μεγαλωμένοι μόνο για να 

σκοτώνουν....

§ Σ τ ο ιχ ίζ ε ι  α κρ ιβ ώ ς 20 .

0 0 0 .0 0 0  δραχμές. Ζυγίζει 

4 0 0  κιλά, φτάνει τα 2 4 5  χιλιό
μετρα την ώρα και καταναλώνει 

όχι πάνω από 6  λίτρα στα 100 

χιλίομετρα. Είναι μια μοτοσικλέ

τα σε σχήμα αυγού, άνετη για 

δύο άτομα, ανεπηρέαστη από 

βροχή και κρύο, που αφήνει την 

αίσθηση ότι πραγματοποιείς μια 

χαμηλή πτήση. Ο εμπνευστής 

της σίγουρα λάτρευε τα αερο

πλάνα, πίστευε στις μοτοσικλέ
τες  και ήθελε πάνω από όλα ά

νεση για να πραγματοποιεί με

γάλα ταξίδια στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο. Εχει μόνο ένα 

μειονέκτημα: την τιμή του. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Μόνιμες Στήλες

Κ Ι  Ο κ. Χρηστός Χρυσόπουλος, ευχαριστεί τον Αστυφύλακα Μιχά- 

λη Χρυσοστομίδη που υπηρετεί στο ΙΗ ' Α.Τ. Θεσσαλονί

κης, για την άμεση συνδρομή του στην ακινητοποίηση λεωφορείου 

του ΟΑΣΘ, μέσα στο οποίο είχε ξεχάσει μία τσάντα με αρκετά 

χρήματα.

Κ Ο  Πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Περιστεριού, ευχαρι

στεί και συγχαίρει το ΙΖ ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών για τον ά

ψογο τρόπο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθη- 

καν κατά τον 4ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΎΡΟ, ο οποίος διεξήχθη ομαλά με 

τη συμμετοχή περίπου 850 ποδηλατών.

ΚΙ Οι κάτοικοι της κοινότητας Αγραμπέλων Αχαϊας, εκφράζουν τις ευ

χαριστίες τους στην Αστυνομική Δ /νση  Πατρών και στο Α- 

στυν. Τμήμα Κλειτορίας για την ψυχραιμία που επέδειξαν και 

την εξαιρετική στάση που τήρησαν κατά τον αποκλεισμό του κοι

νοτικού καταστήματος από κατοίκους, με αποτέλεσμα να μη δη- 

μιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο.

ΚΙ Ο Περιφερειακός Εφορος Κέρκυρας του Σώματος Ελλήνων Προ

σκόπων κ. Σπύρος Τρούσας, ευχαριστεί τη Δ/νση  Δημοσίων  

Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τη δωρεά των 

μουσικών οργάνων, γεγονός που αποδεικνύει -όπως αναφέρει 

στην ευχαριστήρια επιστολή του- για μια ακόμη φορά, την ευαισθη

σία της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους φορείς που επιτελούν 

κοινωνικό έργο και την αγάπη της για τη νεολαία.

ΚΙ Ο κ. Γεώργιος Λιάπης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και τα θερμά 

του συγχαρητήρια προς τους: Αρχιφύλακα Σταύρο Καρβέλη 

και Αστυφ ύλακες Βασίλειο Καρναχωρίτη, Βασίλειο Κων- 

σταντακόπουλο και Αντώνιο Φλόμο, οι οποίοι, βρήκαν και ηα- 

ρέδωσαν τσάντα που είχε ξεχάσει στην περιοχή Παλαιού Ψυχικού, 

μέσα στην οποία, υπήρχαν πολλά χρήματα, ξένο συνάλλαγμα και 

άλλα χρήσιμα έγγραφα για την εργασία του.

ΚΙ Ο κ. Ευστράτιος Μούζας, μέλος ερευνητικής ομάδας για τη βελ

τίωση των συγκοινωνιών, ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Τροχαίας 

Καλλιθέας Βάρκιζας και ιδιαίτερα τον τροχονόμο κ. Γεώρ

γιο Τζίφη, ο οποίος, με το ήθος, την ευγένεια και τον επαγγελ

ματισμό του, βοήθησε με τον καλλίτερο τρόπο στην προώθηση της 

έρευνας αυτής, την 13η Απριλίου 95, έξω από την Βάρκιζα.

Κ ίΤ ο  Διοικητικό Συμβούλιο του Πανθεσσαλικού Ελληνοαμερικανικού 

Συνδέσμου, εκφράζει τα θερμά του ευχαριστήρια και παράλληλα 

συγχαίρει το Δ/ντή και όλο το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Λά

ρισας για τα άψογα μέτρα ασφαλείας που έλαβαν κατά την πρό

σφατη επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη κ. THOMAS NILES στην 

πόλη της Λάρισας, που ήταν προσκεκλημένος στην ετήσια χορο- 

σπερίδα των μελών του Συνδέσμου.

Κ Ο  Ναυτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας των Η.ΠΑ. στην Ελλάδα κ. 

SCOTT JACOBSEN, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δ/ντή και 

το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Δωδεκανήσου για την υπέρο

χη φιλοξενία που επεφύλαξαν τόσο σ'αυτόν όσο και στο πλήρωμα 

του Αεροπλανοφόρου DWIGHT D. EISEN HOWER κατά τον πρόσφα

το κατάπλου του στην πόλη της Ρόδου.

Ε3Η  κα Μαριάνα Μπαρουτάκη ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τους 

Αρχιφ ύλακες Κω ν/νο  Γκόλφη, Στέφ ανο  Κουλούρη και 

Ευθύμιο Κολοβό καθώς και τον αστυφ. Ευάγγελο Μιχαλά 

που υπηρετούν όλοι στο Α.Τ. Κέρκυρας, για την άψογη συμπε

ριφορά τους, τη συμπαράστασή τους και την αμέριστη παροχή 

βοήθειας που της πρόσφεραν σε υπόθεσή της κατά το διάστημα 

των Πασχαλινών της διακοπών στην Πόλη της Κέρκυρας.

Ε 1 0  Πρόεδρος της Κοινότητας Κρηστώνης Κιλκίς,ευχαριστεί θερμά 

τον Αστυν. Δ/ντή και όλους τους αστυνομικούς της Αστυν. Δ /ν 

σης Κιλκίς, που συμμετείχαν στη δενδροφύτευση χώρου έκτα

σης 15 περίπου στρεμάτων στην τοποθεσία "Καϊνάκια". "Το ενδια

φέρον που επιδείξατε", αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του 

ο κ. Πρόεδρος, "αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση 

συντήρησης των δενδρυλίων υιοθετώντας την εν λόγω περιοχή, έ 

χει συγκινήσει όλους τους κατοίκους της Κοινότητάς μας". Και κα

ταλήγει: "Τέτοιες ενέργειες δείχνουν ότι η Αστυνομία θέλει και 

μπορεί να επιδοθεί και σε άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς που 

ορίζει η Πολιτεία".

Ε ΙΟ  κ. Γεράσιμος Σμπίλιας, συγχαίρει τους: Αστυνόμο Β ' Ραματιάν 

Φώτιο, Ανθυπαστυνόμο Πατσούρη Κω ν/νο, Αρχιφύλακα  

Τασούλη Παναγιώτη και Α στυφ ύλακα Κουρουνιώτη

Κων/νο, για την αστραπιαία δράση τους και σύλληψη επικίνδυνου 

κακοποιού.

Κ Ι  Ο κ. Απόστολος Τούντας, συντ/χος τραπεζικός, σε συγχαρητήρια 

επιστολή που απευθύνη προς την Αστυν. Επιθεώρηση, αναφέρεται 

σε τυχαίο περιστατικό στο οποίο υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.Ολό- 

κληρη την επιστολή του δημοσιεύουμε στη συνέχεια:

"Την Κυριακή του Πάσχα, γύρω στις 3.30 το μεσημέρι καθώς βάδιζα 

στην παραλία της Χαλκίδας, αντίκρυσα ένα θέαμα που με συντάραζε. 

Ενα ηλικιωμένο άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, όπως έμαθα αργό

τερα, είχε ανέβει στη ταράτσα του μεγάρου όπου στεγάζεται η καφε- 

τέρια "Ελαφίνο" και ήταν έτοιμος να πηδήσει στο κενό, για να θέσει 

τέρμα στη ζωή του. Η σκηνή ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Σε ελά

χιστα λεπτά κατέφθασε ένα περιπολικό της αστυνομίας με έναν α

στυφύλακα, που όρμησε στο εσωτερικό του κτιρίου και σε λίγα δευ

τερόλεπτα τον είδαμε στην ταράτσα δίπλα στο δυστυχισμένο άνθρωπο. 

Ολοι παρακολουθούσανε, με κομμένη την ανάσα, την προσπάθεια του 

στυνομικού για να τον μεταπείθει, αλλά μάταια. Είχε πάρει την απόφασή 

του να τερματίσει τη ζωή του. Είχαμε όλοι παγώσει από την αγωνία. 

Θα έσωνε ο αστυφύλακας αυτόν το δύστυχο ή και οι δύο μαζί αγκα

λιασμένοι θα γκρεμίζονταν στον θάνατο; Μ ε αστραπιαία κίνηση ο αστυ

νομικός, τον άρπαξε από τη ζώνη και τον έσυρε προς το μέρος του 

σώζοντας τον από βέβαιο θάνατο. Ο κόσμος που παρακολουθούσε, ξέ

σπασε σε χειροκροτήματα. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι, μπορούμε να 

ελπίζουμε, πως ο κόσμος δεν έχει βουλιάξει στην αδιαφορία και την 

ηθική ένδεια. Οτι υπάρχουν αστυνομικοί, που με αυτοθυσία αγωνίζονται 

για το καλό που ετάχθηκαν να υπηρετήσουν. Και εμείς οι πολίτες, εί

μαστε οι τυχεροί, που μέρα και νύχτα, νιώθουμε δίπλα μας αυτούς τους 

Φύλακες - Αγγέλους να μας προστατεύουν τη ζωή και τη περιουσία 

μας. Ομως, η μεγάλη τιμή, ανήκει στους προϊσταμένους τους, γιατί α

στυνομικοί σαν τον Αστ/κα Ιωάννη Αρβανίτη τιμούν και καταξιώνουν 

το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ηθική ακτινοβολία τους".
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Μόνιμες Στήλες

E lT o  Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ευ

χαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δημόσιων Σχέσεων του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τόζης, για τη συγκινητική χειρονομία να αθλο- 

θετήσει με 50.000 δρχ. τους μαθητές που έλαβαν μέρος στην Ε

θνική Μαθηματική Ολυμπιάδα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση 

και ενίσχυση ενός πολύ σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού για τα 

Ελληνόπουλα με ιδιαίτερη κλίση στα Μαθητικά.

Ε )Η  οικογένεια του κ. Δ. Καραμπακάλη, ευχαριστεί θερμά το Διοικητή 

και όλο το προσωπικό της Τροχαίας Κατερίνης, για την άψογη, 

γρήγορη και ανθρώπινη συμπεριφορά τους μετά από ένα τροχαίο 

ατύχημα που είχαν κοντά στο Λιτόχωρο Κατερίνης. Η ανωτέρω οι

κογένεια κατέθεσε το συμβολικό ποσό των 10.000 δρχ. στην Ορ

γάνωση "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ", στο όνομα της Τροχαίας Κατερίνης. 

Ε Ο  πρόεδρος του Προξενικού Σώματος Ελλάδος και επίτιμος Γενι

κός Πρόξενος της Μάλτας στη χώρα μας κ. Κώστας Καλογερό- 

πουλος, σε ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο κ. Μανώλη Χουρ- 

δάκη για την πρόσφατη ενημέρωση των μελών του Προξενικού 

Σώματος Ελλάδος που έγινε στο HILTON με θέμα: "Είσοδος και πα

ραμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα", μεταξύ άλλων αναφέρει: 

"Ως Πρόεδρος του Προξενικού Σώματος θα ήθελα να σας ευχαρι

στήσω για το προσωπικό σας ενδιαφέρον προκειμένου να ληφθούν μέ

τρα ασφαλείας, αλλά επίσης και για την κάλυψη της ομιλίας από το 

περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" της Δ/νσης Δημ. Σχέσεων , καθώς 

και για την παρουσία, ως εκπροσώπου σας, του Δ/ντή της Κρατικής 

Ασφάλειας Υποστράτηγου κ. Αντώνιου Αγγελόπουλου. Θα ήταν 

παράλειψή μου, κύριε Αρχηγέ, να μην υποβάλλω προς εσάς, υπό την 

ιδιότητά μου ως εκλεγμένου Προέδρου, τις ευχαριστίες και το θαυμα

σμό όχι μόνο εμού προσωπικώς, αλλά και όλων των μελών του Προξε

νικού Σώματος για την παρουσίαση του θέματος στην αγγλική γλώσσα 

από τον εξαίρετο Αξιωματικό, Αστυνόμο Βασίλειο Τσαγκάρη, ο ο

ποίος υπηρετεί στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας του ΥΔ,Τάξης". Και ο κ. 

Πρόεδρος καταλήγει στην επιστολή του : "Φρονώ κ. Αρχηγέ, ότι παρό

μοιες δραστηριότητες τιμούν και εξυψώνουν την Ελληνική Αστυνομία, 

όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο".

Ε Σ α ν  συντάκτης αυτής της στήλης θα ήθελα να συγχαρώ θερμό το 

Δ/ντή και όλο το Προσωπικό της Αστυν. Υποδ/νσης Πτολεμαί- 

δας, για την πρωτόγνωρη εμπειρία που είχα με την οικογένεια μου 

στην ιδιαίτερό μου πατρίδα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, τό

σο πριν όσο και μετά την Ανάσταση. Για πρώτη φορά, μετά από 

πολλά πολλά χρόνια, δεν ακούστηκε κατά την Ανάσταση ούτε μία 

κροτίδα και δεν ρίφθηκε ούτε μία φωτοβολίδα. Ηταν η πρώτη φο

ρά που παραμείναμε στο προαύλιο της Εκκλησίας (Αγία Σκέπη) και 

ακούσαμε με θρησκευτική ευλόβεια την Αναστάσιμη Λειτουργία 

χωρίς να υπάρχει ο τρόμος στα μάτια των παιδιών μου και η προ

τροπή τους να φύγουμε αμέσως για το σπίτι. Το γεγονός αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να γίνουν πολύ ευνοϊκό σχόλια απ'όλους του ηα- 

ρευρισκόμενους για την τοπική Αστυνομία. Εύχομαι και ελπίζω να 

γίνει συνείδηση σ ' όλους μας ότι τέτοιου είδους συνήθειες είναι 

πολύ επικίνδυνες, ώστε στο μέλλον να μη χρειάζεται καν η λήψη 

μέτρων από την Αστυνομία.

Ε Ο  Π ρόεδρος του Διαβαλκανικού Αντιναρκωτικού Συνδέ

σμου κ. Ανάργυρος Συμεωνίδης μας έστειλε την παρακάτω εν

διαφέρουσα επιστολή, που απαντά στα σχόλια αθλητικών εφημε

ρίδων που έγραψαν ότι "οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ανίκανες να 

φορούν τη στολή τους" αναφερόμενες στα επεισόδια του τελικού 

μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ, και κριτικάρει τη γενικότερη αντιμετώπιση του 

φαινομένου της βίας στα γήπεδα από τον αθλητικό τύπο:

"Μια φορά ακόμα ευχαριστήθηκε η ψυχή μου που είμαι φίλαθλος. 

Φίλαθλος και όχι οπαδός, ενώ ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω για

τ ί εξακολουθεί ο τύπος -έντυπος και ηλεκτρονικός- ν ' αποκα- 

λεί τους οπαδούς φιλάθλους.

Φίλαθλοι είναι οι φίλοι του αθλητισμού και κυρίως του αθλητικού 

πνεύματος. Οπαδοί είναι όλοι οι άλλοι, φανατικοί υποστηρικτές της μιας 

ή της άλλης ομάδας, που ουδέποτε είχαν ή απέκτησαν αθλητική παιδεία.

Αμφότεροι μεταφέρουν την νοοτροπία τους σ' αυτό που λέμε "κα

θημερινή πρακτική". Ο φίλαθλος ξεχωρίζει για την μαχητικότητα και α- 

γωνιστικότητά του, όμως διακρίνεται από εντιμότητα και αξιοπρέπεια, 

αυτό είναι το "εύ αγωνίζεσθαι". Ο οπαδός ξεχωρίζει από ένα και μο

ναδικό χαρακτηριστικό, για τον φανατισμό του και είναι γνωστό και στον 

πλέον αδαή ότι ο φανατισμός είναι μορφή ψυχασθένειας.

Ουδείς πλέον δύναται να μας πείσει ότι όλα αυτά τα αίσχη και τα 

έκτροπα, η ωμή τυφλή άσκοπη βία, ο τραμπουκισμός και η αθλιότητα 

είναι έργο φιλάθλων ή έστω και αγανακτισμένων οπαδών των οποίων 

η "μούρλια" έχει και αυτή κάποιο όριο. Εχουμε πλέον "αποχρώσες εν

δείξεις" -γιατί αν πούμε αποδείξεις κινδυνεύουμε από τους δικηγόρους 

κάποιων εύθικτων και ευαίσθητων "κυρίων"- ότι οι ομάδες αυτών των 

"χουλιγκάνων" είναι κατευθυνόμενες και ίσως - ίσως πληρωμένες.

Διακατεχόμενοι από σωρεία συμπλεγμάτων και απωθημένων απο

τελούν την κυριολεξία της λέξεως “όχλος". Ο όχλος αυτός είναι 

που καταστρέφει στάδια, πετάει φωτοβολίδες, ξυλώνει καθίσματα, 

διαλύει σιδηροδρομικούς συρμούς και καταστήματα, καίει, κλέβει και 

ουρλιάζει συνοδεία τυμπάνων "βουντού - βουντού και πράσινη μαγεία 

το κύπελλο θα φέρουμε από την Ισπανία”.

Φυσικά θα ήταν αστείο να πω ότι ενοχλεί τον οποιονδήηοτε αν η 

προαναφερθείσα "μαγεία" είναι πράσινη, κόκκινη, μπλε ή πιτσιλωτή. Αυ

τό που ενοχλεί είναι ότι ο όχλος αυτός χαρακτηρίζει όλους τους άλ

λους κατά το χειρότερο τρόπο ενώ η μόνη συμμετοχή όλων ημών είναι 

να πληρώνουμε -κυριολεκτικά και μεταφορικά- τα σπασμένα.

Στις δεκάδες τηλεοπτικές συζητήσεις μεταξύ “αρμοδίων" που έχου

με παρακολουθήσει, αφού ανταλλάξουν γνώμες, απόψεις, θέσεις και 

φιλοφρονήσεις και σφαχτούν κανονικά, συμφωνούν πάντα σ ' ένα και 

μοναδικό "φταίνε οι αστυνομικοί!!" και αν βρεθεί κανείς αγαθός και 

ρωτήσει "γιατί ρε παιδιά;", τα σοφά πουλιά έχουν έτοιμη την απάντηση 

ή μάλλον τις απαντήσεις: "Η Αστυνομία φταίει διότι με την παρουσία 

της εξαγριώνει τους φιλάθλους" ή "Η απραξία της Αστυνομίας αποχα

λίνωσε διάφορα κακοπροαίρετα στοιχεία" ή γίνεται συνδυασμός: "Δεν 

φτάνει που η Αστυνομία εξαγριώνει τους "φιλάθλους" με την παρουσία 

της, όταν άρχισαν τα επεισόδια δεν έδρασε όσο δυναμικά έπρεπε για 

να τα σταματήσει". Περίεργο πράμα, βρε παιδί μου. Αυτή η Α 

στυνομία “στο καλάθι δεν χωρά και στο κοφίνι περισσεύει”.

Καλά όλ' αυτά, αλλά, βρε παιδιά, εγώ ο υπαλληλάκος, ο μικρομε- 

σαίος, ο συντηρητικός, που δεν είμαι "προχωρημένος", που τελικά θα 

κληθώ να πληρώσω τα σπασμένα καθίσματα, νομίζω  ότι έχω  το δι

καίωμα να εκφράσω μια απορία, όχι διαμαρτυρία, μόνο μια μικρή 

αποριούλα, μήπως μπορέσω να καταλάβω και εγώ: "Θέλετε κύριοι “αρ

μόδιοι" να μας πείσετε ότι φταίει πάντα η Αστυνομία; θέλετε να μας 

πείσετε ότι όλοι αυτοί που διέλυσαν ένα στάδιο, αυτοί που θέλησαν να 

εξαγάγουν την αλητεία τους στην Ισπανία, είναι "αυθόρμητοι φίλαθλοι 

αγανακτισμένοι". Και πού βρίσκουν όλοι αυτοί τα χρήματα να τρέ

χουν σ ' όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό να "στηρίξουν" τις 

ομάδες τους, όταν εγώ προσπαθώ να πάω τέσσερα χρόνια λί

γες μέρες διακοπές - όχι φυσικά στην Ισπανία αλλά μέχρι τη 

Βραυρώνα- και τα οικονομικά μου δεν το επιτρέπουν;" □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μ ι α  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ,  χ ί λ ι ε ς  λ έ ξ ε ι ς  [κινέζικη παροιμία).

Ανακαλύψτε την ομορφιά, παγώστε το χρόνο, 

κρατήστε τις αναμνήσεις σας, επικοινωνήστε, δημιουργήστε.

Μ πήτε στη μαγεία του φάσματος του φωτός, 

ανακατέψτε με το πινέλο σας τα χρώματα της ζωής, 

ταξιδέψ τε νοερά στο υπέρυΒρο και το υπεριώδες των αισθημάτων, 

ισορροπήστε την ψυχή σας με αντικείμενο, γαληνέψτε...

Ανακαλύψτε τον κόσμο μέσα απ' το δικό σας οπτικό πρίσμα, 

χρησιμοποιήστε τον τηλεφακό και τον ευρυγώνιο τον macro φακό και τον fish-eye της ψυχής σας,

εστιάστε αυτόματα ή χειροκίνητα στον πόθο σας, 

πιέστε το θαύμα και χορέψτε στο ρυθμό των έξι καρρέ το δευτερόλεπτο.

Αφ εθείτε στο λαβύρινθο του σκοτεινού θαλάμου σας, 

εμφανίστε τα αισθήματά σας και τυπώστε τη φιλοσοφία σας, 

ανοίξτε διαύλους επικοινωνίας με τον εαυτό σας και ρίξτε γέφυρες κοινής γλώσσας με τους άλλους. 

Δε ίτε  έγχρωμα τη μιζέρια της καθημερινότητας και ασπρόμαυρα τις πολύχρωμες σύγχρονες Σειρήνες.

Ανακαλύψτε και αναδείξτε ένα κόσμο ομορφότερο απ' αυτόν που βλέπουμε.

Ανακαλύψτε και αναδείξτε τον κόσμο ομορφότερο, όπως πράγματι είναι και όπως τον έχουμε ανάγκη.

Νιώ στε τη μαγεία της δημιουργίας... 

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί σ τ ε !



Φω τογραφίστε για το διαγωνισμό μας!...

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ
Το περιοδικό Αστυνομική Επιθεώρηση με σκοπό να πλουτίσει την αρχειοθήκη του, 

αλλά και να ενεργοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του Σώματος 

και να ανοίξει γέφυρες αμφίδρομης επικοινωνίας, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέματα

1. Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας
2. Ελληνική φύση - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

με βραβεία:

Ελληνική φύση - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική; 
Α' Βραβείο: 1 φωτογραφική μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-SII.
Γ  Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 50.

Α', Β', Γ' Επαινοι: Από ένα φωτογρααφικό βιβλίο, 
(προσφορά της Εταιρείας Φωτογραφικών 
“Ζπ. Σκιαδόπουλος" Υμηττού 251, Αθήνα)

Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας:
Α' Βραβείο: 1 φωτογραφική μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-SII.
Γ' Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 150.

Α '( Β', Γ' Επαινοι: Από ένα φωτογρααφικό βιβλίο, 
(προσφορά του περιοδικού "Αστυνομική Επιθεώρηση")

1
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Λ"”

_________ A

Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  Σ Τ Ο  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές 

(αστυνομικοί - πολιτικοί υπάλληλοι - ιδιώτες) του περιοδικού.

2. Κάθε διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να στείλει στο περιοδικό μας 

μέχρι πέντε έγχρωμες φωτογραφίες με τα αρνητικά τους, διαστάσεων 

20X25 ή 30X40, και μέχρι πέντε διαφάνειες (Slides) 35 mm. Στο πίσω 

μέρος της φωτογραφίας ή στο πλαίσιο των διαφανείων θα πρέπει α

παραίτητα να αναγράφονται τα στοιχεία του φωτογράφου και ο τίτλος 

του έργου. Δεν θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες ή διαφάνειες που έ

χουν δημοσιευθεί ή έχουν βραβευθεί σε άλλους διαγωνισμούς.

3. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η 10η Ο

κτωβρίου 1995 (αποδεικτικό ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

4. Τα αρνητικά και οι διαφάνειες θα παραμείνουν στο αρχείο του 

περιοδικού. Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" διατηρεί το δικαίωμα της δη

μοσίευσης ή έκθεσης όλων των φωτογραφιών και διαφανειών, που θα 

διαγωνισθούν, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του φωτογράφου.

5. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο τεύχος Δεκεμ

βρίου 1995 μαζί με τα ονόματα της κριτικής επιτροπής, που θα αποτε- 

λείται από έναν υπεύθυνο του περιοδικού, έναν εκπρόσωπο της χορη

γού εταιρείας και τρείς γνωστούς φωτογράφους και εικαστικούς καλ

λιτέχνες των Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  ΣΤΟ  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣΜ Ο

Επειδή πολλές από τις συμμετοχές στο διαγωνισμό θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ταχυδρομήσετε αυτό το κουπόνι μαζί με τις φωτογραφίες σας.

ΕΠΩΝΥΜΟ...................

ΟΝΟΜΑ.....................

ΒΑΘΜΟΣ Ή  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ........

Τ.Κ..... ............  ΤΗΑ....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..............

ΑΡΙΘΜ...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ .

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτρέπω στο περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" 

αλλά και στις άλλες εκδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας 

να δημοσιεύονται ελεύθερα οι φωτογραφίες μου, 

με την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος μου, 

σύμφωνα με το Νόμο "περί πνευματικής ιδιοκτησίας".

ΥΠΟΓΡΑΦΗ________ _____________________________
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Μόνιμες Στήλες

Για ns
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.0 γλύπτης του περίφημου αγάλματος "Ερ- 

μής".

2. Χρησιμοποιούνταν άλλοτε ως αναισθητι

κό στη χειρουργική - Γνωστό ρόφημα.

3. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής μετάδο

σης - Τέτοια τραγούδια οι αμανέδες.

4. Ζώα που καλπάζουν - Οργάνωση Βάσκων 

αυτονομιστών - Κλωστίτσα Ικαθ.Ι.

5. Γερμανίδα τραγουδίστρια της ροκ μου

σικής - Γερμανός πλατωνικός φιλόσοφος.

6. Ζωντανή ύπαρξη - Μεγάλη.,.έχουν μερικοί 

για τον εαυτό τους - Εξι της μονάδας.

7. Διασκέδαση με συντροφιά στο σπίτι - Χω

ρίς ζωή...αυτός.

8. Προσχέδιο σε μικρογραφία οικοδομήμα

τος, μηχανήματος ή έργου τέχνης - "...παίδες 

Ελλήνων": γνωστή παραίνεση αρχαίου παιάνα.

9. Το 440 με γράμματα - Φράνκο...: διάσημος 

ηθοποιός - "Χάπι...": τίτλος ταινίας του Παντελή 

Βούλγαρη.

10. Επαρχιακή ποδοσφαιρική ομάδα - Σά

ρα...: πρωταγωνίστρια της ταινίας του Τζόζεφ 

Λόουζι Ό  υπηρέτης”.

ελεύΰερεε
11. Χημικές ενώσεις που περιέχουν υδρογό

νο - Περιορισμένη σε έκταση.

12. Μυστική υπηρεσία πληροφοριών των 

Η.ΠΑ - Συστατικό του εδάφους - Βασιλιάς των 

Ιουδαίων.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Λευτέρης...: γνωστός στιχουργός μας και 

δημοσιογράφος.

2. Το νόμισμα του Ομάν - Δείχνει - Είδος 

φούστας.

3. Ηρωική πράξη - Συμπροφερόμενα σχημα

τίζουν ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - Κόρη του Ου

ρανού και της Γήςίμυθ.Ι.

4. Κοινά στην ξερή και στον ...ξένο - Διακο- 

σμητικά κορδόνια φορεμάτων.

5. Οι προερχόμενες από κράτος - μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης.

6. Εργαλείο τεχνικών σχεδιάσεων - συμπλε

κτικός σύνδεσμος της αρχαίας - Μούσα των 

αρχαίων.

7. Διεθνής τεχνητή γλώσσα - Μάρκα φορτη

γών.

8. Ενα φωνήεν - Αρχικά που συνοδεύουν από- 

στρατους - Επιφώνημα έκπληξης.

Φ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Φ
2 Φ
3 φ
4 Φ Φ
5 Φ Φ
6 Φ Φ
7 φ
8 Φ ¥
9 φ Φ
10 φ
11 Φ Φ
12 Φ Φ

9. Αγω νιζόμενο ι προσπαθούν να την α

ποφύγουν -Αυστριακός φυσικός - Καταφατική 

απάντηση.

10. Αρχικά στρατιωτικής σχολής - Χωριά που 

βρίσκονται κοντά στα σύνορα.

11. Μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος, δάσκα

λος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

12. Τρεις... των σωμάτων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Χρησιμότητα

Ο ΙπαραΙχαϊδεμένος γιόκας του πάμπλουτου 

μπαμπά, κάθεται δίπλα του στην παραλία, μια 

συννεφιασμένη μέρα.

- Οταν έχει συννεφιά, δεν κάνεις για τίποτε! 

του λέει σε μια στιγμή ο πατέρας του.

- Γιατί όταν έχει συννεφιά; ρωτάει ο νεαρός.

- Γιατί όταν έχει ήλιο, μου κάνεις τουλάχι

στον ίσκιο!

Επανόρθωση

Σ ' ένα συνέδριο, ο θυμωμένος ομιλητής δη

λώνει πως οι μισοίσύνεδροι είναι ηλίθιοι.

Γίνεται πανδαιμόνιο και έξαλλοι οι σύνεδροι 

ζητούν να ανακαλέσει. Μπροστά στη φασαρία 

αυτός υποχωρεί.

- Ζητώ συγγνώμη, λέει. Είναι αλήθεια πως οι 

μισοί σύνεδροι δεν είναι ηλίθιοι!

Διευκρίνηση

- Ωστε περιμένεις παιδί; ρωτάει ηΛιλή τη φί

λη της.

-Ναι!

- Είσαι σίγουρη;

- Μου το είπε ο γιατρός.

- Και ποιος είναι ο πατέρας;

-Αυτό δεν μου το είπε ο γιατρός! □

ΑΥΓΗ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Κάθε φορά που συμπληρώνετε ένα δελτίο Π ΡΟ -Π Ο , 
Λ Ο ΤΤΟ  και ΠΡΟΤΟ , γίνεστε χορηγοί της 

αθλητικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Τα χρήματά σας
γίνονται Ελλάδα!




