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Προβληματισμοί  σ χετ ικο ί  με τη σύλληψη και κράτηση του ατόμου 
στο χώρο του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Κ ω νσ τα ντίνου  Ν. Βουγιούκα
Ο μότιμου Καθηγητή το υ  Π ο ιν ικού Δ ικα ίου  σ το  Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Π ανεπ ισ τήμ ιο  Θ εσ σ α λον ίκης

Μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων εξέχουσα θέση κατέχει εκείνο 
της προσωπικής ελευθερ ίας (που προκειμένου για τη σύλληψη και 
κράτηση του ατόμου εντοπίζεται στην προσωπική ασφάλειά του), το 
οποίο τα αρμόδια πολιτειακά όργανα είναι όμως εκ των πραγμάτων υ
ποχρεωμένα να προσβάλλουν, πολλές φορές, μεταξύ άλλων εννόμων 
αγαθών, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ποινική αξίωση του κράτους 
που γεννάται από την τέλεση του εγκλήματος, προς εκπλήρωση της 
αποστολής του στο πεδίο της προστασίας της εννόμου τάξεως την 
οποία διαταράσσει ο δράστης με την νομοτυπική συμπεριφορά του. Εί
ναι, βεβαίως, αυτονόητο, ότι μια τέτοια προσβολή, όταν είναι αναγκαία, 
πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση επαρκών εγγυήσεων, ούτως 
ώστε ούτε χωρίς αποχρώντα λόγο, ούτε ανελέγκτως να επέρχεται.

Η σύλληψη και η κράτηση του ατόμου αποτελούν κλασικές 
μορφές προσβολής της προσωπικής ασφαλείας, τ ις  νόμιμες 
προϋποθέσεις πραγματοποιήσεως των οποίων διαγράφει ο Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται τούτο πάντοτε με 
την οφειλόμενη πληρότητα και σαφήνεια.

I. Ε ισ α γω γ ικές  π αρατηρήσεις
Α. Πριν προχωρήσουμε στην έρευνα του όλου θέματος, χρήσιμη ε ί

ναι η αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη τω ν Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (Παρίσι, 1948), σύμφωνα με την οποία Ιόρθ. 9) "ουδείς 
δύναται να συλληφθεί αυθαιρέτως", και στην Ευρωπαϊκή "Σύμβαση 
για την προάσπιση τω ν Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Ατομικών Ελευθεριών" (Ρώμη, 1952, που κύρωσε και η χώρα μας με 
τον νόμο 2329/1953), κατά την οποία (άρθρο 51: "1. ουδείς επιτρέπεται 
να στερηθεί της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθως περιπτώσεις 
και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν: α)...β)...γ| εάν συνελήφθη 
και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αρμοδίας δικα
στικής αρχής, εις την περίπτωσιν βασίμου υπονοίας, ότι διέπραξε έ
γκλημα. 2. Πας συλληφθείς δέον να πληροφορηθεί, κατά το δυνατόν 
συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της 
συλλήψεώς του, καθώς και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατη
γορίαν. 3. Πας συλληφθείς ή κρατηθείς, οφείλει να προσαχθεί συντό- 
μως ενώπιον δικαστού ή άλλου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντε
ταλμένου όπως εκτελεί δικαστικά καθήκοντα, έχει δε το δικαίωμα να 
δικασθεί εντός ευλόγου προθεσμίας ή απολυθεί κατά την διαδικασίαν".

Εξάλλου, στο πεδίο των παγκοσμίων ποινικών και εγκληματολογικών 
συναντήσεων, στους κόλπους των οποίων συζητήθηκαν, αποκλειστικώς 
ή σε ευρύτερο επιστημονικό χώρο, θέματα σχετικά με τη σύλληψη και 
προσωρινή κράτηση του ατόμου, επισημαίνεται τελείως ενδεικτικώς, το 
XII Παγκόσμιο Συνέδριο της "Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δι
καίου" (Αμβούργο, 1979) και τα πορίσματα του τρίτου Τμήματός του, 
σχετικά με την "προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ποι
νική δικονομία".

Β. Σε αρμονία προς τα προεκτεθέντα διεθνή κείμενα τελε ί το ισχύον 
Σύνταγμά μας, όταν ορίζει, ότι:

α) "Η προσωπική ελευθερ ία  ε ίνα ι απαραβίαστη. Κανένας 
δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζετα ι ούτε 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και 
δπως ορ ίζε ι ο νόμος" (άρθρο 5 παρ. 3)

β) "Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φ υλακίζετα ι χω ρίς αι
τιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επ ιδοθεί τη  
στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται 
τα αυτόφωρα εγκλήματα" (άρθρο δ παρ 1).

γΙ "Οποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προ- 
σάγεται στον αρμόδιο ανακριτή το  αργότερο μέσα σε 24 ώ ρες α
πό τη σύλληψη, αν όμως η σύλληψη έγ ινε έξω  από την έδρα 
του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον απολύτως ανα
γκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε 
τρεις μέρες από την προσαγωγή, ε ίτε  να απολύσει τον συλληφθέντα 
είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που έχει προσαχθεί, ή σε περί
πτωση ανώτερης βίας που επιβεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του 
αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου” (άρθρο 6 παρ. 2).

δ) "Οταν περάσει άπρακτη καθεμιά από τις  δύο αυτές προ
θεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, ε ίτε  πολιτικός υπάλληλος ε ίτε 
στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει 
συλληφθεί, ο φ είλε ι να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες τιμω
ρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώ
σουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για 
ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως ο νόμος ορίζει" (άρθρο 6 παρ. 31.

ε) "Ο Νόμος ορ ίζε ι το  ανώτατο όριο διάρκειας της προφυ- 
λόκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα 
και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περι
πτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και 
τρείς μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβου
λίου" (άρθρο 6 παρ. 4).

Γ. Τις συνταγματικές αυτές επιταγές υλοποιεί στο πεδίο του κοινού 
νομοθέτη ο ισχύων Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ειδικότερα, με πολυά
ριθμες σχετικές διατάξεις. Οπως τονίζεται δε στην Εκθεση Γενικής Ει- 
σηγήσεως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς τη Βουλή, στον εν λό
γω Κώδικα ρυθμίζονται ευστόχως τα της συλλήψεώς και "προφυλακί- 
σεως" επί πλημμελημάτων, περιοριζομένων των περιπτώσεων της κατά 
την προδικασία στερήσεως της ελευθερίας, που τόσες αδικίες προκα- 
λούσαν, ορισμένες φορές, άλλοτε.

II. Π ρ οβλημα τισ μ ο ί σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τη  σύλληψ η  
Α. Γενικές παρατηρήσεις
Η σύλληψη του ατόμου ρυθμίζεται, ειδικότερα, από τον Ποινικό Δι- 

κονομικό Κώδικα στις περιπτώσεις εκείνες που ε ίτε  τούτο έχει την ι
διότητα του κατηγορουμένου, ε ίτε φέρεται ως δράστης αυτοφώρου 
εγκλήματος. Καμμιά πρόβλεψή του δεν υπάρχει όμως σε κάθε άλλη 
περίπτωση.

Ετσι, εκτός των αυτοφώρων εγκλημάτων, οι δικονομικώς επιτρεπτοί 
τρόποι συλλήψεώς (δηλ. με ένταλμα του ανακριτή, με βούλευμα, με α
πόφαση του δικαστηρίου ή με διάταξη του διευθύνοντος τη συζήτησηΙ 
προϋποθέτουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, που αποκτάται ε ίτε  
με τη ρητή κίνηση της ποινικής διώξεως εκ μέρους του εισαγγελέως 
(των πλημμελειοδικών ή ενδεχομένως, των εφετώνΙ δια της παραγγε
λίας προς διεξαγωγή προανακρίσεως ή κυρίας ανακρίσεως ή της 6Γ 
απευθείας κλήσεως παραπομπής στο ακροατήριο του αρμόδιου δικα-

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 4 4  - Ιούνιος 1 9 9 5



Νομικό Θέμα

στηρίου, ε ίτε με την απόδοση σε ορισμένο πρόσωπο της αξιοποίνου 
πρόξεως σε οποιαδήποτε στάση της ανακρίσεως, ε ίτε  με την αναφορά 
του ως δράστη εγκλήματος στη μήνυση, έγκληση, αίτηση ή περί τούτου 
έκθεση (άρθρο 72 Κ.ΠΑ). Ευλόγως, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα του 
κατά πόσον είνα ι νόμιμος ο -έσ τω  και σύντομος- περιορισμός 
της ελευθερίας του ατόμου, χωρίς να φ έρ ε ι τον τυπικό χαρα
κτήρα της συλλήψεώς του.

Β. Προσαγωγές στο αστυνομικό κατάστημα
Είναι γνωστή η -σχεδόν καθημερινή- πρακτική της εκ μέρους αστυ

νομικών οργάνων προσαγωγής στο αρμόδιο αστυνομικό κατάστημα 
προς διακρίβωση της ταυτότητας υπόπτων ατόμων και συλλογή στοι
χείων προς διερεύνηση τυχόν τελέσεως ή ηροπαρασκευαζομένου ε 
γκλήματος.

11 Πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων της Χωροφυλακής και της 
Αστυνομίας Πόλεων στο ενιαίο Σώμα της “Ελληνικής Αστυνομίας", ί- 
σχυαν τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 2 του ΝΑ 336571955 "περί Κώ- 
δικος του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής": Όστις προσκαλούμε
νος εγγράφως ή προφορικώς παρ' Αξιωματικού ή Ανθυπασηιστού ή Υ- 
παξιωματικού της Χωροφυλακής αμελήσει να προσέλθει εις το Κατά
στημα της Χωροφυλακής προς εξέτασιν επί υποθέσεως αφορώσης 
την Αστυνομίαν ή την Ασφάλειαν ή την Δημοσίαν Υγείαν, προσάγεται 
δυνάμει εντάλματος βιαίας προσαγωγής, εκδιδομένου υπό του κα- 
λούντος, τιμωρούμενος άμα με κράτησιν ή πρόστιμον".

β) Κατά την παρεμφερή διάταξη του άρθρου 157 παρ. 3 του ΒΑ. της 
31 Δεκ. 1957/20-1-1958 "περί Κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών 
το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων", τιμωρείται με την ίδια ποινή, "όστις 
γενομένης εγγράφου προσκλήσεως παρ' αστυνομικού υπαλλήλου, έχο- 
ντος τουλάχιστον βαθμόν Αστυνόμου β' τάξεως ή τυγχάνοντος προϊ
σταμένου Τμήματος, Σταθμού ή ειδικής Υπηρεσίας, αμελεί ή αρνείται 
διόλου να προσέλθει εις το  Αστυνομικόν Κατάστημα" Ιμε μόνη τη δια
φορά, ότι εδώ ούτε περί "υποθέσεως", ούτε περί "εντάλματος βιαίας 
προσαγωγής" γίνεται λόγος). Οπως δε παρετηρείτο σχετικώς με τα δύο 
νομοθετικά αυτά κείμενα, ενώ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η καθιέρω
ση υποχρεώσεως του πολίτη να προσέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα για 
"υπόθεσή" του κ.λπ. και η τιμωρία του σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς 
του, είναι, αντιθέτως, αντισυνταγματική η βίαια προσαγωγή του με έ 
νταλμα του καλούντος. Και τούτο διότι μια τέτοια προσαγωγή προϋπο
θέτει οπωσδήποτε σύλληψη, για την οποία το Σύμταγμα απαιτεί (όπως 
είδαμε) αδιακρίτως δικαστικό ένταλμα (εκτός, βεβαίως, από τις περι
πτώσεις του αυτοφώρουΙ.

Αλλά, εκτός αυτών, και η διάταξη του άρθρου 288 του ΒΔ. της 12- 
3/28-4-1958 "περί κυρώσεως του Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής" όριζε, ότι τα όργανά της 'εν  περιπτώσει βαρειών υπονοιών περί 
διαπράξεως αδικήματος, προσάγουσιν ενώπιον του διοικητού των τους 
πρώην καταδίκους ή τα ύποπτα πρόσωπα τα οποία στερούμενα μέσων 
συντηρήσεως, ήθελον ευρεθεί περιφερόμενα υπόπτως μακράν της ι
δίας των κατοικίας και δεν θα ηδύναντο να δικαιολογήσωσιν αποχρώ- 
ντως την εις τα μέρη ταύτα παρουσία των", "κατά τον αυτόν” δε "τρό
πον ενεργούσι και κατ' εκείνων, οίτινες ήθελον ευρεθή κατέχοντες α
ντικείμενα μη δικαιολογούμενα". Σύμφωνα όμως με σχετική εισαγγελική 
γνωμοδότηση, εδώ το ρήμα "προσάγω" έχει την έννοια του "συνοδεύω, 
μετά πρόσκλησιν" και δεν δικαιούνται τα εν λόγω όργανα να τους "ο
δηγούν παρά την θέλησίν των -κυριολεκτικώς- συλλαμβάνοντες". Ευχε
ρούς, βεβαίως, γίνεται αντιληπτό το κατά πόσο είναι τούτο πρακτικώς 
δυνατό. Εξάλλου, παρόμοια ή ανάλογη διάταξη δεν υπήρχε -από όσα 
γνωρίζουμε- στον Κανονισμό της Αστυνομίας Πόλεων.

2) Ο νέος "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (ν. 1481 της

1/8/Οκτωβρίου 19841 ουδέν διαλαμβάνει περί προσαγωγής υπόπτων 
κ.λπ. στο αρμόδιο Αστυνομικό Κατάστημα. Πλην, όμως, το ΠΑ. 141 της 
12/30 Απριλίου 1991 ("Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέρ
γειες του προσωπικού του ΥΑΤ. και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών"), 
τονίζει (άρθρο 1071 ότι “η σύλληψη, με την οποία ο πολίτης στερείται 
του συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος της προσω
πικής ελευθερίας, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που καθορίζο
νται από τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων", προβαίνει δε 
στη διατύπωση του άρθρου 74 παρ. 15 περ.θ', με το οποίο ορίζει τα 
ακόλουθα: "Ο αστυνομικός σκοπός, ως προς την τήρηση της τάξης και 
ασφάλειας", έχει τα εξής, "κυρίως καθήκοντα": "Οδηγεί στο αστυνομικό 
κατάστημα άτομα τα οποία στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της 
ταυτότητάς τους ή τα οποία ε ξ  αιτίας του τόπου, του χρόνου, των πε
ριστάσεων και της συμπεριφοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπρα- 
ξης εγκληματικής ενέργειας". Ετσι, παρ' ότι αποφεύγει τη χρήση των 
όρων "ένταλμα συλλήψεώς" και "βίαια προσαγωγή" και περιορίζεται 
στις φαινομενικά ουδέτερες εκφράσεις "οδηγεΓ και "εξέταση", ούτε 
καταφέρνει να προστατέψει επαρκώς το  άτομο απά τυχόν αυ
θαίρετες ενέργειες των αστυνομικών οργάνων κατά της προ
σωπικής ασφαλείας του, αλλ' ούτε και στα εν λέγω  όργανα 
παρέχει επαρκή νομική κάλυψη κατά την επ ιτέλεση τω ν κα
θηκόντων τους έναντι των ατόμων εκείνω ν τα  οποία δυστρο- 
πούν να τα ακολουθήσουν άπου δει, με αποτέλεσμα την ανάγκη 
χρήσεως βίας για να συλληφθούν και οδηγηθούν στην αρμόδια αστυ
νομική υπηρεσία για τα περαιτέρω. Θα μπορούσε, βεβαίως, να υποστη- 
ριχθεί ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση διαπράττεται το έγκλημα της 
απείθειας (άρθρο 169 Π.Κ.) ή αναλόγως, της αντιστάσεως (άρθρο 167 
Π.Κ.), η αυτόφωρη κατάληψη των οποίων επιτρέπει τη σύλληψη, οπότε, 
όμως, θα πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, η οποία απέχει πολύ 
από τον σκοπό για τον οποίο έγινε (δηλ. την πρόληψη ή αποκάλυψη 
εγκλήματος και όχι την πρόκληση νέου). Εννοείται, ότι για κάθε άλλο 
άτομο η πρόσκληση του αστυνομικού οργάνου να το οδηγήσει στο α
στυνομικό κατάστημα -όσο ήπια και αν είναι- δεν μπορεί να αγνοηθεί 
εκ μέρους του ακινδύνως, με επακόλουθο τον -έστω και βραχυχρόνιο- 
περιορισμό της ελευθερίας του χωρίς τις αναγκαίες συνταγματικές εγ
γυήσεις, αλλά και τ ις  δχι σπάνιες επ ικρίσεις κατά του Αστυνο
μικού Σώματος που δυσχεραίνεται έτσ ι το έργο του.

Γ. Η σύλληψη επί των επ ' αυτοφώρω κακουργημάτων και 
πλημμελημάτων

α) Κατ' άρθρο 242 παρ. 1 Κ.ΠΑ, επ' αυτοφώρω έγκλημα υπάρχει σε 
δύο περιπτώσεις: ί) "την ώρα που γίνεται", υπό την έννοια ότι ο δράστης 
καταλαμβάνεται κατά το χρόνο που το διαπράττει ίί) όταν “έγινε πρό
σφατα", ιδίως δε όταν: 11 αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος ο 
δράστης καταδιώκεται ε ίτε από τη "δημόσια δύναμη", ε ίτε  από τον "πα- 
θόντα", ε ίτε  με "δημόσια κραυγή" ή 21 κατελήφθη οπουδήποτε να φέρει 
επάνω του "αντικείμενα ή ίχνη", από τα οποία συνάγεται ότι διέπραξε 
το έγκλημα “σε πολύ πρόσφατο" από την τέλεσή του "χρόνο". Η απα
ρίθμηση των περιπτώσεων αυτών "προσφάτου" τελέσεως είναι ενδει
κτική.

Ανεξαρτήτως, πάντως, του αν το έγκλημα καταλαμβάνεται "την ώρα 
που γίνεται" ή αν "έγινε πρόσφατα", παύει να θεωρείται αυτόφωρο όταν 
παρέλθει ολόκληρη η επομένη από την τέλεσή του ημέρα (άρθρο 242 
παρ. 2 Κ.ΠΔ.1, δηλ. με την επέλευση του μεσονυκτίου της ημέρας που 
ακολουθεί.Επομένως μία αξιόποινη πράξη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
αυτόφωρη μεταξύ 24 -τουλάχιστον- και 48 -το πολύ- ωρών, ανάλογα 
με τον αν έχει διαπραχθεί και ένα ακόμη δευτερόλεπτο πριν ή μετά 
την δωδεκάτη νυκτερινή. Το αυτό ισχύει δε όταν ορισμένα εγκλήματα 
(όπως εκείνα που μέσο διαπράξεώς τους υπήρξε ο Τύπος) θεωρούνται
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πάντως αυτόφωρα από τον ίδιο το νομοθέτη (συντακτικό και κοινοί. Ορ- 
θώς όμως παρατηρείται, ότι θα έπρεπε, ίσως, το Σύνταγμα να καθορί
ζει την έννοια του αυτοφώρου, επειδή ο κοινός νομοθέτης ενδέχεται 
"να διευρύνει τα όριά της, πράγμα που μπορεί να αποβεί σε βάρος της 
προσωπικής ασφάλειας”.

β) Η παρούσα έρευνα ενδιαφέρεται για την κατηγορία αυτή κακουρ
γημάτων ή πλημμελημάτων, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους: I) οι 
γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι (ειρηνοδίκες, πταισματοδίκες, κ.λπ.) και κά
θε αστυνομικό όργανο υποχρεοΰνται, ίίΙκόθε δε πολίτης δικαιούται, να 
συλλόβουν το δράστη ("τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και 
του άρθρου 279 του Κ.ΠΑ" "για άμεση προσαγωγή του στον εισαγγε
λέα": άρθρο 275 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Επί των κατ' έγκληση διωκομένων όμως 
εγκλημάτων η σύλληψή του επιτρέπεται από τα εν λόγω πρόσωπα, μό
νον ύστερα από την υποβολή της (έστω και προςιορικώς) εκ μέρους 
του παθόντος (άρθρο 275 παρ. 2 Κ.ΠΔ Ενόψει, λοιπόν, της άκρας πο
λυνομίας η οποία χαρακτηρίζει το  ποινικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα 
τα 3/4 (σχεδόν) των καταδικών να οφείλονται στην τέλεση εγκλημάτων 
που προβλέπουν πολυάριθμοι ειδικοί ποινικοί νόμοι (με μεγάλη δυσκολία 
γνωστοί ακόμα και στους νομομαθείς!), γεννάται ευλόγως το ερώτημα: 
τα αστυνομικό όργανα είνα ι σε Θέση να γνωρίζουν όλη την 
ποινική νομοθεσία μας, να προβαίνουν στον ορθό νομικό χα
ρακτηρισμό της συγκεκριμένης αξιόποινης συμπεριφοράς (που 
μόνο ο εισαγγελέας και ο δ ικαστής μπορούν να πραγματο
ποιούν) ως κακουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος (ό
που, μάλιστα, η απειλούμενη ποινή κρατήσεως υπερβαίνει μερικές φο
ρές κατά πολύ το ελάχιστο όριο των δέκα ημερών της φυλακίσεως, 
φθόνοντας μέχρι και πέντε μηνών) και να είναι ενήμεροι της τυχόν 
ανάγκης υποβολής εγκλήσεως επί του προκαμένου; Και αν κάτι 
τέτοιο είναι πολύ συζητήσιμο για έναν αστυνομικό, μήπως δεν είναι λο- 
γικώς αναμενόμενο από ένα απλό πολίτη, έστω και με νομικές γνώσεις; 
Ετσι, αν εξαιρέσουμε τα εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής α
κεραιότητας, της τιμής ή της ιδιοκτησίας, τα τελούμενα με τον Τύπο 
ως όργανο, τα αγορανομικό εγκλήματα, τη λαθρεμπορία και μερικό άλλα 
όπου είναι -στις "κλασικές" μορφές τους- η τέλεσή τους αμέσως αντι
ληπτή με τις αισθήσεις, στα υπόλοιπα (που είναι και η πλειοψη- 
φία) αυτό αποτελεί κάτι το σχεδόν αδύνατο, αν όχι πάρα πολύ 
παρακεκινδυνευμένο, για τα δικαιούμενα (σύμφωνα με τα πα
ραπάνω) να προβούν στη σύλληψή τους πρόσωπα.

Αλλά και πέραν όλων αυτών, πώς θα κατοχυρωθεί ο πολίτης (μη α
στυνομικός) στην περίπτωση που -κάνοντας χρήση βίας, όπως είναι ευ
νόητο, οδηγεί τον, κατά την κρίση.του, δράστη εγκλήματος στην αρμό
δια αστυνομική Αρχή- διαπιστώνεται εκ των υστέρων, ότι ενέργησε κα
τά τρόπο εσφαλμένο; Και ότι -επομένως- η σύλληψη δεν ήταν 
μεν αυθαίρετη, αφού ασκήθηκε δικαίωμα παρεχόμενο από το  
νόμο κα τ' άρθρο 20 Π.Κ., αλλ' αποτέλεσε επακόλουθο πραγ
ματικής πλάνης (άρθρο 30 Π.Κ.Ι; Δεν υπάρχει, βεβαίως, παράνομη κα
τακράτηση του άρθρου 325 Π.Κ., αφού λείπει ο δόλος. Θα μπορούσε, 
όμως, να θεμελιωθεί η κατακράτηση παρά το Σύνταγμα του άρθρου 
326 Π.Κ., οπότε θα δοθεί πεδίο εφαρμογής του σχετικού με την πλάνη 
περί το άδικο άρθρου 31 παρ. 2 Π.Κ., υπό την έννοια ότι ο πολίτης 
"πίστεψε" ότι "είχε δικαίωμα να τελέσει τη πράξη και η πλάνη του αυτή 
ήταν συγγνωστή". Εννοείται, ότι ο νομοθέτης δε σκέφθηκε, ότι μπο
ρούσε να εμπλακεί το άτομο σε ανεπιθύμητες δικαστικές περιπέτειες, 
αλλ' απέβλεπε, προφανώς, στην καλλιέργεια πνεύματος κοινωνικής αλ
ληλεγγύης και συνδρομής του κάθε πολίτη που θα είχε τη διάθεση (και 
τηην ανάλογη σωματική δύναμη, φυσικά), να συμπαρασταθεί την πολι
τεία στην απονομή της δικαιοσύνης.

γ) Τις δυσκολίες αυτές διέγνωσε, όπως φαίνεται, ο νομοθέτης, μετά

την πάροδο δύο και πλέον ετών από της ενάρξεως ισχύος του Κ.ΠΆ 
του 1950, προσθέτοντας στο άρθρο 275 (με το άρθρο 11 ΝΑ. 
2493/1953) -περί των επ' αυτοφώρω εγκλημάτων- τρίτη παράγραφο 
Γδιασφαλιζομένης ούτω της επ' αυτοφώρω διώξεως και αιρομένων 
δυνατών αμφισβητήσεων εν τη πράξει"), σύμφωνα με την οποία ο αρ
μόδιος εισαγγελέας των πλημμελειοδικών δικαιούται να εκδίδει (όταν 
συγχωρείται η προσωρινή κράτηση) ένταλμα συλλήψεως κατά του διω- 
κομένου δράστου, το οποίο δύναται να ανακαλεί ή να καταργεί.

Δ. Η σύλληψη στα επ' αυτοφώρω καταλαμβανόμενα πταί
σματα

Σε περίπτωση εγκλήματος που επισύρει αστυνομική ποινή και κατα
λαμβάνεται επ' αυτοφώρω, "επιτρέπεται” (δεν είναι, άρα, υποχρεωτικό) 
σε "κάθε αστυνομικό όργανο που έσπευσε" ή στον παρατυχόντα "ανα- 
κριτικό υπάλληλο" (όχι, επομένως, στον πολίτη) να συλλάβει το δράστη 
μόνο προς βεβαίωση της ταυτότητάς του ή προς άμεση εισαγωγή του 
σε δίκη (εφόσον είναι εφικτή). Ειδικότερα, αυτός που συνέλαβε το δρά
στη είναι υποχρεωμένος να τον οδηγήσει (χωρίς αναβολή):

αΙ "κατευθείαν στο πλησιέστερο αστυνομικό κατάστημα, όπου ε ξ ε 
τάζεται αμέσως", συντάσσεται έκθεση από τον συλλαβόντα ή από κάθε 
άλλο αστυνομικό υπάλληλο, βεβαιώνεται η ταυτότητά του και αφήνεται 
ελεύθερος ή

β) αμέσως στο δημόσιο κατήγορο, αν υπάρχει πταισματοδικείο το 
οποίο ε ίτε συνεδριάζει στον τόπο της συλλήψεως, ε ίτε  είναι δυνατό 
να συγκροτηθεί πάραυτα και να συνεδριάσει. Στην περίπτωση αυτή προ
σκομίζονται από τον συλλαβόντα οι σχετικές προς το αυτόφωρο πταί
σμα αποδείξεις και εισάγεται παραχρήμα σε δίκη.

Θα μπορούσε να παρατηρηθεί εδώ, ότι, εφ ' όσον και οι πταισματικές 
παραβάσεις συνιστούν εγκλήματα και ενόψει του ότι επισύρουν όχι πά
ντοτε κράτηση από μιας ημέρας μέχρις ενός μηνός, αλλά ορισμένες 
φορές και κράτηση μέχρι πέντε μηνών Ιοπότε στην ουσία πρόκειται 
περί πλημμελημάτων, αφού το ελάχιστο όριο στερητικής της ελευθε
ρίας ποινής με την οποία τιμωρούνται αυτά είναι φυλάκιση δέκα ημε
ρών), δεν δικαιολογείται πάντοτε διαφορετική δικονομική με
ταχε ίρ ισ ή  τους ως προς τη σύλληψη που στην περίπτωσή 
τους ούτε υποχρεωτική είναι για τα πολιτειακά όργανα, ούτε 
στον ιδιώτη επιτρέπεται.

Ε. Η σύλληψη στο πεδίο της "αστυνομικής ανακρίσεως"
Στο χώρο του ποινικού δικονομικού μας δικαίου απαντά ο θεσμός 

της "αστυνομικής ανακρίσεως", υπό την έννοια ότι κατά το στάδιο της 
προανακρίσεως αν επίκειται κίνδυνος από την αναβολή ή πρόκειται για 
αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι 
Ιπταισματοδίκες-ειρηνοδίκες, αστυνομικό προσωπικό, πρόεδρος ή 
γραμματέας της κοινότητας σε περίπτωση κωλύματος ή ελλείψεως αυ
τών, προϊστάμενοι των λιμενικών αρχών, κ.ά.) (ακόμη δε και οι ειδικοί 
ανακριτικοί υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και οι δασικοί για τα εγκλήμα
τα της ανακριτικής αρμοδιότητάς τους, κατά μία άποψη), είναι υπο
χρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι ανα
γκαίες (μεταξύ των οποίων και τη σύλληψη) προς βεβαίωση της πράξης 
και αποκάλυψη του πράξαντος, χωρίς προηγούμενη εισαγγελική παραγ
γελία. Οφείλουν, βεβαίως, να ειδοποιήσουν σχετικώς με το ταχύτερο 
μέσο τον αρμόδιο εισαγγελέα και του υποβάλλουν "χωρίς χρονοτριβή" 
τις συνταχθείσες εκθέσεις τους. Αυτός δε έχει το δικαίωμα να προβεί 
στην κίνηση της ποινικής διώξεως, ε ίτε  παραγγέλοντας προανάκριση ή 
κυρία ανάκριση, ε ίτε  εισάγοντας την υπόθεση στο ακροατήριο με α
πευθείας κλήση του κατηγορουμένου (άρθρο 243 παρ. 2 Κ.ΠΑ).

Οπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, με τον τρόπο αυτό παρέ
χονται στη διοικητική (και μάλιστα στην αστυνομική) αρχή, εξουσίες οι 
οποίες μπορούν πολύ εύκολα να διακυβεύσουν την προσωπική
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ασφάλεια του ατόμου, κυρίως στην περίπτωση που (χωρίς να πρό
κειται για αυτόφωρο έγκλημα) κρίνεται εκ μέρους της ότι τυχόν ανα
βολή στην επέμβασή της θα προκαλούσε κίνδυνο στο έργο της δι
καιοσύνης, η δε κρίση της είναι -ενδεχομένως- προϊόν ε ίτε  κακής ε- 
κτιμήσεως, ε ίτε  υπερβολικού υπηρεσιακού ζήλου και ο εισαγγελέας 
φρονεί ότι δεν υπάρχει λόγος να κινηθεί η ποινική δίωξη στη συγκε
κριμένη υπόθεση. Δεδομένου δε ότι οι αστυνομικές αυτές πράξεις 
δεν συνιστούν προανάκριση, αλλ' ανακριτική ενέργεια "τείνου- 
σαν εις την διασφάλισιν των αποδείξεων, μέχρις ου ο εισαγγελεύς" 
προβέί στην κίνησή της, το άτομο παραμένει ανυπεράσπιστο, μη δια
θέτοντας ένδικο βοήθημα προστασίας της προσωπικής ασφαλείας του, 
που μόνο δικαστής μπορεί να του εγγυηθεί. Η μόνη, ίσως, λύση θα ήταν 
αν αποκλειστικές αρμόδιοι προς διενέργεια μιας τέτοιας μορφής ανα- 
κριτικών πράξεων είχαν ορισθεί πταισματοδίκες ή ειρηνοδίκες, παρά 
τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί κάπως η ποινική καταστολή, δεδομένου 
ότι τα δικαστικά αυτά πρόσωπα ενεργούν κατά τρόπο που δεν συμβι
βάζεται πάντοτε προς την αστυνομική δράση.

ΣΤ. Η σύλληψη στα μη επ ' αυτοφώρω καταλαμβανόμενα ε 
γκλήματα

α) Οταν το έγκλημα δεν είναι αυτόφωρο, η σύλληψη του ατόμου 
προϋποθέτει:!) ένταλμα του ανακριτή, εκδιδόμενο μετά προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέως των πλημμελειοδικών ή ίί) βούλευμα 
του δικαστικού συμβουλίου των πλημμελειοδικών (και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συγχωρείται η προσωρινή κράτη
ση). Επίσης ίϋΐτο δικαστήριο αν κρίνει τον εαυτό του αναρμόδιο, δύναται 
να διατάξει τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου 
ivlo διευθύνων τη συζήτηση, αν φρονεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι ε- 
γερθείσες υπόνοιες ψευδορκίας του μόρτυρος ή ότι υπάρχουν ενδεί
ξεις πλαστογραφίας εναντίον ορισμένου προσώπου, διατόσσει τη σύλ
ληψη του ύποπτου και την παράδοσή του στον εισαγγελέα (άρθρο 276, 
120 παρ. 2, 315 ηαρ.3, 337 παρ. 2 και 338 παρ. 1 Κ.ΠΔ.Ι.

β) Ο δικονομικός νομοθέτης προκειμένου να διασφαλίσει τις ανα
γκαίες εγγυήσεις για την προστασία του ατόμου από τυχόν αυθαίρετες 
ενέργειες των εντεταλμένων τη σύλληψη αρχών, επιτάσει την "κατά 
τη στιγμή" της πραγματοποιήσεώς της "κοινοποίηση" του σχετικού ε 
ντάλματος, βουλεύματος ή αποφάσεως, προς την οποία εξομοιώνει και 
"την επίδειξη σ' αυτόν που συλλαμβόνεται του σχετικού μέρους του 
Δελτίου Εγκληματολογικών Αναζητήσεων ή της ειδικής εγκυκλίου για 
την αναζήτηση, όταν αυτά μνημονεύουν τα στοιχεία της ταυτότητας 
του προσώπου που διώκεται, τον αριθμό και την χρονολογία του βου
λεύματος ή του εντάλματος σύλληψης τον ανακριτή που το εξέδωσε 
και την αξιόποινη πράξη την οποία αφορούν κ.λπ.Ιόρθρο 276 παρ.1 
Κ.ΠΑΙ. Πλην όμως μετά την αντικατάσταση από το Σύνταγμα του 1975 
του όρου "κοινοποίηση" από τον όρο "επίδοση", ώ στε να αποκλείε
τα ι, "η έκδοση εντάλματος μετά τη σύλληψη προς κάλυψη δη
λαδή αυθαιρέτων συλλήψεων” (χωρίς να αποκλείεται να του επι- 
δοθεί και στο αστυνομικό κατάστημα, όπου θα οδηγηθεί μετά τη σύλ
ληψη), δεν νομιμοποιείται πια η σύλληψη με την απλή επίδειξη ή έστω 
και με την επίδοση των εν λόγω Δελτίου ή Εγκυκλίου.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί το  γεγονός, ότι η διατύπωση του ομι- 
λούντος περί προσαγωγής του συλληφθέντος στον αρμόδιο εισαγγε
λέα άρθρο 279 παρ. 1 εδ. α' Κ.ΠΔ είναι η ίδια με εκείνη του άρθρου 
5 παρ. 2 του προϊσχύσαντος Συντάγματος, την οποία πάλι επαναλαμβά
νει το άρθρο 6 παρ. 2 του ισχύοντος, με μόνη τη διαφορά ότι ο νεό
τερος συντακτικός νομοθέτης επιτάσσει την προσαγωγή του συλλη
φθέντος στον ανακριτή. Εχει γίνει όμως (και ορθώς, κατά τη γνώμη μαςΙ 
δεκτό, ότι: ίΐδεν υπάρχει επί του προκειμένου αντίφαση, δεδομένου ότι 
ακόμα και όταν συλλαμβόνεται ένα άτομο δυνάμει εντάλματος, στον

εισαγγελέα θα προσαχθεί, ως έχοντα κατά νόμο την επιμέλεια της ε- 
κτελέσεως των ενταλμάτων, αυτός δε θα τον παραπέμψει στον ανα
κριτή. ϋΐτο άρθρο 279 παρ. 1 εδ. α' Κ.ΠΑ δεν καθίσταται για το λόγο 
αυτό αντισυνταγματικό, λαμβανομένου υπόψη ότι η ταχεία με δικαστή 
εκκαθάριση της θέσεως του συλληφθέντος στην οποία απέβλεψε το 
Σύνταγμα, επιτυγχάνεται πλήρως και με την εν λόγω διάταξη του Κώ
δικα. Θα μπορούσε σε όλα αυτό να προστεθεί, το ότι στο σημείο αυτό 
ο συντακτικός νομοθέτης απέβλεψε στο συνήθως συμβαίνον της συλ- 
λήψεως με ανακριτικό ένταλμα. Δεν υφίσταται, όμως, θέμα ανακριτή, 
όταν π.χ. τη σύλληψη διατόσσει το δικαστικό συμβούλιο ή το δικα
στήριο, οπότε το λόγο έχει ο εισαγγελέας και μόνο.

Ζ. Η σύλληψη cni εκδόσεως
Στο πεδίο της εκδόσεως η σύλληψη του εκζητουμένου πραγματο

ποιείται ε ίτε με επιμέλεια του εισαγγελέως των εφετώ ν (μόλις παρα- 
λάβει τα σχετικά έγγραφα ο πρόεδρος εφετών, με ένταλμα το οποίο 
οφείλει να εκδόσει, χωρίς αναβολή), ε ίτε  κατ' εντολή του (δηλ. χωρίς 
ένταλμα), πριν ακόμη υποβληθεί η περί εκδόσεως αίτηση, βάσει αγγε
λίας η οποία διαβιβάζεται από τη δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή του 
εκζητούντος κρότους εφόσον υφίσταται επείγουσα ανάγκη (και μάλι
στα όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια φυγής του εκζητουμένου). Η προσω
ρινή αυτή σύλληψη ανακοινώνεται αυτοστιγμεί στον υπουργό της δι
καιοσύνης ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατάξει την απόλυση του συλ
ληφθέντος. Αν δε μέσα σε ένα το πολύ μήνα από τη σύλληψη δεν υ
ποβληθεί νομοτύπως η αίτηση εκδόσεως, ο εισαγγελέας εφετών δια- 
τόσσει την απόλυση του κρατηθέντος (άρθρο 436 επ. Κ.ΠΑ).

Η. Η σύλληψη στα πλαίσια του Στρατιωτικού Ποιν. Κώδικα
Ιδιαιτερότητες εμφανίζει η σύλληψη στα πλαίσια του Στρατιωτικού 

Ποινικού Δικαίου, η ρύθμιση της οποίας δεν τ ε λ ε ί σε αρμονική σχέ
ση με τ ις  περί προσωπικής ασφαλείας συνταγματικές διατά
ζ ε ις  δεδομένου ότι είναι δυνατό να διαταχθεί και από πρόσωπα τα 
οποία δεν ανήκουν στο σώμα της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Θ. Η βιαία προσαγωγή κατηγορουμένου, πραγματογνώμο- 
νος και μάρτυρος

Εκτός των περιπτώσεων συλλήψεως που έχουν προεκτεθεί, η προ
σωπική ασφάλεια του ατόμου με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του 
πραγματογνώμονος ή του μάρτυρος, ειδικότερα, προσβάλλεται -για 
σκοπούς πάντοτε της ποινικής δίκης- και με τη βιαία προσαγωγή τους 
η οποία δεν τελε ί όμως υπό τους περιορισμούς της συλλήψεως και 
εμφανίζεται ως ηπιότερο, σε σχέση με αυτή, μέτρο δικονομικού κατα
ναγκασμού, ε ίτε  κατά την προδικασία, ε ίτε  κατά την ακροαματική δια
δικασία.

I. Προσαγωγή μάρτυρος κατά την cn ' ακροατηρίου διαδικα
σία με απλή συνοδεία

Τέλος, το δικαστήριο "μπορεί ακόμα" (δηλ. χωρίς βιαία προσαγωγή) 
’να διατάξει σε κάθε περίπτωση την προσαγωγή” των μαρτύρων "με 
απλή συνοδεία", "σε εξαιρετικό επείγουσες περιστάσεις ή αν υπάρχουν 
λόγοι που δείχνουν ενδεχόμενη απροθυμία" τους "να εμφανισθούν" (άρ
θρο 353 παρ. 2 Κ.ΠΔ.Ι.

Ετσι, στη σειρά των διαφόρων δικονομικών μέτρων νομίμου περιο
ρισμού ή στερήσεως της ελευθερίας (δηλ. της συλλήψεως και της 
βιαίας προσαγωγής) προστίθεται η προσαγωγή με απλή συνοδεία, που 
είναι και το ολιγότερο καταναγκαστικό για το άτομο το οποίο καλείται 
να συμπράξει στην απονομή της δικαιοσύνης, θα αποτελούσε δε ευχής 
έργο να του έδινε προτεραιότητα, χρησιμοποιώντας τα λοιπά μόνο ως 

μέτρα έσχατης ανάγκης. □

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος: Προβληματισμοί σ χετικο ί με 
την κράτηση - Τελικές παρατηρήσεις.
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Η ΧΡΗΣΗ 
TOY INTERNET 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
το υ  Υπαστυνόμου Α ' Σ ήφ η  Καμπανάκη

To In te rne t βημιουργήθηκε από to v  στρατό τω ν Η.Π.Α. 
στην περίοδο του ψυχρού πολέμου 

για να συνδέσει με ασφάλεια  
το  πυραυλικό πυρηνικό οπλοστάσιο τω ν Η.Π.Α. 

Σιγά-σιγά, όμως, πέρασε στα χέρια της  ακαδημαϊκής κοινότη
τας, εξελ ίχ τη κε και απέκτησε μεγαλύτερη ευχρηατία.

To Internet είναι το όνομα για μια ομάδα πηγών πληροφοριών που 
είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο. Το εύρος αυτών των πηγών είναι 
τόσο μεγάλο που είναι πέρα από την αντίληψη ενός ανθρώπου. Δεν 
υπάρχει κανένας που μπορεί να γνωρίζει όλες τις πηγές του Internet 
ούτε έστω το μεγαλύτερο μέρος του. Τα στηρίγματα του Internet είναι 
τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι μόνο τα μέσα που μεταφέρουν 
τις πληροφορίες. Η ομορφιά και η χρησιμότητα του Internet βρίσκονται 
αποκλειστικά στις πληροφορίες. Ετσι το Intrnet είναι ο χώρος που εκα
τομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο δίνοσν καθημερινό ραντεβού, 
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες, ερωτούν και απαντούν, ψάχνουν 
πληροφορίες, ενημερώνονται για ποικίλα θέματα, συμμετέχουν σε συ
ζητήσεις και, γενικά, έχουν μια άμμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε θέ
μα τους ενδιαφέρει.

Και ενώ για πολλά χρόνια παρέμενε προνόμιο των ολίγων από την 
αρχή της δεκαετίας το '90 άρχισαν να το χρησιμοποιούν εκατομμύρια 
χρήστες με διαφορετικά ενδιαφέροντα και κουλτούρες, από φοιτητές 
και υπαλλήλους μέχρι διευθυντές εταιριών, καλλιτέχνες και μαθητές.

Σήμερα η δημιουργία των World - Wide - Web Ιή W W W) επιτρέπει 
την εύκολη χρήση του Internet, σε περιβάλλον υπερ-κειμένων (Hyper
texts) ή υπερ-μέσων (Hypermedia), σε άτομα που κατέχουν μόνο λίγες 
βασικές γνώσεις για τη χρήση των Windows Ισε αντίθεση με την απο
μνημόνευση πολλών και περίπλοκων εντολών που απαιτούνταν παλαιό- 
τεραΙ. Αποτέλεσμα είναι σήμερα να προστίθενται κάθε μήνα περίπου 
ένα εκατομμύριο νέοι χρήστες του Internet.

Η χρήση το υ  In te rn e t από την ασ τυνομ ία  σ ήμερα
Οι αστυνομίες διαφόρων πολιτειών των Η.ΠΑ. είναι πρωτοπόρες 

στον κόσμο στη χρήση του Internet για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών από τη μια πολιτεία στην άλλη ή από ένα τμήμα σε άλλο. 
Σήμερα πολλές αστυνομίες από διάφορες χώρες αξιοποιούν τις δυνα
τότητες που τους δίνονται από τη δικτύωσή τους στο Internet.

Από την εμπειρία του χρήστη, κατατάξαμε τη χρήση του Internet από 
την αστυνομία σε έξι διαφορετικές κατηγορίες.

1. Ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες από τη μια 

άκρη του κόσμου στην άλλη. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μερικών 
δευτερολέπτων μπορούν να μεταφερθούν όσες σελίδες κειμένου α

W P ^ >

παιτούνται αλλά και φωτογραφικό ή ακουστικό υλικό. Μέσω του ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου le - mail), λίστες συζητήσεων (mailing lists), και 
της μεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol ή FTP) σημαντικές πλη
ροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία.

Ετσι μπορούν να αποσταλούν πληροφορίες, τα αποτελέσματα και η 
πρόοδος ερευνών για υποθέσεις που απασχολούν την αστυνομία. Επί
σης γίνονται γνωστά αποτελέσματα ερευνών που αφορούν τις νέες 
εξελίξεις σε θέματα αστυνόμευσης και δίνονται οδηγίες για την εφαρ
μογή τους στην πράξη Ιπ.χ. τεχνικές έρευνας ναρκωτικών, μορφές διοί
κησης, η νέα μέθοδος "κοινωνικής αστυνόμευσης" I community polic
ing), νέος εξοπλισμός και τεχνολογία κλπΙ.

2. Η ανταλλαγή γενικών πληροφοριών με το κοινό.
Η αστυνομία μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει γνώμες, απόψεις 

αλλά και συμβουλές από την κοινότητα. Καθώς οι σύγχρονες τάσεις 
στην αστυνόμευση θέτουν στο κέντρο της διαδικασίας την ίδια την κοι
νότητα, η αστυνομία μπορεί μέσω του Internet να ρωτάει αλλά και να 
δέχεται αυθόρμητα τις γνώμες του κοινού που αστυνομεύει.

Μπορεί π.χ. να δεχτεί απόψεις σε ερωτήματα όπως:
Πώς μπορεί η αστυνομία να αντιμετωπίσει καλύτερα το έγ 

κλημα; Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τους αστυνομικούς 
με τους οποίους έρχονται καθημερινά σε επαφή κατά την ε 
κτέλεση του έργου τους; Θα βοηθούσαν ένα αστυνομικό που 
θα ζητούσε βοήθεια; Πού μ ε ιο ν εκ τε ί η αστυνομία και πώς 
μπορεί να βελτιω θεί; Πώς θα ήθελαν να ενερ γε ί η αστυνομία;

Πολλές είναι οι αστυνομίες στις Η.ΠΑ. που δίνουν τη δυνατότητα 
στον πολίτη - χρήστη του δικτύου τους να πει ελεύθερα την άποψή 
του έτσι ώστε να διαπιστώσουν τις ανάγκες της κοινότητας και να προ
σαρμόσουν ανάλογα την αστυνόμευση που προσφέρουν.
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3. Ανταλλαγή πληροφοριών με το  κοινό 
που αφορούν το  έγκλημα και την ασφάλεια.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της αστυνομίας 

για αναζήτηση πληροφοριών για σοβαρά ανεξιχνίαστα εγκλήματα, για 
χαμένα πρόσωπα, για κλαπέντα ή απωλεσθέντα αντικείμενα, παροχή 
πληροφοριών για μέτρα ασφαλείας κλπ. Με τον τρόπο αυτό φωτογρα
φίες χαμένων προσώπων ή κλαπέντων έργων τέχνης μπορούν να εμ
φανιστούν έγχρωμες σε οποιαδήποτε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
οποιοσδήποτε χώρας του κόσμου. Πολλές είναι οι αστυνομικές υπηρε
σίες στις Η.ΠΑ. που αναγγέλουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα σο
βαρά ανεξιχνίαστα εγκλήματα που έχουν συμβεί πρόσφατα στην πε
ριοχή τους και ζητούν τη συμβολή των πολιτών στην λύση τους προ- 
σφέροντας μάλιστα αμοιβή και απόλυτη μυστικότητα σε κάθε ένα που 
προσφέρει βοήθεια. Μέσα στο δίκτυο της αστυνομίας Icopnetl που βρί
σκεται σε διαθέτη Η/Υ (server) πανεπιστημίου των Η.ΠΑ. μπορούμε να 
δούμε αστυνομικές υπηρεσίες (π.χ. Niagara Regional Police Ser- 
vise, Maryland Police, South San Francisco Police Department) 
οι οποίες δίνουν οδηγίες πως οι πολίτες μπορούν να αποφύγουν να 
πέσουν θύματα διάρρηξης και ζητούν πληροφορίες για εικονιζόμενο 
ληστή τράπεζας όπως αυτός φαίνεται στο κλειστό κύκλωμα επιτήρη
σης την στιγμή που διαηρόττει τη ληστεία.

4. Απόκτηση πληροφοριών και αρχείων 
που αφορούν αστυνομικές τεχν ικές γενικό 
και νέες εξελ ίξε ις  σε θέματα αστυνόμευσης.
Με κατάλληλες εντολές (FTP) μπορούν να μεταφερθούν αρχεία (κεί

μενα, ήχος, εικόνα) από ένα Η/Υ μιας υπηρεσίας σε άλλο Η/Υ διαφορε
τικής υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο εύκολα μεταφέρονται κείμενα 
που ενημερώνουν το αστυνομικό προσωπικό για τις σύγχρονες εξελί
ξεις στην δουλειά τους.

Ο πιο αξιόλογος διαθέτης που έχει πέσει στην αντίληψή μας είναι

αυτός του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης των Η.ΠΑ. (National In
stitu te of Justice) όπου από την υπηρεσία του National Criminal 
Justice Reference Service μπορούν να αποκτηθούν πλήθος πληρο
φοριών που αφορούν την αστυνόμευση, τα ναρκωτικό, την εγκληματο
λογία, την παραβατικότητα ανηλίκων, τη σωφρονιστική, στατιστική ε 
γκλήματος και θυματολογία. Εδώ μπορούμε να βρούμε πλήθος ερευνη
τικών εργασιών και αναφορές για τις παραπάνω περιοχές. Σημαντικές 
είναι εδώ οι δημοσιεύσεις που υπάρχουν για τη θεωρία και την εφαρ
μογή της "κοινωνικής αστυνόμευσης", του προγράμματος εκπαίδευσης 
ενάντια στα ναρκωτικά (DARE) και των νέων τέσ τ ανίχνευσης ναρκωτι
κών ουσιών. Επίσης μπορεί να απαντηθεί κάθε ερώτηση του χρήστη 
που θα ζητήσει πληροφορίες στα θέματα που ερευνά το ινστιτούτο 
και να διαβάσει τα άρθρα του περιοδικού National Jnstiture o f Jus
tice Journal. Διαθέσιμος είναι και ο κατάλογος εκδόσεων του ινστι
τούτου και από τον οποίο γίνονται παραγγελίες online.

Εκτός του παραπάνω ινστιτούτου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς με χρήσιμες για τους αστυνομι
κούς πληροφορίες όπως:

α) το Δίκτυο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών για την Ποινική Δι
καιοσύνη (United Nations Criminal Justice Information Network), 

β) τη Διεθνή Επιτροπή για Τον Έλεγχο Των Ναρκωτικών 
(International Narcotics Control Board),

γ) την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήμα
τος και τη Δικαιοσύνη (United Nations Commission on Crime 
Prevention and Justice),

καθώς και σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες ή οργανισμούς των Η.ΠΑ. 
όπως:

a) FBI (με τη δυνατότητα απόκτησης ολόκληρων των άρθρων που 
δημοσιεύει κάθε μήνα η επιθεώρηση του FBI "FBI: Law Enforcement 
Bulletin"),
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Σύγχρονη Τεχνολογία

β| CIA (Central Intelligence Agency), 
γΙ DEA (Drug Ehforcement Administration),
61 Bureau o f Alcohol, Tobacco and Firearms, 
ε) National Law Enforcement Officers Right Center.
Εκτός όμως από κείμενα μπορούν να αποκτηθούν και προγράμματα 

Η/Υ που η χρησιμοποίησή τους κάνει το αστυνομικό έργο ευκολότερο 
αφαιρώντας αρκετό από τα καθημερινό προβλήματα που εμφανίζονται 
στο μάχιμο αστυνομικό. Χαρακτηριστική είναι η προσφορά του κέντρου 
πληροφοριών εγκλήματος (Criminal Information Center] του Ηνω
μένου Βασιλείου που προσφέρει ελεύθερα από το Internet, για μελέτη, 
το πρόγραμμα Η/Υ (software) που χρησιμοποιείται τώρα και εννιά χρόνια 
από την αστυνομία στην υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος.

5. Επαφή με τους "ειδικούς".
Ο αστυνομικός ο οποίος είναι υπεύθυνος σ'ένα τεχνικό ή άλλο ε- 

ξειδικευμένο τομέα της υπηρεσίας του επιθυμεί πολλές φορές τη 
βοήθεια συναδέλφων του που είναι ειδικοί ή έχουν πολύ καλή γνώση 
του αντικειμένου που ασχολείται. Συνήθως σε κάθε διαθέτη υπάρχει 
και ένα όνομα αστυνομικού ή ειδικού μαζί με την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση από τον οποίο μπορούμε να ζητήσουμε και τις πιο εξειδι- 
κευμένες πληροφορίες πάνω στο αντικείμενο στο οποίο εμφανίζεται 
ειδικός. Μπορούμε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με το διοικητή ενός 
αστυνομικού τμήματος για να μας δώσει λεπτομέρειες για το νέο πρό
γραμμα “κοινωνικής αστυνόμευσης" ή για το πρόγραμμα πρόληψης ε 
γκληματικότητας ανηλίκων που εφαρμόζει η υπηρεσία του. Επίσης ένας 
αστυνομικός της τροχαίας μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από έμπει
ρο χρήστη προγράμματος αναπαράστασης τροχαίου ατυχήματος α
τυχήματος έτσι ώστε να ενημερωθεί για την αγορά και τη χρήση τ έ 
τοιου λογισμικού. Παρόμοιες πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν για 
πλήθος προγραμμάτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί η αστυνομία όπως 
προγράμματα επεξεργασίας αποτυπωμάτων, φωτογραφιών, βάσεις δε
δομένων, έξυπνα συστήματα για έρευνες εγκλημάτων, εκπαιδευτικό 
προγράμματα κ.α.

Στην “περιοχή” του FBI μπορούμε να βρούμε τον ειδικό που θα μας 
λύσει απορίες σε θέματα που αφορούν εγκλήματα με τα κομπιούτερ 
καθώς και τον τρόπο και τις τεχνικές κατάσχεσης ηλεκτρονικών υπο

λογιστών και αξιοποίησης των αποθηκευμένων σ'αυτούς στοιχείων ώ
στε να είναι ικανό να χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις σε δικαστήριο.

6. Δημιουργία και βελτίωση σχέσεων
μεταξύ των αστυνομικών.
Στο Internet υπάρχουν λίστες συζητήσεων και Usenet groups δη- 

μιουργημένα από αστυνομικούς αλλά και ιδρύματα ή πανεπιστήμια που 
διατηρούν τμήματα εκπαίδευσης αστυνομικών όπου μπορεί κάποιος να 
συνομιλήσει με άλλους αστυνομικούς ή πρόσωπα που ενδιαφέρονται 
για την αστυνομία για κοινό θέματα και προβλήματα. Οι ανταλλαγές α
πόψεων μπορούν να βελτιώσουν το επαγγελματικό αλλά και προσωπικό 
επίπεδο των αστυνομικών κάτι που είναι ωφέλιμο και για τις αστυνομι
κές υπηρεσίες και την αστυνομική οικογένεια γενικότερα.

Αναπόφευκτα το “δίκτυο" εκτός απο τη συνηθισμένη χρήση του, 
χρησιμοποιείται από ανθρώπους για παράνομους σκοπούς. Είναι κοινό 
μυστικό σήμερα ότι το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί συχνό τις 
δυνατότητες του Internet για υποβοήθηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Ετσι στις Η.ΠΑ. οι αστυνομικοί σήμερα εκπαιδεύονται (στο Federal 
Law Enforcement Training Center) να είναι ικανοί να εντοπίζουν και 
να διώκουν το έγκλημα που χρησιμοποιεί τέτοια σύγχρονη τεχνολογία.

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η πρωταρχική ενστικτώδης 
ανάγκη των ανθρώπων για μεταξύ τους επικοινωνία, στις μέρες μας 
ξεπερνά πολλά εμπόδια και μας οδηγεί ολοένα πιο κοντό στο "παγκό
σμιο χωριό". Από αυτές τις αλλαγές δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη 
η αστυνομία εάν θέλει να συγχρονίζεται με τις απαιτήσεις των καιρών 
μας.

Οσα εκτίθενται παραπάνω δεν εξαντλούν παρά μόνο ένα απειροε
λάχιστο του θέματος και των μορφών χρησιμοποίησης του Internet από 
την αστυνομία. Τα πραγματικό όρια της χρήσης μπορούν να περιορι
στούν μόνο από τη φαντασία του καθενός μας και από το χρόνο που 

διαθέτει κανείς για περιήγηση μέσα στον "κυβερνοχώρο". □

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για πληροφορίες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αφορούν όσα εκτίθενται πσραπά- 

νω, οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με τον ιιπογράφοντα στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:

sifiskam a zeus.cc.ucr.gr και sifiskam a fortezza.cc.ucr.gr ή στο ΤΑ. Ρεθύμνου.
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θέλετε προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και τις καλύτερες τιμές; 

•  θέλετε εξυπηρέτηση και άνεση στις αγορές σας; 

θέλετε εγγύηση και σωστή πληροφόρηση;



Η Π ΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΚ Ω Ν  
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔ ΙΟ ΤΗΤΑ Τ Ο Υ  ΜΑΡΤΥΡΑ 

Ε Ν Ω Π ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ

το υ  B rian M a n a rin , Βοηθού Ε ισαγγελέα  του  Τορόντο

Η έναρξη της  ποινικής δ ίω ξης εναντίον ενός ατόμου, 
ύποπτου για τη  διάπραξη μιας εγκληματικής πράξης 

είνα ι πρώτιστα έργο αστυνομικών ενεργειών. 
Δεδομένου ό τι η αστυνομική έρευνα 

είνα ι η βάση της ποινικής δίωξης, 
η θεμελίω ση της  κατηγορίας πρέπει να σ τηρ ίξετα ι 

στη μαρτυρία τω ν αστυνομικών οργάνων 
που βεβαίωσαν την εγκληματική ενέργεια, 

ώ στε το  δικαστήριο να μπορέσει να αποφασίσει 
για την ορθότητα ή μη της  κατηγορίας.

Κατά συνέπεια, μόνο η μισή μάχη έχει κερδ ιθεί 
όταν ο φάκελλος μιας υπόθεσης φθάσει στον ανακριτή, 
η άλλη μισή δ ίνετα ι με την παρουσία τω ν αστυνομικών 

στο βήμα του μάρτυρα, ενώπιον του δικαστηρίου.
Το άρθρο αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσει 

τους Αστυνομικούς να ξεπεράσουν τ ις  δυσκολίες, 
που παρουσιόξονται κατά τη  διάρκεια της  καταθέσεώ ς τους.

Κάθε μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου αποτελεί μια ξεχωριστή 
εμπειρία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι υπερτιμούν 
την εμπειρία τους, με αποτέλεσμα να χάνονται υποθέσεις στο δικα
στήριο εξαιτίας της κακής προετοιμασίας ή παρουσίας τους.

Κλητευόμενος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, κάθε υπεύθυνος α
στυνομικός πρέπει πάντοτε να προσπαθεί να α'ναπαραστήσει στη μνήμη 
του το συγκεκριμένο περιστατικό, διαβάζοντας ίσως και τις σημειώσεις 
του, ώστε να προετοιμάσει κατά τον καλύτερο τρόπο την κατάθεσή 
του.

Πράγματι τίποτε δεν δυσχεραίνει περισσότερο στη λήψη μιας σω
στής δικαστικής απόφασης, από την εμφάνιση ενός αστυνομικού ατε- 
λώς προετοιμασμένου, ο οποίος φυλλομετράει τις σημειώσεις του στο 
βήμα του μάρτυρα, ή ο οποίος αντιφάσκει σε σχέση με την γραπτή 
κατάθεση, που είχε δώσει κατά το χρόνο της βεβαίωσης της συγκε
κριμένης πράξης.

Η κατάθεση ενός μάρτυρα, ο οποίος φαίνεται να αμφιβάλλει για τα 
περιστατικά είναι ελάχιστα πειστική. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό ο 
Αστυνομικός να είναι καλά προετοιμασμένος πριν την εμφάνισή του στο 
δικαστήριο, ώστε να μπορέσει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη.

Μετά την εμφάνισή του στο βήμα του μάρτυρα, ο Αστυνομικός μπο
ρεί να απευθύνεται στον Εισαγγελέα της έδρας -όταν είναι δυνατόν- ή 
σε κάποιο ανώτερο του, για να κριτικάρουν την μαρτυρία του και να 
του επισημάνουν τα αδύνατα σημεία της. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να 
μελετηθούν ώστε η μελλοντική παρουσία του να είναι αρτιότερη.

Ενας άλλος τρόπος εκμάθησης της ορθής μαρτυρικής κατάθεσης 
είναι -όποτε είναι δυνατόν- να παρευρίσκεται στις υποθέσεις άλλων 
συναδέλφων του, εμπειρότερων, ώστε να μαθαίνει από την τακτική 
τους.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η συμπεριφορά και η εξωτερική εμφάνιση του μάρτυρα Αστυνομι
κού πρέπει να ταιριάζει στο αξίωμά του και στη σημασία της περίστα
σης. Η εξωτερική εμφάνιση, όταν εμφανίζεται με στολή, θα πρέπει να 
είναι άψογη και, σε περίπτωση παρουσίας με πολιτική περιβολή, είναι 
προτιμότερη μια κλασική εμφάνιση.

Βεβαίως το δικαστήριο επιβάλλεται να επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
του περισσότερο στα τεκμήρια και τις αποδείξεις που αφορούν την 
υπόθεση και όχι στο χρώμα της γραβάτας του μάρτυρα ή στο σακκάκι 
του Αστυνομικού.

Επίσης ο τρόπος ομιλίας είναι πολύ σημαντικός. Ατομα που εμφανώς 
είναι επιρρεπείς σε κακή ή προκλητική συμπεριφορά δεν επηρεάζουν 
θετικά το δικαστήριο και κινδυνεύουν να βλάψουν τα συμφέροντα της 
υπόθεσης που πρέπει να είναι πάντοτε η απόδειξη της αλήθειας.

Πάντα είναι προτιμότερο να μιλούμε δυνατά και αργά, και να εκθέ
τουμε με σαφήνεια τις απόψεις μας. Πράγματι μια αδύνατη και ντρο
παλή φωνή δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο δικαστήριο και για μερικούς 
δικαστές σημαίνει ότι ο μάρτυρας προσπαθεί ή να κρύψει την αλήθεια 
ή δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

Τέλος θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του μάρ
τυρα και του συνήγορου - (δικηγόρου) εκτός των περιπτώσεων εκείνων 
κατά τις οποίες θα πρέπει να επιδειχθούν στο μάρτυρα πειστήρια ή 
τεκμήρια που αφορούν την υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση που ο συνήγορος υπερασπίσεως πλησιάζει τον 
μάρτυρα για άλλο λόγο, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί σαν ψυχολογική 
πίεση και καλό θα είναι, ο μάρτυρας ή ο άλλος συνήγορος (της πολιτικής 
αγωγής) να το υπογραμμίσει στον πρόεδρο του δικαστηρίου.
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Αν κάποιος μάρτυρας νομίζει ότι μπορεί να παρουσιάσει την κατά

θεση του γρήγορα για να αποχωρήσει θα πρέπει να ξέρει ότι η δι
καιοσύνη εργάζεται στους δικούς της ρυθμούς και τίποτε δεν μπορεί 
να το αλλάξει αυτό.

Οταν ο μάρτυρας Αστυνομικός τελειώσει την μαρτυρία του θα πρέ
πει να αποχωρήσει μετά την άδεια του δικαστηρίου - αργά και χωρίς 
να εκδηλώνει σημάδια ικανοποίησης ή απογοήτευσης και χωρίς να δίνει 
την εντύπωση ότι έχει προσωπικά οφέλη από την μαρτυρία του.

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Δεδομένου ότι οι Αστυνομικοί είναι επιφορτισμένοι με την πραγμα

τοποίηση της έρευνας, το δικαστήριο περιμένει μια συνέπεια από την 
πλευρά τους, όσον αφορά την σύνταξη των σημειώσεων τους και την 
τελική παρουσίαση της μαρτυρίας τους στο ακροατήριο.

Πράγματι οι καλά διαμορφωμένες σημειώσεις του Αστυνομικού μπο
ρούν να κάνουν πιο πειστική την αστυνομική μαρτυρία. Γενικά οι σημειώ
σεις χρησιμεύουν για να φρεσκάρουν την μνήμη του συντάκτη τους. 
Εάν κάποιες γραμμές θα μπορούσαν να ξαναζωντανέψουν την μνήμη 

| του μάρτυρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι'αυτό το σκοπό μετά την 
j άδεια του δικαστηρίου.

Μερικές φορές το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει στον μάρτυ
ρα να συμβουλευτεί τις σημειώσεις του αν δεν θυμάται ουσιαστικά πε
ριστατικά έως γεγονότα. Ο καναδός δικαστής Rene J. Marin υπογραμ
μίζει σχετικά με την χρήση των Αστυνομικών σημειώσεων:

"Ενας Αστυνομικός διαρκούσης της μαρτυρίας του μπορεί να "φρε
σκάρει” τη μνήμη του με τη βοήθεια σημειώσεων που έχει συντάξει 
μόνος του ή ακόμα και με την βοήθεια σημειώσεων άλλων. Βασικός 
λόγος της χρησιμοποίησης των σημειώσεων αυτών πρέπει να είναι ότι 
αυτές θα αφορούν σημαντικές λεπτομέρειες, που θα ήταν αδύνατο να 
θυμηθεί αλλοιώς, και πάντα με την άδεια του δικαστηρίου.
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ελλϊΧ Ε Ι & ^

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεακρ. 208), Αργυρουπόλη 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ τηλ.9939 732 - 9927 673 |

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

Μ ά χ η

unLok
i c h n o l o g y  ι 
t c h n l q u e s  5

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

To QUNLOK είναι μια εύχρηστη συσκευή που ελέγχεται 
από ενσωματωμένο υπολογιστή και ασφαλίζει την 
σκανδάλη του όπλου.

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

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

■8S&

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ο.ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 57, 105 51 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 32.49.344-32.44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR
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Οταν δύο Αστυνομικοί υποβάλλουν ερωτήσεις σε κάποιον μετά την 
διάπραξη μιας εγκληματικής πράξης και κρατούν σημειώσεις, είναι λο
γικό ότι μπορούν να ανταλλάσουν τις σημειώσεις τους ώστε να ε 
πιτύχουν την ακριβή απεικόνιση των γεγονότων στις σημειώσεις τους. 
Οταν ένας Αστυνομικός πεισθεί ότι οι σημειώσεις ενός συναδέλφου 
του είναι αρτιότερες θα πρέπει να τις αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για να ξαναζω
ντανεύσει τη μνήμη του".

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι οι σημειώσεις είναι πάντοτε 
χρήσιμες για να φρεσκάρουν τη μνήμη του μάρτυρα Αστυνομικού, η 
χρήση τους όμως, θα πρέπει να γίνεται πριν την κλήτευση του Αστυ
νομικού στο ακροατήριο. Ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν 
δέχεται τη χρησιμοποίηση σημειώσεων από το μάρτυρα, εκτός της πε
ρίπτωσης λογιστικών θεμάτων ή μετά από άδεια του δικαστηρίου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο συνήγορος 
μπορεί να προβάλλει ένσταση για την αναγκαιότητα της χρήσης των 
σημειώσεων από τον μάρτυρα Αστυνομικό ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ
Το πιο δυνατό όπλο στη διάθεση του συνηγόρου υπεράσπισης είναι 

το δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων στον μάρτυρα. Οι ερωτήσεις αυτές 
επιτρέπουν τη διευκρίνηση της αλήθειας, διότι δίνουν την ευκαιρία να 
αποκαλυφθούν οι μάρτυρες που δεν είναι αξιόπιστοι.

Υπάρχει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό στις ερωτήσεις του συνη
γόρου. Μ'αυτήν, ο συνήγορος προσπαθεί πάντα να προκαλέσει μια α
πάντηση από πλευράς του μάρτυρα συμφέρουσα για τα συμφέροντα 
του πελάτη του. Αυτός είναι και ο λόγος που η εύστοχη υποβολή ε 
ρωτήματος από τον συνήγορο, δεν είναι μόνον αποτέλεσμα στιγμιαίας 
έμπνευσης, αλλά συνήθως προϊόν προσεκτικής προετοιμασίας.

Ο μάρτυρας πρέπει να είναι προετοιμασμένος ικανοποιητικό για να 
απαντήσει σ' αυτές τις ερωτήσεις. Ενδεικτικό, παραθέτουμε ακόμα ο
ρισμένες χρήσιμες συμβουλές, που μπορούν σε κάθε περίπτωση να 
βοηθήσουν το μάρτυρα στην κατάθεσή του:

Α) Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ερώτηση πριν απαντήσετε.
Πρέπει να αποφεύγουμε να διακόπτουμε τον συνήγορο πριν ολο

κληρώσει το ερώτημά του. Ενεργώντας αντίθετα μπορεί να θεωρηθεί 
ότι ο μάρτυρας έχει προδικάσει την ερώτηση και αυτό μπορεί να ερ- 
μηνευθεί σαν ένα σημάδι ότι η απάντηση έχει προσαρμοσθεί στις α
παιτήσεις της υπόθεσης.

Β) Να κατανοείτε την ερώτηση πριν απαντήσετε.
Ο συνήγορος πρέπει να διαμορφώνει την ερώτηση με τρόπο ακριβή 

και σαφή. Ζητήστε από τον συνήγορο να επαναλόβει την ερώτηση που 
δεν κατανοήσατε επαρκώς, έτσι μάλιστα θα έχετε τον χρόνο και να 
προετοιμάσετε σωστό την απάντησή σας

Γ) Απαιτείτε να σας υποβάλλουν κάθε ερώτηση χωριστά και 
όχι όλες μαζί.

Εάν μια ερώτηση περιέχει περισσότερες υποερωτήσεις ο μάρτυρας 
συγκεντρώνεται στην πρώτη και την τελευταία και αυτό οδηγεί σε κακή 
απάντηση από μέρος του.

Δ) Περιμένετε πριν απαντήσετε σε μία ερώτηση.
Αυτό επιτρέπει στον Εισαγγελέα ή στον πρόεδρο του δικαστηρίου 

να κρίνει την ορθότητα ή μη της ερώτησης. Κάθε απάντηση σε μία ε 
ρώτηση για ένα γεγονός, θετική ή αρνητική, μπορεί να διαγραφεί αν ο 
πρόεδρος του δικαστηρίου κρίνει ότι δεν έπρεπε να τεθεί.
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E) Απαντήστε μόνο στο ερώτημα που σας τ ίθετα ι.
Εάν ένας μάρτυρας παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες από 

αυτές που του ζητήθηκαν. Περνώντας από το ένα θέμα στο άλλο ο 
μάρτυρας παρατείνει άσκοπα τις ερωτήσεις του συνηγόρου.

I) Αποφύγετε τ ις  υπερβολές.
Ενας μάρτυρας πρέπει να έχει την αίσθηση του χιούμορ και να το 

χρησιμοποιεί μέχρι εκε ί που η κατάσταση το επιτρέπει, αποφεύγοντας 

πάντοτε τις υπερβολές.

ΣΤ) Μην προσπαθείτε να μαντέψ ετε την απάντηση.
Ο μάρτυρας δεν πρέπει να φοβάται να δηλώσει ότι δεν γνωρίζει 

την απάντηση μιας ερώτησης ή δεν θυμάται ένα περιστατικό. Στο δι
καστήριο οι υποθέσεις δεν βοηθούν, μάλλον βλάπτουν περισσότερο.

ΙΑ) Μη δ ισ τάζετε να παραδεχθείτε το  λάθος σας.
Τα ανθρώπινα όντα κάνουν λάθη. Οταν ανακαλύψετε ένα λάθος σας 

μην διστάσετε να το παραδεχθείτε. Πολλές φορές οι συνέπειες μιας 
τέτοιας άρνησης είναι πολύ σοβαρές για την τύχη του μάρτυρα.

Ζ) Πρέπει να δ ίνετε ακριβείς απαντήσεις.
Οροι όπως: "πιθανώς...", "περίπου σίγουρος...", "θα μπορούσα να 

πω...', δεν έχουν καμμιά θέση στο δικαστήριο. Τέτοιες απαντήσεις μειώ
νουν την αποδεικτική ικανότητα του μάρτυρα.

Η) Πρέπει να ε ίσ τε  τ ίμ ιο ι στις απαντήσεις σας.
Προσωπικά συναισθήματα που αφορούν τον κατηγορούμενο ή τον 

συνήγορο δεν έχουν θέση στο δικαστήριο. Εάν σε ερώτημα που σας 
τέθηκε η απάντηση είναι συμφέρουσα για τον κατηγορούμενο, δεν πρέ
πει να διστάσετε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια αναγνω
ρίζεται και αυξάνει την αξιοπιστία του μάρτυρα.

Θ( Αποφεύγετε να επ ιτεθ ε ίτε  στον κατηγορούμενο.
Είναι απαράδεκτο να μιλάτε προσβλητικά για τον κατηγορούμενο 

διαρκούσης της διαδικασίας. Καθήκον του προέδρου του δικαστηρίου 
είναι να μην δέχεται τέτοιους χαρακτηρισμούς. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει ο συνήγορος να υπολείπεται πολύ σε κατάρτιση, για να αφήνει 
κάποιο μάρτυρα να προσβάλλει τον πελάτη του αντί να περιορίζεται σε 
πραγματικά περιστατικά.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Σ Τ Ο Λ Ε Σ

Α σ τυ ν ο μ ία ς *Α ερ ο ττο ρ ία ς *Σ τρ α το ύ *Ν α υ τ ικ ο ύ  
ΕΤΟΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ιι
Τώρα στα καταστήματα 
μας θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού,
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη (μεήχωρίς 
δικό σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105.115 26 ΑΘΗΝΑ (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047 Fax 6493 046

IB) Δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε το  ρόλο του συνήγορου υ
περάσπισης.

Ο ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης είναι δικονομικά θεμελιωμέ
νος και στόχος του είναι η υπεράσπιση του πελάτη του, παραθέτοντας 
κάθε στοιχείο ή απόδειξη που έχει στη διάθεση του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΛΛΑΤΑ
Ελπίζουμε ότι με αυτό το άρθρο θα βοηθήσουμε τον αστυνομικό ο 

οποίος θέλει να βελτιώσει την ικανότητα του σαν μάρτυρας. Η παρου
σίαση μιας μαρτυρικής κατάθεσης είναι ένα βαρύ καθήκον. Το δικα
στήριο και το ακροατήριο πολλές φορές περιμένει μια μαρτυρία “σοκ" 
από τον Αστυνομικό. Πολλοί μάρτυρες πιεζόμενοι από αυτή την ιδέα 
έχουν περιπέσει σε σφάλματα. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τέτοιες 
καταστάσεις είναι να προσέρχεστε στα δικαστήρια, αφού έχετε  προε

τοιμαστεί και μελετήσει προσεκτικά την υπόθεση. □

Μετάφραση απά το  περιοδικά Gazette της Καναδικής Αστυ
νομίας, σε ελεύθερη απάδοση απά τον Υπαστυνάμο Α ' Αλέξαν
δρο Δενέκο.

Γ. ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ - Α. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 41 & ΣΟΛΩΝΟΣ 

ΤΗΛ. 38 31 672 - 38 04 797 (FAX)

Αποκλειστικά τμήματα

ο

2 0  χ ρ ό ν ια
ιύμαστε με υποψ  
ραηωτικώ ν  σχοΛ

μες via παιδιά Ασι

ΙΕΝΑΡΞ Η ΘΕΡΙΝΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α Π 0 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η
Η παραδεισένια ομορφιά

Από τ ις  πλέον δημοφ ιλείς  τουρ ισ τικές  περιοχές της χώρας 
αλλά και της Ευρώπης, 

με άρτια τουρ ιστική  υποδομή και οργάνωση 
είνα ι και η Χαλκιδική.

Α δ ιάψ ευστος μάρτυρας οι χιλιάδες τω ν επισκεπτών, 
που κάθε καλοκαίρι την κατακλύζουν 

για να χαρούν τ ις  εκπληκτικές φυσ ικές ομορφ ιές της, 
μέσα σ' ένα ιδανικό συνδυασμό δάσους και θάλασσας, 

που τόσο απλόχερα της  χάρισε η φύση. 
Α τελ ε ίω τες  χρυσές αμμουδιές με διάφανα νερά, 

γραφ ικο ί κολπίσκοι κι ονειρεμένες παραλίες, 
αποτελούν αληθινή πρόκληση για τους λάτρεις  

της ελληνικής φύσης και του ελληνικού καλοκαιριού.

ΓΕΩ ΓΡΑΦ ΙΚΗ  ΘΕΣΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Η Χαλκιδική είναι ένας από τους Νομούς που αυγκροτούν το γεω

γραφικό διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας, με έκταση 3,25 τετρ. 
χιλ/τρα, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεγάλες αποστά
σεις, προς όλες τις κατευθύνσεις, ε ξ  αιτίας της ιδιόρρυθμης γεωμορ
φολογίας του, με την ύπαρξη τριών χερσονήσων (ποδιών) σε παράλληλη 
διάταξη: τη χερσόνησο του Αθω Ιή Αγιον Ορος) ανατολικό, τη χερσό
νησο της Σιθωνίας στο μέσο και τη χερσόνησο της Κασσάνδρας (ή Παλ- 
λήνης) δυτικό.

Ο Νομός Χαλκιδικής με πληθυσμό 80.000 κατοίκους, που το καλο
καίρι εκτοξεύεται στο 1.000.0001!) περίπου λόγω της τεράστιας προσέ
λευσης ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, έχει πρωτεύουσα τον 
Πολύγυρο (5.000 κότ.) και χωρίζεται σε δύο επαρχίες: την επαρχία Αρ- 
ναίας με πρωτεύουσα την Αρναία στο ανατολικό τμήμα, και την επαρχία 
Χαλκιδικής με πρωτεύουσα τον Πολύγυρο στο δυτικό τμήμα. Κυριότε- 
ρες πόλεις και κωμοπόλεις είναι τα Νέα Μουδανιό, η Αρναία, η Ορμύλια 
με το ξακουστό γυναικείο μοναστήρι, η Ιερισσός, η Κασσάνδρα, η Νέα 
Τριγλιά, η Ουρανούπολη (κάτω), ο Μαρμαράς, ο Αγιος Νικόλαος κ.α.

Η ιστορία της Χαλκιδικής, αρχίζει με τις πρώτες εγκαταστάσεις σ' 
αυτή Ελλήνων αποικων, στα μέσα του 8ου αιώνα π.χ. και το κτίσιμο πό- 
λεως, όπως η Σάνη, η Σόρτη, η Τορώνη, η Ποτίδαια, τα Στόγειρα, η Ο- 
λυνθος, η Ουρανούπολη κ.α. Μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από 
τους Τούρκους τον 15-16ο αιώνα, γίνεται καταφύγιο των Ελλήνων των 
άλλων τουρκοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας.

Δέκα χρόνια μετά την ένταξή της στο ελεύθερο ελληνικό κρότος 
δέχτηκε ένα μεγάλο αριθμό ελλήνων προσφύγων της Μικρός Ασίας, 
που έδωσαν νέα πνοή και ζωντάνια στον πληθυσμό της Χαλκιδικής.

Πλούσια είναι και η πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκιδικής. Στο Αρ
χαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, υπάρχουν ενδιαφέροντα εκθέματα α
πό αρχαία ελληνικό ευρήματα διαφόρων πόλεων της Χαλκιδικής, ενώ 
οι ανασκαφές στην 'ΟλυνΘο αποκόλυψαν ίχνη της αρχαίας πόλης, που 
ήταν σπουδαιότατη κατά τους κλασικούς χρόνους. Αρχαιολογικό 
ευρήματα υπάρχουν και στην αρχαία Ποτίδαια. Αξια αναφοράς είναι 
τα Στάγεφα, πατρίδα του Αριστοτέλη και το Σπήλαιο τω ν Πβτρα- 
λώνων, όπου βρέθηκε το κρανίο του "αρχάνθρωπου των Πετραλώνων".
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Παρουσίαση Υπηρεσία

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Γράφοντας για τη Χαλκιδική, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε για 

λίγο, στο "Περιβόλι της Παναγιάς" το Αγιο Ορος τη μοναδική αυτή μο
ναχική πολιτεία, που αποτελεί αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο τμήμα της 
ελληνικής πολιτείας και παγκόσμιο κόσμημα της Ορθοδοξίας. Στις 20 
μονές και τις 12 σκήτες του, όπου συρρέουν χιλιάδες προσκυνητές, 
από όλο τον κόσμο, για να θαυμάσουν τους μοναδικούς θησαυρούς της 
Χριστιανοσύνης και να γευθούν την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη σε ένα 
ασύλληπτης ομορφιάς περιβάλλον, που προκαλεί δέος και συγκίνηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Χαλκιδική αν και γενικό ορεινή περιοχή, έχει αναπτυγμένη γεωργία 

και κτηνοτροφία, με άφθονο ορυκτό πλούτο. Τα κυριότερα μεταλλεύμα
τα της χερσονήσου είναι ο σιδηροπυρίτης και το μαγγάνιο στην περιοχή 
του Μαντεμοχωρίου και ο λευκόλιθος σε διάφορα μέρη, δυτικό του 
Πολυγύρου. Το εύκρατο κλίμα, η καθαρή θάλασσα της, τα όμορφα δόση 
της, η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις 
καθιστούν τη Χαλκιδική πρόσφορο μέρος για παραθερισμό, με μεγάλα 
οικονομικό οφέλη από την αναπτυσσόμενη "βιομηχανία" του τουρισμού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σε μια κατ' εξοχήν τουριστική περιοχή, με πολλά προβλήματα αστυ

νομικής και τουριστικής υφής, σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει και 
η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση με τις υπηρεσίες της. Για τη δομή και 
το χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο Αστυνο
μικός Δ/ντής Χαλκιδικής κ. Παύλος Βασταρούχας τόνισε:

"Είναι γνωστό ότι ολόκληρος ο Νομός Χαλκιδικής, αποτελεί μια τ ε 
ράστια τουριστική ζώνη, με μεγάλο αριθμό εξοχικών κατοικιών, τουρι
στικών επιχειρήσεων (ξενοδοχειακά συγκροτήματα - καταστήματα υ
γειονομικού ενδιαφέροντος). Σαν επακόλουθο της μεγάλης αυτής του
ριστικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι η 
αύξηση των διαφόρων συμβάντων και η κάθε μορφής εγκληματικότητα, 
γεγονός που συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένη υπηρεσιακή απασχόληση 
του προσωπικού, δεδομένης και της ελλιπούς αστυνομικής δύναμης 
στο Νομό μας. Γι' αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της 
Διεύθυνσης με μόνιμο και όχι εποχιακό προσωπικό. Η ενίσχυσή μας με 
προσωπικό τους θερινούς μήνες, διευκολύνει κάπως την κατάσταση, 
έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι δεν λύνει αποτελεσματικό το πρόβλημα της
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αστυνόμευσης, γιατί οι ενισχυτικές δυνάμεις που έρχονται για I ή 2 
μήνες αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης και στέγασης, τα οποία, δυ
στυχώς, η Διεύθυνσή μας δεν μπορεί να επιλύσει λόγω ελλείψεως οι
κονομικών πόρων, επιπλέον δε, μη έχοντας γνώση των δεδομένων και 
των ιδιαιτεροτήτων του Νομού, δεν μπορούν να επιδείζουν το ανάλογο 
υπηρεσιακό ενδιαφέρον. Σε ένα κατ' εξοχήν τουριστικό νομό η εμφά
νιση και παράσταση της αστυνομίας θα πρέπει να είναι ανάλογη. Εδώ 
θα πρέπει να επισημάνω τη θετικότατη συμβολή της Τουριστικής αστυ
νομίας του Νομού, που με το άψογο και πολύγλωσσο προσωπικό της 
προσφέρει υπηρεσίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξυπηρετώντας και 
δίνοντας άμεση λύση, στο μέτρο του δυνατού, στα ποικίλα προβλήματα 
των παραθεριστών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς 
ΙΕ.Ο.Τ., Ενωση Ξενοδόχων κ.α) παρουσιάζοντας έτσι μια άλλη διάσταση 
του έργου της αστυνομίας και προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοι
νού, για την παράσταση, την εξυπηρέτηση και την ευγένεια του προ
σωπικού της".

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: “Η Α.Δ. Χαλκιδικής, με 39 συ
νολικές μάχιμες υπηρεσίες, από τις οποίες οι Π , είναι επιπέδου Αστυ
νομικού Τμήματος και οι 28 Αστυνομικού Σταθμού και Φυλακίου, αστυ
νομεύει το Νομό Χαλκιδικής και την αυτόνομη μοναστική πολιτεία του 
Αγίου Ορους.

Η διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση συ
νεδρίων, η άφιξη και παραμονή ημεδαπών και αλλοδαπών προσωπι
κοτήτων, η φρούρηση διαφόρων στόχων, ο έλεγχος της παραμονής 
διαμενόντων και απασχολουμένων εποχιακά αλλοδαπών από χώρες της 
πρώην Ανατ. Ευρώπης και Αλβανίας -πρόβλημα που επιδεινώνεται συ
νεχώς-, επιβάλλουν την κατάρτιση εξειδικευμένων σχεδίων αστυνομι
κών και τεχνικών μέσων.

Η υπηρεσία μας, με φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, παρά 
την έλλειψη αριθμού αστυνομικών, μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής, 
αντιμετωπίζει στο βαθμό του εφικτού τα παρουσιαζόμενα -τη θερινή 
κυρίως περίοδο- έντονα προβλήματα, τα βασικότερα των οποίων συνί- 
στανται σε:

α. κρούσματα κερδοσκοπίας αισχροκέρδειας σε βάρος των κατα
ναλωτών - τουριστών, εξαιτι'ας κυρίως της περιοδικής λειτουργίας της 
πλειοψηφίας των καταστημάτων, οι υπεύθυνοι των οποίων επιδιώκουν 
το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα

β. παράνομη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων

γ. παράνομη κατασκήνωση 
δ. ηχορρύπανση
ε. εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 
στ. διακίνηση ναρκωτικών και

ζ. σοβαρά τροχαία ατυχήματα λόγω τεράστιας αύξησης της κίνησης 
στο οδικό δίκτυο εθνικό και επαρχιακό, ιδία στην Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Νέων 
Μουδανίων κ.α.

Ολα τα παραπάνω σοβαρά αστυνομικά προβλήματα, θα καταστεί δυ
νατόν να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, μόνον όταν η 
δ/νσή μας, ενισχυθεί άμεσα με δύναμη μέσα και οικονομικούς πόρους



Παρουσίαση Υπηρεσίας

αναγκαίους για εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου για μεταστέγαση της Α
στυνομικής Διεύθυνσης, που εδώ και δεκαετίες στεγάζεται σε αισθη
τικά απαράδεκτο κτίριο, αλλά και για τη βελτίωση της κτιριακής υπο
δομής άλλων τμημάτων, θα πρέπει δε επιπροσθέτως, να γίνει ριζική 
αναδιάρθρωση της οργανικής δύναμης της Δ/νσης -όπου ήδη η συνο
λική υπάρχουσα υπολείπεται της οργανικής προβλεπομένης κατά σα
ράντα άτομα- με βάση τα νέα δεδομένα και κριτήρια που έχουν δια
μορφωθεί με παράλληλη συγχώνευση σταθμών και φυλακίων με τμήμα
τα, για το ενιαίο της διοίκηση και αποτελεσματικότητας, για την κάλυψη 
των πραγματικών αναγκών της Διεύθυνσής μας".

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η προσφορά και το έργο της Αστυνομίας στη Χαλκιδική είναι αναμ

φισβήτητα σημαντική, θα πρέπει δε να εκτιμηθεί από την πολιτεία με 
άμεση ενίσχυσή της σε προσωπικό, μέσα (αυτοκίνητα, ασύρματους κ.α.) 
και με σύγχρονο σύστημα επικοινωνίας και μηχανοργάνωσης των υπη
ρεσιών, ώστε να μην παραμένει θεατής των εξελίξεων της σύγχρονης 
αστυνομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά να εκτελεί την απο
στολή της, με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό. Ο

Παρουσίαση: Υπαστυνόμος Α ' Γεώργιος Λεκάκης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΙΝΕΣ

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

De Deo
Πρατήριο εργοστασίου Αλ. Παπαναστασίου 8 
Ν. Χαλκηδόνα Τηλ. 2531 206 -7 ·8

Υποκατάστημα Α ': "ΧΩΡΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑ.! Βουλής 7 
Σύνταγμα

Υποκατάστημα Β ': Αγίου Μελετίου 107 Αθήνα

Παρακαλώ
να μου στείλετε εντελώς 

δωρεάν τον νέο κατάλογο 
Ανοιξη-Καλοχαίρι ’95
Επώνυμο

Ονομα

Επάγγελμα

Διεύθυνση

DeDeo
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 
143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
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Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  B A N :
Μπορεί να κάνει 

πρόβλεψη σεισμών;
Μία τ ε χ ν ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  

τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς

το υ  Α στυνόμου Β ' Γεω ργ ίου  Δήμου,
Τεχν ικού  Τηλεπ ικο ινω νιώ ν κα ι Τηλεματικής

Εισαγωγή
0  σεισμός είναι ένα καταστροφικό φυσικό φαινόμενο, που πάντα 

εντυπωσιάζει και φοβίζει τους ανθρώπους, αφού κάθε φορά που συμ
βαίνει, τους θυμίζει τη μικρότητα και την αδυναμία τους μπροστά στις 
δυνάμεις της φύσης. Από την αρχαιότητα ακόμα είναι γνωστά μερικά 
πρόδρομα σημεία και ενδείξεις για επέλευση σεισμού στα αμέσως ε 
πόμενα λεπτά της ώρας, όπως συγκεκριμένη συμπεριφορά σκύλων, άλ
λων ζώων και πτηνών, θόλωση των πηγαίων υδάτων, μικροδονήσεις 
κ,λπ. Ολα αυτά τα πρόδρομα σημεία, όμως, δεν άφηναν σχεδόν κανένα 
χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για προστασία και αντιμετώπιση του 
φαινομένου στους ανθρώπους.

Με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιστήμης, δόθηκε τεράστια ώ
θηση σε όλες σχεδόν τις άλλες επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Μετεω
ρολογία, Διαστημική, Γεωλογία, Αρχαιολογία κ.λπ.Ι Για παράδειγμα, έγινε 
δυνατή η ακριβής πρόβλεψη καιρικών φαινομένων, η διάγνωση ασθε
νειών, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση κοιτασμάτων πετρελαίου ή άλλων 
ορυκτών από αέρος κ.λπ„ πράγματα που στο παρελθόν γίνονταν εμπει
ρικά, με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας και με χρονοβόρες και αντιοικο- 
νομικές διαδικασίες, ή που απλώς ήτο αδύνατο να γίνουν (πρόβλεψη 
καταιγίδας, ενδοσκόπηση ασθενούς με ηλεκτρονική μικροκάμερα κ.λπ). 
Οι ΓεωφυσικοίΧΣεισμολόγοι επιστήμονες χρησιμοποιούν παγκοσμίως 
σεισμογράφους για να καταγράφουν το επίκεντρο και το μέγεθος των 
σεισμών και υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερςΙ για στατιστικές με
λέτες και αναλύσεις (καταγραφή σεισμοπλήκτων ζωνών, στατιστικές 
μετασεισμικών ακολουθιών, "ταυτότητα" σεισμού, πιθανολογικές προ
βλέψεις διέγερσης σεισμικών ρηγμάτων κλπ.Ι

Πριν την εμφάνιση του συστήματος BAN, καμιά σκέψη ή ερευνητική 
ενέργεια δεν γίνονταν από τους καθ' επιστήμη αρμόδιους σεισμολό- 
γους προς την κατεύθυνση της πραγματικής πρόβλεψης των σεισμών, 
παγκοσμίως, αφού το πρόβλημα αυτό φάνταζε αδύνατο να επιλυθεί και 
συνεπώς η συμβολή της πολιτείας σε κάθε περίπτωση σεισμού περιο- 
ρζονταν και εξακολουθεί βεβαίως να περιορίζεται στην επί τόπου "ε
γκατάσταση σεισμογράφων", την οικονομική κ,λπ. ενίσχυση των σεισμο
παθών και στις βάσει στατιστικών στοιχείων συμπεριφοράς του συγκε
κριμένου ρήγματος, πιθανολογικές εκτιμήσεις των σεισμολόγων, 
συνήθως καθησυχαστικές για τον πληθυσμό.

Τα παγκοσμίως λιμνάζοντα ύδατα στο χώρο των σεισμολόγων, συ
ντάραξε η ανακάλυψη ενός τεχνικού συστήματος πρόβλεψης σεισμών 
από Ελληνες επιστήμονες (Βαρώτσος, Αλεξόπουλος και Νομικός), το ο
ποίο ονομάσθηκε BAN από τα αρχικά των επωνύμων των εφευρετών 
του και του οποίου την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σπουδαιότητα 
αναγνώρισαν κορυφαία πανεπιστήμια και ειδικές υπηρεσίες σε όλο τον 
κόσμο, πολλά δε τεχνολογικά προηγμένα κράτη εγκατέστησαν συ

στήματα BAN σε σεισμογενείς περιοχές (Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία κ.λπ.). 
Το παράδοξο στην υπόθεση αυτή είναι ότι η Ελληνική πολιτεία δεν έχει 
ακόμη πάρει επίσημη θέση για το σύστημα αυτό, τη στιγμή μάλιστα που 
Π χώρα μας είναι κατ εξοχήν σεισμογενής περιοχή, ενώ η "πολεμική" 
στάση των σεισμολόγων έναντι του συστήματος BAN προβληματίζει και 
αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη.

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BAN
Το ευρύ κοινό έχει κατά νου τη μόνιμη διαμάχη μεταξύ των σεισμο- 

λόγων και των εφευρετών του συστήματος πρόβλεψης σεισμών (ΒΑΝΙ, 
που μονοπωλεί την επικαιρότητα κάθε φορά που έχουμε σεισμό. Το 
κοινό επίσης, έχει μια ασαφή εικόνα για το BAN και τον τρόπο λειτουρ
γίας του, ασάφεια η οποία επιτείνεται με τη νέα θέση των σεισμολό- 
γων, ότι δηλαδή και αυτοί πλέον είναι σε θέση να προβλέψουν σεισμούς 
με τους σεισμογράφους.

Μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων γνωρίζει ότι το σύστημα BAN ανι- 
χνεύει ηλεκτρικό σήματα που προκαλούνται στην περιοχή, αρκετές η
μέρες ή μήνες πριν συμβεί ο σεισμός και ότι για τη λειτουργία του 
συστήματος αυτού είναι απαραίτητη η χρήση τηλεφωνικών γραμμών 
του ΟΤΕ. Οι εφευρέτες του συστήματος και ελάχιστοι άλλοι συνεργά
τες  τους επιστήμονες γνωρίζουν τον ακριβή τρόπο λειτουργίας των 
συστημάτων BAN. Κατά συνέπεια, εμείς που δεν γνωρίζουμε τον ακριβή 
τρόπο λειτουργίας του BAN, θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε με βάση 
τις θεμελιακές αρχές της ηλεκτρονικής επιστήμης, σε κάποια από τις 
οποίες αυτό (το σύστημα BAN) στηρίζει τη λειτουργία του και αναφέ- 
ροντας συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών, πιστεύουμε ότι θα 
δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το σύστημα πρόβλεψης σεισμών 
BAN.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Αν ξεβιδώσουμε το καπάκι μικροφώνου μιας συμβατικής τηλεφω
νικής συσκευής, θα πέσει στην παλάμη μας ένα μεταλλικό εξάρτημα 
σε σχήμα κώνου, που δε είναι άλλο από το μικρόφωνο τύπου "άνθρα- 
κος" της τηλεφωνικής μας συσκευής. Αν τώρα συνεχίσουμε την "εξε
ρεύνηση" του μικροφώνου αυτού (κάψας), παραβιάζοντας το περίβλημά 
του θα διαπιστώσουμε ότι το εσωτερικό του είναι γεμάτο με χιλιάδες 
κόκκους άνθρακος και τίποτε άλλο. Το υλικό αυτό των κόκκων άνθρακος 
είναι περιορισμένο ανάμεσα σε δύο μεταλλικές επιφάνειες, από τις ο
ποίες η μία είναι σταθερή και η άλλη έχει την δυνατότητα μικρής ελα
στικής κίνησης (εμπρός-πισω), ανάλογα με την πίεση του αέρα επί αυτής 
(ομιλίας, θορύβων ή φυσήματος προ αυτής).
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Οταν η "κινούμενη" αυτή μεταλλική επιφάνεια πάλλεται ΙδονείταιΙ από 

τα προσπίπτοντα ηχητικά κύματα, τό τε οι κόκκοι άνθρακος που βρίσκο
νται ανάμεσα σε αυτή και τη σταθερή μεταλλική επιφάνεια, κινούνται 
μέσα στον περιορισμένο χώρο, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται συνε
χώς η αντίσταση (ωμική) στα δύο άκρα του μικροφώνου και να επιτυγ
χάνεται έτσι ο σκοπός μας, δηλαδή η μετατροπή των ηχητικών κυμάτων 
της ανθρώπινης ομιλίας, των θορύβων, των ήχων των μουσικών οργά
νων κ.λη., σε ηλεκτρικά "σήματα" που είναι επιδεκτικά περαιτέρω ηλε
κτρονικής επεξεργασίας (ενίσχυσης, διαμόρφωσης, κ.λη.). Παρατη
ρούμε δηλαδή ότι στην περίπτωση του παραδείγματος μας,το κρίσιμο 
και ευαίσθητο υλικό είναι οι κόκκοι άνθρακος της τηλεφωνικής κάψας 
(σχήμα 1). Μεταφέροντας τώρα τα δεδομένα του παραδείγματος αυ
τού στην περίπτωση συσκευής πρόγνωσης σεισμών, θα διαπιστώσουμε 
ότι τη θέση του κρίσιμου υλικού της τηλεφωνικής κάψας θα πάρει η 
ίδια η γη (έδαφος και υπέδαφοςΙ, ενώ τη θέση των μεταλλικών επιφα
νειών της τηλεφωνικής κάψας θα πάρουν τα ηλεκτρόδια/αισθητήρες 
(σημεία αναφοράς) του συστήματος πρόγνωσης (σχήμα 1 α).

Αναλυτικότερα: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να αναπτύξουμε ένα Η
λεκτρονικό Σύστημα Έγκαιρης Πρόγνωσης Σεισμών (το οποίο ονομά
ζουμε Η.Σ.Ε.Π.Σ. για λόγους συντομογραφίας), στην περιοχή της Λειβα
διάς. Δεν έχουμε παρά να εγκαταστήσουμε έναν αριθμό αισθητήρων 
(ηλεκτροδίων χαλκού μήκους δύο μέτρων σε βάθος τριών μέτρων) ε 
ντός του εδάφους, περιφερειακά της πόλης και συγκεκριμένα στην Α
ταλάντη, στην Αμφίκλεια, στη Θήβα, στην Αράχωβα, στους Δελφούς 
κ,λπ., καθώς και μέσα στην πόλη του παραδείγματος μας. Στη συνέχεια 
συνδέουμε τους αισθητήρες αυτούς με ένα σύστημα οργάνων μέτρη
σης ωμικών αντιστάσεων, το οποίο υποστηρίζουμε με μια κατάλληλη 
υπολογιστική μηχανή. Η σύνδεση των αισθητήρων αυτών γίνεται με με
ταλλικές γραμμές Ικοινές τηλεφωνικές γραμμές), που είναι μόνιμα στη 
διάθεση του ΗΣΕΠΣ. Τέλος, μετρούμε την ωμική αντίσταση (ή την αγω- 
γιμότηταΙ που παρουσιάζει το έδαφος μεταξύ των σημείων που έχουμε 
εγκαταστήσει αισθητήρες, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Σ Χ Η Μ Α  1

(jxwKa 
χ ύ ρ α τ α

( φ ω η ί ,δ ό ρ ιι4 « )

MIVXIW pifiVS

«upo5inrns eca&i

-  κοκ«οι(»γή j^ c u c .)  ivSpa

'Κ ι ν η τ ή  U i i i W > ] ,  f|«\> ρ ι  W  H ii'X 6 ij THJ, V f lu l  lu V  χ χ κ ί ιχ ω ν  KuLeU uJ, 
r]«0 ηρο6πιι\Τ<»ν 61 p i l a i a W  u>UK^ aytiM afnj O
aupoiuOuiV 1*1 ωίψΛΙ «no gOOSH u  ±50 8 ptuxifi<lcnTa-S «61 6 
Φυαιιό w  u_ ^ιώριχά 'ίΛίραΐΛ.*:



Επιστημονικές ανακαλύψεις

Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε κατάσταση ηρεμίας 
του εδάφους Ιόχι κατά τη διάρκεια σεισμού ή περιόδου μετασεισμικών 
ακολουθιών). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών σε κατάσταση 
ηρεμίας του εδάφους της περιοχής του παραδείγματος μας, καταγρά
φονται στην υπολογιστική μηχανή και παραμένουν αμετάβλητα, ως α
πόλυτες τιμές ωμικής αντίστασης (π.χ. η ωμική αντίσταση που μετρήθη
κε σε κατάσταση ηρεμίας του εδάφους μεταξύ της Λειβαδιάς και των 
περιφερειακών αισθητήρων των γύρω περιοχών, είναι: 7.6 ΟΗΜ, 5.684 
ΟΗΜ, 8.761 ΟΗΜ, 9.234 ΟΗΜ κ.λπ.), όπως φ α ίνετα ι στο σχεδιά
γραμμα 2.

Οταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει διαταραχή στο υπέδαφος της 
περιοχής που ελέγχουμε με τους αισθητήρες, τό τε θα παρατηρήσουμε 
αμέσως μεταβολή στις τιμές της ωμικής αντίστασης, θετική ή αρνητική, 
σε σχέση με τις σταθερές τιμές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Δη
λαδή, η τιμή 7.6 θα γίνει 7.342, η τιμή 5.684 θα γίνει 4.893, η τιμή 8.761 
θα γίνει 9.008 και η τιμή 9.234 θα γίνει 9.280. Αυτό σημαίνει ότι στο 
υπέδαφος της υπό έλεγχο περιοχής γίνεται κάποια διεργασία που α- 
ναφέρεται σε ανεπαίσθητες κινήσεις πετρωμάτων και γεωλογικών πλα
κών, σε συμπιέσεις και αποηιέσεις γεωλογικών μαζών και πετρωμάτων 
και σε αλλαγή του ποσοστού υγρασίας αυτών και που είναι αδύνατο να 
ανιχνευθεί από σεισμογράφους στο πρώιμο αυτό στάδιο.

Ακριβώς αυτές οι διεργασίες αποτελούν τα πρόδρομα εκείνα ση
μεία που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες του συστήματος πρόγνω
σης σεισμών αρκετές ημέρες και μήνες ακόμη πριν την εκδήλωση του 
σεισμού στην περιοχή. Στην περίπτωση του παραδείγματος μας,τα πρό
δρομα αυτά σημεία ανιχνεύονται ως μεταβολή της ωμικής αντίστασης 
του υπεδάφους, η οποία αναπόφευκτα προκαλείται όταν έχουμε συ
μπίεση της γεωλογικής μάζας, ή αύξηση του ποσοστού υγρασίας της 
υπό έλεγχο γεωλογικής μάζας, που μεσολαβεί μεταξύ δύο τουλάχιστον 
αισθητήρων! ότι ακριβώς συμβαίνει και με τους κόκκους άνθρακος της 
τηλεφωνικής κάψας που προαναφέραμεΙ.

Εχοντας τώρα ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων εγκατεστημένο περι
μετρικά της υπό έλεγχο περιοχής και παίρνοντας συνεχή αναφορά με
ταβολών (θετικών, αρνητικών ή μηδενικών) από αυτούς, είναι πολύ εύκο
λο να προσδιορίσουμε το επίκεντρο των πλέον έντονων διεργασιών 
και συνεπώς το επίκεντρο του μέλλοντος να συμβεί σεισμού. Με το 
ίδιο σκεπτικό και με βάση την ταχύτητα και γενικά την πρόοδο των γεω
λογικών αυτών διεργασιών, είναι δυνατή η κατά προσέγγιση πρόβλεψη 
του χρόνου, κατά τον οποίο πρόκειται να εκδηλωθεί το κύριο φαινόμενο 
του σεισμού.

Στο παράδειγμά μας, θεωρούμε ότι τα "ηλεκτρικά σήματα" που ανι- 
χνεύει το ΗΣΕΠΣ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγκαιρης Πρόβλεψης Σεισμών) 
είναι η μεταβολή της ωμικής αντίστασης του υπεδάφους. Το σύστημα 
BAN είναι πολύ πιθανό να αξιοποιεί αυτά τα ωμικά ηλεκτρικά σήματα ή 
μια σειρά από άλλα, όπως ηλεκτρικά σήματα μεταβολής αγωγιμότητας, 
χωρητικότητας, διάδοσης κυμάτων κ.λπ., ή συνδυασμό αυτών. Πάντως, 
οποιοδήποτε είδος ηλεκτρικών σημάτων και να εκμεταλλεύεται το 
σύστημα BAN, είναι βέβαιο ότι αυτά τα σήματα παρουσιάζονται πολύ 
πριν τον κύριο σεισμό, είναι βέβαιο επίσης ότι ανιχνεύονται πολύ εύκο
λα από τους αισθητήρες και είναι απολύτως εμφανές ότι στη συγκε
κριμένη περιοχή θα έχουμε σεισμικό φαινόμενο, προσδιορισμένο κατά 
μεγάλη προσέγγιση ως προς το χρόνο και το μέγεθος.

Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΩΝ
Η πρόβλεψη σεισμών που είναι σε θέση να κάνουν οι σεισμολόγοι- 

βασίζεται σε στατιστικές αναλύσεις και ανάλογες πιθανολογικές ε 
κτιμήσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί αυτή σε καμμιά περίπτωση να 
είναι αξιόπιστη.

Η ηλεκτρονική συσκευή ΕΜ - 83 είναι ένας ανιχνευτής υπεδάφους 
και μπορεί να εντοπίσει πολύ εύκολα σπήλαια, μεγάλους όγκους μετάλ
λων κ.λπ. σε μεγάλα βάθη, μέχρι και διακόσια πόδια. Η  συμβολή του  
μηχανήματος αυτού, που χρησιμοποιεί παλμούς συχνοτήτων 100, 300 
ή  600 Ηζ, είναι τεράστια στην αρχαιολογική έρευνα Ιπ.χ. σ τον εντοπισμό 
θολωτών τάφων όπου δεν υπάρχει η κλασική "τούμπα" ή  "μαγούλα".

Εξ άλλου, θυμίζουμε εδώ ότι οι σεισμολόγοι της χώρας μας, όταν 
επιχειρούν πρόβλεψη σεισμού, χρησιμοποιούν πάντα στις φράσεις 
τους την διπλωματική έκφραση: "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΙΣΜΟΥ" και οι ε 
κτιμήσεις τους για το επίκεντρο, το μέγεθος και το χρόνο είναι μάλλον 
αόριστες, αφού στηρίζονται μόνο σε πιθανοθεωρίες.

Τελευταία, οι σεισμολόγοι διατείνονται ότι και αυτοί μπορούν να κά
νουν πρόβλεψη σεισμών, όπως και το BAN, ισχυριζόμενοι ότι το τελευ
ταίο (το BAN δηλαδή) δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εκμεταλλεύεται 
την ανίχνευση της διέγερσης ενός γνωστού ρήγματος ή σεισμικής ε 
στίας και να προβαίνει σε ανακοινώσεις και τηλεγραφήματα προς τις 
αρχές.

Μπορούν όμως οι σεισμολόγοι να κάνουν πραγματική πρόβλεψη σει
σμού; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, παρατίθενται δύο σενάρια.

Α ' ΣΕΝΑΡΙΟ: Εκδήλωση κύριου σεισμού με προσεισμούς.
Στο σενάριο αυτό διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτω

ση είναι να έχουμε διέγερση ενός ρήγματος και οι σεισμογράφοι να 
ανιχνεύουν μικροδονήσεις, αρκετές ώρες ή ημέρες πρίν την εκδήλωση 
του κυρίως σεισμού. Στην περίπτωση αυτή, οι σεισμολόγοι μιλούν για 
ενδεχόμενο σεισμό στην διεγερμένη περιοχή, δίνοντας ως πιθανό μέ
γεθος τον μέσο όρο των σεισμών που δίνουν τα στατιστικά τους στοι
χεία για την περιοχή και ως χρόνο ένα ανοικτό χρονικό διάστημα.

Η περίπτωση αυτή είναι η πλέον ευνοϊκή για τους σεισμολόγους, 
αλλά μάλλον σπάνια συμβαίνει να προηγούνται προσεισμοί και μικρο- 
δονήσεις ανιχνεύσιμες από τους σεισμογράφους αρκετές ώρες ή η
μέρες πριν από τον κύριο σεισμό, ώστε να τους δίνεται ο χρόνος να 
προβαίνουν σε εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Η δεύτερη περίπτωση (συμβαίνει συχνά) είναι να έχουμε έναν προ- 
σεισμό λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα πριν την εκδήλωση του κύριου σει
σμού. Στην περίπτωση αυτή, οι σεισμολόγοι είναι βέβαιοι για τη εκδήλω
ση σεισμού, αλλά πρακτικά δεν μπορούν να κάνουν ο,τιδήποτε, λόγω 
του ελάχιστου χρόνου που απομένει ως την εκδήλωση του κύριου φαι
νομένου. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού που αντιλαμβάνεται τον προσεισμό, προβλέπει ή πιθανολο
γεί ότι θα ακολουθήσει μεγαλύτερος σεισμός και αντιδρά αυτόματα.
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χωρίς την προειδοποίηση κανενός, βγαίνοντας στους δρόμους και τις 
πλατείες Ιη περίπτωση αυτή σεισμού με “προειδοποιητικό" προσεισμό, 
συνέβη πρόσφατα στα Γρεβενό και δικαιολογεί την ανυπαρξία θυμάτων 
μεταξύ του πληθυσμού, παρά τις μεγάλες υλικές καταστροφές).

Β' ΣΕΝΑΡΙΟ: Εκδήλωσή σεισμού 
χωρίς προσεισμούς ή μικροδονήσεις 
Στην περίπτωση αυτή, οι σεισμολόγοι, μη έχοντας καμμιό ένδειξη 

από τους σεισμογράφους τους, δεν είναι σε θέση να πρόξουν ο,τιδήπο- 
τε  και πάντοτε αιφνιδιάζονται από τις ανακοινώσεις και προβλέψεις 
του συστήματος BAN, το οποίο βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, με ο- 
ποιοδήποτε σενάριο και περίπτωση, αφού πάντα έχει την ικανότητα (λό
γω της αρχής λειτουργίας του) να ανιχνεύει τα πρόδρομα σημεία του 
σεισμού, αρκετό χρόνο πριν την εκδήλωση του φαινομένου, όπως πε- 
ριγράψαμε προηγουμένως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Από τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι το σύστημα 

BAN είναι ικανό να κάνει πρόβλεψη σεισμών με μεγάλη ακρίβεια, υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει άρτια ανεπτυγμένο δίκτυο αισθητήρων 
στην υπό έλεγχο περιοχή. Στην εκπλήρωση αυτής της βασικής προϋ
πόθεσης εμπλέκεται τρίτος παράγοντας (εκτός BAN), ο οποίος πρεπει 
να διαθέσει τηλεφωνικές γραμμές για την μεταφορά των σημάτων των 
αισθητήρων από τα συνήθως μακρυνά σημεία εγκατάστασής των,στο 
κέντρο ελέγχου BAN, αλλά και να κατασκευάσει νέες γραμμές όπου 
απαιτείται. Ο τρίτος αυτός παράγοντας δεν είναι άλλος από τον Ο.Τ.Ε., 
για τον οποίο, το σύστημα BAN αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την 
πλέον σημαντική κοινωνικο-οικονομική προσφορά, που αυτός μπορεί να 
δώσει στην πολιτεία, προσφέροντας δωρεάν χρήση όσων τηλεφωνικών 
γραμμών απαιτούνται στο αρμόδιο Υπουργείο, έστω και τώρα.

Το σύστημα BAN αργά ή γρήγορα θα αναγνωρισθεί και από την Ελ
ληνική πολιτεία και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς της ΙΟΑΣΠ, Υ
πουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. κ,λπ.). Στην περίπτωση 
αυτή, το δικό μας Υπουργείο πρέπει να είναι προετοιμασμένο και να 
έχει εκπονήσει σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης, αφού έτσι ή αλ
λιώς εμπλέκεται άμεσα με τα αποτελέσματα των σεισμών, ε ίτ ε  ως υ
πηρεσία διάσωσης, ε ίτε  ως υπηρεσία τάξης και ασφάλειας. Αυτή τη 
στιγμή δηλαδή,με δεδομένο ότι το σύστημα BAN αναγνωρίζεται και ε 
πισημοποιείται ως μέσο πρόβλεψης σεισμών από την πολιτεία, δεν υ
πάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την πρακτικοποίηση και αξιοποίηση της 
πρόβλεψης του σεισμού, που να αναφέρεται σε κρίσιμα στοιχεία όπως:

- Από ποιό προβλεπόμενο μέγεθος σεισμού της κλίμακας Ρίχτερ και 
άνω θα ενεργείται απομάκρυνση του πληθυσμού.

- Πώς θα γίνεται η απομάκρυνση του πληθυσμού.
- Πού θα εγκατασταθεί ο πληθυσμός και πως θα οργανωθεί διοικη

τικά ο χώρος εγκατάστασης.
- Με ποιά κριτήρια θα προεπιλεγούν οι χώροι εγκατάστασης και
- Με ποιά κριτήρια και διαδικασία θα επανέλθει ο πληθυσμός στην 

κατοικία και την εργασία του. Η εκπόνηση ενός τέτοιου σύνθετου σχε
δίου, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εργασίας πολλών συναρμο- 
δίων φορέων, οργανισμών κοινής οφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευσης/Α- 
ποχέτευσης. Τραπεζών κ.λπ.Ι και βεβαίως σεισμολόγων, πολιτικών μη
χανικών και άλλων.

Την πρωτοβουλία εκπόνησης ενός τέτοιου σχεδίου μπορεί να την 
αναλάβει το δικό μας Υπουργείο που εμπλέκεται άμεσα σε περιπτώσεις 
καταστροφικών σεισμών και ευρίσκεται μόνιμα κοντά στον πληθυσμό, 
ημέρα και νύχτα.Την πρωτοβουλία όμως για ξεκαθάρισμα της επίμαχης 
υπόθεσης BAN και σεισμολόγων πρέπει επιτέλους να την αναλάβει η 

πολιτεία στο σύνολό της, προς όφελος όλων. □
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Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί
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Η Ελληνική Φύση, σύμβολο στη μοναδικότητα της, συνθέτει ένα πα- 
νόρχαιο πολιτισμό με ένα αγέραστο βιότοπο. Στα ελληνικό βουνό, που 
κρατούν ζωντανό τα ίχνη μιας μυθικής πολιτείας θεών, η φύση απλώνει 
μια θαυμάσια βλάστηση και γεννά μια σπάνια πανίδα. Στις κατάφυτες 
κοιλάδες και τα ιερά ποτάμια, που και σήμερα κυλούν κρυστάλλινα, οι 
Ελληνες της αρχαιότητας "διέκριναν" τους θεούς τους να ζουν μέσα 
στις πηγές, τα δέντρα και τα ζώα. Στις μικρές πλούσιες πεδιάδες, τις 
καταπράσινες πλαγιές τους ήμερους λόφους, και τα φαράγγια και α
κόμα στις απόκρημνες ακτές, τις δαντελωτές παραλίες και τα αμέτρη
τα νησιά, οι Ελληνες λάτρεψαν το φως, το φυσικό κάλλος και την αρ
μονία σαν Θεότητες, στα πρόσωπα του Απόλλωνα, της Αρτέμιδας, του 
Ερμή και του Ποσειδώνα.

Ωστόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας δεν συνθέτουν μόνο 
τον μαγευτικό πίνακα της Ελληνικής φύσης-μήτρας του Ευρωπαϊκού 
πνεύματος και πολιτισμού, που την ιστόρησαν οι πρώτοι μεγάλοι Ελλη
νες της ποίησης, της σκέψης και της ιστορίας. Προσδιορίζουν και ένα 
φυσικό χώρο που βρίσκεται στην άρθρωση τριών ηπείρων, συνδυάζει 
όλες τις φυσικές εναλλαγές και ποικιλομορφίες του μεσογειακού το
πίου και που από τα αρχαιότερα χρόνια υπήρξε καταφύγιο πολλών φυ
τικών και ζωικών ειδών από την Ευρώπη την Ασία και την Αφρική.

Βέβαια, στην εποχή του Αχιλλέα ο ελληνικός φυσικός χώρος ήταν 
πιο δασωμένος, πιο υγρός, πιο άγριος. Ομως οι δυνάμεις της φύσης κι 
ο άνθρωπος που πέρασαν με τις χιλιετηρίδες άφησαν πάνω του τα ση
μάδια τους. Κλιματολογικές συνθήκες, απομόνωση και άλλοι φυσικοί λό
γοι, προκόλεσαν σοβαρές μεταβολές σε πολλά φυτικά και ζωικά είδη

και δημιούργησαν είδη και υποείδη ενδημικό στον Ελλαδικό χώρο.
Από αρκετούς αιώνες ερευνητές της ελληνικής χλωρίδας αναφέ

ρουν πως στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 6000 είδη, αριθμός με
γαλύτερος από την χλωρίδα της Γαλλίας, Ελβετίας και Βελγίου συνολικά, 
με έκταση της Ελλάδας ασύγκριτα μικρότερη από τις χώρες αυτές. 
Στην Ελλάδα επίσης υπαρχουν 600 περίπου είδη ενδημικών φυτών, α
ριθμός που δεν συναντάται σε καμμιά Ευρωπαϊκή Χώρα. Και σ' αυτούς 
τους αριθμούς πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον πολλά άλλα είδη, 
που έχουν εξαφανισθεί από το τέλος του 18ου αιώνα.

Από τον άλλοτε πλούσιο ζωικό κόσμο των θηλαστικών στις μέρες 
μας ελάχιστα έχουν απομείνει. Ο Ξενοφών αναφέρει ότι στα βουνό 
Παγγαιο, Μπέλλες, Ολυμπο και Πίνδο ζούσαν λέοντες. Ο Παυσανίας μι
λάει για αρκούδες που ζούσαν στην Πάρνηθα, 30χιλιόμετρα από την 
Αθήνα στα γύρω βουνά της οποίας πριν έναν αιώνα ζούσαν ακόμα ε 
λάφια, δορκάδες και αγριογούρουνα.

Κάποτε, οι χώροι που συναντούσε κανείς σπάνια φυτά και ζώα ήταν 
προσιτοί μόνο σε λίγους μελετητές της χλωρίδας και της πανίδας, σε 
ορειβάτες και σε χωρικούς που μάζευαν θεραπευτικά βότανα ή κυνη
γούσαν για την τροφή τους. Σήμερα, η ανθρώπινη δραστηριότητα με 
τους λαθεμένους στόχους ανάπτυξης, την κοντόφθαλμη πίστη στο α
μεσότατο κέρδος και τις θολές έννοιες περί ευημερίας, ανασκάπτει 
καταστροφικά το φυσικό χώρο, σπαταλό αλόγιστα πολύτιμους φυσι
κούς πόρους, τείνει να εξαφανίσει κάθε ρίζα ελληνικότητας του τόπου 
και να ισοπεδώσει κάθε προοπτική επιβίωσης της μακραίωνης φυσικής 
και ιστορικο-πολιτιστικής συνέχειας της πατρίδας μας. Σ' αυτό συμβάλ
λει άμεσα η άμετρη άγνοια και αδιαφορία των πολλών. Και η Ελληνική 
Φύση υποβαθμίζεται σταθερά και επικίνδυνα.

Είναι αναγκαία λοιπόν μια άμεση κινητοποίηση όλων μας τόσο προς 
την κατεύθυνση της προστασίας της φύσης όσο και προς κατεύθυνση
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της δημιουργίας οικολογικής συνείδησης, προϋπόθεση χωρίς την οποία 
οποιαδήποτε προσπάθεια είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη.

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί μια ισχυρή έπαλξη για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Τόσο το Σύνταγμα, στο άρθρο 24, 
όσο και το Κοινοτικό Δίκαιο κατοχυρώνουν την προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο της Επικράτειας μάλιστα 
έχει δεχτεί ότι το άρθρο 24 αποτελεί δεσμευτική επιταγή προς το νο- 
μοθέτη, τους διοικούντες και διοικουμένους και υπερισχύει του άρθρου 
17 για την προστασία της ιδιοκτησίας.

Αναμφίβολα η θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος γνωρίζει κάποια όρια, που καθορίζονται από την προ
στασία της ιδιοκτησίας και οικονομικής ελευθερίας και το δημόσιο συμ
φέρον. Η εξαιρετικά ρευστή έννοια του δημοσίου συμφέροντος παρέ
χει την ευκαιρία να κατανοηθεί η σημασία της δημιουργίας οικολογικής 
συνείδησης στους δικαστές. Ετσι, το δημόσιο συμφέρον δύσκολα μπο
ρεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετείται από την εγκατάσταση μονάδας πα
ραγωγής πυρηνικής ενέργειας, όταν παραμένουν οι ανεκμετάλλευτες 
για τη χώρα μας οι εξίσου αποδοτικές, φθηνές και ακίνδυνες ήπιες 
μορφές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αντιτίθεται στη σωστή ανάπτυ
ξη ή μάλλον αντιτίθεται στην ανάπτυξη εκείνη που έχει το χαρακτήρα 
της ληστείας των φυσικών πόρων Ιέχει το χαρακτήρα της "αρπαχτής"). 
Ανάπτυξη και προστασία μπορούν να συμβαδίσουν, αρκεί να ακο
λουθήσουν μια σωστή αξιολόγηση των φυσικών και ανθρωπογενών χα
ρακτηριστικών που προσφέρει μια περιοχή. Οσο για τα κριτήρια αυτά, 
πρέπει να συγκλίνουν προς το συλλογικό κι όχι το στενά ατομικό συμ
φέρον. Αντίθετα, με την αλλοίωση, υποβάθμιση και καταστροφή της φυ
σιογνωμίας των πόρων-αξιών αυτών, χάνονται και τα “μέσα", που αποτε

λούν το βασικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη μιας χώρας. Π
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5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ο φαύλος κύκλος που ονομάστηκε "σπιράλ" της  φ τώ χειας, του υπερπληθυσμού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, 

θ έτε ι σε κίνδυνο τη  διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τ ις  απόψεις της UNICEF.

Το "σπιράλ":
* Τα υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας οδηγούν τους γονείς 

σε αυξημένες γεννήσεις.

* Η έλλειψη συστημάτων ύδρευσης, καυσίμων και τεχνολογίας ε 
ξοικονόμησης εργασιακού χρόνου αυξάνουν την ανάγκη εργασίας των 
παιδιών.

* Η έλλειψη ασφάλειας για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους 
αυξάνει την ανάγκη για περισσότερα παιδιά.

* Η έλλειψη εκπαίδευσης σημαίνει λιγότερη συνειδητοποίηση των 
οφελών από τα κέντρα υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού.

* Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο μέλλον και στην ανθρώπινη παρέμ
βαση αποθαρρύνει τον προγραμματισμό - και τον οικογενειακό.

* Η χαμηλότερη θέση των γυναικών, συχνά συνδεδεμένη με τη φτώ
χεια, σημαίνει γυναίκες αμόρφωτες που γεννούν ανεξέλεγκτα.

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
* Ανεργία, χαμηλοί μισθοί, μείωση των οικονομικών οφελών.
* Αύξηση των ακτημόνων - ένα κομμάτι γης διαμελίζεται για να κλη

ροδοτηθεί στα πολλά παιδιά της οικογένειας.
* Υπερφόρτωση των κοινωνικών υπηρε

σιών, σχολείων, κέντρων υγείας και οικογε
νειακού προγραμματισμού και των συστημά
των ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
* Η δυσκολία αντιμετώπισης των καθημε

ρινών αναγκών σημαίνει βραχυπρόθεσμη εκ
μετάλλευση του περιβάλλοντος σε βάρος 
της μακροπρόθεσμης προστασίας.

* Ελλειψη περιβαλλοντικής γνώσης και συ- 
νειδητοποίησης των μακροπρόθεσμων επι
πτώσεων.

* Αύξηση της πίεσης στις οριακές περιοχές από υπερβολική καλ
λιέργεια, υλοτομία και βοσκή ζώων.

* Διάβρωση εδάφους, βούρκοι, πλημμύρες.
* Αυξημένη χρήση παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων, υδάτων για άρδευ

ση - αυξημένη αλμυρότητα υδάτων, μόλυνση υδάτων αλιείας.
* Μετανάστευση προς τις τενεκεδούπολεις, προβλήματα ύδρευσης 

και αποχέτευσης, βιομηχανικά απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση.
ΦΤΩΧΕΙΑ
* Διάβρωση εδάφους, υπεραλμυρότητα υδάτων και πλημμύρες προ- 

καλούν μειωμένες σοδειές, ανεργία, χαμηλό εισόδημα.
* Φτωχά νοικοκυριά, φτωχές υπηρεσίες, επιδεινούμενες ασθένειες 

και χαμηλή παραγωγικότητα.
ΑΣΤΑΘΕΙΑ
* Παρεμπόδιση της δημοκρατίας, καταστολή, αυταρχισμός.
* Διοχέτευση οικονομικών πόρων στο στρατό.
* Αποθάρρυνση επενδύσεων, χαμηλός τουρισμός κ.ά.
* Διάλυση στους τομείς της υγείας και της παιδείας.
* Εξαφάνιση εμπορικών και οικονομικών ευκαιριών.
* Χρήση εθνικής και διεθνούς βοήθειας για αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών.
* Κοινωνική διαίρεση.
* Πολιτικές αναταραχές.

* Πρόσφυγες, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Ενα παράδειγμα για να κατανοηθεί το  φαινόμενο είνα ι το
εξής: Η υπερεκμετάλλευση της γης σε συνδυασμό με τη διάβρωση και 
την ερημοποίηση επιφέρουν μικρότερες αποδόσεις στις καλλιεργούμε
νες εκτάσεις με συνέπεια μικρότερα εισοδήματα κυρίως για τους φτω
χούς, επιδεινώνοντας το πρόβλημα της φτώχειας. Η φτώχεια στις οι
κογένειες μεγαλώνει τη θνησιμότητα και αυξάνει την ανάγκη να κάνουν 
περισσότερα παιδιά, ώστε κάποια απ'αυτά να επιζήσουν, γεγονός που 
με τη σειρά του αυξάνει τον πληθυσμό. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί 
αυξημένη ζήτηση και υπερεκμετάλλευση της γης επιδεινώνοντας το 
περιβάλλον και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Το φαινόμενο του "σπιράλ" δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες, πολι
τική αναταραχή, κύματα προσφύγων και σε τελευταία ανάλυση αστά
θεια. Αυτή με τη σειρά της αυξάνει την ανάγκη των εξοπλισμών απο- 
κόπτοντας πόρους από την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες.

Ενα δεύτερο παράδειγμα: Η έλλειψη νερού και ενέργειας (καυ
σίμων) αυξάνει επίσης μεταξύ των άλλων την ανάγκη των οικογενειών 
του αναπτυσσόμενου κόσμου να κάνουν περισσότερα παιδιά για να 

βοηθούν στα χωράφια και το σπίτι, κουβαλώ
ντας νερό ή ξύλα από πολύ μακριά, ωθώντας 
τον παγκόμιο πλυθυσμό προς τα πάνω. Ο υ
περπληθυσμός με τη σειρά του δημιουργεί 
πόλεις μαμούθ με τις "τενεκεδούπολεις" των 
φτωχών με σοβαρές επιπτώσεις στο περι
βάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και ανατρο
φοδοτεί τη φτώχεια θέτοντας πάλι σε λει
τουργία το "σπιράλ".

Η UNICEF προτείνει με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την ανά
γκη να αλλάξουν οι κανόνες και οι πρακτικές 

στο παγκόσμιο εμπόριο, τη διεθνή βοήθεια προς τις τρ ίτες χώρες, το 
χρέος, τις επενδύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
με τρόπο που να επιτρέπουν ατούς φτωχούς να κερδίζουν τη  
ζωή τους και το μέλλον τους.

Επιπλέον, υποστηρίζει η UNICEF, πρέπει να γίνει μια καινούργια προ
σπάθεια να καταπολεμηθούν τα χειρότερα συμπτώματα της φτώχειας 
που ενισχύουν το "σπιράλ". Εξαφανίζοντας τις κυριότερες ασθένειες, 
μειώνοντας δραστικά την παιδική θνησιμότητα, εξασφαλίζοντας καθα
ρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής στις μικρές κοινότητες, παρέχο
ντας τουλάχιστον βασική εκπαίδευση σε κάθε παιδί προωθώντας τον 
οικογενειακό προγραμματισμό θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να 
ξεφύγουν από τη φτώχεια, να μειώσουν τις πολύ μεγάλες οικογένειες 
ώστε να μειωθούν οι καταστροφικές πιέσεις προς το περιβάλλον.

Η UNICEF υπολογίζει το επιπλέον κόστος αυτών των αλλαγών σε 25 
δισεκατομμύρια το χρόνο, περίπου το ένα χιλιοστό του ετήσιου προϊό
ντος της παγκόσμιας οικονομίας. Αργά ή γρήγορα θα γίνει κατανοητό 
ότι η φτώχεια, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και ο υπερπληθυσμός με 
τη συνδυασμένη δράση τους θα μεταφραστούν οπωσδήποτε σε διε
θνή αστάθεια και τροχοπέδη κάθε προσπάθειας εκδημοκρατισμού. Η 
ιδέα της βασικής περιβαλλοντικής φροντίδας χρησιμοποιείται σε κάθε 
πρόγραμμα της UNICEF μαζί με την ενθάρρυνση της κοινοτικής συμμε
τοχής και την εκπαίδευση στην υγειινή, απαραίτητες βάσεις για την ε 

πίτευξη των στόχων στην υγεία, τη διατροφή και την εκπαίδευση. □
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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη του Δαίδαλου και του Ικαρου.

Κρήτη τω ν Μ ινω ίκών βάζων και τω ν περίφημων τοιχογραφιώ ν.
Κρήτη αστραφτερή και αστροφώ τιστη, με τ ις  μαύρες και φ ουρφ ουλω τές βράκες και το  μαντήλι με τ ις  φ ράντζες . 

Κρήτη ερωτική, με τη  θάλασσα, τα  βράχια και τ ' απαυγάζοντα υψίπεδα.
Κρήτη του ψημένου κρασιού και της  στιφάδας του τσίπουρου.

Κρήτη ξενύχτισσα, Κρήτη τω ν πολυήμερων φαγοποτιών κάτω απ' τα  αμέτρητα άστρα.
Κρήτη του μάραθου και του φρέσκου βασιλικού. Κρήτη ζαλιστική, Κρήτη του πυρρίχιου χορού.

Κρήτη του Ελ Γκρέκο, του Κορνάρου, του Καζαντζάκη και του Πρεβελάκη.
Κρήτη του Διγενή και Κρήτη ζεστή σαν φ ιλ ί.

Κρήτη που έχε ις  ορθάνοιχτη πάντα την πόρτα σου σε Δύση και Ανατολή. Κρήτη που δεν τελ ε ιώ νε ις  ποτέ. 
Κρήτη το  όνειρο, όπου μπορεί να πετάει κανείς. Κρήτη το  "Ν ησ ί τω ν Θαυμάτων".

ΧΑΝΙΑ
Η περιοχή κατοικήθηκε την Νεολιθική εποχή πριν από το 6500 

π.Χ., ήταν ηυκνοκατοικημένη κατά τη Μινωϊκή εποχή, ενώ σημα
ντική ανάπτυξη σημειώθηκε σε αρκετές πόλεις της κατά την Ελ
ληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή έω ς και την επικράτηση των Αράβων 
ΤΟ 824.

Την περίοδο της Βενετοκρατίας η πόλη απέκτησε ισχυρές οχυ
ρώσεις και πολεοδομική οργάνωση σύμφωνα με τα Βενετσάνικα 
πρότυπα. Το 1645 κατακτήθηκε από τους Τούρκους, εκτός από την πε
ριοχή των Σφακίων που διατήρησε την αυτονομία της.

Τα Χανιά που κατέχουν τη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς βρίσκονται 
στη δυτική πλευρά του νησιού.

Η παλιά πόλη των Χανιών εντυπωσιάζει με τις μεσαιωνικές πινελιές 
και αποτελεί πόλο έλξης για τους χιλιάδες τουρίστες.
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Αξιοθέατα:
Από την παλιά πόλη ακολουθώντας την παραλιακή λεωφόρο ανατο

λικό πλάι στη θάλασσα, στο σημείο που αρχίζει το Ακρωτήρι, φτά
νουμε στο όμορφο προάστιο Χαλέπα. Είναι χτισμένο πάνω σ' ένα λόφο 
και κατά την περίοδο που η Κρήτη ήταν ανεξάρτητη Π898-1912Ι βρί
σκονταν εκε ί τα κυβερνητικά κτίρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το νεο- 
κλασσικό σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου στην ομώνυμη πλατεία με 
το άγαλμά του καθώς και η εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής 
που χτίστηκε το 1903.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στην ενετική εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου, και στα εκθέματά του περιλαμβάνει ενδιαφέροντα 
ευρήματα από την περιφέρεια των Χανιών και τη δυτική Κρήτη, όπως 
κεραμικά, ειδώλια, αγάλματα, παλιά νομίσματα, επιγραφές και παλιά ό
πλα.

Το Ιστορικό Μουσείο βρίσκεται Νότια του Δημοτικού κήπου και 
στεγάζει πλουσιότατη συλλογή σχετική με την ιστορία του νησιού και 
τη λαογραφική συλλογή. Είναι το δεύτερο σε μέγεθος αρχείο μετά τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Το Ναυτικό Μουσείο στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται στην 
προκυμαία του λιμανιού και τα εκθέματά του είναι συνδεδεμένα με την 
ιστορία του νησιού. Στο Νομό Χανίων σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια 
των τειχών τριών σποδαιοτέρων αρχαίων πόλεων της Δυτική Κρήτης, 
της Απτέρας, της Πολυρρήνιας και της Φαλάσαρνας.

Σε απόσταση τεσσάρων μόλις χιλιομέτρων από την πόλη των Χανίων 
βρίσκεται το γραφικό χωριό Μουρνιές που χτίστηκε το 10ο αιώνα και 
στο οποίο σώζεται το σπίτι που γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και 
το οποίο έχει μετατραπεί σε Μουσείο.

Δεκάξι χιλιόμετρα από τα Χανιά βρίσκεται ο ηρωικός Θέρισος, όπου 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος κήρυξε την επανάσταση κατά του καθεστώτος 
του πρίγκιπα Γεωργίου προετοιμάζοντας την Ενωση με την Ελλάδα.

Ακρωτήρι Κυδωνίας. Ανατολικά των Χανίων και σε απόσταση 15 
χλμ. υψώνεται η χερσόνησος που ονομάζεται ακρωτήρι. Εκεί στον ι
στορικό λόφο υψώθηκε η Ελληνική σημαία το 1913 και ευρίσκονται και 
οι τάφοι των Βανιζέληδων.

Οροπέδιο Ομαλού, Φαράγγι Σαμαριάς, Αγία Ρουμέλη.
Δυτικά των Χανίων και σε απόσταση 39 χλμ. ευρίσκεται σε υψόμε

τρο 1200 μ. το φημισμένο και χιλιοτραγουδισμένο οροπέδιο του Ομα
λού, που αποτέλεσε το φρούριο των επαναστατών σ' όλους τους α
γώνες της Κρήτης. Το οροπέδιο έχει διάμετρο 4 χλμ. και τρεις εισό
δους: από τους Λάκκους, την Αγία Ειρήνη και την Αγία Ρουμέλη. Το ψη
λότερο σημείο του είναι στη θέση ξυλόσκαλο 11227 μ.Ι που είναι και η 
είσοδος στο φαράγγι της Σαμαριάς (αριστερά) το οποίο έχει μήκος 
18 χλμ. και είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Το πλάτος του κυμαίνεται 
από 150 μ. έως 3 μ. Εχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός για την προστασία 
της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Στη διαδρομή του φαραγγιού συνα
ντά ο επισκέπτης το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και τα ακατοίκητα 
χωριά Σαμαριά και παλιά Αγία Ρουμέλη. Η έξοδος από το φαράγγι 
είναι στο Λυβικό πέλαγος όπου είναι το νέο χωριό Αγία Ρουμέλη, χτι
σμένο στα ερείπια της αρχαίας Τάρρας.

Από παραλίες στις βόρειες ακτές ξεχωρίζει η παραλία που αρχίζει 
λίγο έξω από την πόλη (δυτικά) και καταλήγει κοντά στο Κολυμπάρι, στο 
δυτικό άκρο του Νομού, η αμμουδιά της Φαλάσαρνας και νοτιότερα το 
Λαφονήσι, ο Σταυρός στο Ακρωτήρι και η Αλμυρίδα στα Ανατολικά της 
Σούδας. Στα νότια του Νομού, ξεχωρίζουν οι παραλίες της Σούγιας, 
Παλαιοχώρας, Λουτρού και Φραγκοκάστελλου (κάτωΙ.

Χρήσιμα τηλέφω να
Αστυνομία: 0821-24.477, EOT: 26.426, Ολυμπιακή Αεροπορία: 

27.701/3, Λιμεναρχείο: 89.240 ΙΣουδαςΙ.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 6 8  - Ιούνιος 1 9 9 5



Αφιέρωμα: Καλοκαίρι 1995
ΡΕΘΥΜΝΟ

Η περιοχή του Ρέθυμνου κατοικήθηκε από την προϊστορική εποχή, 
γνώρισε ανάπτυξη τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. τότε άκμασε η αρχαία πόλη 
Ρέθυμνο, στη θέση όπου αργότερα δημιουργήθηκε η πόλη του 
Ρέθυμνου, έδρα της ομώνυμης επαρχίας την περίοδο της Βενετοκρα-
τίας.

Παρά τις ισχυρές οχυρώσεις που είχε γνώρισε συνεχείς επιδρομές. 
Υποδουλώθηκε στους Τούρκους το 1646 από τους οποίους απελευθε
ρώθηκε το 1913.

Αξιοθέατα:
Η πανέμορφη πρωτεύουσα Ρέθυμνο, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες 

με τα αξιοθέατα που την κοσμούν. Από αυτό ξεχωρίζουν το φρούριο 
Φ ορτέτζα στο λόφο Παλαιόκαστρο, η Λότζια, η Κρήνη Ριμόντι που
στολίζεται με εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχεία και ο διάκοσμος του 
Αγίου Φραγκίσκου.

Ιτη  Βενετσάνικη "Λότζα" στεγάζεται μουσείο που περιέχει αξιό
λογα αρχαιολογικό ευρήματα απ' όλο το Νομό Ρεθύμνης καθώς και 
σπουδαιότατη νομισματική συλλογή.

Κοντό στις βόρειες υπώρειες του Ψηλορείτη, 44 χλμ. από το Ρέθυ
μνο, κοντά στο χωριό Αζός, έχουν εντοπιστεί ερείπια Κυκλώπειων τε ι
χών, υστερομινωϊκά όστρακα, αρχαϊκά λείψανα και άλλα υπολείμματα 
της αρχαίας πόλης Αξός ή Οαξός.

Σε κοσμοαγάπητο θέρετρο έχει εξελιχθεί η Αγία Γαλήνη. Τα στοι
χεία που προσελκύουν τους επισκέπτες είναι οι όμορφες ακρογιαλιές 
στα αριστερά του μικρού λιμανιού της, στον Αγιο Γεώργιο και στον Αγιο 

Παύλο.
Αλλο ένα παραθεριστικό κέντρο με μεγάλα ξενοδοχεία, αμμουδε

ρές παραλίες και κέντρα διασκέδασης είναι το Αδελε Εδώ θα δείτε 
το σπίτι του Κωνσταντή Γιαμπουδάκη που ανατίναξε το Αρκάδι.

Στο κατάφυτο χωριό Αμάρι βρίσκεται η Μονή Ασωμάτων, που είναι 
αφιερωμένη στους Ταξιάρχες.

Τα Ανώγειο, πέρα από την τεράστια συμβολή τους στην αντίσταση 
κατά των Τούρκων και των Γερμανών εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα με 
την πιστή τήρηση της παράδοσης σε όλες τις εκδηλώσεις των κατοί
κων. Το χωριό αποτελεί σημείο εκκίνησης γαι το Ιδαίο Αντρο και τον 
Ψηλορείτη. Το Ιδαίο Αντρο είναι σπήλαιο στο οποίο λέγεται ότι μεγά
λωσε ο Δίας.

Σε σύμβολο ελευθερίας αυτοθυσίας και παλικαριάς έχει υψωθεί η 
Μονή Αρκαδίου ΙδεξιάΙ, που βρίσκεται 22 χλμ. νοτιοανατολικά από το 
Ρέθυμνο. Εδώ ο στρατός του Μουσταφά Πασά το 1866 πολιορκούσε 
επί δύο μέρες πολεμιστές χωρικούς, γυναικόπαιδα που είχαν κλει
σ τε ί στη Μονή. Οταν το μοναστήρι κυριεύθηκε όλοι πήραν την η- 
ρωϊκή απόφαση, μετά από προτροπή του ηγούμενου Γαβριήλ, να α
νατινάξουν την πυριδαταποθήκη και να δώσουν τιμημένο τέλος στη 
ζωή τους.

Στο χωριό Κοτορέ, θα μείνετε έκθαμβοι από το θέαμα που προ
σφέρει το φαράγγι του Κουρταλιώτη. Γυμνές πλαγιές γεμάτες 
τρύπες και σπηλιές στις οποίες μπαίνει ο αέρας και δημιουργεί 
παράξενους ήχους, ενώ στο βάθος ο ομώνυμος ποταμός κυλά 
αμέριμνος μέχρι τη θάλασσα στην Πρέβελη (δεύτερη από πάνωΙ. 
Εδώ υπάρχει και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τ ις  πέντε πη
γές του Κουρταλιώτη, που συνθέτουν μια εκπληκτική εικόνα.

Ομορφες ακρογιαλιές για κολύμπι θα συναντήσετε και στο 
Μπαλί, καθώς και στις παραλίες του Κόρακα και Πολύριζου και 
φυσικά στον Αγιο Παύλο (κάτω) στο Λυβικό Πέλαγος..

Χρήσιμα τηλέφωνα
Αστυνομία: 0831-28.156, EOT: 29.148, Ολυμπιακή Αεροπορία: 22.257, 

Αιμεναρχείο: 22.276
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Αφιέρωμα: Καλοκαίρι 1995
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Οι πρώτες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ηράκλειου τοποθε
τούνται στη Νεολιθική Εποχή. Η σημαντικότερη ακμή σημειώνεται την 
περίοδο του ΜΙνωϊκού πολιτισμού κατά την οποία αναπτύσσονται αξιο- 
λογότατα κέντρα, με γνωστότερα την Κνωσό, τη Φαιστό και τα Μάλια. 
Η παρακμή της περιοχής σημειώθηκε μετά τον 6ο αιώνα π. X, ενώ την 
περίοδο της Ρωμαϊκής κατάκτησης πρωτεύουσα του νησιού έγινε η 
Γόρτυνα. Κατά την Μινωϊκή εποχή στη θέση της σημερινής πόλης υπήρ
χε ένα μικρό λιμάνι το οποίο ανήκε στην Κνωσό. Οι Ελληνες στην κάθοδό 
τους το ονόμασαν Ηράκλεια. Μνημείο της Βενετοκρατίας είναι ο περί
βολος των τειχών με επτά προμαχώνες και τέσσερις πόρτες. Ο ψη
λότερος προμαχώνας ήταν του Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται και ο τά 
φος του Καζαντζάκη.

Αξιοθέατα:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι από τα σημαντι

κότερα της Ελλάδας και περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα ευρήματα του Μι- 
νωϊκού πολιτισμού: κεραμική, λιθογραφία, μικρογλυπτική, χρυσοχοΐα, με
ταλλοτεχνία, τις θαυμάσιες τοιχογραφίες από τα μεγάλα και μικρό α
νάκτορα, τις πλούσιες επαύλεις και τέλος τη μοναδική λίθινη σαρκοφά
γο της Αγίας Τριάδας.

Το Ιστορικό Μουσείο περιέχει εκθέματα Βυζαντινής, Ενετικής και 
Τούρκικης περιόδου, καθώς και ιστορικό ντοκουμέντα από τη νεότερη 
Κρητική ιστορία, καθώς και μια πλούσια λαογραφική συλλογή από τοπι
κές στολές, υφαντό, ξυλόγλυπτα και κεντήματα.

Κνωσός
Το πιο αξιόλογο σημείο της Κρήτης είναι η Κνωσός (φωτογραφία 

αριστερό], το μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο εντυπωσιακό από τα Μι- 
νωϊκά ανάκτορα. Τα ερείπια της πρωτεύουσας του Μινωϊκού βασιλείου 
περιλαμβάνουν το ανάκτορο του Μίνωα, τα σπίτια των αξιωματούχων 
και ιερέων, τα σπίτια των απλών ανθρώπων και τα νεκροταφεία που 
έθαβαν τους νεκρούς τους.

Φαιστός
Νοτιοδυτικό του Ηρακλείου και σ' απόσταση 63 χλμ. βρίσκονται τα 

ερείπια του ανακτόρου της Φαιστού (φωτογραφία αριστερό], δεύτερου 
σε σπουδαιότητα ανακτορικού κέντρου της Μινωϊκής Κρήτης. Ηταν έ 
δρα του μυθικού Ροδόμανθη και αποτελούσε κι αυτό το ανάκτορο τον 
πυρήνα μιας πόλης που κατοικείτο από τη Νεολιθική Εποχή. Η αρχιτε
κτονική διάταξη του ανακτόρου είναι ίδια με της Κνωσού, ο τοιχογρα- 
φικός διάκοσμος όμως ήταν πιο φτωχός απ' αυτόν της Κνωσού.

Μάλια
Τρία χιλιόμετρα μακριά από το ομώνυμο παραθεριστικό κέντρο, οι 

ανασκαφές έφεραν οτο φως ανάκτορο παρόμοιο με αυτό της Κνωσού 
και Φαιστού. Εδώ βασίλεψε η δυναστεία του Σαρπηδόνα, αδελφού του 
Μίνωα και του Ροδόμανθη.

Αγία Πελαγία
Πολύ κόσμο συγκεντρώνει η Αγία Πελαγία (φωτογραφία αριστερά!. 

Στην περιοχή ανακαλύφθηκαν οικοδομήματα και αντικείμενα Μινωϊκής 
και Ελληνιστικής περιόδου. Εχει οργανωμένη παραλία και πολλά κέντρα 
για διασκέδαση.

Γόρτυνα
Νότια του Ηρακλείου και σε απόσταση 46 χλμ. βρίσκονται τα ερείπια 

της Γόρτυνας, πόλης που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στη Ρωμαϊκή πε
ρίοδο. Εδώ βρέθηκαν σε επιγραφή οι νόμοι της Γόρτυνας γραμμένοι 
στη δωρική διάλεκτο και ανάγονται στον 6ο αιώνα π.Χ. για τους οποίους 
μιλάει με θαυμασμό ο Πλάτων στους Νόμους του.

Στη Γόρτυνα υπάρχει εκκλησία τρίκλιτη Βασιλική (6ος αι. μ.Χ) αφιε
ρωμένη στον Αγιο Τίτο, ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του Χριστια
νισμού στην Κρήτη.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 7 0  - Ιούνιος 1 9 9 5



Αφιέρωμα: Καλοκαίρι 1995

Αξιοθέατο του χωριού Αρκαλοχώρι αποτελεί το Μινωϊκό οπήλαιο 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως τόπος λατρείας από το 2.500 π.Χ. Στολίδι 
του χωριού Α σ ίτες  αποτελεί το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του 
Γοργολαϊνη. Το παλιό και πολύπαθο μοναστήρι της Κοίμησης της Θεο
τόκου της Παλιανής, συναντάμε στο χωριό Βενεράτο. Στο Φ όδελε ο 
επισκέπτης θα αντικρύσει το σπίτι που γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο.

Ο κολυμβητής έχει τη δυνατότητα να χαρεί απέραντες ακρογιαλιές 
με καθαρή θάλασσα, στην Αγία Π ελαγ ία , στα περίφημα Μάταλα 
(δεξιά), σ τους Καλούς Λ ιμένες, σ τη  Ιτα λ ίδ α , στα Μάλλια κ.α..

Χρήσιμα τη λέφ ω να
Αστυνομία: 081-283.190, EOT: 228.203, Ολυμπιακή Αεροπορία: 

229.191, Λιμεναρχείο: 226.073

ΛΑΣΙΘΙ
Η περιοχή κατοικήθηκε κατά τη Νεολιθική Εποχή και παρουσίασε με

γάλη ανάπτυξη την περίοδο του Μινωϊκού πολιτισμού. Σημαντική υπήρξε 
η συμβολή της στην επανάσταση του 1866-1869, κατά την οποία το 
οροπέδιο του Λασιθίου ήταν το κέντρο των επαναστατών της ανατο
λικής και της κεντρικής Κρήτης.

Ο Αγιος Νικόλαος (φωτογραφία δεξιά), πρωτεύουσα του Νομού, 
είναι χτισμένος στη θέση όπου στην αρχαιότητα υπήρχε η πολίχνη Λα- 
τώ. Χαρακτηριστικό του είναι η λίμνη "Βουλισμένη" ή "Ξεπατω μέ
νη", όπου ο θρύλος θέλει την Αθηνά και την Αρτεμη να κάνουν το μπάνιο τους.

Αξιοθέατα:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από την Ανατο

λική Κρήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλούσια ευρήματα 
της προανακτορικής περιόδου, που προέρχονται από το  παραθαλάσ
σιο ν εκ ρ ο τα φ ε ίο  τη ς  Αγίας Φ ω τιάς κοντά στη Σητεία, το συνοικι
σμό της Μ ύρτου Ιεράπ ετρας και το ν εκ ρ ο τα φ ε ίο  του Μόχλου.

Το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος (φωτογραφία δεξιάΙ με 
5.000 φοίνικες συναντά ο επισκέπτης στο Βάι, όπου σύμφωνα με την 
παράδοση φύτρωσε από τους πυρήνες (κουκούτσιαΙ των χουρμάδων 
που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι οι οποίοι είχαν αγκυροβολήσει εκεί. 
Στην ίδια περίπου πόλη που βρισκόταν η αρχαία πόλη Ολούντα βρίσκεται 
σήμερα η γραφική Ελούντα με τους επτά οικισμούς, ένα θαυμάσιο θέ
ρετρο με υπέροχη παραλία, παγκόσμια γνωστό. Στην είσοδο του κόλ
που της Ελούντας βρίσκεται το νησάκι Σπιναλόγκα (φωτογραφία κάτω].

Νοτιοανατολικά του Αγίου Νικολάου και σε απόσταση 19 χλμ. βρί
σκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Γουρνιών όπου ανακαλύφθηκαν 
ερείπια Μινωϊκής πόλης που μοιάζει με την Πομπηία. Ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει και ο αρχαιολογικός χώρος της Ιτανού, μια από τις σπου
δαιότερες και ακρότατες πόλεις της Δωρικής Κρήτης την οποία ανα
φέρουν επίσης ο Ηρόδοτος και ο Στέφανος Βυζάντιος, καθώς επίσης 
και η Μονή Τόπλου που είναι αφιερωμένη στην Παναγία και χτίστηκε 
τον 15ο αιώνα. Στο Μινωϊκό οικισμό που ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία 
Ρουσόλακκος ανακαλύφθηκε και το περιώνυμο Ιερό του Δικταίου Δία.

Σε έκταση 25.000 στρεμμάτων καρποφόρας γής, εκτείνεται το ο
ροπέδιο Λασιθίου με 11 Κοινότητες και 18 οικισμούς και με πρωτεύου
σα το Τζερμιάδο, όπου ανακαλύφθηκαν νεολιθικοί τάφοι και απέχει 49 

χιλιόμετρα από τον Αγιο Νικόλαο.
Εκτός από τα αξιοθέατα ο Νομός στολίζεται με πευκοδάση και πα

ν έ μ ο ρ φ ε ς  α κ ρ ο γ ια λ ιές : Μ ακρύς Γιαλός, Παχιά Αμμος, Αγία 
Φ ω τιά , Πανεμ ίδ ι, Κάτω  Ζάκρο και Κούτσουρό.

Χρήσιμα τη λέφ ω να
Αστυνομία: 0841-22.251. EOT: 22.357, Ολυμπιακή Αεροπορία: 22.034, 

Λιμεναρχείο: 2.312. α

Επιμέλεια: Α νθ/μο ι Κων. Καραγιάννης - Κων. Κατσινούλας

Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 7 1 Αστυνομική Επιθεώρηση



Αφιέρωμα: Καλοκαίρι 1995

Ή λ ι ο ς  κ α ι  Θ ά λ α σ σ α :  
Φ ί λ ο ι  ή ε χ θ ρ ο ί ;

Καλοκαίρι, ήλιος και θάλασσα πάνε μαζί.
Ολοι χο ξέρουμε: ο ήλιος και η θαλασσα μας χαρίζουν 

ευχαρίστηση γ ια τ ί αυξάνουν την αποδοτικότητά μας 
και τ ις  δυνάμεις αντίστασης του οργανισμού μας 

ενάντια  σ τις  ασθένειες.
Ξέρουμε, όμως, επίσης, ό τι η πολλή ηλιοθεραπεία 

και το  αλόγιστο κολύμπι βλάπτουν.
Ο ήλιος και η θάλασσα είνα ι φ ίλο ι του ανθρώπου 
αλλά μπορούν να μεταχραπούν και σε εχθρό του.

Ποιες βλάβες προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία στο δέρμα: Η
παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί οξείες ή 
χρόνιες δερματικές εκδηλώσεις. Οι οξείες είναι: το ηλιακό έγκαυμα, 
που εμφανίζεται με έντονη ερυθρότητα, ευαισθησία, πόνο, φυσσαλλί- 
δες και σπανιότερα με πυρετό και ρίγη. Επίσης, μελαχρώσεις, έντονη 
δηλαδή αύξηση της μελανίνης, και φωτοδερματίτιδες. Χρόνιες εκδη
λώσεις είναι η γήρανση και ο καρκίνος.

Ποια μέρη του σώματος πρέπει να προστατεύονται περισ
σότερο: Εχει παρατηρηθεί ότι, ποσοστό 90% των καρκίνων του δέρ
ματος εντοπίζεται συνήθως στα ακάλυπτα μέρη του σώματος, όπως 
είναι το πρόσωπο, τα αυτιά, τα χέρια. Συνήθως οι καρκίνοι εκδηλώνονται 
με τη μορφή ογκιδίων μικρού μεγέθους ή ελκώσεων επηρμένων που 
παραμένουν σαν πληγές επί μήνες και είναι συχνότεροι στα ανοιχτό- 
χρωμα άτομα με γαλανά μάτια. Επίσης είναι πιο συχνοί στους άνδρες 
παρά στις γυναίκες.

Ακόμα, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες ασθένειες επιδεινώνο
νται με την ηλιακή ακτινοβολία, όπως ο απλούς έρπης, η ροδό- 
χρους ακμή, ο ερυθηματώδης λύκος, η λεύκη, το μέλασμα, η ηλιακή κνί
δωση, το πολύμορφο ερύθημα κλ.π. Επίσης, παρουσιάζουν επιδείνωση 
μεταβολικές νόσοι όπως η πελλάγρα, η πορφυρία κλ.π.

Πόση ώρα επιτρέπεται τα παιδιά να κάθονται στον ήλιο: Παι
διά κάτου του έτους καλό θα ήταν να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτι
νοβολία γιατί η διαπερατότητα του δέρματος είναι πολύ μεγάλη, ενώ 
παράλληλα ο κυτταρικός μεταβολισμός και η φυσική τους άμυνα δεν 
είναι πολύ ανεπτυγμένα. Οταν τα παιδιά αρχίζουν να περπατούν μπο
ρούν να μένουν στον ήλιο για 15 - 20 λεπτά, 3 έως 4 φορές την εβδο
μάδα. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να παραμένουν περισσότερο, αρ
κεί η έκθεσή τους να είναι προοδευτικά αυξανόμενη, στην αρχή 20 λε
πτά και αργότερα πιο πολύ. Τα παιδιά με τα κόκκινα μαλλιά, τα ξανθά 
παιδιά με τα γαλανά μάτια είναι πολύ ευάισθητα στην επίδραση της η
λιακής ακτινοβολίας και πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως.

Ποιά ώρα της ημέρας είναι ακίνδυνη η ηλιοθεραπεία: Πριν 
από τις 11 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευμα όσο και αν καίει ο ήλιος 
δεν βλάπτει. Η περιεκτικότητα σε υπεριώδεις ακτίνες εκείνες τις ώρες 
είναι μικρά

Γιατί ο μεσημεριανός ήλιος είναι ο πιο επικίνδυνος: Γιατί οι 
ακτίνες του πέφτουν σχεδόν κάθετα στη γη, και γι' αυτό το λόγο η 
υπεριώδης ακτινοβολία διαπερνά την ατμόσφαιρα της γής από το συ
ντομότερο δρόμο και φιλτράρεται λιγότερο.

Τι κάνει καλό στο δέρμα μετά την ηλιοθεραπεία: Κάντε ένα

γερό ντούς και καθαρίστε το σώμα σας από το αλάτι και την άμμο. 
Σκουπιστήτε καλά και κάντε σε όλο το δέρμα σας μασάζ με ένα υδατικό 
γαλάκτωμα.

Με ποιά κριτήρια πρέπει να δ ιαλέξετε το αντιηλιακό σας: Η
φωτοπροστατευτική ικανότητα ενός αντιηλιακού μετρείται με τον δεί
κτη προστασίας. Ο δείκτης προστασίας δείχνει πόσο περισσότερο διά- 
στημα μπορεί να παραμεινει στον ήλιο το άτομο που κάνει χρήση του 
αντηλιακού, χωρίς να προκληθεί ερύθημα στο δέρμα του. Δηλαδή, όταν 
λέμε ότι ένα αντιηλιακό έχει δείκτη προστασίας 8 εννοούμε ότι, αν το 
άτομο κοκκινίζει μετά από 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο, με τη χρήση 
του συγκεκριμένου αντηλιακού μπορεί να παραμεινει στον ήλιο 8 φο
ρές περισσότερο χωρίς ερεθισμό.

Τα προϊόντα με δείκτη προστασίας 2-4 προσφέρουν ελάχιστη προ
στασία και επιτρέπουν το έντονο μαύρισμα. Αυτά που έχουν δείκτη 4-6 
παρέχουν μέτρια προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα. Αυτά που έχουν 
6-8 παρέχουν μεγάλη προστασία αλλά επιτρέπουν περιορισμένο μαύρι
σμα. Τέλος, αυτά που έχουν δείκτη 8-15 παρέχουν μεγίστη προστασία 
αλλά δεν επιτρέπουν σχεδόν καθόλου το μαύρισμα.

Στην Ελλάδα, όπου η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη, ο κίνδυνος από την 
επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι υπαρκτός. Μ π ορεί εν  
τούτοις, να ελαχιστοποιηθεί και να χαρούμε τον ήλιο και τη θάλασσα, 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Φορώντας, δηλαδή, ε 
λαφρά ενδύματα ανοιχτού χρώματος, γυαλιά, καπέλα, χρησιμοποιώντας 
αντηλιακά και αποφεύγοντας την έκθεση  στον ήλιο τους θερινούς 
μήνες, από τις 11 π.μ. ως τις 4 μ.μ.

Λιποθυμία από ζ έ σ τη
Αν κάποιος ασυνήθιστος σε συνθήκες πολύ θερμού περιβάλλοντος 

αμελήσει να πάρει επί πλέον υγρά και πολύ αλάτι, ο υπερβολικός ιδρώ
τας μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία από ζέστη. Εμφανίζεται εξάντλη
ση και τάση λιποθυμίας και το δέρμα γίνεται ωχρό και κολλώδες. Οι 
συσφζεις και η αναπνοή γίνονται πιο γρήγορες και μπορεί να προκληθεί 
πονοκέφαλος ή κράμπες.

Αν μείνει χωρίς θεραπεία η κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει στη σο
βαρότερη θερμοπληξία, που πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζεται από
γιατρό.

Αντιμετώπιση λιποθυμίας από ζέστη
Πλαγιάστε το θύμα κάτω με τα πόδια ψηλότερα, σε δροσερό και 

ήσυχο μέρος. Χαλαρώστε κάθε σφιχτό ρούχο και δώστε του να ηιεί 
νερό με αλάτι II κουταλάκι σε κάθε λίτρο νερό).
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Κολύμβηση

Αν και είμαστε μια κατ' εξοχή ναυτική χώρα, κάθε χρόνο θρηνούμε 

θύματα αγνοίας αλλά και απροσεξίας.
Η εκμάθηση της κολύμβησης, ενός από τα υγιεινότερα σπόρ, είναι 

επιτακτική ανάγκη, ενώ μερικές χρήσιμες συμβουλές γι' αυτήν ίσως α- 

ποδειχθούν σωτήριες.
Δώστε, λοιπόν, λίγη προσοχή και καλά μπάνια!
1. Να μην απομακρύνεστε κολυμπώντας από τις ακτές, αν δεν ξ έ 

ρετε καλό κολύμπι. Να κρατάτε πάντα δυνάμεις για την επιστροφή.
2. Να μην πανικοβληθείτε αν κουραστείτε ή πάθετε κράμπα. Χαλα

ρώστε και κινηθείτε ήρεμα προς την ακτή. Αν αισθανθείτε ζάλη ή ζα

λάδες βγείτε αμέσως έξω.
3. Να μην μπαίνετε στη θάλασσα με γεμάτο το στομάχι. Αφήστε να 

περάσουν τρείς με τέσσερες ώρες μετά το φαγητό.
4. Να μην κάνετε χρήση οινοπνευματωδών ποτών πριν μπείτε στη 

θάλασσα.
5. Να μην κολυμπάτε σε απαγορευμένες - μολυσμένες περιοχές, 

συμβουλευόμενοι τις υπάρχουσες ενδεικτικές πινακίδες.

6. Να μην κάνετε βουτιές σε περιοχές με άγνωστο βάθος.
7. Να μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα τους στη θάλασσα χωρίς την 

απαραίτητη επιτήρηση, ιδιαίτερα όταν δεν ξέρουν κολύμπι.
8. Να μη μένετε πολλές ώρες στον ήλιο, ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια.
9. Να μην πλησιάζετε κάποιον που ζητάει βοήθεια, αν δεν ξέρετε 

καλό κολύμπι και τον τρόπο που θα τον πιάσετε. Καλύτερα είναι να φω

νάξετε σε βοήθεια κάποιον πιο έμπειρο.
ΙΟ. Να μην πλησιάζετε σε επικίνδυνο σημείο τα κρις - κραφτ, τις 

βάρκες, τα κανό και γενικά όλα τα πλεούμενα.
11. Να μην μένετε πολλή ώρα συνέχεια στη θάλασσα. Καλό είναι να 

κάνετε μικρά διαλείμματα.
12. Να μην ξεχνάτε να παίρνετε μαζί σας, στην παραλία, το φορητό 

φαρμακείο με τα αναγκαία είδη για περιπτώσεις μικροατυχημάτων, που 
είναι συχνά στη θάλασσα, όπως π.χ. το κόψιμο του ποδιού σε μυτερή 
πέτρα, η επαφή με μια τσούχτρα κ.λπ.

Αντιμετώπιση πνιγμού
Σε περίπτωση πνιγμού η πρώτη φροντίδα μας πρέπει να αφορά την 

άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της αναπνοής. Κάθε ενέργειά 
μας πρέπει να έχει σχέση με την καρδιά και την αναπνοή. Γι' αυτό:

Ελέγξτε αμέσως την αναπνοή. Αν το θύμα δεν αναπνέει, αρχίστε 
αμέσως αναπνοή στόμα με στόμα. Μη χάσετε χρόνο προσπαθώντας 
να βγάλετε το θύμα έξω από το νερό ή να αδειάσετε το νερό από 
τους πνεύμονές του. Μόλις καταφέρετε να κάνετε την αναπνοή να αρ
χίσει, και το θύμα βρίσκεται έξω από το νερό, τοποθετήστε το σε θέση 
ανανήψεως, σκεπάστε το για να μην κρυώνει και ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. Γυρίστε το μπρούμυτα χωρίς το κεφάλι να εμποδίζει την α
ναπνοή και σταθεροποιήστε σε άνετη θέση χωρίς να μπορεί να γυρίσει 
ανάσκελα.

Αναπνοή στόμα με στόμα (το φ ιλ ί της ζωής)
Η αναπνοή μπορεί να σταματήσει από πνιγμό, ηλεκτροπληξία ή δη

λητηρίαση. Αν βρείτε κάποιον που έχει χάσει τις αισθήσεις του και μοιά
ζει να έχει παύσει να αναπνέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, 
είναι να εφαρμόσετε αναπνοή στόμα με στόμα.

- Πλαγιάστε το θύμα ανάσκελα σε σκληρή επιφάνεια και γυρίστε 
του το κεφάλι ελαφρά προς τα πίσω. Αν βρίσκεται στο νερό και σεις 
πατάτε στο βυθό, υποστηρίξτε το σώμα του με το ένα χέρι, στηρίξτε 
το κεφάλι του και κλείστε του τη μύτη με το άλλο.

- Ελευθερώστε με το δάκτυλό σας γρήγορα το στόμα του από τυχόν 
ξένα σώματα.

- Στη συνέχεια, με το δ εξ ί σας χέρι κλείστε τη μύτη του και εφαρ
μόστε καλό τα χείλη σας στο στόμα του.

- Αρχικά φυσάτε με δύναμη στο στόμα του 4 βαθιές εκπνοές σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο θώρακάς του ανεβαίνει καθώς φυσάτε μέσα 

στο στόμα του και ξεφουσκώνει όταν σταματάτε.
- Συνεχίστε τις βαθιές εκπνοές μέσα στο στόμα του με ρυθμό γύρω 

στις 15 αναπνοές το λεπτό.
- Σε κάθε σας εκπνοή παρακολουθείστε με την άκρη του ματιού 

σας, αν σηκώνεται το στήθος του. Αυτό πιστοποιεί ότι η αναπνοή σας 
μπήκε στα πνευμόνια του. Αν όχι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε κλείσει 
καλά το στόμα του ή τη μύτη του και διαφεύγει ο αέρας.

Αναπνοή στόμα με μύτη
Αν υπάρχει τραύμα στο πρόσωπο που εμποδίζει την παραπάνω τε 

χνική, πλαγιάστε ανάσκελα το θύμα, καθαρίστε του το στόμα και το 
λαιμό, πάρτε βαθιά αναπνοή και κλείστε με το στόμα σας τη μύτη του. 
Κλείστε του το στόμα πιέζοντάς του το σαγόνι και φυσήξτε δυνατά 
μέσα στη μύτη. Απομακρύνετε το στόμα σας και κρατήστε το στόμα 

του θύματος ανοιχτό. Εηαναλάβετε κάθε 5 δευτερόλεπτα. □

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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Τα Θαλασσινά αθλήματα
Μ ύρισε καλοκαίρι και η παραλία αποτελεί πλέον πρόκληση.

Φ έτος θ έλετε  να κάνετε κάτι δ ιαφορετικό: να ξεφ ύ γετε , να ζήσετε πιό κοντά στη θάλασσα, 
να ν ιιάσετε λίγο την περιπέτεια, να γνω ρίσετε καλύτερα την Ελλάδα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τα ζήσετε όλα αυτά.

Ισ τιοπ λο ΐα
Μπορείτε να ασχοληθείτε με την ιστιοπλοΐα. Γιατί η ιστιοπλοΐα δεν 

είναι απλά ένα σπορ είναι ένας τρόπος απόδρασης και εκτόνωσης από 
τη βαριά ατμόσφαιρα της πόλης, από το καθημερινό άγχος και τα προ
βλήματα. Είναι το σπορ που σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος και ζωντα
νός. Απαραίτητες προϋποθέσεις: αγάπη για τη θάλασσα, για την περι
πέτεια και βέβαια κάποια φυσική κατάσταση.

Μην τρομάζετε αν δεν έχετε  ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο 
άθλημα. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε έστω για ένα μόνο Σαββα
τοκύριακο Ιτο σίγουρο είναι ότι δεν θα το εγκαταλείψετε εύκολα μετάΙ.

Ολες οι σχολές υπολογίζουν ότι ο απαραίτητος χρόνος εκπαίδευ
σης για αρχαρίους είναι γύρω στους δυο μήνες. Και μη φανταστείτε 
διάβασμα και δύσκολα μαθήματα... τα περισσότερα τα ανακαλύπτετε 
στην πράξη. Οι έξοδοι πραγματοποιούνται συνήθως ή Σάββατο ή Κυ
ριακή και σε ασκήσεις επί χάρτου. Η ηλικία; Εκτός από τα μικρά παιδιά 
που παρακολουθούν ειδικά τμήματα, αυτοί που ξεκινούν τώρα μπορούν 
να είναι από 18 μέχρι 59 ετών. Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
Γύρω στα 80.000 με 85.000 δρχ. συμπεριλαμβανομένων και κάποιων εκ
παιδευτικών εκδρομών.

Οταν πάρετε το δίπλωμά σας έχετε  δύο επιλογές. Είτε βρίσκετε 
ένα φίλο που να έχει κι εκείνος δίπλωμα (υποχρεωτικά για την άδεια 
απόπλου δύο διπλώματα) νοικιάζετε ένα ιστιοπλοϊκό και βγαίνετε στα 
ανοιχτά, ε ίτε δηλώνετε συμμετοχή στους διαφόρους ομίλους που ορί
ζουν καπετάνιο και φεύγετε για διήμερες ή τριήμερες εκδρομές ανά
λογα με τα σχέδια της παρέας. Το κόστος ενοικίασης εξαρτάται από
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το σκάφος, από το χρόνο που θέλετε να το νοικιάσατε και από τα ε 
πιπλέον που διαθέτει. Υπολογίστε όμως το ελάχιστο είναι 150.000 - 
200.000 δρχ. το διήμερο. Μην τρομάζετε, όμως, με το ποσόν γιατί σ' 
ένα τέτοιο σκάφος θα έχετε  την παρέα σας (από 8 - 1 0  άτομα! θα 
μπορείτε να ετοιμάσετε το φαγητό σας και θα έχετε και δωρεάν ύπνο. 
Λοιπόν τι λέτε; Δεν νομίζετε ότι αξίζει να το τολμήσετε;

Γου ϊντ -  σ έρ φ ιν γ κ
Θεαματικό, συναρπαστικό, γοητευτικό, ζωντανό με συνεχή κινητικό

τητα, το γουϊντ σέρφινγκ είναι το ιστιοπλοϊκό αγώνισμα που ο ανθρώ
πινος παράγοντας μετράει περισσότερο από το υλικό. Ανακαλύφθηκε 
στη Ν. Καλιφόρνια το 1960 και εξαπλώθηκε ταχέως, ιδίως ανάμεσα 
στους χιονοδρόμους που διψούσαν για έντονες καλοκαιρινές συ
γκινήσεις. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε γύρω στο 1976. Μπορεί να το μά
θει κανείς προσπαθώντας μόνος του στην πράξη διαβάζοντας ένα σχε
τικό βιβλίο με οδηγίες, ανεξάρτητα από ηλικία. Για την εκμάθησή του 
βέβαια, υπάρχουν και ειδικές Σχολές, όπου μπορεί να μάθει κάποιος σε 
6-7 ώρες, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η γνώση καλής κολύμβησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το άθλημα, τις σχολές, τα σκάφη 
και τις τιμές μπορείτε να πάρετε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Γουϊντ - 
σέρφινγκ (ΕΣΥΓ), Δεινοκράτους 47, Κολωνάκι, τηλ. 7291.392 - 7230.212.

Θ αλάσσ ιο  Σκι
Γεμάτο ζωντάνια και δυναμικότητα κατακτά ολοένα και περισσότερο 

έδαφος. Οσο πιο νέος είναι κανείς τόσο πιο εύκολα μαθαίνει, ενώ οι 
κίνδυνοι από το Σκι είναι μικροί. Ισως με την πρώτη ματιά να φαίνεται 
δύσκολο αλλά με καλή θέληση και αποφασιστικότητα όλα ξεπερ- 

νιούνται.
Για να μάθει κανείς χρειάζεται ένα σκάφος μέχρι το πολύ 5 μέτρα 

(για να μην κάνει πολλά απόνερα! με κινητήρα τουλάχιστον 30 ίππων, 
για να δίνει στο σκάφος μια ταχύτητα τουλάχιστον 25 μίλια. Ο οδηγός 
πρέπει να έχει σχετική πείρα και ένα δεύτερο άτομο δίπλα του να προ
σέχει τον σκιέρ. Το σχοινί που συνδέει τον σκιέρ με το σκάφος είναι

γύρω στα 23 μέτρα, ενώ τα πέδιλα για σκι χωρίζονται στα διπλά, στα 
του σλάλομ, των αλμάτων, στα ακροβατικά και τα μονοσκί. Απαραίτητο 
είναι το σωσίβιο που είναι τζάκετ ή ζώνη.

Σχολές για σκι υπάρχουν σ' όλη την Ελλάδα, ενώ πληροφορίες σας 
παρέχει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, Βασ. Παύλου 47, τηλ. 

6723.371 και Στουρνάρα 32, τηλ. 5231.875. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Γ. Καράμπελα
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΥΣ 
Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ Σ  ΚΑΙ  Φ Ι Λ Ο Υ Σ  

Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ  Ψ Α Ρ Α Δ Ε Σ

Παρουσιάζοντας αναλυτικά αυτούς τους "κόμπους", 
ελπ ίζουμε ότι θα διευκολύνουμε τη  δεξιοτεχνία  

τω ν "εραστώ ν του ψ αρέματος" για ένα "καλό δέσιμο", 
που σίγουρα θα φ α νε ί πολύ χρήσιμο την κατάλληλη στιγμή. 

Ενα παραγωγικό ψάρεμα σε θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι, 
απαιτεί πάντοτε να βρισκόμαστε σε πλήρη ετο ιμότητα, 

γεγονός που θα μας κάνει να αισθανθούμε 
την ικανοποίηση του "μεγάλου ψαρά".

Καλή ψαριά !!!

Διάφορα όεσ ίμαια παράμαλου σιη μάνα

Π αραρα^ο

Δέσιμο αγκιστριού

Δέσιμο με to  στριφτάρι
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Ψά ρ ε μ α  και  σ
Το ψάρεμα είναι ένας από τους αρχαιότερους τρόπους ανεύρεσης 

τροφής του ανθρώπου και μάλιστα πολύ θρεπτικής και νόστιμης.
Δύο είναι οι πιο βασικοί παράγοντες που πρέπει να προσέξει ένας 

ερασιτέχνης ψαρός για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα: η επιλογή ενός 
καλού ψαρότοπου και το δόλωμα.

Είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν ένα σωστό ψαρότοπο. 
Ομως, ένας έμπειρος ψαράς γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό που 
παρουσιάζει ο βυθός,όχι μόνο για να κάνει μια πετυχημένη ψαριά αλλά 
και για να αποφύγει τα πολύ εκνευριστικό "μπερδέματα" στα εργαλεία 
του.

Εμείς στη συνέχεια θα ασχοληθούμε μόνο με τον πρώτο παράγοντα, 
τα φυσικό δολώματα, παραλείποντας τα τεχνητά τα οποία και δε χρειά
ζονται ιδιαίτερη ανάλυση.

Θα ξεκινήσουμε από δύο βασικές αρχές ότι:
1. ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
2. ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΑΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.
Είναι αυτονόητο λοιπόν να δείχνουν προτίμηση σε δολώματα που υ

πάρχουν στο δικό τους ψαρότοπο και τα έχουν συνηθήσει π.χ. οι τσι
πούρες που ζουν σε περιοχές με μύδια, όπως συμβαίνει στο Θερμαϊκό, 
όταν δουν το δόλωμα από μύδι το αρπάζουν αμέσως. Ενώ σε άλλες 
περιοχές που δεν υπάρχουν μύδια, ούτε που τα καταδέχονται.

Επίσης, στον Κορινθιακό, υπάρχει προτίμηση σε κάθε είδους ψαρο
δολώματος και κυρίως στη σαρδέλα ενώ αντίθετα, στον Ευβοϊκό και 
στον Σαρονικό, τα ψάρια προτιμούν καραβιδάκι, καρτσίνη και άλλα συ
ναφή δολώματα.

Ας δούμε όμως στη συνέχεια κατά σειρά προτίμησης και αποτελε- 
σματικότητας όλα αυτό τα φυσικά δολώματα που χρησιμοποιούμε για 
το στάσιμο ψάρεμα όπως το πεταχτάρι, η καθετή κ,λπ.

Το καραβιδάκι (μαύρο, κόκκινο ή ξανθό), οι καρτσίνες, κιρτσίνια ή 
σκαλτσίνια ΙΒερνάρδοι οι ερημίτες) μαζί με το σκουλίκι ξηρός και στη 
συνέχεια της θάλασσας κατέχουν την πρωτιά όσον αφορά την αποτε- 
λεσματικότητά τους.

Το καραβιδάκι, δόλωμα για όλα τα εργαλεία με αγκίστρι εκτός απ'τα 
χοντροπαράγαδα, ψαρεύει όλα σχεδόν τα ψάρια. Εμείς θα πρέπει μόνο 
να το διατηρήσουμε ζωντανό μέσα σε φορητό ψυγείο από ψελιζόλ και 
να το δολώσουμε σωστά στο αγκίστρι μας απ' την ουρά προς το κεφάλι 
με προσοχή μην το σκοτώσουμε. Εάν παρ'όλα αυτά δεν καταφέρουμε 
να το κρατήσουμε ζωντανό το σίγουρο είνα ότι και πάλι θα κάνει καλή 
δουλειά.

Το κιρτσίνι είναι άριστο δόλωμα για πεταχτάρι και καθετή. Είναι σχε
τικά εύκολο να το βρούμε κατεβαίνοντας στη σκάλα όπου ξεψαρίζουν 
οι ψαράδες τα δίχτυα τους ή να το μαζέψουμε κοντά στην ακτή. Πρό
κειται για μαλακόστρακο με σώμα ασύμετρο, που χώνεται σε ξένα κενά 
όστρακα. Το μπροστινό του μέρος είναι σαν κεφάλι αστακού με πόδια 
μαλλιαρά και το πίσω μέρος άντερο το οποίο και δολώνουμε, αφού πα
τάξουμε το κεφάλι και τα πόδια.

Από τα σκουλίκια της γης χρησιμοποιούμε συνήθως αυτά που έχουν 
κόκκινο σώμα και μαύρο κεφάλι. Τα βρίσκουμε σε υγρά μέρη την άνοιξη 
που αφθονούν. Επίσης χρησιμοποιούμε και τα θαλασσινά σκουλίκια που 
ζουν στο βούρκο και την αμμόλασπη. Εχουν καστανό χρώμα και είναι 
νοστιμότατο δόλωμα για σπάρους σκαθάρια και γλώσσες.

Ακολουθούν οι γαρίδες, ζωντανές (λασπογαρίδες) ή καταψυγμένες, 
οι σωλήνες, τα μύδια, οι πορφύρες, το ολοθούριο ή αγγούρι της θά
λασσας, εκλεκτή τροφή για τσιπούρες, μουρμούρες, σαργούς και άλλα.

ω σ τ ό  δ ό λ ω μ α
Αρκετά αποτελεσματικά είναι επίσης και τα ψαροδολώματα ή ψα

ροδόλια. Πρόκειται για μικρά ψάρια Ιή εντόστια ψαριών), καλλίτερα από 
τα οποία θεωρούνται η αθερίνα, η σαρδέλα, η μαρίδα η ζαργάνα, ο 
γύλος κ,λπ. Την αθερίνα τη χρησιμοποιούμε στις καθετές,πεταχτάρια 
και παραγάδια. Τη σαρδέλα τη δολώνουμε σ'ένα αγκίστρι,όταν ψα
ρεύουμε με σαλαγγιά.Την ψιλή φρέσκια μαρίδα τη χρησιμοποιούμε σαν 
δόλωμα στα ψιλά παραγάδια και τη ζωντανή στα χοντρά. Τη ζαργάνα 
τη χρησιμοποιούμε για συναγρίδες, σφυρίδες, φαγγριά και βλάχους και 
τους γύλους και τα άλλα μικρόψαρα τα δολώνουμε ψόφια ή ζωντανά 
σ'όλα σχεδόν τα εργαλεία.

Τέλος με χταπόδι,σουπιά και καλαμάρι ψαρεύουμε κυρίως ροφούς 
και λιθρίνια.

Αν παρ'όλα αυτά δεν καταφέρετε να γυρίσετε ικανοποιημένος από 
την προσπάθειά σας, μην απογοητεύεστε. Ενας λάτρης του θαυμάσιου 
αυτού χόμπυ είναι δεδομένο ότι έχει υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Θα 
μπορούσατε να πάτε μέχρι την τοπική ψαραγορά και εκε ί να επ ιλέξετε 
πράγματι "τα φρέσκα ψάρια" της αρεσκείας σας. Για να το πετύχετε 
όμως αυτό θα πρέπει να είστε γνώστες κάποιων βασικών πραγμάτων.

Πρώτον και πάνω από όλα να προσέξετε να μην είναι ανοιγμένα τα 
τοιχώματα της κοιλιάς του ψαριού. Στη συνέχεια να ελέγξετε να μην 
είναι τα μάτια τους θολά και σε περίπτωση που έχετε  την παραμικρή 
αμφιβολία, αγγίξτε το ψάρι με το δάκτυλό σας. Αν στο δάκτυλο μείνει 
μια "βαριά μυρωδιά" είναι δείγμα ότι το ψάρι είναι αρκετών ημερών.

Μετά απ' αυτό, μπορείτε να γυρίσετε ικανοποιημένος στο σπίτι α
φού δε θα έχετε στερήσει την οικογένειά σας και τους φίλους σας 
από το νόστιμο γεύμα που περίμεναν. Θα ήταν κρίμα μια προσωρινή 

ατυχία να χαλάσει την καλή διάθεσή της υπόλοιπης ημέρας. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης
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Στην υπηρεσία του τουρισμού

Τουριστική Αστυνομία
Η Ελλάδα έχει κάτι να πει όλο το χρόνο. Κάποια συγκίνηση έχει να 

προσφέρει χειμώνα - καλοκαίρι. Χαρίζει μια πλούσια εναλλαγή εντυπώ
σεων, μεταβάλλοντας ύφος και αμφίεση πίσω από την αυλαία των ε 
ποχών. Ο ελληνικός χώρος είναι σαν μια έκθεση ζωγραφικής, διάσπαρ
τη από μικρούς ευαίσθητους πίνακες, που καταλαμβάνουν ολόκληρα τε 
τραγωνικά χιλιόμετρα. Ασπροβαμένα ερημικά ξωκλήσια, μοναστήρια 
που τα υποψιάζεσαι από το ψηλό καμπαναριό, τρυφερές πλαγιές ε 
ναλλασσόμενων λόφων, μισοκοιμισμένες βάρκες στις ακρογιαλιές, μια 
θάλασσα που αστράφτει κάτω από τα βέλη του ήλιου, χωριό λογής - 
λογής το καθένα με το δικό του χαρακτήρα.

Περπατώντας κανείς στην Ελλάδα, είναι σαν να περιπλανιέται στο 
χρόνο και την ιστορία. Τα αρχαιολογικό μνημεία και οι ιστορικές τοπο
θεσίες σε κάθε βήμα, από βορρά μέχρι νότο και από δυτικό μέχρι α
νατολικό, μεταφέρουν σε αλλοτινούς καιρούς. Οι πανόρχαιες ανα
μνήσεις του τόπου δίνουν το "παρών" τους μέσα σε ειδική σκηνοθεσία 
την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Η Ελλάδα είναι για πάντα. Ο δίμορφος χειμώνας της χαρίζει ποικιλία 
συγκινήσεων ανάλογα με το γούστα του καθένα. Η άνοιξη μαγεύει με 
τον ερωτικό αέρα του δειλινού της. Το καλοκαίρι σκορπάει μια διάφανη 
άχνη πάνω στη φύση και το φθινόπωρο γοητεύει με το μελαγχολικό 
του θάμπος και την ηρεμία του. Το τραγούδι των εποχών είναι για την 
Ελλάδα το δικό της τραγούδι. Φυσική είναι η επιθυμία, ταξιδεύοντας 
στην Ελλάδα, να δούμε με τα μάτια μας και να απολαύσουμε όλα όσα 
έχουμε ήδη ακουστό. Η κάθε διαδρομή μας στην Ελλάδα μπορεί να είναι 
συνδυασμός από φύση, ιστορία και διασκέδαση. Μπορούμε το πρωί να 
μελετάμε αρχαιότητες και το απόγευμα να παίζουμε γκολφ, να κολυ
μπάμε το σούρουπο και να ξημερωνόμαστε στα σαγηνευτικό κέντρα 
της εύθυμης καλοζωίας και της ιδιότυπης κοσμικής ζωής, όπου γλεντάς 
με πάθος και κέφι ελληνικό.

Οι επισκέπτες,λοιπόν, αυτής της χώρας, οποιαδήποτε εποχή του 
χρόνου κι αν έρθουν, κι από οποιαδήποτε πλευρό της κι αν την γνωρί
σουν, φεύγουν με έντονη την επιθυμία να γυρίσουν πάλι εδώ, να ξα- 
νάρθουν στη γη που διαλέχτηκε για την απαράμιλλη ομορφιά της, από 
θεούς και ημίθεους για να γεννηθούν, επιθυμία να ξαναχαρούν τη χώρα 
που κρατόει ζωντανή την παράδοση του Ξένιου Δία.

Εκφραστές αυτής της αρχαίας "ξενίας", τηρητές των θεσμών της 
φιλοξενίας και προσωποποίηση, για τον κάθε ξένο, του ανοιχτόκαρδου 
οικοδεσπότη, οι όνδρες και οι γυναίκες της Τουριστικής Αστυνομίας. 
Ποτισμένοι με την έμφυτη προθυμία και ευγένεια, που χαρακτηρίζει ό
λους τους Ελληνες, και εμπνευσμένοι από τη βαθειά συναίσθηση του 
καθήκοντος, που χαρακτηρίζει άλλωστε όλους τους αστυνομικούς, βρί
σκονται την κάθε στιγμή έτοιμοι και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν και 
καθοδηγήσουν τον πρώτο Ελληνα ή ξένο τουρίστα που θα ζητήσει τη 
βοήθεια τους. Εξετάζοντας, όμως, κανείς βαθύτερα την προσφορά της 
Τουριστικής Αστυνομίας, θα αντιληφθεί ότι αυτή δεν περιορίζεται στα 
στενό παραπάνω πλαίσια των "δημοσίων σχέσεων" και της εξυπηρέτη
σης των τουριστών.

Το προσωπικό της Τουριστικής Αστυνομίας είναι στην πραγματικό
τητα ο αφανής ήρωας και ο θεμελιώδης λίθος της μεγάλης αυτής προ
σπάθειας που λέγεται "τουριστική ανάπτυξη". Ο ρόλος του πολύπλευ
ρος και σημαντικός, η δουλειά του συντονιστική και υπεύθυνη.

Η Τουριστική Αστυνομία -αντίθετα με τα όσα θα νόμιζε κανείς- δου
λεύει εντατικό ολόκληρο το χρόνο: επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία, κά- 
μπινγκς, τουριστικά γραφεία, καταστήματα εστίασης, διασκέδασης και 
αναψυχής και κάθε λογής άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, στενή συ
νεργασία με τους επιχειρηματίες, υπόδειξη και στενή παρακολούθηση 
για την εφαρμογή μετατροπών και βελτιώσεων, συνεργασία με τον Ελ
ληνικό Οργανισμό Τουρισμού αλλά και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, συ
νεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτό είναι τελείως επιγραμματικό το έργο της Τουριστικής Αστυνο
μίας. Μία συνεχής προσπάθεια, πρωτότυπη και εντελώς εγκεφαλική, για 
την επίβλεψη και τη βελτίωση ολόκληρου του τουριστικού συστήματος. 
Μια προσπάθεια εμβάθυνσης στην έννοια της φιλοξενίας, που θα ο
δηγήσει αναπόφευκτα σε έναν καλώς εννοούμενο επαγγελματισμό με 
φανερά θετικές συνέπειες για την εθνική μας οικονομία, την πολιτιστική 
ανάπτυξη του λαού μας, αλλά και τη θέση της χώρας μας στην παγκό
σμια κοινωνία.

Και όλα αυτά τα γνωρίζει και τα κατανοεί ο Αστυφύλακας της Του
ριστικής Αστυνομίας και αγωνίζεται κι αυτός στον τομέα του, ε ξ  ίσου 
φιλότιμα και αποφασιστικά με τους συναδέλφους του των άλλων α
στυνομικών υπηρεσιών. □

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 7 8  - Ιούνιος 1 9 9 5



Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 7 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση

Τ ηλέφ ω να  Υπηρεσ ιώ ν Τουρισμού σ ε  όλη την  Ελλάδα

Α γίου  Ν ικολάου □ 8 4 1 2 6 .9 0 0
Α ερ ο λ ιμ έν α  Α θηνώ ν □  1 9 6 9 9 .9 4 8
Α θηνώ ν □  1 9 2 4 2 .7 0 0
Α θηνώ ν (π ληρ οφ ο ρ ίες ) □  1 17 1
Α ίγ ινα ς 0 2 9 7 2 3 .3 3 3
Α ιγά λεω 0 1 5 7 7 0 .1 2 0
Α λεξανδρούπ ολης 0 5 5 1 3 7 .4  11
Α μαρουσ ίου 0 1 8 0 8 1 .4 6 4
Α ρ γοσ τολ ιού 0 6 7 1 2 2 J 3 1 5
Βόλου 0 4 2 1 2 7 .0 9 4
Γλυφ ά δα ς 0 1 8 9 8 2 .5 9 6
Γυθείου 0 7 3 3 2 2 .2 7 1
Δ ελ φ ώ ν 0 2 6 5 8 2 .2 2 0
Η ρ ακλε ίου 0 8 1 2 8 3 .1 9 0
Θ εσ σ αλον ίκης  Α 1 0 3 1 4 5 3 .2 2 3
Θ εσ σ αλον ίκης  Β' 0 3 1 2 5 4 .8 7 1
Θάσου 0 5 9 3 2 3 .1 1 1
Ιτέα ς 0 2 6 5 3 3 .3 3 3
Ιω αννίνω ν 0 6 5 1 2 5 .6 7 3
Κ αβάλας 0 5 1 2 2 2 .9 0 5
Κ αλαμάτας 0 7 2 1 2 3 .1 8 7
Κ αμ ένω ν  Β ούρλω ν 0 2 3 5 2 2 .4 2 5
Κ α τερ ίν η ς 0 3 5 1 2 3 .4 4 0
Κ ορ ίνθου 0 7 4 1 2 3 .2 8 2
Κω 0 2 4 2 2 2 .4 4 4
Κ έρ κυ ρ α ς 0 6 6 1 3 0 .2 6 5
Λ ευ κά δ α ς 0 6 4 5 2 6 .4 5 0
Λ ου τρ α κ ιο ύ 0 7 4 4 6 5 .6 7 8
Μ εθά νω ν 0 2 9 8 9 2 .3 7 0
Μ ο νεμ β α σ ία ς 0 7 3 2 6 1 .2 1 0
Μ υκόνου 0 2 8 9 2 2 .4 8 2
Μ υ τιλ ή ν η ς 0 2 5 1 2 2 .7 7 6
Ναυπλίου 0 7 5 2 2 8 .1 3 1
Ξυλοκάστρου 0 7 4 3 2 2 .2 0 0
Ολυμπ ίας (Αρχαίας) 0 6 2 4 2 2 .5 5 0
(Ια τρ ώ ν 0 6 1 6 5 1 .8 3 3
Π ειρ α ιά 0 1 4 2 9 0 .6 6 4
Πολυγύρου 0 3 7 1 2 3 .4 9 6
Π ρ έβ εζα ς 0 6 8 2 2 5 .4 8 9
Πάργας 0 6 8 4 3 1 .2 2 2
Πάρου 0 2 8 4 2 1 .6 7 3
Πόρου 0 2 9 8 2 2 .2 5 6
Πύλου 0 7 2 3 2 3 .7 3 3
Πύργου 0 6 2 1 3 3 .6 8 5
Ρ εθύμνου 0 8 3 1 2 8 .1 5 6
Ρόδου 0 2 4 1 2 7 .4 2 3
Σκ ιά θου 0 4 2 7 2 3 .1 7 2
Σ π ετσ ώ ν 0 2 9 8 7 3 .1 0 0
Σπ άρτης 0 7 3 1 2 0 .4 9 2
Σάμου 0 2 7 3 2 7 .9 8 0
Τήνου 0 2 8 3 2 3 .6 7 0
Υδρας 0 2 9 8 5 2 .2 0 5
Υ ψ ου Κ έρ κυ ρ α ς 0 6 6 1 9 3 .2 0 4
Χ ανιώ ν 0 8 2 1 7 3 .3 3 3
Χ ερσ ονήσ ου 0 8 9 7 2 2 .2 2 2
Χ ίου 0 2 7 1 4 4 .4 2 7



Κίνδυνοι του καλοκαιριού

Πώς να αντιμετωπίσετε 
δαγκώματα ζώων 

και τσιμπήματα εντόμων

Στα τέλη  Μ αρτίου με αρχές Απριλίου 
βγαίνουν από τη  χειμερ ία  νάρκη ερπετά και έντομα. 

Από τον Απρίλιο έω ς τον Οκτώβριο,
καταγράφονται πολλά τσιμπήματα από ερπετά και έντομα, 

τα περισσότερα απλά χω ρίς σοβαρά συμπτώματα, 
αλλά και αρκετά με έντονες εκδηλώσεις, 
μερ ικές φ ορές  δυστυχώς θανατηφόρα.

Χρήσιμο, επομένως, είνα ι να γνω ρίζουμε μερικά πράγματα 
γύρω από τα  συνηθέστερα έντομα και ερπετά.

Εντομα
Τα συνηθέστερα τσιμπήματα από έντομα γίνονται από μέλισσες, 

σφήκες και μπόμπουρες ή σερσέγγια. Τα συμπτώματα που προκα- 
λούνται εξαρτώνται από την ευαισθησία των ατόμων και από το μέρος 
του σώματος όπου έγινε το τσίμπημα. Σπανίως το έντομο μπορεί να 
μπει στο στόμα - πάνω σε ψωμί ή φαγητό - και να κεντρίσει το στόμα 
ή το φάρυγγα. Αν συμβεί κάτι τέτο ιο το οίδημα είναι πολύ επικίνδυνο.

Στα ευαίσθητα άτομα αναπτύσσονται γενικότερα συμπτώματα ποικίλου 
βαθμού, από ελαφρό έως πολύ βαριά. Εχει αναφερθεί οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου σε άτομο με αλλεργικό σοκ ύστερα από τσίμπημα σφήκας.

Πρώτες βοήθειες - Θεραπεία: Αν το κεντρί μείνει μέσα στο 
δέρμα πρέπει να αφαιρεθεί το γρηγορότερο, γιατί με τις αυτόματες 
συσπάσεις του σάκου εκχύνεται συνεχώς δηλήτηριο στον οργανισμό.

Η αφαίρεση του κεντριού δεν πρέπει να γίνεται με την πίεση των 
δακτύλων, γιατί τότε εισόγεται στο δέρμα περισσότερο δηλητήριο. Για 
την αφαίρεση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κοφτερό αντικείμενο 
ή το νύχι μας. Στη συνέχεια πρέπει να καθαρίσουμε το σημείο με σα
πούνι ή αντισηπτικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τσιμπήμα
τος χορηγούνται αντιισταμινικές ή κορτιζονούχες αλοιφές. Στις περι
πτώσεις που υπάρχουν γενικό συμπτώματα και κυρίως στο αλλεργικό 
σοκ, το  φάρμακο που μπορεί να σώσει τη ζωή είναι η αδρεναλίνη και 
κατά δεύτερο λόγο η κορτιζόνη.

Προφύλαξη: Τα άτομα που είναι ευαίσθητα στα τσιμπήματα των 
εντόμων πρέπει να αποφεύγουν περιοχές και συνθήκες που προσελ
κύουν έντομα.

Δ αγκώ ματα  Φ ιδ ιώ ν και σκορπ ιώ ν
Αν σας δαγκώσει ένα φίδι, έχει σημασία να γνωρίζετε αν είναι δη

λητηριώδες. Στην Ελλάδα, δηλητηριώδη φίδια είναι οι οχιές, που ζουν 
κυρίως στις Κυκλάδες, την Εύβοια και τα Ιόνια Νησιά αλλά και σε πε
ριοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Καθαρίστε το τραύμα, εφαρμόστε 
χαλαρή πιεστική επίδεση 5-10 εκατοστά πάνω απο το δάγκωμα προς 
τον κορμό, δώστε ασπιρίνη για τον πόνο και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Στο εμπόριο κυκλοφορούν και ειδικά κουτιά που περιέχουν νυστέρι, σφιγ- 
χτήρα, βεντούζες και απολυμαντικό επίδεσμο για τις περιπτώσεις αυτές.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το άτομο με γνωστό ή πιθανό δάγκωμα 
φιδιού θα πρέπει να τεθ ε ί υπό ιατρική παρακολούθηση για 24 ώρες 
τουλάχιστο. Το άτομο πρέπει να μείνει ήρεμο και σχετικά ακίνητο. Ιδιαί
τερα το μέρος που δέχθηκε το δάγκωμα Ιπόδι ή χέρι] πρέπει να μείνει 
τελείως ακίνητο, για να εμποδισθεί η ταχεία απορρόφηση του δηλητη
ρίου. Συνιστάται τοπικός καθαρισμός του τραύματος για το ενδεχόμενο 
μόλυνσης. Χορηγείται αντιτετανικός ορός. Απαγορεύεται απολύτως η

χρήση οινοπνευματωδών ποτών (υπάρχει λαϊκή συνήθεια γι' αυτό), γιατί 
διευκολύνει την κυκλοφορία του δηλητηρίου.

Για την αντιμετώπιση των σοβαρών συμπτωμάτων από τα δαγκώμα
τα των φιδιών υπάρχει ο ειδικός αντιοφικός ορός, ο οποίος δεν είναι 
ανθρώπειος αλλά ίππειος (προέρχεται από ζώο), και επομένως υπάρχει 
το ενδεχόμενο να προκληθεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Για το λόγο 
αυτό δεν γίνεται ορός' σε κάθε δάγκωμα φιδιού, αλλά όταν εμφανι- 
σθούν συμπτώματα. Ειδικότερα, οι ενδείξεις για τη χορήγηση του ορού 
(πάντα με ιατρική επίβλεψη) είναι: αΙ Εντονα τοπικά συμπτώματα (έντονο 
οίδημα, ταχέως επεκτεινόμενο, έντονο άλγος, εκχυμώσεις) και β) γενικά 
συμπτώματα, όπως έμετοι, πτώση της πίεσης, αιμορραγία, διαταραχές 
της πηκτικότητας. Η αναμονή για την εμφάνιση συμπτωμάτων ώστε να 
χορηγηθεί ορός δεν μειώνει την αποτελεσματικότητά του.

Προφύλαξη: Τα φίδια ποτέ δεν επιτίθενται στον άνθρωπο χωρίς 
αιτία, παρά μόνο αν κινδυνεύουν. ΓΓ αυτό πρέπει να αποφεύγεται το 
βάδισμα με γυμνά πόδια, ιδιαίτερα σε μέρος που δεν το ελέγχει κανείς, 
ή σε πυκνά χόρτα χωρίς μπότες, ή σε μέρη σκοτεινά. Φίδι μπορεί να 
βρίσκεται κάτω από μια μεγάλη πέτρα, ε ίτε  κάτω από ένα ξύλο. Σπανίως 
μπορεί να μπεί σε αυτοκίνητο, αν η πόρτα είναι ανοικτά

Οι σκορπιοί, εάν "ευδοκιμούν" στην περιοχή, χρειάζονται μεγάλη 
προσοχή. Εισχωρούν απρόσκλητοι όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, 
ενώ το τσίμπημά τους προκαλεί ισχυρό πόνο για ένα τουλάχιστον 24ω- 
ρο. Η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη.

Κ εν τρ ίσ μ α τα  από τσ ο ύ χ τρ α
Σπάνια είναι επικίνδυνα, αν και μπορούν να προκαλέσουν καυστικό 

πόνο και πρήξιμο. Εφαρμόστε μια ανακουφιστική κρέμα ή λοσιόν. Αν το 
θύμα παρουσιάσει λιποθυμιστική τάση, τοποθετήστε σε θέση α- 
νανήψεως και διατηρήστε το ζεστό μέχρις ότου έρθει ιατρική βοήθεια.

Α να φ υ λα κ τ ικό  σοκ
Σε σπάνιες περιπτώσεις ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει υπερευαι

σθησία σε συγκεκριμένο δάγκωμα ή κέντρισμα - συνήθως μετά από 
μια προηγούμενη πρώτη επαφή, οπότε μπορεί να αναπτύξει σοβαρή αλ
λεργική αντίδραση, γνωστή ως αναφυλακτικό σοκ. Τα συμπτώματα μπο
ρεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή και/ή εκδηλώσεις σοκ. 
Αν κάποιος παρουσιάσει τέτοια συμπτώματα μετά από κάποιο δάγκωμα 
ή κέντρισμα, αντιμετωπίστε τα όπως το σοκ και ζητήστε αμέσως ια
τρική βοήθεια. □

Επιμέλεια: Αστ/κας Σεραφείμ  Τσοχαντάρης

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 8 0  - Ιούνιος 1 9 9 5



Επικαιρότητα

Ιούνιος 1 9 9 5 3 8 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση

Η συνεχής αποσπασματική και χωρίς προη
γούμενη μελέτη ίδρυση νέων Υπηρεσιών απο- 
τέλεσε πολιτική επιζήμια για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας γιατί:

- Προκάλεσε αποδυνάμωση των Υπηρεσιών, 
με τον κατακερματισ μό  της αστυνομικής 
δύναμης και των μέσων.

- Δημιούργησε σοβαρά προβλήματα συντο
νισμού και ελέγχου των Υπηρεσιών.

- Υποβάθμισε την αστυνόμευση της χώρας.
- Προκάλεσε αδικαιολόγητες δαπάνες και 

αύξησε το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών.
Η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότη

τες  των επιμέρους μονάδων του Τμήματος έ 
χουν ως ακολούθως:

- Γραφείο Αστυνόμευσης, με αρμοδιότη
τα την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυ
νόμευσης και την πολιτική κινητοποίηση.

- Γρ α φ είο  Ασφάλειας, με αρμοδιότητα 
την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρα
τικής ασφάλειας.

- Γ ραφείο  Διοικ. Υποστήριξης, που θα ε ί
ναι αρμόδιο για την γραμματειακή εξυπηρέτη
ση και την εσωτερική λειτουργία της Υπηρεσίας.

Εγκαίνια Πρότυπου Τμήματος
Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη Βαλυράκη, το  νεοϊ- 
δρυθέν Πρότυπο Τμήμα Αθηνών, με έδρα την 
Καλλιθέα. Στα εγκαίνα παρέστησαν ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρο- 
γκάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντ/γος κ. Μανόλης Χουρδάκης, ο Β' Υπαρχη- 
γός του Σώματος Αντ/γος κ. Χαράλαμπος Σκί- 
τσας, ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Αττικής Υηο- 
στ/γος κ. Νικόλαος Χατζάκης, ο Δ' Γ εν. Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Υηοστ/γος κ. Σπυρίδων Λά- 
ζαρης, ο Δ /ντής  Α σ φ α λεία ς  Α ττ ικής  Υπο- 
στ/γος κ. Χρήστος Κεραμιδάς, ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Κρατικής Ασφάλειας Υποστ/γος κ. Α
ντώνιος Αγγελόπουλος, ο προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος Αρχι
μανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, πολλοί άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώ
ματος καθώς και το σύνολο των συναδέλφων 
που υπηρετούν στο πρότυπο αυτό Τμήμα.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενο
ποίησης Αστυνομικών Τμημάτων. Η λειτουργία 
του πρότυπου αυτού Αστυνομικού Τμήματος

αποτελεί τη βάση, προκειμένου στο μέλλον να 
επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλες υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η νέα αυτή υπηρεσία προέρχεται από τη 
συγχώνευση των ΙΑ' και ΛΠ Αστυνομικών Τ μη
μάτων και Τμημάτων Ασφαλείας και θα αστυ
νομεύει την περιφέρεια του Δήμου Καλλιθέας 
καθώς και τμήμα εδαφικής περιφέρειας του 
Δήμου Μοσχάτου, με πληθυσμό 260.000 κα
τοίκων περίπου. Θα δ ιαθέτει δύναμη 240 Α
στυνομικών, ανεξάρτητο Σταθμό Επικοινω
νίας, 6 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες, σύγ
χρονα τηλεπικοινωνιακό μέσα (FAX - Τ/ΠΙ και 
ήδη γίνεται μελέτη για την εγκατάσταση δι
κτύου Πληροφορικής. Το πρότυπο Τμήμα υπά
γεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Α
θηνών. Εποπτεύεται δε, συντονίζεται και ελέγ
χετα ι από την Υποδ/νση Αστυνομίας Καλλι
θέας και για θέματα της ειδικής αποστολής 
της από την Υποδ/νση Ασφαλείας Αθηνών.

Η ενοποίηση των τμημάτων, αποσκοπεί στην ε 
ξοικονόμηση δύναμης για αποτελεσματικότερη 
αστυνόμευση της περιοχής και στην εδραίωση 
του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.



Επικαιρότητα

Αστυνομική Επιθεώρηση 3 8 2  - Ιούνιος 1 9 9 5

Ο Εγκέλαδος αυτή τη φορά
0  σεισμός που έπληξε κυρίως το Αίγιο αλλά προξένησε καταστρο

φές και στις γύρω περιοχές, καθώς και στην απέναντι ακτή της Στε
ρεός Ελλάδας, είχε ένταση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και επίκε
ντρο το θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στο Αίγιο και την Ερατεινή, μια πε
ριοχή με πλούσιο σεισμικό παρελθόν. Η πρώτη σχετική ιστορική κατα
γραφή είναι από το 373 π.Χ., όταν καταστροφικός σεισμός βύθισε τη 
λίμνη Ελίκη Ιπου χάρισε το όνομα αλλά και την τύχη της στο μοιραίο 
ξενοδοχείο των ΒαλιμίτικωνΙ και τα αρχαία Βούρα.

Το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν ξαφνικό και σφοδρό. Συγκλόνισε 
τη μισή Ελλάδα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, σκόρπισε τον τρόμο... 
Και θα ήταν καλά, αν είχαν σταματήσει εκε ί οι ολέθριες επιπτώσεις 
του. Δεν ήταν, όμως, τόσο απλά τα πράγματα: αυτή τη φορά ο εγκέ
λαδος, με τον οποίο έχουμε μάθει να ζούμε στην Ελλάδα, σκόρπισε το 
θάνατο. Οι νεκροί από το σεισμό αποτελούν πολύ βαρύ φόρο αίματος 
και δίνουν τραγική διάσταση στη νέα καταστροφή που έπληξε τη χώρα.

Πανικός επικρότησε αμέσως μετά το σεισμό στο Αίγιο. Οι κάτοικοι 
πατάχτηκαν στους δρόμους. Κραυγές αγωνίας και πόνου, κλάματα και 
λιποθυμίες. Καθώς το πρώτο φως διαπερνούσε το σκοτάδι της νύκτας, 
έβρισκε τους κατοίκους να ψάχνουν για φίλους και συγγενείς. Στην οδό 
Δεσποτοπούλού, στο κέντρο σχεδόν της πόλης, μια πολυκατοικία είχε 
σωριαστεί σαν χάρτινος πύργος. Οι πέντε όροφοί της είχαν γίνει πλά
κες τσιμεντένιες, η μία πάνω στην άλλη. Τα δεκαπέντε διαμερίσματα 
είχαν γίνει θανάσιμες παγίδες για τις οικογένειες που έμεναν εκεί. 
Μπαλκόνια, σίδερα, ξύλα, ανθρώπινα κορμιά, όλα μία μάζα. Το ίδιο σκη
νικό έχει στηθεί και στα Βαλιμίτικα, όπου μία πτέρυγα με τριάντα έξι 
δωμάτια του ξενοδοχείου "Ελίκη", έχει καταρρεύσει. Μέσα έμεναν ε 
κατόν σαράντα επτά Γάλλοι τουρίστες και τρία άτομα προσωπικό.



Επικαιρότητα

Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 8 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση

σ κ ό ρ π ισ ε  το  θ ά ν α το !. . ,
0  πρώτος απολογισμός δείχνει εκτός από τις υλικές ζημιές και αν

θρώπινα θύματα. Οι τραυματίες δεκάδες, μέσα στον πόνο τους προ
σπαθούν να μάθουν για τους δικούς τους, που έχουν θαφτεί κάτω από 
τόνους τσιμέντου. Ο ανθρώπινος πόνος είναι ανυπολόγιστος.

Στις δημόσιες υπηρεσίες σήμανε συναγερμός. Οι σειρήνες των πε
ριπολικών, των ασθενοφόρων και των οχημάτων της Πυροσβεστικής 
ηχούσαν δαιμονισμένα καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα ση
μεία που είχαν πληγεί περισσότερο. Η Ειδική Ομάδα Αντιμετώπισης Κα
ταστροφών και άλλες μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του 
Στρατού, ασθενοφόρα του Ε.ΚΑ.Β. με ειδικευμένο προσωπικό και όλη 
σχεδόν η δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας κινητοποιούνται 
αμέσως και με τις πρώτες πρωινές ώρες έχει αρχίσει η γιγαντιαία ε 
πιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων, την παροχή πρώ
των βοηθειών στους τραυματίες και την προσπάθεια αντιμετώπισης 
των άμεσων αναγκών του σεισμόπληκτου πληθυσμού.

Στο πληγωμένο από το σεισμό κτίριο της Αστυν. Υποδιεύθυνσης Αι- 
γίου, ο Π Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Υποστ/γος Ευτύχιος Πεντάρης, 
ο Επιθεωρητής Αστυν. Δυτ. Ελλάδας Ταξίαρχος Νικ. Κωνστανταρόπου- 
λος, ο Αστυνομικός Δ/ντής Αχαϊας Δημ. Κοντέας και ο Αστυνόμος Α' 
Αθαν. Γκοτσόπουλος, συντονίζουν το έργο των αστυνομικών δυνάμεων 
που ακούραστα και φιλότιμα διευκολύνουν τις προσπάθειες των σω- 
στιικών και ιατρικών συνεργείων και συμπαραστέκονται με κάθε τρόπο 
στους πληγέντες συνανθρώπους μας. Η άψογη και με αυταπάρνηση ε 
κτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων κάτω από εξαντλητικές συν
θήκες, αλλά και -κυρίως- η ανεκτίμητη ανθρώπινη ηθική προσφορά, α
πέδειξε για μια ακόμα φορά ότι το προσωπικό της Αστυνομίας έχει 
βαθιά ενστερνισμένο το αίσθημα της υψηλής αποστολής του.



Επικαιρότητα
11ο Π ανελλήνιο  Συνέδρ ιο της Ι.Ρ.Α.
Το ιστορικό Ναύπλιο, η πρώτη Πρωτεύουσα 

του Ελληνικού Κράτους, φιλοξένησε το 11 ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Α
στυνομικών. Το Πανελλήνιο Συνέδριο τίμησαν 
με την παρουσία τους ο κ. Walter Mosslacher, 
Ρ Διεθνής Αντιπρόεδρος του Ρ.Ε.Β., ο κ. Mario 
Muscioni, Βοηθός Διεθνούς Γενικού Γραμμα
τέα του Ρ.Ε.Β., ο Υπαρχηγός της Ρουμανικής Α
στυνομίας κ. Costica Voicu και ο Αντισυνταγμα- 
τάρχης κ. Ion Zamfir, μέλη του νεοσυσταθέ- 
ντος Ρουμανικού Τμήματος της ΙΡΑ και τέλος ο 
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Τ.Δ. 
Λάρνακας κ,κ. Δημητρόκης Γεωργιόδης και 
Θεόδωρος Ηρακλέους.

Οι εκδηλώσεις του Συνεδρίου άρχισαν στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, που παρα- 
χωρήθηκε ευγενώς από το Δήμο Ναυπλιέων, 
με την παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητρο
πολίτου Αργολίδας κ.κ. Ιακώβου, του Γεν. Επι- 
θεωρητού Πελοποννήσου κ. Πανταζή, του Νο
μάρχου Αργολίδας κ. Δημητρίου Σαραβόκου, 
του βουλευτού  κ. Ιωάννη Μ ελίδη, του Αν- 
τιδήμαρχου Ναυπλίου κ. Νικολάου Χουντάλα, 
Δημάρχων και Κοινοταρχών του νομού, του Γε
νικού Επιθεωρητού Αστυνομίας Υποστράτη
γου κ. Σπυρίδωνα Λάζαρη, ως εκπρόσωπου και 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου κ. Μανόλη Χουρδόκη, του Επιθεω- 
ρητού Αστυνομίας Πελοποννήσου Ταξιάρχου 
κ. Μιλτιάδη Ρατσιάτου, του Αστυνομικού Διευ- 
θυντού Αργολίδας κ. Παν. Καλοφωλιά και πολ
λών άλλων επισήμων.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Αργολί
δας της Δ.ΕΑ. Υπαστυνόμος Α' κ. Ιωάννης Τζα- 
βέλλας, αφού χαιρέτισε όλους όσους τίμησαν 
με την παρουσία τους την εναρκτήρια ημέρα 
του Συνεδρίου και ευχαρίστησε όλους όσους 
συμπαραστάθηκαν στην επιτυχία των συνε- 
δριακών εκδηλώσεων, διάβασε τις  χα ιρετι
στήριες επιστολές και τα τηλεγραφήματα του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Ευάγγελου Ρογκάκου, του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. 
Μανόλη Χουρδόκη, του Διευθυντού της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αρχιμανδρίτου κ. Ευσεβίου Πιστολή και 
παρακάλεσε το Γενικό Επιθεωρητή Πελοπον- 

. νήσου κ. Πανταζή να κηρύξει την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου.

Κύριος ομιλητής της Πρώτης Ημέρας του 
Συνεδρίου με θέμα Ό ι Πυραμίδες της Αργολί- 
δος και η χρονολόγησή τους", ήταν ο Καθη
γητής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
και Ακαδημαϊκός κ. Περικλής Θεοχάρης. Μετά 
το πέρας της ομιλίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Εθνικού Τμήματος Αντιστράτηγος ε.α κ. Κων. 
Καλογερόπουλος εγχείρισε τιμητική πλακέτα

στον Καθηγητή κ. Θεοχάρη για τη συμβολή του 
στην προβολή των Θησαυρών της Ελληνικής 
Αρχαιότητος. Επίσης, το Ελληνικό Τμήμα ετίμη- 
σε τους τοπικούς πολιτιστικούς Συλλόγους 
"ΔΑΝΑΟ" και "ΠΑΛΑΜΗΔΗ", τω ν οποίων η 
πλούσια πνευματική δράση σφράγισε την πο
λιτιστική πορεία της περιοχής.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 
επόμενη μέρα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανέπτυξε την Εκθεση Πεπραγμέ
νων 1994 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ε 
μπεριστατωμένα και στα παρακάτω θέματα: 

α. Στη κίνηση των μελών με την εγγραφή  
κατά την διάρκεια του έτους 628 νέω ν μ ε
λών και την αναζήτηση από τ ις  Τ.Δ. τω ν 
διευθύνσεων των αποστρατευομένων μελών, 
ώστε να μη χάνουν την επαφή με την Ενωση.

β. Στις σχέσεις τωνΤ,Δ. με τις τοπικές αστυ
νομικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι ά- 
ριστες, αρμονικές και εποικοδομητικές.

γ. Στο ΙΡΑ HOUSE το οποίο ήδη άρχισε να 
λειτουρ γεί και να φ ιλο ξενε ί τα μέλη. Μά
λιστα, καθορίστηκε η κατ' άτομο διανυκτέρευ-

ση σε 2.000 δρχ. σε δίκλινο ή τετράκλινο δω
μάτιο και 3.000 δρχ, στην περίπτωση διανυκτέ- 
ρευσης σε δίκλινο δωμάτιο.

δ, στην αύξηση της ετήσ ιας συνδρομής 
τω ν μελών από 1 -1 -1996 σε δύο χιλιάδες 
δραχμές, απόφαση στην οποία οδηγήθηκε το 
Δ.Σ. για να δώσει την δυνατότητα αυξήσεως 
των εσόδων τόσον των Τοπικών Διοικήσεων, 
όσον και του Εθνικού Τμήματος για την αντιμε
τώπιση των αυξημένων αναγκών τους αλλά και 
λόγω της αυξήσεως των υποχρεώσεων προς 
το Διεθνές Ταμείο της Ενώσεως.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α., πραγ
ματοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα. Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ Α.Μ.Δ.Ε Α. Α
στυνόμος Β' κ. Γρηγόριος Παπαγιόννης ανέ- 
γνωσε και ανέπτυξε την Εκθεση Πεπραγμένων 
1994. Κατ' αυτήν ενημερώθηκε η Γενική Συνέ
λευση για την προσπάθεια που καταβλήθηκε 
για την εγγραφή όσο το δυνατόν περισσοτέ
ρων νέων μελών με άμεση επαφή με τους υπη- 
ρετούντες σε μεγάλες μονάδες του λεκανο

πεδίου Αττικής (Παραγωγικές Σχολές και Υπη
ρεσίες υψηλού κινδύνου), την επενδυτική πο
λιτική που ακολουθήθηκε, τη χρηστή διαχείρι
ση των οικονομικών με τελικό στόχο εντός 
του 1995 οι αποδόσεις των κεφαλαίω ν να 
καλύπτουν τις παροχές και τα γενικό έξοδα, οι 
δε εγγραφές νέων μελών και οι ετήσ ιες συν
δρομές να μετατρέπονται σε αποθεματικό.

Για την επενδυτική πολιτική, όπως ανέφερε 
ο Αντιπρόεδρος του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. Αστυνομικός 
Υ π οδ ιευθυντής κ. Ιωάννης Ν ικολός ακο
λουθήθηκε η συντηρητική οδός με μ ικρ ό τε
ρες μεν αποδόσεις αλλά με μεγαλύτερη  
εξασφάλιση

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, το πο
σό εγγραφής των 30.000 δρχ. αποφασί- 
σ θ η κε  να κ α τα β ά λ λ ε τα ι σ ε  τ ρ ε ις  μη
ν ια ίες  δόσεις τω ν 10.000 δρχ. η ετήσ ια  
δε συνδρομή των 1 2.000 δρχ. να συνεχ ί
σει να προκαταβάλλεται με το  μισθό Δ ε
κεμβρίου. Ως συνδρομή του πρώτου έτους 
θεωρείται μόνο εκείνο το ποσό που αντιστοι
χ ε ί στους υπόλοιπους μήνες από την ημερομη
νία εγγραφής και καταβάλλεται αμέσως μετά 
την τρίτη δόση.

Συμπερασματικό, οΛΑ.Μ,Δ.Ε.Α. συγκεντρώ
νει όλες τ ις  δυνατότητες και έχ ε ι όλες τις  
προοπτικές να αποκτήσει αμέσως ευρωστία 
και επεκτασιμότητα, αρκεί κάθε αστυνομικός 
ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού, ηλικίας, υγείας 
και υπηρεσίας να συνειδητοποιήσει ότι απει
λείται περισσότερο από ποτέ άλλοτε και πε
ρισσότερο από πολλές άλλες τάξεις, από ένα 
πλήθος μικρών και μεγάλω ν κινδύνων. Ο 
Λ .Α .Μ .Δ .Ε .Α . έ ρ χ ε τ α ι  ω ς  α ρ ω γ ό ς  κ α ι 
καλύπτει ένα α ν τ ικ ε ιμ εν ικό  κενό  και έ τσ ι 
α ν τ ιμ ε τω π ίζ ε ι αυτό , που ο καθένας δεν 
μπ ορεί να α ν τ ιμ ετω π ίσ ε ι μεμονω μένα

Επί πλέον, χ ω ρ ίς  να θ ίγ ε τ α ι ο β α σ ικό ς  
σ τόχος τη ς  αλληλεγγύης και τη ς  αλληλο
βοήθεια ς, ο Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. έ χ ε ι χαρακτήρα 
ανταποδοτικό, αφού όλα τα μέλη κατά την α
ποχώρηση -για οποιοδήποτε λόγο- λαμβάνουν 
οικονομική ενίσχυση πολλαπλάσια των εισφο
ρών που έχουν καταβάλει.

Στο Συνέδρ ιο έλαβαν μέρος οι Τοπικές 
Διοικήσεις: Αργολίδας, Αρτας, Αττικής, Αχαϊας, 
Γρεβενών, Δράμας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Η
λείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, 
Καρδίτσας, Καστοριάς, Κερκύρας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μαγνησίας, Μ εσσηνίας (εκπρο
σωπήθηκε!, Ορεστιόδας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, 
Σερρών, Τρικάλων και Χαλκιδικής.

Η αποχαιρετιστήρια βραδιά δόθηκε σε γνω
στό κοσμικό κέντρο του Ναυπλίου. Πέραν των 
συνέδρων, την αίθουσα του κέντρου γέμισαν 
μέλη της ΙΡΑ Αργολίδας, συνάδελφοι αστυνο
μικοί και πολλοί φίλοι της Αστυνομίας.
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Επικαιρότηχα

Τιμήθηκε το θάρρος 
και η προσήλωση στο καθήκον

0  Ομιλος Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιά 
ΙΟ.Κ.Φ.Α.Ι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α
στυνομίας Πειραιά, οργάνωσε ειδική εκδήλω
ση για να τιμήσει τονΑρχ/κα Ανδρέα Πικρό του 
Τμήματος Αλλοδαπών Πειραιά.

Ο Αρχ/κας Ανδρέας Πικρός είναι παράδειγ
μα προς μίμηση για αστυνομικούς και πολίτες, 
αφού με κίνδυνο της ζωής του συνέλαβε, μετά 
από μακρά καταδίωξη, την 14-4-95 στον Πει
ραιά τον επικίνδυνο κακοποιό και δολοφόνο Δ. 
Προεστό, ο οποίος προηγουμένως ε ίχ ε  λη
στέψ ει νεαρή γυναίκα και δολοφονήσει τον 
1 δχρονο Δημήτριο Αναζήκο, τραυματίζοντας 
και αυτόν με τέσσερις σφαίρες στα πόδια.

Στην εκδήλωση μίλησε η Πρόεδρος του Ομί
λου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιά κ. Σο
φία Κατσιβαρδόκου και ο Διευθυντής Αστυνο
μίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μητρό- 
πουλος. Η κ. πρόεδρος, αναφέρθηκε στην η
ρωική πράξη του Αρχιφύλακα και την πρωτο
βουλία του Ομίλου να συμπαρίσταται ηθικό και 
υλικό στους Αστυνομικούς του Πειραιά

Ειδικό τιμητικό δίπλωμα και πλακέτα επέδω
σε ο Γ ενικός Αστυνομικός Δ/ντής Αττικής Υπο
στράτηγος κ. Νικόλαος Χατζάκης, ο οποίος α
φού ευχαρίστησε τον όμιλο για την πρωτο
βουλία του, ε ξ ή ρ ε  το  θάρρος και την 
προσήλωση στο καθήκον του Αρχιφύλακα Αν
δρέα Πικρού με τη δήλωση ότι από υπηρε
σιακής πλευράς έγιναν όλες οι απαραίτητες ε 
νέργειες  για την βαθμολογική προαγωγή και 
την υλική αμοιβή του Αρχιφύλακα.

Η εκδήλωση τελείω σε με ομιλία του Νομάρ
χη Πειραιά κ. Χρήστου Φωτίου, ο οποίος συνέ
χαρη τον Αρχιφύλακα, εξήρε την ηρωική πρά
ξη του και τόνισε ότι η Νομαρχία Πειραιά θα 
συμπαρασταθεί ηθικό και υλικά σ' αυτόν.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκτός των α
νωτέρω, ο Π ερ ιφερειακός Δ /τής Πειραιά κ. 
Δημήτριος Τούμπης, οι προϊστάμενοι Εισαγγε

λίας Εφετών και Πλημ/κών Πειραιά, εισαγγε
λείς κ.κ.Αλέξανδρος Μεταξάς και ΙωάννηςΛα- 
μπρόπουλος, τέω ς Αρχηγοί της Ελληνικής Α
στυνομίας, οι πρόεδροι επαγγελματικών Συλ
λόγων και Σωμματείων Πειραιά,καθώς και πολ
λοί συνάδελφοι του τιμωμένου.

Συνάντηση Αξιωματικών 
Ελλάδας - Αλβανίας

Σ τις  26-5-1995 πραγματοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα η συνάντηση της Μ ικτής Υποεπι
τροπής Αξιωματικών Αστυνομίας Ελλάδας - 
Αλβανίας για θέματα Δημόσιας Τάξης και Α
σφάλειας, βάσει των συμφωνηθέντων κατά 
τηνεπίσκεψητουΥπουργούΔημόσιαςΤάξηςκ. 
Σήφη Βαλυράκη στην Αλβανία. Τους Αλβανούς 
συναδέλφους υποδέχθηκε στα Ιωάννινα ο Α
στυνομικός Διεθυντής κ. Ηλίας Κροκίδης.

Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Α
ξιωματικοί του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: 
Αστυν. Υποδ/ντής Βασίλειος Κωνσταντινίδης, 
Αστυνόμος Α' Ελευθέριος Οικονόμου, Αστυνό
μος Β' Νικήτας Καλογιαννάκης, Υπαστυνόμος 
Α' Αλ. Σούκουλης και ο Αστυνόμος Β' Ιωάννης 
Δρόσος, Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας

Εκδοτική πρωτοπορία 
της Αστυνομικής Δ /νσης Μ αγνησίας

Η Α.Δ. Μαγνησίας εξέδω σε πολυτελέστατη 
και καλαίσθητη έκθεση απολογισμού 1994 (α
νάλυση της εγκληματικότητας, δυνάμεις και 
μέσα αντιμετώπισης, σχέσεις με τον πολίτη). 
Η ιδέα γι' αυτή την έκδοση υλοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του τό τε Αστυν. Δ/ντού Μαγνη
σίας (και νυν Επιθεωρητού Αστυνομίας Θεσσα
λίας) Ταξιάρχου Γεώργιου Πλάκα και των Α
στυν. Υποδ/ντών Βασ. Φλώρου και Κων. Σαρρή.

Στο έντυπο αυτό των εξήντα  οκτώ σελ ί
δων!!), που αποτελεί μια πανελλήνια πρωτοπο
ρία της Α. Δ Μαγνησίας, γίνεται απολογισμός 
για το χρόνο που πέρασε και φαίνεται καθαρά 
η εναρμόνιση στόχων, σκοπών και έργου. Η 
προβολή και η ανάλυση με στατιστικούς πίνα
κες του έργου της Αστυνομίας αποτελεί ένα 
καλό εργαλείο στα χέρια όσων ασκούν με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο κάθε μορφή διαχείρισης ε 
ξουσίας ή ασχολούνται με τα κοινά, ώστε να α
ναζητήσουν αίτια και αφορμές της εγκληματι
κότητας και να πληροφορήσουν σωστά το λαό 
για την αποτροπή του εγκλήματος γενικά.

Προλογίζοντας ο κ. Πλάκας τονίζει: "Διαλέ
ξαμε αυτόν τον τρόπο παρουσίασης του έρ
γου μας, γ ια τ ί γνωρίζουμε ότι πολλοί το α
γνοούν και π ιστεύουμε πως έτσ ι θα αντιλη- 
φθούν όλοι με ποιες δυνάμεις και μέσα επιτε- 
λείται αυτό το έργο. Τέλος, αισιοδοξούμε πως 
οι προσπάθειές μας θα βρουν ανταπόκριση 
στους πολίτες και όλοι θα αποδεχθούν και θα 
εκτιμήσουν το έργο και την κοινωνική προσφο
ρά της Αστυνομίας, θα δείξουν κατανόηση 
στις ιδιαιτερότητες και δυσχέρειες του έργου 
της και θα συνεργαστούν με προθυμία μαζί 
μας για μια κοινωνία χωρίς βία και έγκλημα".

Εμείς πιστεύουμε ότι ο επόμενος απολογι
σμός της Α.Δ. Μαγνησίας θα είναι ακόμα πιο 
πλούσιος σε θετικά αποτελέσματα και ευχό
μαστε την εκδοτική της πρωτοβουλία να ακο-
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Επικαιρότητα

2ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
"ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

Me τη συμμετοχή 150 εκπροσώπων από 21 
χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τσεχία, Γαλλία, Η
νωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ισπανία, Βέλγιο, Λε
τονία, Σλοβενία, Ισλανδία, Ιταλία, Σλοβακία, Ρου
μανία, Σουηδία, Ελβετία, Κροατία, Αυστρία, Γερ
μανία) πραγματοποιήθηκε στη Φραγκφούρτη 18- 
12 Μαϊου 19951 το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Θρη
σκευτικών Υπηρεσιών των Αστυνομιών χωρών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν "Η Αστυ
νομία στην υπηρεσία μιας νέας Ευρώπης. Η Εκ
κλησία στην υπηρεσία μιας νέας Αστυνομίας". 
Αναπτύχθηκε σε έξι εισηγήσεις από επιστήμο
νες και μέλη της Γερμανικής Αστυνομίας και 
Εκκλησίας, ενώ μέ σύντομες ανακοινώσεις οι 
εκπρόσωποι, ανάλογα με τ ις  συνθήκες των 
χωρών τους, παρουσίασαν τη δραστηριότητα 
και τις προσπάθειες των Υπηρεσιών τους.

Σημειώνεται ότι στην Εναρξη του Συνεδρίου 
ανεγνώσθησαν τα πορίσματα του 1ου Συνε
δρίου που έγινε στη χώρα μας (16-20 Οκτω
βρίου 1992) και ο διοργανωτήςτου Συμποσίου 
π. Kurt Grutzner Johns αναφέρθηκε με ενθου
σιασμό στον π. Ευσέβιο τονίζοντας τα εξής: "Σ' 
αυτό το σημείο, επιτρέψατέμου να παρουσιά
σω τον εμπνευστή και οργανωτή του 1 ου Συ
νεδρίου. Χαιρετώ εγκάρδια τον π. Ευσέβιο και 
τον ευχαριστώ για την πρωτοβουλία του να 
μας συγκεντρώσει στην Αθήνα το 1992 και να 
κάμει έτσ ι δυνατή την οργανωμένη πλέον α
νταλλαγή ιδεών και σκέψεων μεταξύ Εκκλη
σίας καί Αστυνομίας. Ολοι όσοι έλαβαν μέρος 
στο Ιο  Συνέδριο κατανόησαν ότι αυτή η αρχή 
είχε νόημα και έπρεπε να συνεχισθεί. Αυτή τη 
σ υνέχε ια  ζού μ ε ε μ ε ίς  τώ ρα, όπως στην 
Αθήνα, και πρέπει να συμφωνήσετε ότι πρέπει 
νά συνεχισθεί."

Το 2ο Συνέδριο αναγνώρισε την αναγκαιό
τη τα  παρουσίας της Εκκλησίας στην Α
στυνομία ως τη μόνη που μπορεί να δώ
σει προσανατολισμό και να σ τηρ ίζε ι ηθι
κά και πνευματικά κάθε Αστυνομικό καία- 
ποφασίστηκε οι Θρησκευτικές Υπηρεσίες συ- 
νεργαζόμενες να πορευθούν μέσα στην Ενω
μένη Ευρώπη, για την καλλιέργεια των ηθικών 
αξιών καί τήν εμπέδωση εκ μέρους των Αστυ
νομικών της Χριστιανικής αντίληψης μέ γνώ
μονα πάντοτε τόν Ιησού και τη διδασκαλία του.

Επίσης αποφασίστηκε να αναληφθούν πρω- 
τοβουλίεςγια  επ ιμέρους δ ιμ ερ ε ίς  επαφές 
Θρησκευτικών Υπηρεσιών. Οι εργασίες ολο
κληρώθηκαν με την απόφαση το 3ο Συνέδριο 
να γίνει στη Γαλλία.

Α ξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική αντιπρο
σωπεία εντυπώσιασε καί πάλι με τη οργανω
μένη παρουσία της, αφού όλοι οι Σύνεδροι έ 

λαβαν ως δώρα την εικόνα του προστάτου Α
γίου Αρτεμίου, καρτ-ποστάλ από το Αγιον Ο
ρος, τα Μετέωρα και Ελληνικά νησιά, καθώς 
και αναμνηστικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Διευθυντής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας π. Ευσέβιος Πι
στολάς παρουσίασε τη δραστηριότητα της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας και έκανε την παρα
κάτω τοποθέτηση επί του θέματος:

"Η Αστυνομία στην Ελλάδα διέπεται από κά
ποιες ιδ ια ιτερότητες, οι οποίες συνάπτονται 
με παράγοντες γεωφυσικούς, ιστορικούς, κοι
νωνικούς και πολιτικούς.

Οσο κι αν, από έλλειψη χρόνου και από λόγους 
αρχής, πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, 
θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να πάρω το λόγο 
χωρίς να αναφερθώ και εγώ στις δύο κοσμοϊ- 
στορικές αλλαγές, που συγκλονίζουν στις μέρες 
μας την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο.

ντρική Ευρώπη και ορόσημο τη χώρα που μας 
έκαμε την τιμή να μας φιλοξενεί, διοργανώνο- 
ντας το 2ο Συνέδριο. Είναι η αλλαγή του δ ιε
θνούς πολιτικού σκηνικού, με την ανατροπή 
του διπολισμού. Ανατροπή του διπολισμού, για 
μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία σημαίνει 
ότι αποκαθίσταται στον ρόλο ο οποίος πραγ
ματικό της ανήκει Μπορεί πια να είνα ι στην 
υπηρεσία όλων των πολιτών.

Με την Αστυνομία λοιπόν, να αποκαθίσταται 
στη συνείδηση των πολιτών και με την Εκκλη
σία να ανακτά και αυτή τον ρόλο της που είχε 
αλλοιωθεί για μισό περίπου αιώνα, είναι φανε
ρό ότι, ειδικά εδώ στην Ευρώπη, αλλάζει το 
σκηνικό προς το καλύτερο. Με μεγάλες προο
πτικές σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες τό 
σο της Αστυνομίας όσο και της Εκκλησίας.

2) Η άλλη βαθειά αλλαγή συνδέεται με τις 
διαστάσεις που έχε ι προσλάβει στις μέρες 
μας η τεχνολογική πρόοδος. Εχει εισχωρήσει 
τόσο βαθειά η δυνατότητα πρόσβασης στις 
πηγές πληροφόρησης ώστε οι άνθρωποι να

κινδυνεύουν να αναλωθούν από τα ίδια τους τα 
τεχνολογικά (ηλεκτρονικά) επιτεύγματα.

Είναι μία απειλή, η οποία δεν φαίνεται να α
φορά καί πολύ την Αστυνομία. Καμιά ανθρώπι
νη δύναμη σαν αυτή της Αστυνομίας δεν φαί
νεται πια ικανή να αναχαιτίσει τέτοια φαινόμε
να. Η έμφαση θα πρέπει εδώ να δοθεί στο ρό
λο της Εκκλησίας. Καθώς ο κοινωνικός μετα
σχηματισμός αυτής της μορφής δεν έχει πια 
σύνορα, μόνο ο λόγος του Θεού, σαν το άλας 
της γης και το φως του κόσμου, θα μπορούσε 
να αντιστρέφει το κλίμα της ασυδοσίας και α
νασφάλειας.

Σε μια Ευρώπη που μετασχηματίζετα ι ρα
γδαία και με μια Αστυνομία που αναπόφευκτα 
αλλάζει μορφή, η Εκκλησία έχει χρέος να πα
ραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς, της Ευ
ρώπης και της Αστυνομίας, για να θυμίζει με τη 
διδασκαλία και την πράξη της:

ρον ο αυτός, και εις τούς αιώνας", ο σωτήρας 
και λυτρωτής των ανθρώπων. Και ότι ο λόγος 
και ο ίδιος είναι "η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή" 
και "ουκ έστιν εν άλλω ουδενίη σωτηρία."

β) Οτι η Εκκλησία, οι χριστιανοί, είναι το Σώμα 
του. Επομένως στο μετασχηματιζόμενο Ευρω
παϊκό Ικαι παγκόσμιοί χώρο οι άνθρωποι έχουν 
τη δυνατότητα να αισθάνονται και να ζουν, πα
ρά τις όποιες διαφορές τους, ως αδελφοί.

γ) Οτι προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα της 
Εκκλησίας έχουν πάντοτε οι "ελάχιστοι" αδελ
φοί: οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι πρόσφυγες, οι 
περιθωριακοί, οι εξαρτημένοι, τα άτομα με ε ι
δικές ανάγκες, οι αλλοδαποί, οι γέροντες... Η 
Εκκλησία οφ είλει να ευαισθητοποιεί τους Α
στυνομικούς στην αντιμετώπιση των ομάδων 
αυτών των πολιτών όχι μόνο στα πλαίσια ενός 
αυστηρού καθήκοντος, αλλά κυρίως στην 
προοπτική ανθρώπων που έχουν ανάγκη για 
κάποια κατανόηση, αγάπη και ενδιαφέρον.

Ετσι η υπηρεσία της προς τη Αστυνομία θα 
είναι ουσιαστική και χρήσιμη."

1) Η μία αλλαγή είχε σαν επίκεντρο την κε- αΙΟτι ο Ιησούς Χριστός είναι "χθές καίσήμε-
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Εκπαιδευτική εκδρομή 
3ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων

Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή πραγμα
τοποίησαν σε Θεσσαλία - Ηπειρο και Κέρκυρα, 
απο 15 έως 19-5-95, οι 3ετε ίς  Δόκιμοι Υπαστυ- 
νόμοι. Τους Δοκίμους συνοδέυσαν ο Διοικητής 
τη ς  Σχολής Α σ τυ νομ ικό ς  Δ ιευθ υντή ς  κ. 
Κων/νος Ζιανίκας και τέσσερ ις  Αξιωματικοί 
της Σχολής.

Την 1 η ημέρα επισκέφθηκαν την Ιερό Μονή 

Βαρλαάμ Μετεώρων, όπου τους εηιφυλάχθη 
θερμή υποδοχή από τον (Ιανοσιολογιώτατο Α
γιο Καθηγούμενο κ. Ισίδωρο, ο οποίος τους ε 
νημέρωσε και τους ξενάγησε στους χώρους 
της Μονής. Στο τέλος αντηλλάγησαν αναμνη
στικό δώρα μεταξύ του Διοικητού της Σχολής 
και του Καθηγουμένου της Μονής. Επίσης επι- 
σκέφθηκαν το Μέτσοβο και ξεναγήθηκαν στο 
Λαογραφικό Μ ουσείο και στην Πινακοθήκη 
του Ιδρύματος "Αβέρωφ - Τοσίτσα". Ο Διοι
κητής της Σχολής επισκέφθηκε το Δήμαρχο 
της πόλης και προσέφερε σ' αυτόν αναμνη
στική πλακέτα.

Τη 2η ημέρα, μετέβησαν στο Καλπόκι, όπου 
στο Μνημείο του Ελληνα μαχητή κατέθεσ ε 
σ τεφ άν ι ο Δ ιο ικητής τη ς  Σχολής. Κατόπιν 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο φυλάκιο Κα
καβιάς όπου τους ενημέρωσε ο Διοικητής του 
Α.Τ. Κακαβιάς και ο Λοχαγός του Στρατού για 
θέματα αρμοδιότητας των. Μ ετά την ενημέ
ρωση προσφέρθηκαν εκ μέρους της Σχολής 
αναμνηστικό δώρα στους στρατιώτες του φυ
λακίου και στους αστυνομικούς του Α.Τ. Κακα
βιάς, ενώ στη συνέχεια οι Δόκιμοι επισκέφθη- 
καν το Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Το μεσημέρι, στο πνευματικό κέντρο Ιωαννί
νων, οι Δοκ. Υπαστυνόμοι ενημερώθηκαν από 
τους αναπλ. Νομάρχη, Δήμαρχο Ιωαννίνων, Επι
θεωρητή Αστυνομίας Ηπείρου και τονΑστυν. 
Δ/ντή Ιωαννίνων για διάφορα θέματα της πε
ριοχής τους και κυρίως της λαθρομετανά
στευσης. Τέλος ο Διοικητής της Σχολής ευχα
ρίστησε τους παραπάνω επισήμους και προ
σέφερε σ' αυτούς αναμνηστικές πλακέτες.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης με μέριμνα 
της Δ/νσης Αστυνομίας Ιωαννίνων παρετέθη 
προς τιμή των Δοκίμων δεξίωση στη Λέσχη Α
ξιωματικών Ιωαννίνων όπου παρέστησαν ε 
κτός των ανωτέρω επισήμων ο Διοικητής της 
VIII Μεραρχίας και άλλοι επίσημοι. Το απόγευ
μα επισκέφθηκαν το Μουσείο Βρέλλη όπου ε 
κτίθενται κέρινα ομοιώματα.

Την 3η ημέρα πραγματοποίησαν επίσκεψη - 
ξενάγηση στο σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων 
και αμέσως μετά αναχώρησαν για Κέρκυρα. Το 
βράδυ της ίδιας ημέρας, παρετέθη προς τιμή 
τους δεξίωση, όπου παρέστησαν όλες οι αρ
χές του νησιού.

Την 4η ημέρα οι Δόκιμοι επισκέφθηκαν και 
ξεναγήθηκαν στο "Αχίλλειο” της Κέρκυρας και 
στη συνέχεια σε αμφιθέατρο του Δήμου Κερ- 
κυραίων ενημερώθηκαν από τους Νομάρχη 
Κ έρκυρας, Δήμαρχο Κέρκυρας, Αστυν. 
Επιθ/τή Ιονίων Νήσων και τον Αστυν. Δ /ντή 
Κέρκυρας για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα 
της περιοχής. Μετά το πέρας της ενημέρω
σης, ο Δ ιοικητής της Σχολής ευχαρίστησε 
τους επισήμους και αντηλλάγησαν αναμνηστι
κές πλακέτες. Το απόγευμα έγινε περιήγηση 
στην πόλη της Πόργας και επίσκεψη στο Νε
κρομαντείο κοντό στον Αχέροντα ποταμό.

Την 5η και τελευταία ημέρα επισκέφθηκαν 
και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της αρχαίας Νι-

γία την Παρηγορίτισσα Αρτης.
Στη συνέχεια  στην αίθουσα Σκουφό του 

Δήμου Αρτης οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ενημε
ρώθηκαν από τους Νομάρχη, Περιφερειακό 
Δ/ντή, Δήμαρχο και Αστυν. Δ/ντή Αρτης για θ έ
ματα της περιοχής των. Τους Δοκίμους χαιρέ
τησε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρ
της. Μ ετά την ενημέρωση αυτή, ο Διοικητής 
της Σχολής εξέφρασε τις ευχαριστίες του και 
αντηλλάγησαν αναμνηστικές πλακέτες.

Ο Διοικητής της Σχολής ευχαρίστησε τους 
Δ ιευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Τρικάλων, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κερκύρας, 
Πρεβέξης και Αρτης για την αμέριστη συν
δρομή τους στην πραγματοποίηση της εν λό-
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ΐ  Π ανελλήνιο Πρωτάθλημα Χ ιονοδρομίας Αστυνομικών

Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο 
Αστυνομιών

Στο Πεκίνο της Κίνας πραγματοποιήθηκε 
φέτος το Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο Αστυ
νομιών, καθώς και το  2ο Παγκόσμιο πρωτά- 
θλημα Αστυνομικού Πεντάθλου, από 13 έως 15 
Μαϊου 1995. Στις.εκδηλώσεις αυτές συμμε
τείχαν εκπρόσωποι, αθλητές και αθλήτριες α
πό είκοσι έξ ι χώρες.

Την Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο 
Α' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο 
Πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης Αστυνομι
κών Ελλάδος Αστυν. Δ/ντής Αλέξανδρος Βλά
χος, οΑστυν. Α' Ιωάννης Καραπανόγος, ο Α
στυν. Β' Χρήστος Ντζούφρας και ο Αστ/κας 
Παναγιώτης Λουκόπουλος, ως αθλητής.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Υπαρχη
γός του Σώματος αναφέρθηκε στις διαδικα
σ ίες διοργάνωσης και δ ιεξαγω γής του 4ου 
Παγκόσμιου Αθλητικού ΣυνεδρίουΔστυνομιών 
και του Πρωταθλήματος Μαραθωνίου δρόμου 
Αστυνομικών, το 1996, στη χώρα μας. Οι εκδη
λώ σεις α υ τές  θα πραγματοποιηθούν στην 
Αθήνα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 
εκατό χρόνων από την αναβίωση των Ολυμπια
κών Αγώνων.

Ο κ. Βασιλόπουλος παρέλαβε μάλιστα, με την 
ευκαιρία αυτών των διοργανώσεων και τη ση
μαία της Παγκόσμιας Αθλητικής Ενωσης Αστυ
νομιών, από τον πρόεδρο της USIP και αρχηγό 
της Αστυνομίας του Κουβέιτ, κ. ΧαγίΑμπντούλ 
Ραχίμ.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Υπαρχηγός, 
τόνισε ότι, η Ελληνική Αστυνομία, ο Αστυνομι
κός θεσμός της Χώρας, που είναι η γενέτειρα 
της Ολυμπιακής ιδέας, με αίσθημα ευθύνης θα 
υποδεχθεί τους εκπροσώπους και τους αθλη
τές  των εξήντα δύο χωρών - μελών της USIP, 
για να αγωνιστούν στην κλασική διαδρομή του 
Μαραθωνίου δρόμου.

Την τελετή  λήξεως των αγώνων τίμησε με 
την παρουσία του και ο πρόεδρος της Δ ιε
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. ΧουάνΑντόνιο 
Σόμαρανγκ, ο οποίος απένειμε έπαθλα στους 
αθλητές και μεταξύ των άλλων εξέφρασε και 
την ικανοποίησή του επειδή η Ελληνική Αστυνο
μία ανέλαβε τη διοργάνωση των προαναφερο- 
μένων εκδηλώσεων.

Στους αγώνες του πεντάθλου, ο αστυφύλα
κας Παναγιώτης Λουκόπουλος κατέλαβε την 
39η θέση, με 4.250 βαθμούς. Πρώτος ήταν ο Ι
σπανός Φράνκο Κάστρο.

Αξίζει να τονισθεί η άψογη διοργάνωση και 
διεξαγωγή των εκδηλώσεων από την Αστυνο
μία της Κίνας, το υψηλό επίπεδο των αθλητι
κών επ ιδόσεω ν και η θερμή φ ιλοξενία που 
προσφέρθηκε στην Ελληνική αντιπροσωπεία.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθηκε και φέτος 
το Τ  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας 
Αστυνομικών, στις 6 και 7 Απριλίου 1995, στις 
εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού.

Τους αγώνες διοργάνωσε η Υπηρεσία Φυ
σικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Α
στυνομίας, σε αγωνίσματα των καταβάσεων 
και συμμετείχαν σ' αυτούς σαράντα Αστυνομι
κοί, αθλητές και αθλήτριες απ' όλη τη χώρα.

Στα αγωνίσματα της Γιγαντιαίας Τεχνικής 
Κατάβασης και της Τεχνικής Κατάβασης, νικη
τές  αναδείχθηκαν:

Κατηγορία ανδρών: 1 ος Ικαι στα δύο αγωνί
σματα! Αστ/κας Δημήτριος Λέφας του Α.Σ. Πο
λύδροσου, 2ος Ικαι στα δύο αγωνίσματα! Δοκ. 
Αστ/κας Παύλος Διαμαντίδης, 3 ος Ιστό αγώνι
σμα Γ.Τ.Κ.Ι Αστ/κας Ηλίας Κοπανόκης του Α.Τ. 
Αμφίκλειας, και 3ος Ιστό αγώνισμα της Τ.Κ.Ι 
Ευάγγελος Σαμαρτζής του ΙΣΤ' Αθηνών.

Κατηγορία Γυναικών: 1η Ικαι στα δύο αγωνί
σματα! Α σ τ/κας Γεωργία Αρβανιτίδου της 
Υ.Φ.Α.Α. Την 2η και 3η θέση στο αγώνισμα της 
Γιγαντιαίας Τ.Κ. κατέλαβαν οι Αστ/κες Ευαγγε
λία Κόλια του ΚΖ' Α.Τ. Αθηνών και Βασιλική Γα
λανού της Υ.Φ.Α.Α. αντίστοιχα,και αντίστροφα 
στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης.

Στην τελετή  λήξεως ηαρέστησαν και απέ- 
νειμαν τα αναμνηστικό διπλώματα ο Δήμαρχος 
Αρόχωβας κ. Γεώργιος Κρέμος, ο Αντιπρόε
δρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρο
μίας και Πρόεδρος του Σ.Χ.Ο. Αρόχωβας κ. 
Ιωάννης Παντελίδης, εκπρόσωποι των Αστυ
νομικών Διευθύνσεων Βοιωτίας, Φθιώτιδος 
και Φωκίδας, οι Δ ιοικητές των Αστυνομικών 
Τμημάτων Αρόχωβας και Παραλίας Διστόμου, 
ο Διοικητής της Υ.Φ.Α. Αθλητισμού Αστυν. Υπο
διευθυντής Αθανάσιος Βασιλείου καθώς και ο 
υπεύθυνος του Χιονοδρομικού Τμήματος Α
στυνόμος Α' Ιωάννης Καραπανόγος.
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Επικαιρότητα
Πρωτάθλημα Π ετόσφαιρας

Την 4η θέση κατέλαβε η ομάδα της Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Υπα- 
στυνόμων στο Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας, 
που διεξήχθη πρόσφατα ανάμεσα στις ομά
δες των Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Την 1 η θέ
ση κατέλαβε η Σχολή Ικάρων.

Την ομάδα της Σχολής μας αποτελούσαν οι 
αθλητές Δόκ. Υπαστυνόμοί: X. Σιμούλης, Σ. Α
λαμάνες, I. Σκούρας, Αθ. Τέλιος, Φ. Ντουϊτσης, 
Σ. Βλάχος, Ν. Γιαννόπουλος,Α. Μιχαλιός, Κ. Σχι
σμένος, Αιμ. Δινοβίτσης, Β. Βουκατάς, Ν. Ζερ- 
βακάκος και Κ. Σπανούδης. Προπονητής της ο
μάδας ήταν ο Αστ/κας Τέλης Σωτήρχος της 
Υ.Φ.Α.Α.

Ίο  Π ανελλήνιο  Πρωτάθλημα 
Ανοικτής θάλασσας

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από τον 
Ναυτικό Αθλητικό Σύνδεσμο, από 27-4-95 έως 
και 1 -5-1995, το Ιο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
ανοικτής θάλασσας, για σκάφη καταμετρημέ
να κατά Ε.Α.Θ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 
δύο αγώνες ανοικτής θάλασσας και τρεις α
γώνες τριγωνικής διαδρομής.

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας, συμμετέχοντας με το ιστιοπλοϊκό σκά
φος "Νεφέλη", το οποίο ευγενώς παρεχώρη- 
σε ο κ. Θεόδωρος Νιώτης του Ναυτικού Ομί
λου Ειρήνης Φιλίας, κατέλαβε την 12η θέση με
ταξύ είκοσι συμμετεχόντων στην κατηγορία 
OVERALL (γενική κατάταξη).

Α γώ νες Ιστιοπλοΐας 
Ενόπλων Δ υνάμεω ν 

και Σωμάτων Ασφαλείας
Το 2 ο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ενόπλων Δυ

νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για σκάφη 
τύπου LEIZER, διεξήχθη με επιτυχία από 26 μέ
χρι και 28 Μαϊου 1995 στο Φαληρικό όρμο. Οι 
αγώνες που διοργανώθηκαν από το Αρχηγείο 
Λ ιμεν ικού  Σώ ματος με την επ οπ τεία  του 
Α.ΣΑ.Ε.Δ., περιλαμβάνοντας συνολικά εννέα α
γώνες σε διαδρομή "Ολυμπιακού τραπεζίου", 
διεξήχθησαν βάσει διεθνών κανονισμών με τη 
συμμετοχή 26 αθλητών από αντιπροσωπευτι
κές ομάδες του Πολεμικού Ναυτικού, του 
Στρατού Ξηρός, του Λιμενικού Σώματος και 
της Ελληνικής Αστυνομίας, την ομάδα της ο
ποίας απ οτελούσαν ο Α νθ /μος Δημ. Κου- 
τούγκος και ο Αστ/κας Ιωάννης Κωστάλλας.

Την πρώτη θέση κα τέλαβε αθλητής του 
Στρατού Ξηρός και τ ις  υπόλοιπες πέντε αθλη
τές  του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατέλα
βε και την 1 η θέση στο ομαδικό.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας

Π ανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθηλα Στίβου, που έγι

νε πρόσφατα στα Ιωάννινα, η ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας κατέλαβε την τρίτη θέση.

Το Σώμα εκπροσώπησε ο Επιθ/τής Αστυνο
μίας Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Κων. Πολίτης και ο 
Αστυν. Δ/ντής Ιωαννίνων κ. Ηλίας Κροκίδης, 

που απένειμαν και τα έπαθλα στους νικητές.Π
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ΚΗ Η προστασία 
τω ν  όασώ ν 

το Ιθ ' α ιώ να _

Η ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους βρήκε τα δάση, 
όπως εξά λλου  και ολόκληρη τη χώρα, σ ε  κατάσταση ερήμω σης.

Στο πρόβλημα αυτό  η Αντιβασιλεία  προσπάθησε να απαντήσει αρχικά μ ε  π ρ ό χ ε ιρ ες  
και α ρ γ ό τερ α  μ ε  π ερ ισ σ ότερο  συστηματικές λύσεις.

Οι Βαυαροί ε ίχ α ν  τη δική τους νομοθετική  και πρακτική εμπ ειρ ία .
Η μεταφ ορά  της ό μω ς στην ελληνική πραγματικότητα προσέκοπτε σ ε  π λείσ τες ό σ ες  δυσ κολ ίες  

μ ε  κυριώ τερη την έλλειψ η  των αναγκα ίω ν πόρων.

Οι πρώτες προστατευτικές διατάζεις
Αρχικά η προστασία των δασών ανετέθη στα 

Τάγματα των Ακροβολιστών. Σε αυτά ανατίθε- 
το  "...η εξασφάλισις των ορίων του κράτους, 
των αστυνομικών μέτρων, των εθνικών κτημά
των και μάλιστα των εθνικών δασών".' Στη συ
νέχεια με το Διάταγμα σχηματισμού της επί 
των Οικονομικών Γραμματείας ΙΥπουργείουΙ α
νετέθη  σε αυτήν η καθόλου διαχείρ ιση και 
προστασία των δασών και ετέθη  ο θεμέλιος 
λίθος της δασικής υπηρεσίας2 Λίγο αργότερα 
η προστασία των δασών περιλαμβάνεται με
τα ξύ  τω ν "διηνεκών και συνήθων εργασιών 
των ενωμοτιών της Χωροφυλακής",3 ενώ ανά
λογες διατάξεις απαντώνται και στον Ποινικό 
Νόμο (τον πρώτο Ποινικό Κώδικα του ελληνι
κού κράτους)4

Οι πρώτες ειδικές δ ιατάξεις για την αντιμε
τώπιση των αδικημάτων ("ανομημάτων”) περί 
τα δάση, καθώς και η αντίστοιχη δικονομική 
διαδικασία, θεσπίσθηκαν με Διάταγμα του 
1836.5 Αν και οι δ ιατάξεις αυτές αντιμετώπι
σαν το δάσος ως αποκλειστικά οικονομικό α
γαθό, εντούτοις υπήρξαν επί δεκαετίες η βα
σική νομική ασπίδα για την προαστασία των 
δασών. Οι διατάξεις αυτές ενισχύθηκαν το ί
διο έτος με άλλες, περισσότερο εξειδ ικευμέ- 
νες, για την προστασία των δασών από την πα
ράνομη βόσκηση.6 Μεταξύ των άλλων καθορί
σθηκε ότι "Όσοι δασότοποι ευρίσκονται ε ις  
κατάστασιν νέας φυσικής ή  καλλιεργουμένης 
βλαστήσεως, ούτοι πρέπει να αποκλεισθώσιν 
από τηνβοσκήν", ενώ ετέθησαν για πρώτη φο
ρά περιορισμοί στο άναμμα φωτιάς από τους 
ποιμένες (τότε φω τιές άναβαν μόνον οι ποιμέ
νες!!). Τέλος το ίδιο έ το ς  εξεδόθησανάλλα 
δύο Διατάγματα σχετικά με την προστασία 
των δασών.7

Οργανώνεται η Δασική Υπηρεσία
Η πρώτη συστηματική οργάνωση -και μάλι

στα μεγαλόπνοη- της δασικής υπηρεσίας επι- 
χειρήθηκε επίσης το 1836.® Συνεστήθη θέση 
Εφόρου Δασών στην επ ί των Οικονομικών 
Γραμματεία (θέση επιτελική), ενώ η εξωτερική 
υπηρεσία ανετέθη στους Δασάρχες ("πρώτι
στα όργανα της εξωτερικής διοικήσεως των 
δασών") και Δασονόμους ("κύρια όργανα προ- 
φυλάξεως των δασών") με κατώτερα όργανα 
τους Δασονομικούς Βοηθούς, Αρχιφύλακες 
και Δασονομικούς Φύλακες. Οργανώθηκαν 5 
Δασονομικές Υπηρεσίες (Ρούμελης, Εύβοιας, 
Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ήλιδος) και 2 Δασο
νομεία (Αττικής και Κυκλάδων), ενώ με το άρ
θρο 20 καθορίσθηκε ότι "Επειδή ο δασονομι- 
κός κλάδος εις  το Βασίλειόν Μας ευρίσκεται 
ακόμη εις την γέννησίν του και η διαδοχική α- 
ναγέννησις των φθαρέντων δασών και η καλ
λιέργεια  αυτών απαιτούν ιδιαιτέρως πρακτι
κός γνώσεις, θέλομεν φροντίσει να συντεθή 
εις την ελληνικήν εγχειρίδιον δασονομικόν α- 
νάλογονμε τας ανόγκας του τόπου..."

Με άλλο Διάταγμα9 καθορίσθηκε ο τύπος 
της στολής των δασικών υπαλλήλων, των ο
ποίων το  δ ιακρ ιτικόν σημείον ήτο κλάδος 
δρυός. Από ό,τι γράφει ο Ν. Δραγούμης'0, συγ- 
κρίνοντας τη στολή του Καηοδίστρια με εκείνη 
των Δασονόμων της Αντιβασιλείας, φαίνεται 
πως η στολή των τελευταίων ήταν ιδιαίτερα ε 
ντυπωσιακή.

Το 1838 για λόγους περιστολής δαπανών, 
φαινόμενο φαίνεται μόνιμο στην πατρίδα μας, 
αναθεωρήθηκε η οργάνωση της δασικής υπη
ρεσίας.' 1 Έτσι όργανα της εξωτερικής υπηρε
σίας καθορίσθηκαν οι δασονόμοι 120 δασονο
μεία) και οι δασοφύλακες (100 σταθμοί φυλά
κων).

Ω ιΧ ω οοω ύλα κεε γίνονται δασάρχες...
Το 1877 με το άρθρο 1 του Νόμου ΧΙΓ'12 Ή  

φύλαξις των δασών και η καταδίωξις των περί 
τα δάση ανομημάτων ανατίθεται ε ις  την κατά 
την κατά τας επαρχίας του κράτους Χωροφυ
λακήν, ενεργούσαν και τα της Δασοφυλακής 
καθήκοντα υπό τας διαταγάς του οικείου Μοι
ράρχου ή  Υπομοιράρχου". Κάθε Νομός απετέ- 
λεσε Δασαρχείο με επικεφαλής Μοίραρχο, ε 
νώ ιδρύθηκαν42 Δασονομεία στις επαρχίες με 
επικεφαλής Υπομοιράρχους. Έτσι οι συνάδελ
φοι της εποχής έγιναν και δασάρχες, μια δρα
στηριότητα που πλούτισε σημαντικά το corpus 
των αστυνομικών ανεκδότων.'3 Η ρύθμιση 
αυτή ίσχυσε ως το 1893, οπότε η εξωτερική υ
πηρεσία δασών ανετέθη σε 20 Δασάρχες, 52 
αρχιφύλακες και 298 δασοφύλακες. Και στην 
περίπτωση όμως αυτή η δασική υπηρεσία κατά 
βάση στελεχώθηκε από αξ/κούς, υπαξ/κούς 
και οπλίτες της Χωρ/κής. Τέθηκαν όμως οι βά
σεις για τον επιστημονικό εκσυγχρονισμό της.14

Καθολική αντίδραση κατά των εμπρηστών
Όπως προείπαμε, αρχικά το δάσος αντιμε- 

τωπίσθηκε αποκλειστικά σαν οικονομικό αγα
θό του κράτους. Με το πέρασμα όμως του 
χρόνου, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου 
του λαού, την εισαγωγή νέων ιδεών από την 
Ευρώπη αλλά και τ ις  φοβερές καταστροφές 
του δασικού πλούτου άρχισε στους κύκλους 
κυρίως των λογίων μια σημαντική προσπάθεια 
για την αναδάσωση των ελληνικών βουνών. 
Παράλληλα υπήρξε μια χωρίς προηγούμενο κι
νητοποίηση για την αντιμετώπιση των εμπρη
σμών. Για πρώτη φορά ο εμπρησμός του δά
σους αντιμετωπίσθηκε στις σωστές διαστά
σεις του, δηλαδή ως έγκλημα κατά του έθνους 
και της ανθρωπότητας.
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Ο α ω ορ ισ ψ ός  τη ς  Σ υ νό δ ο υ
Μάλιστα η Ιερά Ιύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδας έφτασε στον αφορισμό των εμπρη
στών. Αξίζει να παραθέσουμε το  κείμενο του 
αφορισμού:15 Ή  Ιερά Σύνοδος μετάβαθείας  
θλίψεως και ψυχικού άλ γους παρατηρεί ότι το 
ολέθρ ιονκα ι θεοσ τυγές  κακόν του εμπρη
σμού των δασών εξακολουθεί.

Ομέγας δημιουργός του παντός, διάτων δα
σών, ου μόνον την δημιουργίαν εκόσμησεν, αλ
λά και ζωήν, υγείαν, τροφήν, πλούτον και ευτυ
χίαν τοις ανθρώποις πολλαχώς ησφάλισε πας 
δε ο τα δάση μη προφυλάττων και μη προστα- 
τεύω ν αλλ' επ ιβουλευόμενος και βλέπτων, 
εαυτόν μεν και τους ομοίους αυτώ μεγάλως 
ζημιοί, προς του Θεού δε την πρόνοιαν αντι
τάσσεται, και προς του Θεού την θέλησιν ασε
βώς παρακούει.

Τα δάση εξυγιαίνουσι την ατμόσφαιραν και 
εξασφαλίζουσι την ζωήν και την υγείαν των 
ανθρώπων, προλαμβάνοντα και αποκρούοντα 
τα μιάσματα και τας ασθένειας.

Εάν ο κλέπ της  κα ι ο λησ τής  κα ι ο άλλα  
τοιαύτα αδικήματα διαπράττωνβλάπτη και ζη
μ ιο ί άτομα μόνον ή  οικογένειας, ο εμπρηστής 
τω ν δασών κα ι πας α νεχόμ ενο ς  και απο- 
κρύπτων και υποστήριξών τους εμπρηστής 
βλάπτει και καταστρέφει, ουχίάτομα ή  οικογέ
νειας ωρισμένας, αλλ' ολοκλήρους κοινότη
τας ζώσας τε  και μελλούσας, κακουργών ουχί 
κατά προσώπων, αλλά καθ'ολοκλήρου της κοι
νωνίας και της πατρίδος.

Η παράτασις και επίτασις τοσούτον φοβε
ρού και τοσούτον ολεθρίου κακουργήματος, 
επιβάλλει τη ΙεράΣυνόδω το καθήκον, επικα
λούμενη μεν την ε ξ  ύψους κραταιάν αντίληψιν, 
κηδομένη δε της ψυχικής των χριστιανών σω
τηρίας και ενεργούση καθ' υπερτάτην εκκλη

σιαστικήν πρόνοιαν, να προτρέψη διά του πα
ρόντος πνευματικώς και νουθετήση πατρικώς 
πάντας τους χριστιανούς, ίνα αναλογιζόμενοι 
το μέγα βάρος της τοιαύτης αμαρτίας και την 
άφευκτον αιώνιον κόλασιν, απέχωσι του λοι
πού αυστηρώς από εμπρησμού και πάσης άλ
λης βλάβης δημοσίων ή ιδιωτικών δασών και 
δένδρων, αποκρύψεως δε ή προστασίας των 
εμπρηστών.

Εάν δε παρά προσδοκίαν και μεθ 'όλα  ταύτα 
υπάρξω σι χ ρ ισ τ ια ν ο ί επ ιμ έν ο ν τες  ε ις  
τοιαύτην ανοησίαν και θεοστυγή πράξιν, ε ίτ ε  
αυτο ίκα ίοντες δάση, ε ίτ ε  άλλους ε ις  τούτο 
προτρέποντες, ε ίτ ε  γνωρίζοντες εμπρηστής 
δασών και μη καταμηνύοντες αυτούς αμέσως 
τη αρμοδία αρχή μηδέ προσερχόμενοι ως 
μάρτυρες προς βεβαίωσιν της ενοχής και τι
μωρίας των ενόχων, ε ίτ ε  μη παρέχοντες πρό
θυμον την εαυτών συνδρομήν τη δημοσία υπη
ρεσία, πάντες ούτοι οιοιδήποτε και αν ώσιν, ε ί
ναι αφωρισμένοι παρά της εκκλησίας, κατηρα- 
μένοι και ασυγχώρητοι η οργή του Θεού και η 
κατάρα της εκκλησίας να είναι επ ί τας κεφα- 
λάς αυτών και προκοπήν να μη ιδώσι πώποτε ε- 
φ ' οις εργάζονται, να έχωσι δε και τας αράς 
πάντων των αγίων και Θεοφόρων Πατέρων 
της Εκκλησίας". □

Σημειώσεις:
' Α ρθρο  13 του  από 2( 14) Μ αρτίου 1833 Δ ια

τάγματος "Περί το υ  σ χ η ρ α τ ισ μ ο ύ  τω ν  Τ αγμ άτω ν  
Α κροβολιστώ ν"!. Φ.Ε.Κ., 6/18).

2 Αρθρο 2, παρ. δ., του από 3 C15) Απριλίου 1833 
Δ ιατάγματος "Περί τ ο υ  σ χ η μ α τ ισ μ ού  και τω ν  κ α 
θ η κ ό ν τ ω ν  τ η ς  ε π ί  τω ν  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  Γ ρ α μ μ α -  
τε/σς"(Φ.Ε.Κ., 14/1833).

3" Σ υ λ λ αμ β άν ου ν  τ ο υ ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ε ίς  τω ν  δ α 
σών..." κα ι " Υ π ερ α σ π ίζ ο ν τ α ι την  γ ε ω π ο ν ία ν  και 
σ υ λ λ α μ β ά ν ο υ ν  κ ά θ ε  ά ν θ ρ ω π ο ν , ο  ο π ο ίο ς  ή θ ε λ ε  
π ρ ο ξ ε ν ή σ ε ι  ζη μ ίας ε ι ς  α γ ρ ο ύ ς ,  δάση.,.", Βλέπετε 
άρθρο 117, παρ. 15 και 22, του  Κανονισμού Υπη

ρ ε σ ία ς  το υ  Σ ώ μ α το ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ίΦ.Ε.Κ., 
8/1835, Παράρτημα).

4 Αρθρα 411, 417 και 422 του Ποινικού Νόμου.
5"Ο στις κ λέπ τει, σ φ ε τ ε ρ ίζ ε τ α ι  ή β λ ά π τ ε ι  την ε ις  

τ α  δ ά σ η  ξυλικήν...". Β λέπ ετε το  ά ρθρ ο  1 κ.επ. του 
από 10/22-7-1836 Δ ιατάγματος "Περί τω ν  ε ι ς  τα  
δ ά σ η  γ ε ν ο μ έ ν ω ν  ανομ η μ άτω ν"!  Φ.Ε.Κ. 33/1836).

6 Β λέπετε το  από 4 (16) Σ.βρίου 18 36 Δ ιάταγμα 
"Περί τ ο υ  Κ α ν ο ν ισ μ ο ύ  τη ς  β ο σ κ ή ς  τω ν  δ α σ ώ ν "  
(Φ.Ε.Κ., 45/1836).

7 Β λέπ ετε τα  Δ ια τά γμα τα  τη ς  17/29-11-1836 
"Περί ιδ ιω τικώ ν  δασώ ν"ίΦ .ΐ,.Κ ., 69/1836) και της 
4 /1 6 -1 2 -18 36  "Π ερί υ λ ο τ ο μ ί α ς  κ α ι  φ ό ρ ο υ  ξ υ 
λείας".

8 Β λέπ ετε το  από 18/30-9-1836 Δ ιάταγμα "Περί 
δ ι ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ  τ ω ν  δ α σ ο ν ο μ ε ί ω ν "  (Φ.Ε.Κ., 
52/1836).

’ Β λέπ ετε  το  από 21.9/ 3 -10 -1 836  Δ ιά ταγμα  
"Π ερί σ τ ο λ ή ς  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  τω ν  Δ α σ ο ν ο 
μ είω ν"  !Φ.ΐ.Χ„ 53/1836).

10 Σ ε επ ίσκεψ η το υ  Κ απ οδ ίσ τρ ια  σ τη  Ν εμ έα  
προηγείτο ο  Α ρχιταχυδρόμος Αθαν. Καρδαράς, 
την επίσημη στολή  του οποίου βλέπ οντας οι χω
ρικοί τον  εξελάμβαναν ως τον  Κυβερνήτη. Μ ετά  
από επ ίμ ο νες  σ υ σ τά σ ε ις  του  Κ ολοκοτρώ νη, ο 
Καποδίστριας “. . .π ε ζ ε ύ σ α ς  ε ι ς  τ ιν α  σ κ ι ε ρ ό ν  κ ο ι
λ ά δ α  α ν έ λ α β ε  την σ τ ο λ ή ν  α υ τ ο ύ , π ε ν ιχ ρ ο τ έ ρ α ν  
και της τω ν δ α σ ο ν ό μ ω ν  της Α ντιβασιλείας...". Νι
κολάου Δραγούμη, Ισ το ρ ικ ο ί Α ν α μ ν ή σ ε ις , Επιμέ
λεια  Αλκή Αγγέλου, τ. Ιο ς ,Α θ ή να  1973,σ. 93.

1' Β λέπ ετε το  από 7 (19) Α υγούστου 18 38 Δ ιά
τα γ μ α  "Περί δ ιο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  τω ν  δ α σ ο ν ο μ ε ίω ν "  
(Φ.Ε.Κ., 33/1838), το  οποίο αντικαταστάθηκε μ ε  το 
από 18/30-7-1843 Δ ιάταγμα " Π ερ ίσχ η μ α τ ισμ ού  
και δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς  τω ν  Δ α σ ο ν ο μ ε ίω ν  τ ο υ  Κ ράτους" .

,2Φ.Ε.Κ. 37/1877.
13 Κω ν/νου Δ ανούση, Τ ρ α φ ικο ί τύποι της πα

λιάς Χωροφυλακής", Α στυνομ ική  Ε π ιθεώ ρη ση , Α
πρίλιος 1995,00.254-255. ,4Β λέπ ετε Νόμο ΒΡΞ- 
Β. "Περί τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ω ς  κα ι σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ω ς  τω ν  
π ε ρ ί  τω ν  δ α σ ώ ν  νόμ ω ν"  (Φ.Ε.Κ., Α., 34/1893), ό 
πως τροπ ο π ο ιήθ ηκε και συμπ ληρώ θηκε μ ε  το  
Ν όμο  Β ΥΞΒ ‘Π ε ρ ί  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  τη ς  ε ξ ω τ ε 
ρ ικ ή ς  υ π η ρ ε σ ία ς  τω ν δ α σ ώ ν " !Φ.Ε.Κ., Α „ 7/1897).

15 Εφημερίδα Δ αναό ς (Αργους), αρ. φ. 142 της 
15.8.1903.

Επιμέλεια: Υπαστ.Α 'Κων. Δανούσης
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

ΟΖΣ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΙΧΟ
Τραγικό π ερ ισ τατικό  που συ- 

γκλόνησε όχι μόνο τους κατοίκους 
του νομού Γρεβενών αλλά όλη την 
Ελλάδα, θεωρείται το συμβάν που 
έλαβε χώρα στο Οροπέδιο Γρεβε
νών κατά το οποίο βρήκαν οικτρό 
θάνατο και τα θύματα και ο θύτης. 
Συγκεκριμένα, ο Καραγιαννόπου- 
λος Ιωάννης του Στεργίου, 87 ε 
τών, συνταξιούχος του ΟΓΑ, λόγω 
προηγουμένων διαφορών σχετικά 
με όρια ιδιοκτησίας, χρησιμοποιώ
ντας το μονόκαννο κυνηγετικό του 
όπλο, πυροβόλησε από κοντινή α
πόσταση και τραυμάτισε σοβαρά 
τον Κολέτσο θωμά του Ματθαίου, 
οικοδόμο και στη συνέχεια πυρο
βόλησε ε ξ  επαφής και τραυμάτισε 
θανάσιμα τη σύζυγο του προηγου
μένου, Χρυσάνθη, η οποία προσέ- 
τρ ε ξ ε  για βοήθεια του συζύγου 
της. Ο δράστης μετά από λίγο αυ- 
τοπυροβολήθηκε στην αυλή του 
σπιτιού του, με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί και αυτός θανάσιμα. 
Ουσιαστική αιτία των διαδοχικών 
αυτών θανάτων ήταν η κατασκευή 
εκ μέρους του Κολέτσου γκαράζ, 
για τη φύλαξη του αυτοκινήτου 
του το οποίο εφάπτετο με τον το ί
χο της αποθήκης του δράστη.

ΦΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΛΙΡΕΣ ΚΑΛΠΙΚΕΣ
Μετά από συνεχείς, επίπονες και 

εμπεριστατωμένες ενέργειες των 
αστυνομικών του Τμήματος Α
σφαλείας Κομοτηνής και την α
γαστή συνεργασία αστυνομικών 
του  Τμήματος Π ερ ιφ έρ ε ια ς  
Κομοτηνής και ιδιαίτερα των αν- 
δρών το υ  Αστυνομικού Σταθ
μού Ιάσμου, υπό τη διεύθυνση και 
εποπτεία του Αστυνομικού Διευ

θυντή και του Α' Αστυν Υποδ/ντή 
της Α.Δ. Ροδόπης, έγινε δυνατόν 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη
μα να συλλεχθούν όλα τα απαραί
τητα στο ιχεία , να αξιοποιηθούν 
δεόντως και να οδηγήσουν στον ε 
ντοπισμό και τη σύλληψη πέντε 
δραστών και αναζήτηση ενός κα
τηγορουμένου για ληστεία μετά 
φόνου σε βάρος της ζητιάνας 
Μουσταφάογλου Φατμέ του Αλή, 
στις 19 Απριλίου. Δράστες του ε 
γκλήματος είναι οι:

α. Ιμπραήμογλου Εμίν του Ιμ- 
πραήμ, εργάτης, β. Ιμπραήμογλου 
Ζεκιμιρέν του Εμίν, εργάτης, γ. I- 
μπραήμ Σεβήμ του Εμίν, εργάτης, δ. 
Χουσείν Αμέτ του Ραμαντάν, βο
σκός, ε. Ραμαντάν Αμέτ του Αμετ 
και στ. Μαμούτογλου Ραμαντάν 
του Μαμούτ, εργάτης.

Από τους ανωτέρω συνελήφθη- 
σαν άπαντες πλήν του τελευταίου.

Η υπόθεση έχει ως εξής: στο 9ο 
χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού 
Χρυσούπολης - Μακροχωρίου, 
βρέθηκε ένα πτώμα γυναίκας, α- 
θίγγανης, σε τυμπανιαία κατάστα
ση, αγνώστων στοιχείων ταυτότη
τας, τυλιγμένο σε κουβέρτα και 
φέροντας κακώσεις στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα που βρέθηκε το 
πτώμα, γινόταν καταγγελία στο 
Α.Τ.Π. Κομοτηνής από συγγενείς 
της για την εξαφάνιση της Μου- 
σταφάογλου και από έρευνα που 
διενεργήθηκε, προέκυψε ότι το 
πτώμα ανήκε στηνεξαφανισθείσα. 
Επίσης, από έρευνα - αυτοψία που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της, 
προέκυψε ότι, άγνωστος ή άγνω
στοι είχαν εισέλθει στο σπίτι με 
σκοπό να το ληστέψουν. Αμέσως 
μετά προσήχθησαν για εξέταση 
αρκετοί ύποπτοι.

Μεταξύ αυτών και οι (β) και Ιγ) εκ 
των δραστών οι οποίοι εξετα ζό 
μενοι ομολόγησαν ότι μαζί με τους 
υπολοίπους από κοινού εισήλθαν 
στο σπίτι του θύματος και τη βα
σάνισαν προκειμένου να υποδείξει 
το μέρος που έκρυβε τα χρήματα 
που πίστευαν ότι είχε. Στη συνέ
χεια αφού τις είχαν προξενήσει α
πό τα χτυπήματα βαρειές κρανιοε- 
γκεφαλικές κακώσεις την τύλιξαν 
σε μια κουβέρτα τη έβαλαν στο 
πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου 
του (γ) κατηγορουμένου και τη με
τέφεραν εν ζωή ακόμη στο σημείο 
που βρέθηκε. Στο σημείο αυτό 
επήλθε ο θάνατος. Το βράδυ της ί
διας ημέρας οι Ια), Ιβ) και (δ) εκ των 
δραστών μαζί με τ ις  συζύγους 
τους εισήλθαν εκ νέου στο σπίτι 
του θύματος και ανενόχλητοι έ 
σκαψαν σε τρία σημεία του δαπέ
δου και βρήκαν δέκα εννέα χρυσά 
νομίσματα νέας κοπής με κρίκους, 
απομιμήσεις παλαιών πεντόλιρων 
και 110.000 δρχ. σε χαρτονομί
σματα τα οποία μοιράστηκαν.

ΚΡΟΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Πλούσια η "σοδειά" του Τμήμα

τος Ασφαλείας Λιβαδειάς κατά 
τις ημέρες της περιόδου της Ανα- 
στάσεως:

1. Υστερα από εντατικούς ελέγ
χους σε καταστήματα ψιλικών και 
περίπτερα, κατασχέθηκαν συνολι
κά 1 1.436 κρ ο τίδ ες  δ ιαφόρω ν 
τύπων και 426 βεγγαλικά και συ- 
νελήφθησαν τέσσερα άτομα τα ο
ποία κατείχαν προς εμπορία τα πα
ραπάνω είδη. Οι ποσότητες αυτές 
είναι οι μεγαλύτερες που κατα
σχέθηκαν ποτέ.

2. Συνελήφθη μετά από έρευνα 
σ το  σπ ίτι του  στη Λ ιβ α δ ειά  ο 
Πούλος Νικόλαος του Δημητρίου, 
γεωργός, για κατοχή πέντε γραμ
μαρίων ηρωίνης και 62 βαμβακίων 
εμποτισμένων σε διάλυμα ηρωί
νης. Οι ποσότητες αυτές που για 
τα δεδομένα της περιοχής θεω
ρούνται σημαντικές προορίζονταν 
να διατεθούν σε χρήστες της πε
ριοχής και ο συλληφθείς ήταν ο 
κύριος διακινητής.

3. Συνελήφθη μετά από έρευνα 
στο σπ ίτι του  στη Λ ιβ αδειά  ο 
Ρήγας Αναστάσιος του Θεοδώρου, 
άνεργος για κατοχή 1,1 γραμμα
ρίων ηρωίνης και 40 χαπιών υπνο- 
στεντόν.

4. Συνελήφθησαν στη Λιβαδειά 
την ώρα που ετοιμάζονταν να κά
νουν χρήση ηρωίνης ο Περγαντό-

πουλος Ιωάννης του Ελπιδοφόρου, 
και ο Κότσος Μηνάς του Ευστα
θίου, ηλεκτρολόγος. Στην κατοχή 
του βρέθηκαν 23 βαμβάκια εμποτι
σμένα σε διάλυμα ηρωίνης.

"ΜΑΥΡΗ" ΗΡΩΙΝΗ
Από άνδρες της Υποδιεύθυν

σης Δ ιώζεως Ναρκωτικών της 
Δ ιεύθυνσ ης Α σ φ α λ ε ία ς  Α τ
τικής εξαρθρώθηκε σπείρα Αφρι
κανών εμπόρων ναρκωτικών στην 
περιοχή Μ εταξουργείου και συ
νελήφθησαν πέντε άτομα που από 
μηνός περίπου ενεργούσαν εμπο
ρία ηρωίνης στην περιοχή Αθηνών. 
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: 
Nwacchuky Amadi του Bekee, γεν. 
το 1966 στη Νιγηρία, Williams - Wil
ly του Amun, γεν. το  1966 στη 
Ρουάντα, Kennedy Mag του  
George γεν. το 1966 στη Λιβερία, 
Mutuh Ken του John γεν. το 1971 
στη Σομαλία και ο Anosike Akobunu 
του Sunday γεν. το  1965 στη Νιγη
ρία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωί
νης βάρους 304 γραμμαρίων, συ
σκευασμένη σε έ ξ  ισοβαρή αυτο
σχέδια δέματα βάρους 50 γραμ
μαρίων το καθένα και χρημςτικό 
ποσό 810.000 δραχμών προερχό
μενο από εμπορία ναρκωτικών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Συνελήφθη από ά νδ ρ ες  του  

Τμήματος Λεσχών - Παίγνίων, 
τη ς  Δ ιεύθυνσ ης Α σ φ ά λ ε ια ς  
Αττικής ο Jenkins John του  
Thomas, ιδιωτικός υπάλληλος. Συ
γκεκρ ιμένα ο ανω τέρω  συλλη- 
φθείςόπως προέκυψε από την ε- 
νεργηθείσα προανάκριση είναι υ
πεύθυνος ασφάλειας της αγγλικής 
εταιρίας Atlas Sports Bettine που ε 
δρεύε ι σ το Λονδίνο και ανήκει 
στους: Jenkins Thomas - Charles, 
αδελφό του συλληφθέντος, στη 
συζυγό του Jenkins Rose και σε κά
ποιον Ιταλό υπήκοο ονόματι 
Fernado, αγνώστων λοιπών στοι
χείων. Η εν λόγω εταιρία ασχολεί- 
ται με την οργάνωση στοιχημάτων 
αθλητικών αγώνων ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ, σε χώρες της Ευρώ
πης, με την επωνυμία "Fixed Odds".

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμε
τοχής κάθε παίχτη στο προαναφε- 
ρόμενο στοίχημα, ήταν η κατάθε
ση επιταγής ορισμένου χρηματι
κού ποσού στο ταχυδρομείο Και- 
σαριανής στην υπ. αριθ. 74242 τα
χυδρομική θυρίδα, της οποίας κά
τοχος ήταν ο Jenkins John.
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Μόνιμες Στήλες
Ακολούθως, στον κάθε παίχτη, η 

εταιρία έδινε κωδικό αριθμό ατο
μικού λογαριασμού που τον άνοιγε 
η ίδια εταιρία. Κάθε παίχτης, ήταν 
υποχρεωμένος να στοιχηματίσει 
τηλεφωνικό ή με φαξ, απ' ευθείας 
στην έδρα της εταιρίας στο Λον
δίνο ή στο εδρεύον γραφείο της 
στην Κύπρο. Κατά το τελευταίο ε 
ξάμηνο που διοργανώθηκε το παί- 
γνιο στη χώρα μας, κατατέθηκε 
συνολικά από τους παίχτες επ' ο- 
νόματί του στο ταχυδρομείο Και- 
σαριανής το  ποσό των 150.000. 
000 δραχμών. Κατά τη στιγμή της 
συλλήψεως του κατηγορουμένου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το  
ποσόν των πέντε εκατομμυρίων ε- 
ξακοσ ίω ν ενεννήντα  χιλιάδω ν 
τριακοσίων δραχμών προερχόμε
νο από καταθέσεις επιταγών, εκα
τόν σαράντα οχτώ αποδείξεις επι
ταγών συνολικού ποσού 5.690.300 
δραχμών, δύο βιβλιάρια καταθέ
σεων με συνολικό αναγραφόμενο 
ποσό 17.600.000 δρχ.το πρώτο και 
45.628. 402 δρχ. το  δεύτερο.

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
Συνελήφθησαν από όνδρες της 

Υποδ/νσης Δ ίω ξης Ν αρκω τι
κών της  Δ /νσ η ς  Α σ φ ά λε ια ς  
Αττικής οι: Παπαμόρκος Γεώργιος 
του Χαριλάου και η Μαυρούδη Αγ
γελική του Κων/νου. Στην κατοχή 
των παραπάνω βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ποσότητα ακατέργα
στης κάνναβης βάρους 565 γραμ
μαρίων, το χρηματικό ποσόν των 
2.000.000 δραχμών προερχόμενο 
από εμπορία ναρκωτικών και δύο 
ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας. 
Από καιρό υπήρχαν πληροφορίες 
σύμφωνα με τ ις  οποίες ο Παπα
μόρκος, γνωστός από παλαιότε- 
ρες συλλήψεις, διακινεί μεγάλες 
ποσότητες ακατέργαστης κάννα
βης στις πιότσες των τοξικομανών 
της περιοχής του Κολωνού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΜΑΪΜΟΥ

Συνελήφθη από το Τμήμα Οικο
νομ ικώ ν Εγκλημάτων της  Υ
π ο δ /νσ η ς  Δ ημόσ ιας  Α σ φ ά 
λειας, ο Λεγάτος Λεωνίδας του Ι
σιδώρου, κατηγορούμενος για α
πάτη και εκβίαση. Ο Λεγάτος ο ο
ποίος συνελήφθη μέσα στο εστια
τόριο του Ζαχαράκη Θεοδοσίου 
που βρίσκεται επ ί της οδού Αιό
λου, λίγο πριν τη σύλληψή του είχε 
λάβει από τον Ζαχαράκη στον ο
ποίον εμφανιζόταν ψευδώς ως εν

ενεργεία μηχανικός του Δήμου Α
θηναίων το  προσημειωθέν από 
τους αστυνομικούς χρηματικό πο
σόν των 500.000 δραχμών το ο
ποίο εκβιαστικό απαιτούσε απ' αυ
τόν προκειμένου να μεσολαβήσει 
δήθεν στους ανωτέρους του στο 
Δήμο για να ανακληθεί απόφαση 
σύμφωνα με την οποία ο Ζαχαρά- 
κης υποχρεούτο να απομακρύνει 
αμέσως τα τραπεζοκαθίσματα 
που είχε τοποθετήσει στην πρό
σοψη κα τα σ τή μ α το ς, παρα- 
πλεύρως του δικού του.

Ο Ζαχαράκης κατήγγειλε επίσης 
ότι ο Λεγάτος από τις  αρχές Ια
νουάριου του 1995, απαιτούσε εκ
βιαστικά το ποσόν των 5.000.000 
δραχμών, προκειμένου να μεσο
λαβήσει στους ανω τέρους του 
στο Δήμο ώστε να του χορηγηθεί 
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώ
ρου για το 1995 για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων.

Ο Λεγάτος εργαζόταν περιοδικό 
στο Δήμο Αθηναίων από το 1985- 
1992 ως εργοδηγός της Δ/νσης Ο
δοποιίας ενώ από το 1993-1995 
ως εργάτης κηποτεχνίας και πρα
σίνου οπότε και απελύθη.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
Συνελήφθησαν από όνδρες της 

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Η
ρακλείου Κρήτης και απεστάλη- 
σαν στον εισαγγελέα οι: αΙ Γραμ- 
ματικόκης Γεώργιος του Νικολάου, 
γεωργός, βΙ Γραμματικόκης Εμμα
νουήλ του Νικολάου, γεωργός, γΙ 
Γραμματικόκης Παύλος του Νικο
λάου, κτηνοτρόφος, δ) Γραμματι
κόκης Νικόλαος του Γεωργίου, 
γεωργοκτηνοτρόφος, ε] Παπασύ- 
ρης Γεώργιος του Ιωάννου, κτηνο- 
τρόφου, στ) Παπασύρης Εμμα
νουήλ του Γεωργίου, κτηνοτρόφος 
και ζ) Παπασύρης Αλέξανδρος του 
Γεωργίου, επιχειρηματίας.

Υστερα από πληροφορίες που 
περιήλθαν σε γνώση της υπηρε
σίας σχετικό με κλοπές οινοπνευ
ματωδών ποτών της περιφερείας 
Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου Λα- 
σιθίου, και κλοπές αυτοκινήτων και 
ζωοκλοπές διενεργήθηκαν έρευ
νες στο Βενερότο και στο Καλό 
Χωριό Ηρακλείου, στις οικίες και 
στα ποιμνιοστάσια των Ια) και Ιζ) 
δραστών. Στην οικία του πρώτου 
δράστη βρέθηκαν και κατασχέθη
καν ένα φυσίγγιο των 6,35mm, δύο 
φιάλες ποτών και μια άδεια ικανό
τητας οδηγού στο όνομα του Τσα- 
γκαρόκη Αντώνιου από τον οποίον

είχαν αφαιρέσει το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνη
το το οποίο βρέθηκε στη Φοινικιό 
Ηρακλείου εντός του οποίου υπήρ
χαν ίχνη από ζώα. Στην οικία του 
τρίτου δράστη βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο για 
το οποίο δεν ε ίχε δελτίο κατοχής, 
ένα πιστόλι μάρκας Beretta των 
9mm, δύο γεμιστήρες, 43 φυσίγγια 
των 9mm, επτά φυσίγγια Magnum 
375 και ένα φυσίγγιο πολεμικού ό
πλου. Στο σπίτι του τετάρτου δρά
στη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα 
περίστροφο των 32mm πλήρες 
φυσιγγίων. Στην αγροικία του πέ
μπτου δράστη βρέθηκε και κατα
σ χέθ ηκε ένα π ιστόλι μάρκας 
Beretta των 9mm πλήρες φυσιγ
γίων. Στην οικία του έκτου δράστη 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια ξι
φολόγχη πολεμικού όπλου και τέσ 
σερις ψήκτρες καθαρισμού περι
στρόφων. Στην οικία του εβδόμου 
δράστη βρέθηκαν και κατασχέθη
καν σαράντα σπόροι ινδικής κάννα
βης και διάφορα πρόχειρα έγγρα
φα σχετιζόμενα με κλοπές οινο
πνευματωδών ποτών.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση οι Ια), (βΙ και Ιζ) δράστες α- 
φαίρεσαν το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ι
διοκτησίας Τσότρα Σωτηρίου του 
Στεφάνου, υδραυλικού, με το ο
ποίο πήγαν στο 6ο χιλιόμετρο της 
Ε.Ο. Ηρακλείου Προφήτη Ηλία, ό
που διέρρηξαν τα γραφεία του 
Προμηθευτικού Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού Παντοπωλών Ηρα
κλείου με την επωνυμία "Φαιστός", 
και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο 
που περιείχε 8.800.000 δραχμές 
το οποίο φόρτωσαν στο παραπά
νω αυτοκίνητο όπως επίσης φόρ
τωσαν πενήντα κιβώτια ουίσκι, δια
φόρων τύπων, τριάντα κιβώτια γά
λακτος και άλλα αντικείμενα συνο
λικής αξίας 3.008.685 δραχμών. Το 
παραπάνω χρηματοκιβώτιο αφού 
το  δ ιέρρηξα ν , αφ α ίρεσ α ν τα 
χρήματα, τα μοιράστηκαν και στη 
συνέχεια το πέταξαν στον ποταμό 
Αλμυρό, ενώ τα εμπορεύματα τα 
πούλησαν σε διάφορα καταστήμα
τα και το  αυτοκίνητο το εγκατέλει- 
ψαν στην περιοχή Εσταυρωμένου 
αφού πρώτα αφαίρεσαν από μέσα 
ένα κομπρεσέρ, δύο τρυπάνια ένα 
Black and Decker και άλλα μι- 
κροεργα λεία  συνολικής α ξίας  
1.500.000 δραχμών.

Οι ίδιοι δράστες, μετά από ένα 
περίπου μήνα, αφαίρεσαν από την 
ΚριτσάΛασιθίου το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνη
το ιδιοκτησίας Κερούλη Παύλου

του Ζαχαρία πήγαν στον Αγιο Νικό
λαο Λασιθίου στην επ ιχείρηση 
"Granini" και αφαίρεσαν 2.172 
φιάλες ουίσκι, που πούλησαν σε 
διάφορα άτομα.

Δέκα περίπου μέρες αργότερα 
αφαίρεσαν και τρ ίτο  αυτοκίνητο 
Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας Κων. Φθενόκη και 
αφού πήγαν στη θέση Σταυρωμέ
νος της κοινότητας Ελιάς Πεδιό- 
δος Ηρακλείου παραβίασαν την α
ποθήκη ποτών του Μαυραγόκη Α
θανασίου και αφαίρεσαν εξακόσια 
περίπου κιβώτια ουίσκι, ένα σ τε
ρεοφωνικό συγκρότημα και ένα 
ρολόι χειρός.

Ο πρώτος δράστης, ενεργώντας 
προφανώς με τη βοήθεια του Πα- 
πασύρη, πήγαν στη θέση Γκρεμός 
της Κοινότητας Ελιάς Πεδιάδος α
π' όπου αφαίρεσαν από περιφραγ
μένο χώρο, είκοσι δύο πρόβατα ι
διοκτησίας Αρόπογλου Στεφάνου.

Στην κατοχή του ογδόου δράστη 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 449 
φ ιάλες  ουίσκι, οι οποίες όπως 
προέκυψε προέρχονται από ποσό
τητα ποτών που πούλησαν σ' αυ
τόν οι Ια), ΙβΙ και Ιζ) δράστες.

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ
1 Ανδρες της Ομάδας Δίωξης 

Ναρκωτικών του Τμήματος Α
σ φ α λε ία ς  Δράμας, επ έφεραν 
σοβαρό πλήγμα στο κύκλωμα ε 
μπορίας ναρκωτικών με τη σύλλη
ψη του Μαντζώλη Κων/νου του 
Ιωάννη, άεργου, ο οποίος ε ίχ ε  
στην κατοχή του για εμπορία 255 
γραμμάρια ηρωίνης τα οποία κατα
σχέθηκαν.

2. Ανδρες της ομάδας Αγορα
ν ο μ ία ς  το υ  Α σ τυ νο μ ικ ο ύ  
Τμήματος Δράμας κατέλαβαν 
τους: Ιντα Παύλο του Κων/νου κά
τοικο Θεσσαλονίκης και Γραμματι- 
κούδη Γεώργιο του Δημητρίου επί
σης κάτοικο Θεσσαλονίκης να με
ταφέρουν για πώληση 324 δοχεία 
των πέντε λίτρων με την ένδειξη 
"Ελαιόλαδο το Πυθάρι του Χωριού", 
που συσκεύαζε στη Θεσσαλονίκη 
ο Α ραμπ ατζής Δ ημήτρ ιος του 
Κων/νου και τα οποία, όπως προέ
κυψε από σχετική δειγματοληψία, 
περιείχαν μη κανονικό, νοθευμένο 
και αποκλειόμενο από την κατανά
λωση ηλ ιέλα ιο  100%, τεχ νη τό  
χρωματισμένο με φυσικές χρω
στικές ουσίες, το  οποίο και κατα
σχέθηκε. □

Επιμέλεια:
Αρχιφύλακας Κων. Κούρος
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Υπηρεσιακά
Νέα,Βυ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Τ.Ε.Μ.Α.
Ανέστης Αγαθαγγελίδης από Τ.Τ. 

Κιλκίς στο ΤΑ. Κατερίνης, Κων/νος 
Α γγελό ς  σ το  Τ.Α. Ιωαννίνων, 
Χ ρησ τός Αλμπάνης από Υ.Α. 
Θεσ/νίκης στη διάθεση της ΓΑΔ. 
Θεσ/νίκης, Αναστάσιος Αναστό- 
πουλος στη Δ/νση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών/Υ.Δ.Τ., Ιωάννης Αν- 
δρινόπολυος από ΤΑ. Χανιών στο 
Α.Τ. Τρίπολης, Δημότριος Αργυρό- 
ηουλος από Τ.Τ. Κορίνθου στο Α.Τ. 
Κορίνθου, Ιωάννης Βάσκος από 
Α.Δ. Πέλλας/Επιτελείο στο Τ.Τ. Ε
δεσσας, Νικόλαος Βούλγαρης στο 
ΤΑ. Καβάλας, Χρηστός Γαλήνης α
πό Τ.Τ. Αιγάλεω στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Α ττ ικής , Γεώ ργιος Γιου- 
ρούκης σ το  Α.Τ. Κυπαρισσίας, 
Θεόδωρος Γκούντας από Δ/νση Α- 
στυν. Επιχειρήσεων Αττικής στη 
διάθεση της ΓΑ.Δ. Αττικής, Στυλια
νός Δαμβακεράκης σ το  ΠΣΑ 
Κρήτης (Ρέθυμνο), Κων/νος Καλ- 
λ ιό ν τζη ς  σ το  Τ.Α. Γιαννιτσών, 
Γεώργιος Καραγεώργος από Τ.Α. 
Αρτας στο Α.Τ. Περ. Αρτας, Νικό
λαος Κατόπης από Τ.Τ. Αγίας Παρα
σκευής στο Α.Τ. Πρέβεζας, Πανα
γιώτης Κολοκούρης από Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής/ΥΚΑ στη διάθε
ση της ΓΑΔ Αττικής, Γεώργιος Κο
ντοδήμος από Α.Δ. Δράμας/Επιτε- 
λείο στο Τ.Τ. Δράμας, Ηλίας Κου- 
λούρης από Δ/νση Α σ φ άλειας  
Θεσ/νίκης/ΥΚΑ στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θ εσ /ν ίκη ς , Α νασ τάσ ιος 
Κ ουρτόλης σ το  Τ.Τ. Σπάρτης, 
Γεώργιος Κουτρουμάνος από Α.Τ. 
Ναυπάκτου στη διάθεση της ΓΑΔΑ, 
Ζήσης Κούτρας στο Α.Τ, Προσω- 
τσάνης Δράμας, Σάββας Κυριακί-

δης στην ΥΑ.Αλεξανδρούπολης, 
Ευάγγελος Λαγός από ΠΣΑ Ν. Φιλα
δέλφειας στο ΠΣΑ Αμυγδαλέζας, 
Γεώ ργ ιος  Λαμπρούσης από 
ΓΑΔΑ,/Επιτ. στη διάθεση της ΓΑΔ 
Αττικής, Αθανάσιος Λουκόπουλος 
από Τμήμα Αγορανομίας Πατρών 
στο Τμήμα Μεταγωγών Δικαστ. 
Πατρών, Κων/νος Ματθαιάκης από 
Τ.Α. Χανιών στο Α.Τ. Αερολιμένα 
Χανίων, Κων/νος Μεσίτσας από 
Τ.Τ. Νέας Ιωνίας στη διάθεση της 
ΓΑΔ. Αττικής, Σπυρίδων Μηαϊλης 
από ΓΑΔ Θεσ/νίκης/Επιτελείο στη 
διάθεση της ΓΑΔ Θεσ/νίκης, Νικό
λαος Μπαξεβανίδης από Δ/νση Α
σφάλειας Θεσ/νίκης στη διάθεση 
της ΓΑΔ Θεσ/νίκης, Μιχαήλ Μπιλά- 
λης από Α.Σ. Καθενών στο Α.Τ. Ερέ
τριας, Νικόλαος Μπούγιας από Επ. 
Ασ. Ηπείρου στο Α.Τ. Πυρσόγιαν- 
νης, Ζώης Ναστούλης από Α.Δ. 
Λευκάδας/Επιτελείο στο Α.Τ. Λευ
κάδας, Βασίλειος Νούσης στη Δ/ν
ση Εγκληματολογικώ ν Ερευ- 
νών/Υ.Δ.Τ„ Κων/νος Ντοβίνος στη 
Δ.Δ.Α.Σ./Υ.Δ.Τ., Νικόλαος Πανάρε
το ς  από Τ.Α. Κέρκυρας στο Α.Τ. 
Κέρκυρας, Ιωάννης Πανόπουλος 
στη Δ /νση Ελεγκτηρίου Δαπα- 
νών/Υ.Δ.Τ., Κων/νος Παπαδημη- 
τρίου από Α.Τ. Σερρών στο Α.Τ. Νι
γρίτας, Ηλίας Παρασχόπουλος στη 
διάθεση της ΓΑΔ Αττικής για Η' Α.Τ. 
Αθηνών, Αντώνιος Πασσαδέλλης 
απο Τ.Α. Μυτιλήνης στο Α.Τ. Μυ
τιλήνης, Γεώργιος Πάσιος από ΙΔ' 
Α.Τ. Αθηνών στη διάθεση της ΓΑΔ. 
Αττικής, Ματθαίος Πετρόπουλος 
από Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά στο 
5 ο Τ.ΕΑ./ΔΑ.Π./Υ.Δ.Τ., Πέτρος Πε- 
τρόκος από Γ ΤΑ. Πειραιά στη διά
θεση της ΓΑΔ. Αττικής, Νικόλαος

Πέτρου από Υποδ. Αστυν. Ελευσί
νας στη διάθεση της ΓΑΔ. Αττικής, 
Αγγελος Πορίκος από Δ.Δ.Α.Σ./ 
Υ.Δ.Τ. στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, Νικόλαος Ρίμπας στο Α.Τ. Ευ- 
ζώνων, Μιχαήλ Σαββανάκης στο 
Τ.Τ. Καρδίτσας, Νικόλαος Σπανός 
από την Δ.ΔΑ.Σ./ΥΔ.Τ. στο Α.Τ. Λι- 
τοχώρου, Κων/νος Σπίνος από ΤΑ. 
Μ εγάρω ν στη δ ιάθεσ η τη ς  
ΓΑ.Δ. Αττικής, Βασίλειος Σταματιά- 
δης στηνΑΔ. Εύβοιας/Εηιτελείο, Α
ντώ νιος Στεφάνου από Δ.Α.Α./ 
Υ.ΚΑ. στη διάθεση της ΓΑ.Δ. Ατ
τικής, Κων/νος Τριανταφύλλου 
στο Επιτελείο της Α.Δ. Καρδίτσας, 
Δημήτριος Τσούνης από Α.Δ. Αιτω- 
λίας/Επιτελείο στο Β' Α.Τ. Αγρίνιου, 
Ευάγγελος Υφαντής στη ΔΙ.Κ.Α./ 
Υ.Δ.Τ., Ελένη Φέκα από Δ/νση Α
στυν. Ανατ. Αττικής στη διάθεση 
της ΓΑ.Δ. Αττικής, Νικόλαος Χορέ- 
βας από ΤΑ. Ηρακλείου στη διάθε
ση της ΓΑΔΑ. Ιωάννης Χρηστίδης 
στο Α.Τ. Ζίτσας, Ιωάννης Χρήστου 
στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης/Επι- 
τελείο.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
•ΟΑρχιφύλακας Νικόλαος Καρα- 

νικόλας Ιτηλ. 0271-55.2221 που υ
πηρετεί στον Α.Σ. Οινουσών Χίου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ. Αττικής.

* Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Πα- 
τούλιας Ιτηλ. 95243651 που υπηρε
τ ε ί στο Αστυνομικό Πρατήριο Καλ
λιθέας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του  από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λά
ρισας.

* ΟΑρχιφύλακας Ιωάννης Παπα- 
βασιλείου που υπηρετεί στον Α.Σ. 
Πολιχνίτου Ιτηλ. 0252-41.222), επι
θυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑΔΑ.

* Η Αστυφύλακας Μαρία Σκούρτη 
Ιτηλ. 6443154 εργασία & 7261429 
οικία), που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Αμεσης Δράσης Αττικής, επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό 
της από υπηρεσία της Α.Δ. Αιτω
λίας ή Ακαρνανίας (Μεσολόγγι - Α
γρίνιο).

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 17-4-1995 Προεδρικό 

Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 101 Γ75-5-95 αποστρα- 
τεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους 
με το βαθμό του Αστυνόμου Α', οι 
Υπαστυνόμοι Α' Ν.Δ. 649/70 Ιωάν

νης Αραπατσόκος και Νικόλαος Τό
σης.

Με το από 11-5-1995 Προεδρικό 
Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 108 Γ719-5-95 αποστρα- 
τεύθηκε με το βαθμό του Αστυνό
μου Α', ο Υπαστυνόμος Α ' Ν.Δ. 
649/70 Ηλίας Κουρέτας.

Με το από 18-5-1995 Προεδρικό 
Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 110 Γ722-5-95 αποστρα- 
τεύθηκε ύστερα από αίτησή του 
με το βαθμό του Αστυνόμου Α', ο 
Υπαστυνόμος Α' Ν.Δ. 649/70 Δ 
ιονύσιος Ταμβάκης.

Με το από 19-5-1995 Προεδρικό 
Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 117 Γ71-6-95 αποστρα- 
τεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους 
με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι 
Αστυνόμοι Β' Ν.Δ. 649/70 Κωνστα
ντίνος Πιτσογιάννης και Γεώργιος 
Λιακός.

Επίσης, με το ίδιο Π.Δ. αποστρα- 
τεύθηκε ύστερα από αίτησή του 
με το βαθμό που κατέχει ο Αστυ
νόμος Β' ΝΔ. 649/70 Χαρίτος Λα- 
χανιώτης.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, τέθηκαν σε αποστρατεία, 
ύστερα από αίτησή τους, με το 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι Αν- 
θυηαστυνόμοί:

Γεώργιος Ακρίδας, Εμμανουήλ Α- 
ναγνωστάκης, Γεωργία Βασιλείου- 
Γεωργό, Νικόλαος Βρεττέας, Γα
βριήλ Γραμματόγλου, Νικόλαος Κο- 
ντούλιας, Χρήστος Κούγιας, Αθα
νάσιος Κουμάσης, Ηλίας Κρέατος, 
Γεώργιος Μαρκόπουλος, Παναγιώ
της Μπάκας, Ηλίας Πράπας, Πολύ
χρονης Τασσιόπουλος, Ανδρέας 
Τσαγγόρας και Ιωάννης Χαλκιάς.

Επίσης, με διάφορες αποφάσεις 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας, τέθηκαν σε αποστρα
τεία, ύστερα από αίτησή τους, με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, οι 
Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ.:

Δημήτριος Αντωνίου, Σταμάτης 
Ασδρές, Γρηγόριος Βλάχος, Γαϊ- 
τάνης Γαϊτάνης, Δημήτριος Γιαν- 
νόπουλος, Γεώργιος Δρακοπανα- 
γ ιω τάκης, Αθανάσ ιος Καρανά- 
σ ιος, Δ η μήτρ ιο ς  Λ αντζούνης, 
Θ εόδω ρος Λεμόνας, Γεώργιος 
Μαγγενόκης, Νικόλαος Μουρατί- 
δης, Δ η μ ή τρ ιο ς  Μ παδράς, 
Δημήτριος Ντούσης, Στυλιανός 
Πολυχρονάκης, Σπυρίδων Σταμέ- 
λος, Χ ρ ή σ το ς  Τ σ αβδαρ ίδης, 
Γεώργιος Τσικνόκης και Σάββας 
Χωρινόπουλος.
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ΑΠΟΝΟΜΗ  

ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
* Me το από 19-4-1995 Π.Δ., το  ο

ποίο δημοσιεύθηκε στο 101/5-5- 
95 Φ.Ε.Κ. Ιτ. ΓΊ απονεμήθηκε το με
τάλλιο "Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας" και με την υπ' αριθμ. 
6003/4/690 από 20-5-1995 από
φαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας ηροήχθησαν επ' αν
δραγαθία στον επόμενο βαθμό οι: 
Αρχ/κας Απόστολος Χρήστου 
το υ  Ιω ά ννη , Α σ τυ φ ύ λ α κ α ς  
Κων/νος Ζαμπάλας του Σπυρί
δωνα και Αστυφύλακας Νικό
λαος Γιαννόπουλος του Ιωάν
νη, γιατί "την 7-11-1995 και περί 
ώρα 10.10' κατά την εκτέλεση δια
τεταγμένης υπηρεσίας στο Δικα
στικό Μέγαρο Ιωαννίων, ανδραγά- 
θησαν "έξοχα" σε συμπλοκή με έ 
νοπλο άτομο, το  οποίο, κατά το 
χρόνο συνεδρίασης του Μονομε
λούς Πλημ/κείου, τραυμάτισε θα
νάσιμα τον Εισαγγελέα της έδρας, 
με αποτέλεσμα τη σύλληψή του, 
που είχε ως επακόλουθο τον θα
νάσιμο τρ α υ μ α τ ισ μ ό  του  Α
στυφύλακα Κων/νο Ζαμπόλα και 
τον σοβαρό τραυματισμό του Α
στυφύλακα Νικ. Γιαννόπουλου".

* Με την υπ' αριθμ. 6006/1/58 
από 6-6-1995 απόφασης της Επι
θεώρησης Αστυνομίας Δυτικής 
Μακεδονίας απονεμήθηκε "Ευαρέ
σκεια" στο Αστυνομικό προσωπικό 
τω ν Α στυνομ ικώ ν Δ ιευθύν
σεων Γρεβενών και Κοζάνης, 
γιατί στο μεγάλο σεισμό των 6,6 
Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 13 
Μαίου 1995 στους Νομούς Γρεβε
νών και Κοζάνης, αλλά και στη με
τασεισμική συνέχεια που εξακο
λουθε ί ακόμη, στα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν, κινήθηκαν 
πρόθυμα και άμεσα όλες οι δυνά
μεις  και βρέθηκαν δίπλα στους 
πληγέντες προσφέροντας υπηρε
σίες του αντικειμένου τους, αλλά 
και παραστεκόμενοι με κάθε τρό
πο στη δεινή θέση, ηθικό και αν
θρώπινα.

* Με την υπ' αριθμ. 6006/2/963α 
απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, απονεμήθηκε 
"Επαινος" στους κατωτέρω ανα- 
φερόμενους Αστυνομικούς, διότι 
ως εν ενεργεία Αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας εργασθέ- 
ντες με ζήλο, προθυμία και εργα
τικότητα, πέρα από τα όρια της ε 
κ τέλ εσ η ς  του υπηρεσιακού

καθήκοντος συνέγραψαν - επι- 
μελήθηκαν, κατά το παρελθόν, εκ
παιδευτικό εγχειρίδια, τα οποία α- 
ποτέλεσαν και αποτελούν βασικό 
βοηθήματα των δοκίμων των Α
στυνομικών Σχολών, με αποτέλε
σμα να συμβάλλουν αποτελεσμα
τικό στη σωστή εκπαίδευση του Α
στυνομικού Προσωπικού: 

Υποστ/γο Παναγιώτη Πιτσο- 
γιάννη (Συναθροίσεις - Συγκε
ντρώσεις), Αατυν. Δ /ντή  Από
στ ολο  Κ οκκόρη (Οργανισμός 
Υ.Δ.Τ. και Κανονισμοί Ελληνικής Α
στυνομίας), Αστυν. Δ /ντή Παύλο 
Μόσχο (Τεχνολογία Αστυνομικών 
Εφαρμογών), Αστυν. Υποδ/ντή 
Δημήτριο Παλαφούτη (Ειδικοί 
Π ο ιν ικο ί Νόμοι), Α σ τυν. Α ' 
Χρήστο Ξερουδόκη (Εγχειρίδιο 
Ειδικών Ποινικών Νόμων), Αστυν. 
Α ' Αντώνιο Μπαγιαρτόκη (Εγ
χειρ ίδ ιο Τουρισμού), Αστυν. Α ' 
Γεώργιο Καπουρελάκο (Ναρκω
τικό), Αστυν. Α ' Νικόλαο Κου- 
τσούκο (Θέματα αγορανομίας), Υ- 
παστυν. Α ' Εμμανουήλ Παπα- 
δόκη (Εγχειρίδιο Αγορανομίας), Α
στυν. Β' Αντώνιο Λαζόπουλο 
(α. Αστυνομική Πρακτική (για βαθ
μοφόρους Ελλ. Αστυν.Ι, β. Αστυνο

μική Πρακτική (Για Αστυφύλακες), 
Αστυν. Β' Κων/νο Κορμό (Εγχει
ρίδιο Νομοθεσίας Αυτοκινήτων), 
Αστυν. Β' Γεώργιο Μπουτσάκη
(Εγχειρίδιο Πολιτικής Αμυνας).

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Δ /ντής Β' ε.α. (τ. Αστυν. Πό

λεω ν) Βασίλειος Καρανόσος.
Γεννήθηκε το  1910 στο Πόνορμο 
Φωκίδας. Απεβίωσε στις 6-6-1995.

* Ταγματάρχης Π ολεμικής  
Δ ιαθεσ ιμότητας (τ. Χω ροφυ
λακής) Βασίλειος Πλασσόρας. 
Απεβίωσε στις 27-5-1995.

* Υπαστυνόμος Α ' Σ τέργ ιος  
Γερμανός. Γεννήθηκε το  1941 
στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας. Α
πεβίωσε στις 2-4-1995.

* Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) Δη
μοσθένης Μούκας. Γεννήθηκε 
το 1951 στο Προδρόμιο Σουλίου - 
Θεσπρωτίας. Απεβίωσε στις 26-5- 
1995.

* Αστυφύλακας Παναγιώτης 
Κικιλιάς. Γεννήθηκε το 1955 στην 
Αθήνα. Απεβίωσε στις 31-5-1995.

* Α σ τυφ ύλα κα ς  Κω ν/νος  
Τσαλής. Γεννήθηκε το 1960 στην 
Κωστόνιανη Δωδώνης - Ιωαννίνων. 
Απεβίωσε στις 16-4-1995. Ο

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Βερανζέρου 48, 104 38, Αθήνα

3 5 ο ς  Γ ε ν ι κ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς  τ η ς  3 1 - 1 2 - 1 9 9 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1 .Γήπεδα 8.000.000 1. Κεφάλαιο 2.886.104.632
2. Ακίνητα 322.940.860 2. Υποχρεώσεις 9.284
3. Εθνική Τράπεζα 44.819.880
4 .Τράπεζα Ελλάδας 627.573.738
5. Απαιτήσεις εκ φόρων 35.341
6. Εγγυήσεις 154.100
7. Εντοκα Γραμμάτια Δημοσίου 1.857.998.591
8. Επιπλα - Σκεύη - Μηχ/τα 24.591.406
ΣΥΝΟΛΟ 2 .8 8 6 .1 1 3 .9 1 6 ΣΥΝΟΛΟ 2 .8 8 6 .1 1 3 .9 1 6

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Βερανζέρου 48,104 38, Αθήνα

Γ ε ν ι κ ό ς  Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς  τ η ς  3 1 -  1 2 - 1 9 9 4  I E T O C  Α Ί

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Εθνική Τράπεζα
2 .  Τράπεζα Ελλάδας
3. Εντοκα Γραμμάτια Δημοσίου 
ΣΥΝΟ ΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.926.169

640.002.148
3.268.943.019

3 .9 1 0 .8 7 1 .3 3 7

Κεφάλαιο 3.910.871.337 

ΣΥΝΟΛΟ 3 .9 1 0 .8 7 1 .3 3 7

Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 9 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Πνευματικοί Ορίζοντες

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 9 6  - Ιούνιος 1 9 9 5

του  μ. Μ ω υ σ έω ς Α γ ιο ρ ε ίτο υ

Η οσία Μαρία η Αιγύπτια, μετά τη θαυμαστή μεταστροφή της, τα
πεινώθηκε με την άσκηση της την αυστηρή επί δεκαετίες στην έρημο, 
εξαφάνισε την ωραιότητά της και μέσα από την ασκητική συρρίκνωσή 
της διέβλεπες μία άλλη τώρα ωραιότητα, που δεν σκανδάλιζε όπως 
πριν, αλλά ερέθ ιζε τον αββά Ζώσιμό, που τη συνάντησε να τη ρωτά 
περί μυστικής βιοτής της.

Οι λογισμοί με την έ 
νταση σφοδρού ανέμου 
προσπάθησαν να την πο
λιορκήσουν ακατάφερτα.
Η έπαρση του κάλλους 
της κατά την ασυλλόγιστη 
νεότητά της την έκανε 
ανήσυχα ακατάστατη και 
ψυχικά ανίσχυρη ν'αντι- 
σταθεί στις προκλήσεις 
δόξας, τιμής και χρήμα
τος. Πως κατάφερε ν'α- 
παγγιστρωθεί; Πως ξεπέ- 
ρασε τη δύναμη της 
συνήθειας; Πως άντεξε 
την πάλη με την οργισμέ
νη μνήμη;

Η έφεσή της για κάτι 
άλλο και το τελικό κενό 
της, μέσα από τη φαινό- 
μενη φανταχτερή πληρό
τητα, με τη χάρη του 
Θεού της υπέδειξε οδό 
ταπεινώσεως. Τα κατά
φ ερ ε τέλεια. Πολέμησε 
με τον δαίμονα, με τη 
φύση της, με την ερημιά 
και νίκησε. Μια μικρή, α
μαρτωλή γυναίκα με την 
αναχώρησή της και τις νι
κηφόρες μάχες της έγινε 
παράδειγμα σε πολ
λούς. Η αχόρταγη από το 
πάθος γίνεται ταπεινή, 
μαλακή και καλή και συνά
μα γενναία, ισχυρή κι επί
μονη.

Πίσω από την καρδιά της αμαρτωλής της Αλεξάνδρειας κρυβόταν 
μια μεγαλειώδης γυναίκα τολμηρή για πνευματικούς αγώνες. Συνθήκες, 
λάθη, επιπολαιότητες την είχαν παρασύρει σε ολισθηρούς οδούς. Δεν 
μπόρεσαν όμως, παρά την πολυετή δουλαγωγία, να της καταστρέψουν 
το ωραίο βάθος της καρδιάς, την τρυφερή έφεση για οσιότητα.

Οπως δόθηκε όλη στην αμαρτία, έτσι δόθηκε όλη στον Θεό. Πόνεσε 
σκληρά, μάτωσε η καρδιά της, πήγε να γυρίσει πίσω, μα συγκρατήθηκε 
σταθερά. Στην εποχή μας θα είχε γίνει πρωταγωνίστρια στη σκηνή, στη 
μικρή και μεγάλη οθόνη, στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων, στις 
συζητήσεις των σαλονιών. Αν μαθαίνονταν η αναχώρησή της θα σχο

λιαζόταν δυο - τρεις ημέρες και θα έληγε το θέμα.
Ο βίος της οσίας Μαρίας αγαπήθηκε πολύ και διαβάστηκε πολύ, από 

μοναχούς και λαϊκούς. Μια πόρνη έχοντας συναίσθηση της αμαρτίας 
της γίνεται η πιο μεγάλη ασκήτρια. Η προηγούμενη ζωή της κάνει την 
άσκησή της πιο δυνατή. Λυώνει σαν το κερί μπροστά στον Θεό και φω

τ ίζ ε ι την ερημία μας. Η 
βέβαιη ελπίδα της στον 
Θεό δεν την κάνει ν'απο- 
κάμει και να πέσει στην α
πόγνωση. Δεν την παρα

τηρούμε με οίκτο ως να 
πρόκειται για μια κακομοί
ρα.

Μας συγκινεί κι εκ- 
πλήσει η αγωνία του υπε
ράνθρωπου αγώνος της. 
Η συρρίκνωσή της φανε
ρώνει τη μεγαλωσύνη 
της, η κύρτωσή της, η ι- 
σχνότητά της, η γυμνότη
τα, η μοναχικότητα την 
ταπείνωσή της την υψο- 
ποιό. Η κορύφωση της 
μετάνοιας της ήταν η ε 
ξάλειψη των τύψεων κι ο 
χαμηλόφωνος απολογι
σμός της ζωής της στον 
αββά Ζωσιμά, τον πνευ
ματικό της, και τον εντα- 
φιαστή της. Την αθώωσε 
ο Θεός, τη ξαναλεύκανε, 
τη χαρίτωσε, γιατί ταπει
νά κι απερίφραστα του 
παραδόθηκε όλη. Οι περι
πέτειες της ερήμου και η 
σκληραγωγία της φανέ
ρωναν τη διακαή επιθυμία 
της να παραδοθεί στα χέ
ρια του Θεού.

Η χάρη τη φώτισε και 
δεν την άφησε να ζε ι στα 
σκοτεινά μόνη κι έρημη 
παρά το ότι ήταν μόνη.

Στην πόλη ζώντας με πολλούς αισθάνεται ο άνθρωπος συ
χνά υπερβολικά μόνος, ως ασχολούμενος με τα επουσιώδη και 
φερόμενος εγω ισ τικά  κι ανταγωνιστικά. Μόνο όταν α φ εθ ε ί 
κανείς, σαν την οσία Μ αρία, στα χέρ ια του Θεού και στην 
αλήθεια της Εκκλησίας, θα λυτρω θεί από τη μοναξιά. Διαφο
ρετικά θα μένει κλειδωμένος στην ψευδαίσθηση μιας επάρ
κειας και ως ευάλωτος κι εύθραυστος στην ανοχύρωτη φυ
λακή του θα δέχετα ι μύριες επ ιθέσεις. Η πίστη, ο φόβος του 
Θεού και η διάκριση είναι τα κλειδιά της σίγουρης αποφυλά- 
κισής του, με τη συναίσθηση της αμαρτωλάτητός του. □



ΕπαγγεΛματικός προσανατολισμός

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει μεγάλη αγάπη για τα παιδιά, για να 

μπορεί να ασχολείται μαζί τους με υπομονή, προσοχή και ενδιαφέρον. 
Διευκολύνεται στο έργο της, αν έχει κάποια ικανότητα στο σχέδιο και 
το τραγούδι. Ακόμη, θα πρέπει να διαθέτει κοινωνικότητα και να έχει 
βαθιά συνείδηση του ρόλου της και της μεγάλης συμβολής της στα 
κρίσιμα χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η νηπιαγωγός είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπια

γωγών που λειτουργεί στα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης Πά
τρας, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου 
(Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

Οι υποψήφιοι για το τμήμα αυτό πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου 
και να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης της 
1 ης, 3ης ή 4ης Δέσμης για τη συμμετοχή τους στις γενικές εξετάσεις. 
Για την εγγραφή χρειάζεται υγειονομική εξέταση, για να διαπιστωθεί η 
ψυχική και σωματική υγεία, η αρτιμέλεια και η καλή σωματική διάπλαση, 
καθώς και η ανυπαρξία ανωμαλίας στον προφορικό λόγο. Η φοίτηση 
διαρκεί οκτώ εξάμηνα.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι νηπιαγωγοί εργάζονται στα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

Μπορούν επίσης να απασχοληθούν στους παιδικούς σταθμούς, σε νο
σηλευτικά και άλλα παιδικά ιδρύματα. Ακόμη μπορούν να ιδρύσουν και 

δικό τους νηπιαγωγείο. □

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ο Σ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΦΥ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νηπιαγωγός δημιουργεί στο χώρο του νηπιαγωγείου περιβάλλον 

πλούσιο σε ερεθίσματα, κατάλληλο για την αρμονική ανάπτυξη όλων 
των ικανοτήτων του παιδιού. Φροντίζοντας για την ψυχοκινητική και δια
νοητική ανάπτυξη των παιδιών που έχει αναλόβει, τα ασκεί στο συντο
νισμό των κινήσεών τους και στους διάφορους τρόπους έκφρασης 
(παιχνίδι, τραγούδι, απαγγελία, διήγηση, χορός, ζωγραφική, χειροτεχνία 
κ.λ.π.Ι. Παράλληλα, παρακολουθεί τα παιδιά στην ώρα του παιγνιδιού και 
του φαγητού, με σκοπό να αποκτήσουν τρόπους αυτοεξυπηρέτησης 
και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή.

Βοηθάει τα νήπια να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις για το κοι
νωνικό τους περιβάλλον. Τέλος, ενημερώνει τους γονείς και συνεργά
ζεται μαζί τους για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
παιδιού.

ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νηπιαγωγός εργάζεται σε αίθουσες άπλετα φωτισμένες και κα

τάλληλα διακοσμημένες, συνήθως από την ίδια, ώστε να δημιουργείται 
χαρούμενο περιβάλλον για τα μικρά παιδιά.

Η εργασία της είναι ενδιαφέρουσα και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία για 
όσους αγαπούν πραγματικά τα παιδιά και θέλουν να ασχολούνται με αυτά, 
αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά κουραστική εξαιτίας κυρίως των μικρο- 
τέρων νηπίων, που δεν καταφέρνουν πάντα να αυτοεξυπηρετούνται.

Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 9 7  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Ο κόσμος
του πνεύματος 
και της τέχνης

e έκθεση που έγινε  tov  Α
πρίλη στη Ρωσική κρατική 

Βιβλιοθήκη παρουσιάσθηκαν πα
λιά χειρόγραφα διακοσμημένα  
με μ ικρ ογρ α φ ίες  χάρτε5, ταξι
διωτικά ημερολόγια και χαρακτι
κά στα π λα ίσ ια  τη* παρουσιά
σ ε τ ε  αρχειακού υλικού με os τα
ξιδ ιω τικέ* εντυπ ώ σ ει των πρώ
των Ρώσων περιηγητών στο Βυ
ζάντιο. Τα εκθέματα που είνα ι α
πό αδημοσίευτο αρχειακό υλικό 
των συλλογών τη* Ρωσική* Κρα- 
riKijs Βιβλιοθήκη5 καλύπτουν το 
χρονικό διάστημα από τον 12ο 
έ τ ε  τον 19ο αιώνα, μια περίοδο 
κατά την οποία ιερομόναχοι, έ
μποροι και ναυτικοί, ξεκινούσαν 
από την πατρίδα rous και έφθα
ναν στο Βυζάντιο και στον ελλη
νικό κόσμο από στεριά και θά
λασσα. Πολλοί απ' aurous ήταν 
προσκυνητέ* arous Ayious τό 
πους άλλοι ήταν απλώ* έμποροι, 
σχεδόν ό μ τ ε  όλο ι ήθελαν  να 
σταματήσουν στην Κωνσταντι
νούπολη που γ ι' αυτού* ήταν η 
Βασιλεύουσα, η λαμπρότερη πό
λη του τότε κόσμου που συγκέ
ντρωνε τα φώτα της πίστη* και 
του πολιτισμού αλλά ήταν και ένα 
ισχυρό εμπορικό και διοικητικό 
κέντρο. Μ ερικοί απ' αυτού* rous 
ταξιδιώτε* σταματούσαν στα νη
σιά του Αιγαίου, κ υ ρ ίτ ε  σε όσα 
υπήρχαν μεγάλα μοναστήρια. Ε
να* ά λλο * σ τα θμό* ήταν η 
Κύπρος ενώ  άλλοι συνδύαζαν 
και απόστολέ* σε θρησκευτικά 
κέντρα τη5 Ορθοδοξίας στο Α
γιον Opos στην Αλεξάνδρεια και 
αλλού. Τα τα ξ ίδ ια  rous ε ίχ α ν  
πολλού* σταθμού* και ans εντυ
πώσει* που κατέγραψαν καθώ ί 
και στα σχέδια ή σ τ ο ε  χά ρτε ί 
rous υπάρχουν σημαντικότατε* 
πληροφορίε* που αφορούν την 
ιστορία και τον πολιτισμό στον 
ελληνικό κόσμο σε μια μακρά πε-

Αστυνομική Επιθεώρηση

ρίοδο. Η έκθεση διοργανώθηκε 
με τη βοήθεια και τη συμπαρά
σταση τη ϊ ελληνική* Πρεσβεία* 
στη Μόσχα. Ο καθηγητή* κ. Θ. 
Σταύρου, ο onoios είνα ι διευθυ
ντή* του Νεοελληνικού Τμήματοί 
του Πανεπιστημίου τη* Μινεσό- 
τα, σε ειδική εκδήλωση αναφέρ
θηκε στην ιστορία των Ρώσων 
περιηγητών στην Ορθόδοξη Ανα
τολή και κάλεσε τη σημαντική 
αυτή έκθεση να περιοδεύσει σε 
αμερικανικά πανεπιστήμια.

υμπλήρωσε τα 110 χρόνια 
ζωή5 το βιβλιοπωλείο  τη* 

"Etjrias", και την επέτειο αυτή τη- 
γιόρτασε με την παρουσία πολ
λών εκπροσώπων του πνευματι
κού και πολιτικού κόσμου αλλά 
και απλού* αναγνώσros που έτυ- 
χε να περνούν κερνώ ντα ϊ ένα 
ποτήρι καλό κρασί. Ολα έγιναν 
σε ένα περιβάλλον σεμνό και α
πέριττο, xajpis φανφάρε* και τυ
μπανοκρουσίες έτσι ακριβόν ό- 
π τ ε  τα ιρ ιάζει στην αρχοντιά ε- 
v0s παλιού παραδοσιακού εκδο
τικού οίκου που υπήρξε φυτώριο 
πολλών γενεώ ν Ελλήνων συγ
γραφέων.

λεκ τρ ον ικό  Α ρχείο  Αρ
χαιολογικών και Ιστορι

κών Μ νημείων σχεδίασε και α
νέπτυξε με τη συνεργασία του υ
πουργείου  Πολιτισμού, το Ινστι
τούτο Συστημάτων Πολλαπλών 
Μ έσ ω ν  του Π ο λυ τεχνε ίο υ  
Κρήτη*. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματο* ο ερευνητικό* και 
επ ιστημονικό* κόσμο* θα έχε ι 
μια μοναδική πηγή για να ανα
τρέχει ανά πάσα στιγμή με ολο
κληρωμένο τρόπο xajpis να χά
νει πολύτιμο χρόνο. Ανοίγεται α
κόμη η προοπτική να συστηματο
ποιηθεί η πολιτιστική τουριστική 
πολιτική η οποία θα μεταβάλει

τ ε λ ε ίτ ε  το ήδη υπάρχον σκηνι
κό. Στα πλαίσια του ιδίου προ- 
γράμματο* έχε ι σχεδ ιασθεί και 
εφαρμόζεται ένα πληροφοριακό 
ηλεκτρονικό σύστημα με τίτλο  
"Αρχαιολογικά και Ιστορικά Μνη
μεία Κρήτη*". Ηδη βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο η δημιουρ
γ ία  του αρχαιολογικού και ιστο
ρικού Ατλαντα τη5 Κρήτη* με την 
καταλογογράφηση τεσσάρων χι
λιάδων μνημείων από τη νεολι
θική περίοδο μέχρι το τέλο* του 
προηγούμενου αιώνα.

ρατικά Βραβεία Αρχιτε
κτον ική * θεσπ ίσθηκαν 

και θα απονεμηθούν από φ έτο ί 
με π ρ ω το β ο υ λ ία  του υπουρ
γείου Πολιτισμού. Την τέχνη που 
στην αρχαιότητα ετιμάτο το ίδιο 
με τη φ ιλοσοφ ία και το θεατρικό 
λόγο θα τιμά η π ολ ιτε ία  με τη 
διοργάνωση ειδ ική* Εβδομάδοί 
Αρχιτεκτονική* που θα γ ίν ετα ι 
κάθε Ιούλιο σε δ ιαφορετική πό
λη τη* περιφέρεια* και θα περι
λαμβάνει π οικ ίλε* γιορταστικέ* 
εκδηλώσει* με τη μορφή δραστι
κών παρεμβάσεων στη ζωή του 
τόπου και προτάσει* λύσεων σε 
σημαντικά υπαρκτά προβλήματα. 
Η ανακοίνω ση τω ν βρ α β είω ν  
συνέπεσε με τον θάνατο του κο
ρυφαίου αρχιτέκτονα Γιώργου 
Κανδύλη που δ ια κ ρ ίθ η κ ε  και 
πρώτευσε μετά το Δεύτερο Πα
γκόσμιο Πόλεμο.

ο διακεκριμένο εκλιπόντα 
ζωγράφο  Χατζηκυριάκο - 

Γκίκα τίμησε σε έκτακτη συνε
δρ ία  τη * η Ακαδημία Αθηνών, 
δείχνοντα* την ταινία του Βασίλη 
Μάρου που αφορούσε την προ
σωπικότητά του και το έργο του.

αράρτημα του Ιδρύματο* 
Ελληνικού Πολιτισμού ε- 

γκαινιάσθηκε πρόσφατα στο Πα
ρίσι με έκθεση σχεδίων του αρ
χιτέκτονα Μανόλη Κορρέ που ε ί
χε τ ε  θέμα "Από την Πεντέλη 
στον Παρθενώνα" και θα μείνε ι 
ανοιχτή έ τ ε  ns 30 Ιουνίου. Τα ε 
γκα ίν ια  του παραρτήματο* έγ ι
ναν από το Μητροπολίτη Ιερε
μία, τον πρόεδρο του ιδρύματο* 
Ελληνικού Πολιτισμού ακαδημαϊ
κό Μιχαήλ Σακελλαρίου και τον 
υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία* 
και Τεχνολογία*. Το παράρτημα 
του Ιδρύματο* Ελληνικού Πολιτι
σμού στο Παρίσι δ ιαθέτε ι χώ-

pous εκδηλώσεων, β ιβλιοθήκη 
και αίθουσα προβολή*. Σ τ ο ε  φ ι
λόξενου* χώρο us του το κοινό έ 
χει τη δυνατότητα να πληροφο- 
ρηθεί την πολιτιστική παραγωγή 
τη ί Ελλάδος να θαυμάσει τον εκ 
δοτικό πλούτο τη ί χώ ρας να ε
νημερωθεί, να προμηθευτεί β ι
βλία  που κυκλοφορούν στην Ελ
λάδα και να επ ισ κεφ θεί όσ ε ί εκ
θ έ σ ε ι πολιτιστικού και μορφω
τικού περιεχομένου θα οργανώ
σει κατά καιρού* το Ιδρυμα.

εκδοτικό* ofKos "Καστα- 
νιώτη" ε ίνα ι από rous με

γαλύτερου* εκδοτικού* oiKous 
στην Ελλάδα και σήμερα, παρου- 
σιάζοντα* ένα οργασμό κυριολε
κτικά εκδόσεων, εκδ ίδει περισ
σότερα από 250 β ιβλ ία  το χρόνο, 
ιδιοκτήτη* του οίκου είνα ι ένα5 
νέο* άνθρωπος ο Θανάση* Κα- 
στανιώτη*. Σε ερώτηση δημοσιο
γράφου αν έχει αρνηθεί να εκ- 
δόσει β ιβλίο καταξιωμένου συγ
γραφ έα  όταν το κ ε ίμ εν ο  ε ίνα ι 
κακό, απάντησε:"Δεν μου επιτρέ
πεται. Evas επ ώ νυμο ί συγγρα
φ έα* έχει όλη την ευθύνη επάνω 
του. Ε με ίϊ μπορούμε να του επι- 
σημάνουμε π ιθανέ* αδ υ να μ ίε ϊ 
του κειμένου και να τον προτρέ- 
ψουμε να το ξαναδεί. Δεν μπο
ρούμε να παίξουμε το ρόλο του 
λογοκριτή. Evas καταξιω μένο* 
συγγραφέα* έχε ι δ ικα ίω μα και 
στην αποτυχία".

κυβέρνηση του Ιράν α
ποφάσισε να ματαιώσει 

τη δ ίω ξη  του συγγραφέα τω ν 
"Σ α τα ν ικ ώ ν  Σ τ ίχ ω ν " Σάλμαν 
Ρούσντι 6ivovras οδηγΓε5 orous 
πιστού* μουσουλμάνου* να συμ
μορφώνονται στο εξή* με rous 
νόμου* τη* xcDpas στην οποία  
ζουν. Η εντυπωσιακή αυτή ε ίδη
ση δημοσιεύθηκε σε αγγλική ε 
φημερίδα και επ ιβεβαιώθηκε α
πό κύκλου* του υπουργείου Ε
ξω τερ ικώ ν τη* Α γγλ ία ς  Το β ι
β λ ίο  του Σάλμαν Ρούσντι, το 
1989 ε ίχ ε  κρ ιθεί cos βλάσφημο 
από τον ισλαμικό νόμο και γ ι' αυ
τό το λόγο ο συγγραφέα* ε ίχ ε  ε- 
πικηρυχθεί, κατόπιν εντολή* τη* 
θρησκευτική* ηγεσία* του Ιράν, 
σε θάνατο.

ορυφαίο γεγονό ί αποτέ- 
λεσε για το Σαντιάγο, την 

πρωτεύουσα τη5 Χιλής η έκθεση 
μ ετα β υ ζα ν τ ιν ώ ν  ε ικ ό ν ω ν  και
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λειτουργικών σκευών που πραγ
ματοπ οιήθηκε π ρόσφατα υπό 
εην αιγίδα tou υπουργείου Πολι
τισμού. Την έκθεση πλασίωσαν 
δύο μικρότερες εκθέσεις με θε
ματολογία " γο  Βυζάντιο ανάμεσα 
σε Ανατολή και Δύση", "Βυζάντιο 
πραγματικότητα και υπερβατικό
τητα" και μ ία έκθεση βιβλίου. Το 
έ δ α φ ο ί ήταν ήδη έφ ο ρ ο  από 
προηγούμενη έκθεση  που ε ίχ ε  
π ραγματοπ ο ιηθεί προ δ ιε τ ία *  
και υπήρχε η αίσθηση στην ελ
ληνική αποστολή, της οποίας ε
π ικεφαλής ήταν ο υφυπουργός 
Πολιτισμού, ότι βρίσκονταν σε έ
δαφος απόλυτα φιλικό. Σχεδιά
ζετα ι μάλιστα μέσα στον Ιούνιο 
να εκτεθούν έργα Χιλιανών καλ
λιτεχνώ ν, ζω γράφ ω ν και γλυ
πτών με τίτλο "Αιώνια Ελλάδα".

ο 1935, ε ίν α ι μια σημα
δ ιακή χρον ιά  τη * ελλη 

νική* λογοτεχνίας γ ι' αυτό το Ι
δρυμα Γουλανδρή - Χορν αποφά
σισε να διοργανώσει, με την ευ
καιρ ία της εξηκοστή* επετείου, 
Φιλολογικό Συμπόσιο ώστε να τι
μηθούν όλοι εκε ίνο ι οι πνευμα
τικο ί άνδρεί που το σημάδεψαν 
με το έργο τους. Τέσσερις από 
rous μεγαλύτερους ποιητέ* της 
σύγχρονη* Ελλάδο* δημοσ ίευ
σαν ποιήματά rous την χρονιά 
αυτή. Ο Σεφέρης το "Μυθιστόρη
μα", ο Εμπειρίκος την "Υψικάμι
νο", ο Piroos ns "Πυραμίδες" και 
ο Ελύτης δ ε ίνε ι το πρώτο δείγμα  
γραφής μέσα από tis σ τήλεί του 
λογοτεχνικού περιοδικού "Νέα 
Γράμματα". Την ίδ ια  χ ρ ο ν ιά  ο 
Κ .Π α λα μ ά * δ η μ ο σ ιε ύ ε ι t is  

"Ν ύχτεί του Φήμιου", οΤσάτσος 
ε κ δ ίδ ε ι την "Κ ο ινω ν ική  Φ ιλο
σ οφ ία  του Καντ" και ο Δημαράί 
τα "Επτά Δοκίμια γ ια  την Ποίη
ση".

η "Μ ήδεια" σκηνοθέτησε 
και παρουσίασε στο Μέ

γαρο Μουσική* ο Ρώσο* Γιούρι 
Λ ιουμπ ίμοφ, anooncDvras άρι- 
σ τε ί κρ ιτικές από το αθηναϊκό 
κοινό αλλά και πολλές anopios 
για τα εκρηκτικά σκηνικά του που 
θύμιζαν περισσότερο πεδίο πο
λέμου. Ο i6ios ο σκηνοθέτης χα ί
ρεται που καταπιάστηκε με τον 
Ευριπίδη: "Μου έδωσε άλλε ί δυ- 
νατότητε*, οι χαρακτήρε* δια- 
πλάθονται με πιό οξύ τρόπο και 
καθώ* ο μεγάλο* τραγικό* ελ ίσ 
σεται με μεγαλύτερη ευελ ιξ ία  α

νάμεσα στο us κανόνες αισθάνο
μαι ότι μου δ ίνει μεγαλύτερη ε
λευθερ ία δημιουργίας Ο ψυχο
λογισμό* του Ευριπίση, η αισθη
τική και η αντίληψή του για τον 
κόσμο έχουν έναν ιδιαίτερο χα
ρακτήρα. Mas επιβάλλεται λοι
πόν να αναζητήσουμε μια άλλη 
τεχνοτροπ ία, ά λ λ ε ί λύσει* για  
τους διαλόγους και τα χορικά, άλ
λους τρόπου* έκφραση* του έρ
γου".

Γκρέι* Μπάρμπι και ο 
Σ έρ ιλ  Μ άιλν* θα ερμη

νεύσουν τους πρώτους ρόλου* 
τη5 "Αϊντα" του Τζιουζέπε Βέρνη 
με τη συνοδεία  τ η ί Φ ιλαρμο
νικής τη* Ρωσίας στην Αθήνα. Το 
μεγαλειώ δεί αυτό υπερθέαμα το 
οποίο θα περιλαμβάνει στα σκη
νικά του και ομοίωμα τη* Σφ ίγ
γας το οποίο πρόκειται να μετα
φ ερ θ ε ί ειδικά για  την παράστα
ση από την Α ίγυπτο στο Ολυ
μπιακό Στάδιο, θα πλεύσει πάνω 
σε ειδικά διασκευασμένο πλωτό 
μέσο από τη Γλυφάδα στο Στάδιο 
Ειρήνη* και Φ ιλ ία ς  ενώ  θα α- 
κούγεται μουσική από την όπερα 
και πυροτεχνήματα θα φω τίζουν 
τον ουρανό. Στη συνέχεια θα με- 
ταφ ερ θεί στο πεδίον του Apocus 
όπου θα εκ τεθ ε ί επ ί μια εβδομά
δα.

έρασαν είκοσι ολόκληρα 
χρόνια από τη δολοφο

ν ία  του "αγίου" τη* ιταλική* λο
γοτεχνία* και του κινηματογρά
φου Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Ωστό
σο, ο μύθος του Παζολίνι, εξακο
λουθεί να γοητεύει και να συγκι- 
νε ί. Ο καθηγητή* Δικαίου Γιώρ- 
γος Σ. Μάρκου, που δ ίδαξε σε 
διάφορα πανεπιστήμια τη* Ιτα
λίας και σήμερα ε ίνα ι επ ίτιμο* 
πρόξενο* τη5 Ιταλία* στην Κω, ε- 
π ιδ ίω ξε και συναντήθηκε το Δε
κέμβριο του 1974 με τον Παζο
λ ίν ι και τη συνομιλία του αυτή τη 
δημοσίευσε σε βιβλίο. Ανάμεσα 
σε χ ίλια  δυο πράγματα ρώτησε ο 
Γ.Σ,Μάρκου τον Παζολίνι για την 
ταινία "Edipo Re" και για τα αρα
βικά και σλαβικά στο ιχεία που 
χρησιμοποίησε σε σχέση με τα 
ελληνικά και πήρε την ε ξή ί απά
ντηση: "Μα όλοι οι Ελληνεί ε ίσ τε 
ίδιοι; Οταν παίχτηκε η Edipo Re 
στο Παρίσι, οι Ελληνεί φ ίλο ι μου 
κυριολεκτικά με βομβάρδισαν με 
ns διαμαρτυρίεδ τους Κατ' αρχάς 
ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης

η Μ ελίνα Μερκούρη, η Μαρία 
κάλλας. Πρώτα - πρώτα δεν το
ποθετώ τον μύθο σε μια συγκε
κριμένη ελληνική πόλη. Οσο για 
τη μουσική, δ εν  ε ίν α ι αρχαία  
μουσική, αλλά άχρονη. Πρόκειται 
για στοιχεία που με βοήθησαν να 
αυξήσω το μυστήριο του αρχαίου 
μύθου, το οποίο θέλησα να εξα
πλώσω σ' ολόκληρο τον αρχαίο 
κόσμο. Σε Βαλκάνια και σ' Ανα
τολή. Aur0s ήταν ο σκοπό* μου. 
Η Μαρία δε συμφωνούσε μαζί 
μου. Στη "Μ ήδεια", πάλι, πήρα 
μερικές φράσεις από το κείμενο 
του Ευριπίδη, κατασκεύασα το 
σενάριό μου, τονίζοντα* ότι είνα ι 
εμπνευσμένο από τη Μήδεια του 
Ευριπίδη, για να μην πουν ότι έ
κρυψα ncus ο μύθο* ήταν ο αρ
χαίος ελληνικός Βασικό* σκοπό* 
μου ήταν να θέσω σ' αντιπαρά
θεση τον ιερατικό και αρχαϊκό  
κόσμο n]s Μήδεια* μ' αυτόν του 
Ιάσονα που επηρεάζεται από τον 
Κένταυρο και συμβολίζει περισ
σότερο την ύλη και λιγότερο τη 
φιλοσοφία. Ολο το δράμα για μέ
να στηρίζεται σ' αυτή τη διαφο
ρά, σ' αυτή τη μη προσέγγιση αυ
τών των δύο κόσμων..."

ιήμερο Βαλκανικό Συνέ
δριο Μουσική* πραγμα

τοποιήθηκε σ τ ίί Σέρρες με τη 
συμμετοχή ογδόντα κορυφαίων 
προσω πικοτήτω ν απ' όλε* ns 
χώρες τω ν Βαλκανίων. Διοργα
νωτές του Συνεδρίου 'ήταν η Νο
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, 
ο Δήμοί Σερρών και η Ιερά Μη
τρόπολης Σερρών και Ν ιγρίτη* 
σε συνεργασία με τη Διαβαλκα- 
νική Επιτροπή Μουσικής την Πα
νελλήνια Ενωση Διευθυντών Χο
ρ ω δ ία ς  Χορω δών και Χορω
διώ ν και άλλους τοπικού* φ ο
ρ ε ίς  Κύριο* στόχος τω ν συνέ
δρων ήταν η προσπάθεια κατα
γραφή* τη ί βαλκανική* μουσική* 
του παρελθόντοί και του παρό- 
vros αλλά και η θεσμοθέτηση συ
γκεκριμένων τρόπων διαβαλκα- 
ν ικ ή ί συνεργασίας, μεταξύ των 
άλλω ν θεμάτω ν που αποτέλε- 
σαν αντικείμενο τω ν επτά συνε
δριών, ήταν η μουσική εκπαίδευ
ση, η σύνθεση, οι ορχήστρες η 
όπερα, η μουσικολογία, η εθνι- 
κομουσικολογία, οι χορω δίες οι 
φ ιλαρμονικέϊ και άλλα.

δυσσέα* Ελύτης Ανδρέαί 
Εμπειρίκος N i' ko s  Εγγονό-

πουλος NfKos Γκάτσος Νικόλαο* 
Κάλας Νάνος Βαλαωρίτης Μίλ- 
ros Σαχτούρης Δ.Π.Παπαδίτσας 
Ελένη Βακαλό, ε ίνα ι τα φω τεινά 
παραδείγματα Ελλήνων ποιητών 
που ο υπερρεαλισμό* άγγιξε το 
έργο rous. Στην "Εισαγωγή στη 
Ν εοελλην ική  Λογοτεχνία" που 
κυκλοφ όρ ησ ε π ρόσφατα από 
την O xford University Press, ο 
Ρόντρικ Μπίτον επ ισημαίνει ότι 
ένας λόγος για τον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο του υπερρεαλιστικού 
πειράματος στην Ελλάδα, εν αντι- 
θέσει με τη Γαλλία, ε ίνα ι ότι ο Ε- 
μπ ειρ ίκο* και ο Εγγονόπουλο* 
χρησιμοποίησαν ns θεωρητικέ* 
αρχές του υπερρεαλισμού για να 
αποδώσουν έμφαση σε γνω ρ ί
σματα που ήταν ήδη παρόντα 
στην ελληνική λογοτεχνική πα
ράδοση. Η συνάντηση υπερρεα
λισμού και ελληνική* ποιητική* 
παράδοση* γ ίνετα ι βεβα ίω ς  α
νάγλυφη στην "Αμοργό" του Γκά- 
τσου. Πάντως ο Μπίτον χαρακτη
ρ ίζ ε ι αξιοσημείω το το γεγονό ί 
ότι το απόσπασμα από το "Υπερ
ρ εα λ ισ τ ικ ό  Μ α ν ιφ έσ το " του  
Μπρετόν που ο Εγγονόπουλος 
και ο Εμπειρίκο* τοποθετούν αμ- 
φότεροι gjs επιγραφή στις πρώ
τες ποιητικέ* σύλλογέ* rous όχι 
μόνο δηλώ νει τη σύνδεση τω ν 
Ελλήνων ποιητών με το υπερ
ρεαλιστικό κίνημα αλλά τυχαίνει 
να απηχεί ένα απόσπασμα από 
προγενέστερο ποίημα του Παλα- 
μά, τον  "Δ ω δ εκά λο γο  του 
Γύφτου", του 1907, το οποίο φυ
σικά δεν έχει καμία σχέση με τον 
υπερρεαλισμό.

έ ρ ιο δ ε ία  σ την Ιτα λ ία  
π ρα γμ α το π ο ίη σ ε πρό

σφατα η κιθαρίστρια Ελενα Πα- 
πανδρέου, ερμηνεύοντα* έργα 
Μπαχ, Γρανάδος Αγουάδο, αλλά 
και του Ν. Μαμαγκάκη και του Β. 
Μπουντούνη κατορθώνονταί να 
αποσπάσει το θαυμασμό του κοι
νού και ns άριστες κριτικές του 
τύπου. Η "Λα Ρεπούμπλικα" έ 
γραφ ε χαρακτηριστικά: "...Η ε
ντύπωση που αποκομίζει κα νε ίί 
από το π α ίξ ιμ ό  τη * ε ίν α ι μια 
πλήρη* ταύτιση με τη μουσική 
που ερμηνεύει, η οποία συμπα- 
ρασύρει όλο το κοινό". □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν/νος Κούρος

Ιούνιος 1 9 9 5 - 3 9 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Ο επ ικεφαλής της Ινδικής 
αστυνομίας στην πόλη της 

Καλκούτας δ ιέ τα ξε  τους βοη
θούς του να παρέχουν κάθε υ
π ο σ τή ρ ιξη  σ τα  ερ ω τε υ μ έ ν α  
ζευγάρ ια  που θέλουν να απο
λαμβάνουν την αγάπη τους δη
μοσίως, χωρίς βέβαια, να προ
σβάλλουν την δημόσια αιδώ. 0 
Τ σουσάρ  Τ αλουκτά ρ , ε π ικ ε 
φαλής τη ς  αστυνομικής δύνα
μης της Καλκούτας, είπε: "Ν ομί
ζω ότι οι ερω τευμένοι είνα ι ένα 
ό μ ο ρ φ ο  χ α ρ α κτη ρ ισ τ ικό  τη ς  
ζωής κάθε πόλης". Δεν είνα ι τυ 
χαίο ότι ο ευαίσθητος αστυνο
μικός διαπρέπει στη συγγραφή 
διηγημάτων.

Οσοι έχο υ ν  τη ν  κακή 
συνήθεια να συμβουλεύο

ντα ι τους  μάντεις  για να προ- 
βλέψουν το μέλλον τους, καλόν 
ε ίνα ι να το  ξεχάσουν. Η Ελέν 
Σάνκγερ από το Μ ίτσιγκαν ήταν 
απογοητευμένη, σ κεφ τό ταν  α
κόμη και να αυτοκτονήσει. Ενας 
απαίσιος συνοφρυω μένος χει- 
ρομάντης της είπε ότι θα πεθά- 
νει σύντομα μέσα σε μια απέρα
ντη δυστυχία. Φ αίνετα ι όμως ό
τ ι οι αντοχές της Ελέν ήταν λίγο 
δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  από του  μέσου 
ανθρώπου. Κι έτσ ι, φορώ ντας 
το  ω ρ α ιό τερ ο  χα μόγελο  τη ς , 
μπήκε στο γραφ είο  ενός πλα
στικού χειρουργού στην πόλη ό
που ζε ι. Ε κείνος τη ν  κο ίτα ξε, 
τη ς  π ερ ιέγρ α ψ ε τ ις  α τ έ λ ε ιε ς  
της, της είπ ε πόσο θα στο ιχίσει 
η...αναπαλαίωση τη ς  και την ά
φ ησε να σ κεφ θεί. Χρειάστηκε 
ακριβώς ένα τέταρτο  η Ελέν για 
να δώσει νέα ώθηση στη ζωή 
της. Την επομένη εισήλθε στην 
κλινική, αναστηλώθηκε με διά
φορα μέσα και ευτυχής πλέον 
εξήλθε για να κατακτήσ ει τον 
κόσμο. Και πράγματι τον κατά
κτησε. Βρήκε έναν υπέροχο άν- 
δρα, και σ υντο ις  άλλοις.πρόκει- 
τα ι να κληρονομήσει από μια α

πρόβλεπτη πηγή μερ ικά  εκα 
τομμύρια δολάρια... Τώρα όσα 
χρόνια κι αν ζήσει, αν μη τ ι άλλο 
θα τα ζήσει καλά....

D νεαρός Ιταλός ήταν α
ποφασισμένος να σηκώ

σει ολόκληρο ταμείο  της τράπε
ζας στο Κόμο. Φόρεσε λοιπόν 
τη  μάσκα του και με ένα ψ εύ τι
κο όπλο στο χέρι ε ισέβαλε ως 
άλλος "Αλ Καπόνε" στη τράπεζα. 
Φτάνοντας στο ταμείο, επανα
λάμβανε στον εαυτό του ότι θα 
πρέπει, ό,τι κι αν συμβεί, να δια
τηρήσει την ψυχραιμία του. Μό
νο που όταν βρέθηκε αντιμέτω 
πος με τ ις  στριγγλιές τη ς  υπαλ
λήλου  κ ι έ ν ιω σ ε  να ορμούν 
γύρω του οι πελάτες της τράπε
ζας, τΰχασε και τόβαλε στα πό
δια. Την ώρα όμως που έφευγε, 
το  πορτοφόλι του με τα λιγοστά 
χρήματά του, του έπεσε. Του 
ήταν αδύνατον να σταματήσει 
παρά το ότι αντιλαμβανόταν ότι 
δεν ε ίχ ε  την παραμικρή ελπίδα 
να ξεφ ύ γε ι από τους αστυνομι
κούς. Πράγματι συνελήφθη και 
μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο 
αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο αστυ
νομικός διευθυντής τον κοίταξε 
με οίκτο και του παρέδωσε το 
πορτοφόλι του! Κι εκείνος ένας 
άπειρος, ένας εκκολαπτόμενος 
μικροαπατεώνας, κάρφω σε το 
βλέμμα του στο πάτωμα...

6Ξ) Οταν ο Μάρκ Χούπερ, απέ- 
κτησε τον γκρι αφρικανικό 

παπαγάλο του πριν από τέσσερα 
χρόνια, όλοι είχαν να λένε για το 
πόσο μετρημένο και συμπαθητι
κό πουλί ήταν. Π ερ ιο ρ ιζό τα ν  
στην παρατήρηση τω ν περιέρ
γων που τον προσέγγιζαν και α
π αντούσ ε μ ε  ένα σ φ ύρ ιγμα . 
Μ έχρι που ο Μάρκ...χαλάρωσε 
και άρχισε να φ έρ νε ι στο σπίτι 
φίλους, με τους οποίους έπιναν 
παρέα μπ ίρες "αβέρτα". Η μια 
κουβέντα έφ ερ νε  την άλλη, λο

γοκρισία δεν υπήρχε και ο πα
παγάλος, ο Τσάρλι έπ αψ ε να 
σ φ υ ρ ίζ ε ι και π έρασε σε πιο 
δ ιασ κεδασ τικές ασχολίες: Δη
μιούργησε πλούσιο λεξιλόγιο σε 
βω μ ο λοχ ίες  σε βαθμό που ο 
Μ άρκ δεν ή ξ ερ ε  πια που να 
κρ υ φ τε ί όταν ερχόταν και κά
ποιος σοβαρός άνθρωπος... Α 
ποφάσισε λοιπόν να τον αποχω
ριστεί, αλλά ενώ τεράστια είναι 
η προσεύλευση -από π ερ ιέρ 
γεια- ουδείς φα ίνετα ι δ ια τεθε ι
μένος να πληρώσει 4 0 0 .0 0 0  
δραχ. για να τον αποκτήσει, πό
σο μάλλον που "αποτελεί πολύ 
κακό παράδειγμα για τα  παιδιά" 
όπως λένε οι παρ ολίγον πελά
τε ς  στον Μάρκ.

Οι άνδρες που δεν κατα
φέρνουν να συγκινήσουν 

τ ις  γυναίκες με τα συνήθη μέσα 
[μ ε το κατάλληλο άφ τερ  σέιβ, 
με λουλούδια ή κολόνιες] μπο
ρούν να δοκιμάσουν κάτι που, 
κατά τον Ιάπωνα Κ ατζουχ ίρο  
Μιγιόσι, είναι ακόμη πιο ακατα
μάχητο: τα βρώμικα εσώρουχα. 
Ε ρ ευνες  τη ς  αρω ματοπ ο ιίας  
Κανέμπο, όπου εργάζεται ο Μ ι- 
γιόσι, έδειξαν ότι πολλές γυναί
κες ερεθίζοντα ι αφάνταστα από 
την οσμή του ανδρικού ιδρώτα. 
Τα ιδρωμένα σλιπ, λ έε ι ο Μ ιγιΰ- 
σι λε ιτουργούν σαν μαγνήτης 
και σ αυτά οφ είλετα ι μέρος και 
τη ς  γοητείας των αθλητών. Η ε 
τα ιρεία  Κανέμπο ανακοίνωσε ό
τ ι ετο ιμ ά ζε ι ε ιδ ικ ές  "ανδρ ικές 
κάψουλες” που θα φοριούνται 
μέσα στο ανδρικό εσώρουχο. 
Καθώς ο κάτοχος τους θα βα
δ ίζει, με την τριβή οι κάψουλες 
θα απελευθερώνουν εντονότα
τη οσμή που, με λίγη τύχη θα 
φ έρ ν ο υ ν  κοντά  σ αυ τόν  το ν  
"ευω διαστό" ΰνδρα σμήνη ξ ε 
τρελαμένων γυναικών. Ο κ. Μ ι- 
γ ιόσ ι κράτησ ε πάντως μια ε 
π ιφ ύλαξη : "Ο φ ε ίλ ο υ μ ε  να 
προειδοποιήσουμε τους πελά
τε ς  μας ότι όλες οι γυναίκες δεν 
έχουν τα ίδια γούστα..."

Μ ουσουλμάνοι αντάρτες 
τω ν Φιλιππίνων μαγε ίρε

ψαν και έφαγαν ομήρους που 
είχαν συλλάβει στο Ιπίλ, την κω
μόπολη που έκαψαν και ισοπέ
δωσαν σε μια από τ ις  επ ίθέσεις 
τους τον περασμένο μήνα. Ενας 
από το υ ς  επ ιζ ή σ α ν τε ς  τη ς  
σφαγής αφηγήθηκε ότι παρα

κολούθησε ο ίδ ιος τη θανάτωση 
ενός Ιθχρονου νέου και κατόπιν 
το  μακάβριο γεύμα. Οπως πε- 
ρ ιέγραψ ε ο αυτΰπτης Φρανσί- 
σκο Μπομπόρ 5 0  χρόνων, οι άν
δρες της οργάνωσης Αμπού Σα- 
γιάλ, του Ισλαμιστή οπλαρχηγού 
Μουρ Μισουάρι, τεμάχισαν το 
πτώμα του θύματος τους και το 
μοιράστηκαν. Μ ερ ικο ί έφαγαν 
τα  κομμάτια ωμά, άλλοι τα  έψ η 
σαν προηγουμένως στη φωτιά, 
ε ίπ ε ο Μπομπόρ. Η πόλη Ιπίλ 
που ε ίχ ε  γ ίνει και στο παρελθόν 
στόχος των φονταμενταλιστών, 
ήταν κέντρο χριστιανικής κοινό
τη τα ς  σ τ ις  π α ρ υ φ ές  τη ς  
ζούγκλας του Μ ιντανάο, όπου 
δρούν οι ομάδες του Μισουάρι.

® Η Τζίνα  Γκράντ ε ίν α ι 19 
χρόνω ν κα ι το  Χ άρβαντ 

δέχθηκε με χαρά και υπερηφά
νεια την υποψηφιότητα της: ορ
φ α νή  από μ ικρ ή , λαμπρή 
μαθήτρια, τ ις  ελεύ θερ ες  ώ ρες 
της τ ις  αφ ιέρω νε στα προβλη
ματικό παιδιά. Το γ ια τ ί έμ ε ιν ε  
ορφανή από μάνα: την έ ιχ ε  σκο
τώ σει πριν από πέντε χρόνια με 
ένα ν  κ η ρ ο σ τά τη  κα ι 13 
χτυπήματα. Μετά, με τον "καλό 
της" προσπάθησαν να μ ετα τρ έ
ψουν το έγκλημα σε αυτοκτο
νία. Οπως η μάνα τη ς  ήταν αλ
κολική και οι σχέσεις τη ς  μαζί 
τη ς  δύσκολες, το  δ ικασ τήρ ιο  
δεν την καταδίκασε παρά μόνο 
σε φυλάκιση έξ ι μηνών. Μετά, 
άρχισε νέα ζωή, άψογη. Το Χάρ- 
βαρντ όταν πληροφορήθηκε τα 
συμβάντα άλλαξε γνώμη και δεν 
την δέχεται.

Αμερ ικανός "χάκερ" [π ε ι
ρ α τή ς  λ ο γ ισ τ ικ ο ύ ] που 

δρούσε στην Αυστραλία, χρησι
μοπ ο ίησε το  δ ίκ τυ ο  Ιν τερ ν έτ  
κατορθώνοντας να εισβάλει στα 
αρχεία μιας ειδ ικής υπηρεσίας 
κα ι να κ λ έψ ε ι το υ  κω δ ικο ύς  
1.400 π ισ τω τικώ ν καρτών. Ο 
χάκερ, γνωστός στην Αυστραλία 
με το παρατσούκλι "Οπτικ Σέρ- 
φερ", βρήκε πρόσβαση στο δ ί
κτυο "Γουόρλντ Γουά ιντ Νετ" 
του  Σ ίδ ν ε ϊ τη ν  περασμένη ε 
βδομάδα, αφού προηγουμένως 
έσπασε τον κωδικό ασφαλείας 
του συστήματος ενός επίσημου 
χρήστη. Στη συνέχεια αντέγρα
ψ ε τ ις  προσωπικές πληροφο
ρ ίες  τω ν συνδρομητών του 6ι-
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κτύου, περιλαμβανόμενω ν και 
ίω ν  αριθμών τω ν π ιστω τικώ ν 
καρτών τους. Λίγη ώρα αργότε
ρα, στις οθόνες τω ν χρηστών 
του  δ ικ τύο υ  εμ φ α ν ίσ τη κ ε  το  
μήνυμα: "Θυμήσου-Πΰρα πολλά 
μυστικό" το  ί6 ιο μ ε αυτό που ε ί
χε χρησιμοποήσει η ομόθα, του 
Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην τανία 
"Σνίκερς”. Το Τμήμα Εγκληματο
λογίας Ηλεκτρονικώ ν Υπολογι
στών τη ς  Αστυνομίας τη ς  Αυ
στραλίας έχε ι αναλάβει να δια- 
λευκάνει την υπόθεση, αλλά ήθη 
οι κλεμένοι αριθμοί τω ν πιστω
τικώ ν καρτών κυκλοφορούν ε 
λεύθερα στο Ιντερνετ...

□  Ενα μω ράκι δέκα  μηνών 
γλίτω σε την τύφλω ση χά

ρη στη μητέρα του από την ο
ποία α φ α ιρ έθ η κ ε  θέρμα  από 
το ν  ουρ αν ίσ κο  κα ι χ ρ η σ ιμ ο 
ποιήθηκε για να κατασκευαστεί 
ένα βλέφαρο για το  μωρό που 
γεννήθηκε χωρίς βλέφαρο στο 
θ ε ξ ί του μάτι. Το μωρό κινδύ
νευε να τυφ λω θ εί ενώ δεν μπο
ρούσε να κλείσει το  μάτι του και 
να κοιμηθεί. Οι γ ιατροί έκαναν 
την επ ιτυχημένη επέμβαση στη 
μικρή Νανάν σε νοσοκομείο της 
επ α ρ χ ία ς  Λ ια ο ν ίν γ κ  κα ι πι
σ τεύουν ό τ ι σε ένα χρόνο το 
παιδί θα είναι απολύτως καλά.

Φ Α γ ω γ ές  γ ια  α π ο ζη μ ιώ 
σεις, ως παθόντες εν υπη

ρεσία έχουν καταθέσει 4 0  πρά
κτορες της βρετανικής αντικα- 
τασκοπείας που υπηρετούσαν 
στο τμ ή μ α  π αρακολούθησ ης 
ασύρματης επικοινωνίας ξένων 
χωρών. Βαρηκοία, εμ β οές  και 
"ακουστικά τραύματα" είνα ι ό,τι 
απεκόμισαν από την άσκηση του 
...καθήκοντος τους, που μεταξύ 
άλλων π ερ ιελάμβανε αποκρυ
πτογράφηση συχνοτήτων μέσα 
από απερίγραπτη βοή παρασί
των. Κουφάθηκαν οι άνθρωποι...

® Η Ι2χρονη Εϊμι έβαλε το 
γράμμα τη ς  σ ένα γυάλινο 

μπουκάλι, τό  έρ ρ ιξε  στα νερά 
του Ειρηνικού -έτσ ι για παιχνί
δ ι- και το  ξέχασε. Το γράμμα 
μπορεί να μην τα ξ ίδ εψ ε  ..."εξ
πρές", αλλά παραλήπτη βρήκε: 
Τρία χρόνια αργότερα, η μικρή 
Καλιφρονέζα ελάμβανε έκπλη
κτη την κάρτα του επτάχρονου 
Λοιόλα Μ αλαμάι, από το  νησί 
Σονγκ της Μικρονησίας, 10.000

χιλ ιόμετρα  μακριά!. Τα μυστη
ρ ιώ δη ρεύματα  του  Οκεανού 
χάρισαν στην Εϊμι ένα νέο φίλο, 
όμως δεν είναι η μόνη. Πριν από 
λίγο καιρό μια παρέα παιδιών α
πό τη Βόρεια Καρολίνα, που ε ί
χαν ρ ίξε ι ένα παρόμοιο μήνυμα 
στον Ατλαντικό, διάβαζαν το ί 
διο έκπληκτοι την απάντηση του 
ΙΙχρονου Μάρκ από την Βρετάνη 
τη ς  Γαλλίας, το  μέρος όπου τερ 
μάτισε την οδύσσεια του το τα 
ξιδιάρικο μπουκάλι...

Ηταν μια καταδίωξη άγρια 
αλλά πάντα... εντός του ε 

πιτρεπτού ορίου ταχύτητος: για 
ΙΒΟ ολόκληρα χιλιόμετρα, ο 20 - 
χρονος νεαρός πήγαινε "καρό
τσι" τα περιπολικά που τον κυ
νηγούσαν, κάνοντας τα  νεύρα 
τω ν αστυνομικώ ν του Ντάλας 
δαντέλα! Σ τ ις  δύο κολασμένες 
ώ ρες που δ ιήρκεσε η καταδίω
ξη, ο Μπράιαν Πικ δεν άφηνε 
καμία αμφ ιβολία  για το τ ι πί
σ τευ ε  για τους εκπροσώπους 
του νόμου, βγάζοντας τους επι
δεικτικά  τη γλώσσα. Το κυνηγη
τό έλαβε τέλος μαζί με την υ
πομονή του πληρώματος ενός 
από τα  περιπολικά: απαυδισμέ- 
νοι οι αστυνομικοί εμβόλισαν με 
το αυτοκίνητο τους το φορτη
γάκι του νεαρού και τον συνέ
λαβαν, χωρίς πολλά-πολλά.

"Πλοίο τη ς  αγάπης" έγινε 
το  ...αεροπλανοφόρο "Δι- 

ζ εν χ ά ο υ ερ ". Κ άπ ο ιο ι από το  
πλήρωμα του έκαναν πράξη το 
"κάνετε έρω τα κι όχι πόλεμο"! 
Εξι μήνες έπλεε στα νερά της 
Α δρ ια τικής  το  μεγαθήριο. Μ ε 
μεικτό πλήρωμα 5 .0 0 0  ατόμων 
-ανάμεσα τους 415 γυνα ίκες- 
σ υ μ μ ε τε ίχ ε  στην πολυεθνική 
δύναμη για το Βοσνιακό. Πρίν 
λ ίγ ες  μ έρ ες  γύρισε στη βάση 
του στο Νόρφολκ και, ως φ α ί
νεται, στο εσω τερ ικό του είχαν 
π ρο ηγη θεί μάχες  ...σώμα με 
σώμα: 15 στρατιω τίνες ήταν σε 
...πολύ ενδιαφέρουσα κατάστα
ση κι ένας άγριο καβγάς ε ίχ ε  
ξεσπάσει γ ιατί η ερω τική συνο
μιλία ναυτίνας και ναύτη ε ίχ ε  α
ποθανατιστεί απά τον τελευτα ίο  
σε βίντεο και έκανε το γύρο του 
πλοίου!.. Βέβαια, ο εκπρόσωπος 
το υ  α μ ερ ικα ν ικο ύ  π ολεμ ικού 
να υ τικο ύ  έσ π ευσ ε να δ ιαβε- 
βαιώσει ότι: "Οι κυρίες έμειναν 
έγκυες με τους συζύγους τους

που υπηρετούν στο πλοίο!"

Τον προσκάλεσαν ευγεν ι
κά για ένα μεζεδάκι, αλλά 

μόλις ε ίδ ε  τ ι έψηναν κόντεψ ε 
να ...μείνει! "Μα αυτός είνα ι έ 
νας σπάνιος πύθωνας", ψέλισε 
ο επ ισ τήμονας βλέποντας το  
“μεζέ". "Ναι, είνα ι πολύ νόστι
μος", απάντησαν οι χωρικοί και 
συνέχισαν να σιγοψήνουν τ ις  
φ έ τες  του μεγάλου φ ιδιού σαν 
να μην συνέβαινε τίποτα. Οταν 
ο επιστήμονας ε ίδ ε  στη θράκα 
και ...12 αυγά, ε κ ε ί παραλίγο να 
λιποθυμήσει. Χ ρειάστηκαν ώ
ρες για να π είσ ει τους  χω ρ ι
κούς ό τ ι το  ε ίδ ο ς  αυτό  το υ  
πύθωνα που ζε ι στο Μπανγκλα- 
ντές απειλείτα ι σήμερα με εξα 
φάνιση. Τελικά ο αφοσιωμένος 
επιστήμονας κατάφερε να τους 
κάνει να του χαρίσουν τα  υπό
λοιπα 27  αυγά, τα οποία πρόκει
τα ι να εκκολαφθούν τεχνητώ ς 
σε ζωολογικού κήπο.

Ενα απέραντο αεροδρόμιο 
από την εποχή του Β' Πα

γκόσμιου Πολέμου σε...βάθος 
30  μέτρων μέσα στη θάλασσα, 
ανακάλυψαν οι ψαράδες στην 
Αυστραλία, 100 χλμ. βορείω ς 
του Μπρίσμπεϊν. Σύμφωνα με 
τ ις  αρχές, ο βυθός είνα ι σπαρ
μένος με 1.000 και πλέον αερο
πλάνα α μ ε ρ ικ α ν ικ ή ς  κα τα 
σκευής, τα  οποία είχαν δοθεί, 
κατά τη διάρκεια του πολέμου 
από τ ις  ΗΠΑ στο πλαίσιο τη ς  
συμφωνίας δανεισμού και εκμί- 
σθωσης και μετά τον πόλεμο ρί
χτηκαν στον Ερηνικό ως πλεο- 
νάζον υλ ικό . Οι ε ιδ ικ ο ί πι
σ τεύουν ότι λόγω το υ  ελάχ ι
στου οξυγόνου στο βάθος αυτό, 
τα αεροπλάνα, θα βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση και έτσι, μισόν 
αιώνα μετά, πολλά από αυτά θα 
ανελκυσθούν και θα αναπαλαιώ- 
θούν για να βρούν τη  θέση που 
δικαιούνται στο πολεμικό μου
σείο και στην ιστορία.

Πυρ και μανία ε ίνα ι η 
κυβέρνηση τη ς  Ταϋλάν- 

6ης με τον Αμερικανό που κυ
κλοφόρησε στο Internet τουρ ι
στικό οδηγό με τα... σεξουαλικά 
αξιοθέατα της χώρας της. Αυτή 
τη φορά, επειδή δεν μπορούσε 
να ζητήσει την άμεση απόσυρ
ση του "πονήματος" όπως ε ίχ ε 
κάνει πριν από μήνες όταν είχε

κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία έ 
νας αναλυτικότατος σεξο-οδη- 
γός [αυτός δεν απεσύρθη διότι 
...εξαντλήθηκε], δ ιέ τα ξ ε  όλες 
τ ις  πρεσβείες και τα προξενεία 
της να μην του χορηγήσουν βίζα 
σ ε π ερ ίπ τω ση που αυτός  θα 
ήθελε να επ ισ κεφ θεί τη  χώρα. 
Η κυβέρ νησ η  τη ς  Τα ϊλάνδης 
προσπαθεί τελευτα ία  να αλλά
ξε ι την εικόνα της χώρας στο ε 
ξω τερ ικό , ω ς τον "παράδεισο 
του σεξ", αλλά η τεράστια βιο
μηχανία τη ς  πορνείας ανθεί. Οι 
"νύχτες τη ς  Μπανγκόκ" δεν ο
φ είλουν  τη  φήμη τους απλώς 
στα αξιοθέατα τη ς  πόλης...

Στο Σαν Φρανσίσκο, η α
σ τυνομ ία  προσπάθησε να 

μαζέψ ει τα όπλα που κυκλοφο
ρούν παράνομα, ανταλλάσσο
ντας τα στην αρχή με χρήματα, 
μετά με τρόφ ιμα και στη συνέ
χεια με εισ ιτήρ ια  για συναυλίες. 
Τώρα, όποιος παραδίδει όπλο 
για το οποίο δεν έχε ι εκδοθεί ά
δεια θα παίρνει για αντάλλαγμα 
ένα  . . .μ ε τα χ ε ιρ ισ μ έ ν ο  κομ- 
πιούτερ, ενώ το  Εμπορικό Επι
μελητήριο της πόλης θα μαθαί
νει δωρεάν στους νέους τα μυ
στικά τω ν ηλεκτρονικών υπολο
γιστών. Οπως λ ένε  και οι εμ- 
π νευσ τές του  προγράμματος, 
"προσπαθούμε να κάνουμε τα 
νέα αυτά παιδιά να ασχολούνται 
με κάτι εποικοδομητικό παρά να 
μπερδεύονται με όπλα". Οσο για 
τα παράνομα όπλα θα καταστρέ- 
φοντα ι, μένοντας μακριά από 
τους δρόμους του Σαν Φρανσί
σκο για πάντα.

^ ^ . '4  Το χρησιμοποιούν ανεν- 
δοίαστα όλο και περισ

σότεροι μάγειροι στην Κίνα - ε ι
δικά στην πόλη Τσόνγκινγκ της 
επαρχίας Σιν-Χοαυάν- γιατί, ό
πως ισχυρίζονται δ ίνει μια σπά
νια νοστιμιά στα φαγητά. Οπως 
αποκάλυψε η εφ ημερ ίδα  "Νάν- 
γινγκ Ιβνινγκ", οι υγειονομ ικές 
αρχές ύστερα από έλεγχο που 
έκαναν σε ΒΟ εστιατόρια αυτής 
τη ς  π ερ ιφ έρ ε ια ς  ανακάλυψαν 
ό τι περισσότερα από τα μισό, 
μαζί με τα παραδοσιακά καρυ
κεύματα, χρησιμοποιούσαν και 
λίγο όπιο!

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Ιούνιος 1 9 9 5 - 4 0 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Η αλληλογραφία μας

□
Γ ΙΑ  ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΑΡΗΣΗ

13 Σε επιστολή του προς το περιοδικό μας, ο Μητροπολίτης των δο
κιμαζόμενων από τους σεισμούς Γρεβενών κ.κ. Σέργιος μεταξύ άλ
λων αναφέρει: "...Δεν είναι η πρώτη φορά που μέσα στα χαλάσματα 
βρήκαμε ανθρώπους με μεγάλη καρδιά, ελπίδα και πίστη. Εκεί συ
ναντήσαμε την προσφορά της αγάπης. Παρών ο Ερυθρός Σταυρός, 
τα παιδιά του Στρατού μας και της Αστυνομίας, δίνουν όλοι τη μάχη 
δίπλα μας, ...προσφέροντας άλλοτε από το περίσσευμα της καρ
διάς τους και άλλοτε από το υστέρημά τους”.

3 0  Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πετροκεράσων Λαγκαδά, 
σε ευχαριστήρια επιστολή τους που απευθύνουν προς το Αστυ
νομικό Τμήμα Ζαγκλιβερίου, μεταξύ άλλων αναφέρουν: "Με ι
διαίτερη χαρά σπεύδουμε να σας εκφράσουμε τις  ευχαριστίες 
μας για την αποστολή ικανής Αστυνομικής δύναμης σε μέτρα τά
ξης κατά την ξεχωριστή, για την Κοινότητά μας μέρα, της Κυ
ριακής των Βαϊων που υποδεχθήκαμε το ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ από την Ιερό 
Μονή Ξηροποτάμου του Αγ. Ορους. Οι άνδρες, μέσα στη βροχή 
που έπεφτε απ' το πρωί, μουσκεμένοι, έκαναν το καθήκον τους 
στο ακέραιο και απόσπασαν τα ευμενέστερα σχόλια". Και η επι
στολή καταλήγει: "Η κοινότητα το λιγότερο που μπορεί να κάνει, 
είναι να εκφράσει ένα θερμό ευχαριστώ εκ μέρους όλων των κα
τοίκων του χωριού".

3 0  Πρόεδρος και το Διοικ. Συμβούλιο της Τοπικής Επιτροπής Ποδη
λασίας Αττικής, εκφράζουν τις  θερμές τους ευχαριστίες προς την 
Ελληνική Αστυνομία για την πολύτιμη προσφορά της, στη διεξα
γωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Εφήβων.

3 0  κ. Fred A. Reed, σε επιστολή του που απευθύνει προς τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη Βαλυράκη, ευχαριστεί για την εξαιρε
τική και ανθρώπινη συμπεριφορά που έτυχε από τον Ανθυπαστυ- 
νδμο κ. Γεώργιο Γαραντόπουλο του ΙΕ' Τ.Α. Αθηνών, μετά α
πό μια κλοπή που διαηράχθηκε σε βάρος του.

3 0  Δ/νων Σύμβουλος των Super Markets "Ατλάντικ Α.Ε." κ. Μανώλης 
Αποστόλου, ευχαριστεί θερμά το Διοικητή και όλο το προσω
πικό του Τ.Α. Κιάτου για την άμεση σύλληψη δραστών της 
κλοπής που έγινε σε βάρος της επιχείρησής τους και την επι
στροφή του χρηματικού ποσού των 2.000.000 δραχμών.

3  Η κα Σοφία Τζορμπατζάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον Υπαστυ- 
νόμο Α ' Νικόλαο Προκοπόκη και τον Αστυφύλακα Ευστάθιο 
Σπαντιδόκη που υπηρετούν στην ΕΙΔΑΣΥΔΕ Ηρακλείου, για 
την βοήθεια που της πρόσφεραν, διασώζοντάς την από τα χέρια 
αδίστακτου κακοποιού, ο οποίος την είχε απαγάγει.

3  Η κα Γεωργία Φατούρου από την Πρέβεζα, ευχαριστεί τον Α στ/κα  
Χαράλαμπο Τσάγγα ο οποίος βρήκε και παρέδωσε στη συνέχεια 
την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό και άλλα έγγραφα. 

3  Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου της Αδελφότητας των εν 
Αθήναις Μελιγαλαίων, συγχαίρει το Διοικητή και όλο το  προσω
πικό του Α.Τ. Μελιγαλά Μεσσηνίας, οι οποίοι πρόσφατα, με 
συντονισμένες, εύστοχες και γρήγορες ενέργειες, πέτυχαν να 
συλλάβουν την ίδια ημέρα το ληστή της Εθνικής Τράπεζας και να 
επιστρέφουν όλο το ποσό των 13.000.000 στην Τράπεζα.

3 0  Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για Θέματα ΟΣΕΠ του Υ
πουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης ε.τ. κ. Ε. Σπυριδάκης, με την ευ
καιρία της λήξης των εργασιών της Διάσκεψης των Υπουργών Ε
ξωτερικών της ΟΣΕΠ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα 
της Βουλιαγμένης, ευχαριστεί το Διοικητή και όλο το  προσω
πικό του Τμήμ.Τροχαίας Γλυφάδας, για την άψογη εκτέλεση 
των καθηκόντων τους που είχε ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη 
διακίνηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΟΣΕΠ και των λοιπών Συ
νέδρων από το αεροδρόμιο στη Βουλιαγμένη και τανάπαλιν.

3 0  Σύλλογος Καθηγητών και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Φαρκαδό- 
νας Τρικάλων, ευχαριστούν το Διοκητή του Τμήματος Τροχαίας 
Κολωνού Αστυνόμο Α ' Χρήστο Σαπουνά που είχε την ευαι
σθησία να δωρίσει βιβλία στη βιβλιοθήκη του Σχολείου τους. "Με
γάλο το έργο -αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους- ό
σων φροντίζουν για τις ανησυχίες των νέων, που έχουν τόση ανά
γκη συμπαράστασης πνευματικών ανθρώπων".

3  Η Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μετά την αίσια και χω
ρίς προβλήματα διεξαγωγή του τελικού αγώνα του πρωταθλήμα
τος Μπάσκετ μεταξύ Ολυμηιακού-Παναθηναϊκού, με επιστολή της 
ευχαριστεί το  Διευθυντή και όλο το  προσωπικό της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιά για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή 
του παιχνιδιού και την αποτροπή κάθε επεισοδίου.

3  Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του 2ου Δημοτικού Σχο
λείου Πύργου, εκφράζουν θερ μ ό τα τες  ευχαρ ισ τίες  προς το 
Τμήμα Τροχαίας Πύργου και και ιδιαίτερα προς τον αξιωματικό 
κ. Φανό, γιατί πολύ πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πραγματοποίηση 
ενημερωτικής συζήτησης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. "Με 
slides και παραστατική αφήγηση” αναφέρει στην ευχαριστήρια επι
στολή του ο Δ/ντής του Σχολείου κ. Σπύρος Νικολακόπουλος, "επι
τεύχθηκε ένα θετικό αποτέλεσμα: να γνωρίσουν και να καταλάβουν 
οι μαθητές μας ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν και πώς εξασφα
λίζεται η ασφαλής κυκλοφορία τους στους δρόμους".

3 0  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ηλίας Ευαγγελίδης ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει την Αστυνομική Δ ιεύθυνση Αλεξαν
δρούπολης, για την πολύτιμη βοήθεια που ηρόσφερε σε διοργά
νωση εκδήλωσης προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

3 0  Διευθυντής της Τράπεζας Αττικής στην Πάτρα κ. Κων/νος Ζορ- 
μπαλάς, συγχαίρει το Διοικητή και όλο το  προσωπικό του Α.Τ. 
Βόρδας Ηλείας για την εξάρθρωση, σε ελάχιστο χρόνο, σπείρας 
Αλβανών που δρούσε στην περιοχή Βουπρασίας και είχε κάνει πολ
λές διαρρήξεις, μεταξύ των οποίων και στο σπίτι του.

Διόρθωση: Στη σελίδα 217 του τεύχους Απριλίου, στο τέλος της 
τελευταίας παραγράφου της πρώτης στήλης πρέπει να προστεθεί η 
φράση “να χρησιμοποιούν το φορητό τους τηλέφωνο". Ζητούμε την κα
τανόηση των αναγνωστών μας αλλά και του συγγραφέα του άρθρου 
για την αφαιρετική επέμβαση του γνωστού "δαίμονα", που είχε σαν α

ποτέλεσμα την αλλοίωση του νοήματος του κειμένου. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Το χρονογράφημά μας

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι
τη ς  Γαλάτε ια ς  Σουρέλη

Θυμάμαι με συγκίνηση κείνες τις αγωνίες. Τις αγωνίες των εξετά 
σεων.

Τότε βέβαια για τους γονείς μας ήταν τα πράγματα πιό απλά. Αν 
τάπαιρνες τα γράμματα φαινόταν απ' το Δημοτικό κι άλας. Οι βαθμοί 
που έπαιρνες από τα τόσα συχνά διαγωνίσματα τόδειχναν. Διαγωνίσμα
τα απ' το Δημοτικό, για να μπεις στο Γυμνάσιο άλλοι διαγωνισμοί, είχαμε 
και του εξαμήνου τους διαγωνισμούς.

Θυμάμαι με συγκίνηση κείνες τις αγωνίες και την κρίση... θρησκευ
τικότητας. Πηγαίναμε για να γράψουμε, μπαίναμε στην εκκλησία και να 
το κερί για τα Αρχαία, τα Μαθηματικά και βάλε. Στη Φυσική εγώ άναβα 
δυό κεριά, τόσο μηου- 
μπούνας ήμουνα!

Λίγοι προχωρούσα
νε για το  Πανεπι
στήμιο, λίγοι με λίγο 
φροντιστήριο και πολ
λά κότσια.

Τώρα όλοι θα δώ
σουν για Πανεπιστήμιο.

Η ερώτηση όταν α
νταμώσεις έναν της 
πρώτης Λυκείου ακόμα 
είναι: “και που σκέφτε
σαι να δώσεις;" Αδια
νόητο να μη θέλει και 
να μη πρέπει να δώσει 
κάπου. Χωρίς ιδιαίτερη 
κλίση και αγάπη κάπου 
θα δώσει.

Τα σπίτια μουντά 
αυτό το μήνα, μουγγά, 
τα παιδιά μας κατακί- 
τρινα, εκνευρισμένα 
σέρνονται με δυνα
τούς πόνους στο στο
μάχι ή στο κεφάλι, γε- 
ρασμένα πριν της ώ
ρας τους.

Κι εμείς οι Γονείς σα να μας χτύπησε μεγάλη συμφορά, σέρνουμε 
την αγωνία μας για το παιδί μας που δόξα τω Θεώ είναι τόσο γερό 
στη ψυχή και στο κορμί, ώστε να τελειώνει το Λύκειο, και να δίνει στο 
Πανεπιστήμιο.

Είναι τόσο δυνατή η επίδραση του περίγυρου, ώστε να υιοθετούμε 
την εσφαλμένη άποψη πως "πέτυχε" αν μπει στο Πανεπιστήμιο και "α- 
πέτυχε" στην αντίθετη περίπτωση. Λες και επιτυχία όλη κι όλη είναι η 
εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Και αυτή η στάση μας ακτινοβολεί στον υποψήφιο και του αυξάνει 
τον εκνευρισμό, την ευαισθησία, την απογοήτευση.

Σίγουρο είναι, κι ας μην το ομολογούμε ούτε στον εαυτό μας, πως 
εξετάσεις πιστεύουμε πως δίνουμε κι εμείς. Οχι βέβαια για να εξα
σφαλίσουμε μια θέση σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή, αλλά εξετάσεις 
στην κοινωνία για τον τρόπο που μεγαλώσαμε το παιδί μας.

Κρίνεται πιστεύουμε η παιδαγωγική μας γραμμή. Είμασταν αυστηροί, 
δεν του χαρίζαμε κάστανα, έμαθε το παιδί μας να είναι συντηρητικό

στις ελεύθερες ώρες του, δεν εξώκειλε.
Ή  δεν το καταπιέσαμε, του αναπτύξαμε το αίσθημα της ευθύνης, 

έγινε ένα άτομο που ξέρει να αποδίδει.

Ή  δεν είμαστε από κείνους τους γονείς που παρατούσαν τα παιδιά 
τους και να έχουν προσωπική ζωή. Ολα για τα παιδιά μας.

Σίγουρο, κι ας μη το ομολογούμε, δίνουμε κι εμείς εξετάσεις μαζί 
με το παιδί μας.

Και η αποτυχία του μας μαχαιρώνει, γιατί εμείς αποτύχαμε. Η επι
τυχία του; Ε! Ηταν αναμενόμενη με την ανατροφή που εμείς του δώ
σαμε1

Ο Ιούνιος είναι 
μήνας δοκιμασίας για 
όλους που μένουν κά
τω απ' την ίδια στέγη.

Ξέρω πως θα ε 
κνευριστείτε, εκνευρί
ζομαι κι εγώ, ίσως κά
ποια αφόρητη στιγμή 
σκεφτείτε τι τύχη βου
νό έχουν όσοι είναι ά
τεκνοι.

Ελάτε, συγκρατη
θε ίτε. Και γ ίνετε θε
τική με ένα γλυκό χα
μόγελο. Το παιδί μας 
είναι τώρα περισσότε
ρο από ποτέ ανασφα
λές. Θέλει τώρα κείνη 
την τρυφεράδα που 
του δείχνα τε όταν 
ήταν μικρό. Βέβαια μια 
βουβή τρυφεράδα, με 
το βλέμμα τα πιο πολ
λά γλυκόλογα, με την 
ειδική προσεγμένη 
φροντίδα στο φαγητό 
του, εξασφάλιση ησυ
χίας με λιγότερα τηλε

φωνήματα και οπωσδήποτε λιγότερους αναστεναγμούς συμπόνοιας.
Δώστε του τη βεβαιότητα πως οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός στη 

ζωή, πως έχει συνεχώς εξετάσεις η ζωή που σε άλλες αριστεύουμε, 
σε άλλες όχι, και οπωσδήποτε δεν είναι το παν. Το Παν είναι μια ολο
κληρωμένη προσωπικότητα με αγωνιστική διάθεση, κάτι που δεν δίνει 
κανένα Πανεπιστημιακό δίπλωμα. Και κείνο που τόσο θέλει ο νέος να 
ακούσει και πιότερο να αισθανθεί, είναι πως τον αγαπάμε το ίδιο ε ίτε  
μπει ε ίτε  δεν μπει σε κάποιο Πανεπιστήμιο, και πως τον εμπιστευόμα
στε.

Ιούνιος, μήνας εξετάσεων. Και για το παιδί μας και για μας.
Η ευχή μου για καλή επιτυχία δεν έχει καμμία σχέση με την είσοδο 

σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή.
Η ευχή μου για καλή επιτυχία είναι το σμίξιμο του σπιτιού στην προ

σπάθεια. Οι εξετάσεις αιτία ένωσης κι όχι αιτία διάλυσης.
Με τέτοιο νόημα, καλή επιτυχία σε όλους που ζουν κάτω απ' την 

ίδια στέγη. □
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Μόνιμες Στήλες

Για tis
. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Εγκλημα κατά της περιουσίας - Θυγατέρα 
του Ουρανού και της Γαίας.

2. Γνωστή κινηματογραφική μονομαχία στο
Ελ... - Σύντροφος στα πληρώματα των περι
πολικών.

3. Προϋπόθεση - Ποτάμι της Αργολίδας.
4. Γράμμα της αλφαβήτας - Συνδέεται με τη 

γιορτή του Αϊ-Γιάννη κάθε Ιούνιο.
5. Παπικό στέμμα (αντ.Ι - Πηγή ζωής.
6. Η κατάχρησή της οδηγεί στον αλκοολισμό.
7. Σχηματίζουν το "Ψ" - Χωρίς πνοή (αντ.Ι.
8. Τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στο 

Αλγέρι - Κοματιάζω, αποσυναρμολογώ.
9. Ξυλοκόπος - Προτρεπτικό.
10. Ιππήλατο όχημα - Σύνδεσμος (αντ.Ι
11. Παιδικό παιχνίδι που εγκαταλείπεται - Α

γαπητό στα μεγάλα ζώα.
12. Διαφορετικό.
13. Σταχτοδοχείο - Κατοικία.

ελεόθερεε copes
ΚΑΘΕΤΑ

1. Σ' αυτούς αναφέρεται το  άρθρο 90 του 
Ποινικού Κώδικα - Εκτος.

2. Το σόι - .... γραμμή Ιαναφέρεται στα πλοία).
3. Φράγμα στη Μέση Ανατολή - Επίχρισμα.
4. Αρκετά ενοχλητικός στον άνθρωπο - Γερ

μανός Αρχαιολόγος που σύνδεσε το όνομά 
του με τον Οθωνα - Κουρελιασμένο ρούχο.

5. Πρώτο συνθετικό επίμαχης συμφωνίας 
ειρήνης-Αδετος (αντ.Ι.

6. Γνωστό παιδαγωγικό έργο του Ρουσώ - Γυ- 
ναικείο όνομα.

7 .0  δύστυχος (αρχ. αντ. με άρθροΙ - Η αρχή 
και το τέλος.

8. Αρχαίος Πέρσης σατράπης (χωρίς το τελ ι
κό σύμφωνο-αντ.Ι - Ευθείς (αντ.Ι - Γειτονικά 
σύμφωνα.

9. Εχει θέση πνευματικού πατέρα (αντ.) - Τη 
χρησιμοποιούν πολλοί καπνιστές (αντ.Ι - Γειτο- 
νικά σύμφωνα.

10. Βρίσκονται στα τετράχρονα - Κολλιέται 
οριζόντια και κάθετα.

11. Δεύτερο συνθετικό ονόματος φοβερού 
πειρατή - Η ηώς σε δωρικό τύπο - Συναντιού
νται στο τάχατες.

12. Αραβικό άρθρο - Αντωνυμία - Αρθρο.
13. Πολύ καλή ποιότητα - Α κ ο λ ο υ θ ε ίτη  

"σύσταση".

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ευρηματικότητα
Ο διαφημιστής προσπαθεί να πείσει τον υ

ποψήφιο πελάτη ότι η διαφήμιση είναι απαραί
τητη σε κάθε προϊόν.

"Να σας δώσω ένα παράδειγμα", του λέει. "Η 
κότα κακαρίζει όταν γεννάει τα αυγά της, σε α
ντίθεση με τη χήνα που τα γεννάει σιωπηλή. Κι 
όπως βλέπετε, όλοι αγοράζουμε αυγό κότας 
και κανείς δεν αγοράζει αυγά χήνας!"

Μοντέρνα τέχνη
Σε μια έκθεση ζωγραφικής ένας επισκέπτης 

κοιτάζει προσεκτικά ένα πίνακα:
-Τι παριστάνει αυτός ο πίνακας; 
-Αγελόδεςσε λιβάδι!
- Μα δεν βλέπω καθόλου χόρτα.
- Πώς να δείτε, αφού τα έφαγαν οι αγελά

δες;
- Μα δεν βλέπω ούτε αγελάδες...
- Μα τι θ έλετε  να κάνουν αφού έφαγαν το 

χορτάρι; Εφυγαν!..

Θερμή υποδοχή
- Πώς σε υποδέχτηκε η γυναίκα σου μετά το 

χθεσινό μας ξενύχτη ρωτάει την επομένη ο 
εργένης γλετζές τον παντρεμένο φίλο του.

- Με λουλούδια.
- Κι αυτό το μαύρισμα στο μάτι;

- Είναι από το βάζο!.. □

ΛΥΣΗ
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Μόνιμες Στήλες

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕΩ Ν  ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Μ ΑΣ

Για την καταχώ ριση δ ιαφ ημ ίσεω ν δ ια τ ίθ εντα ι τα  εσώ φυλλα του εξω φύλλου, εσ ω τερ ικ ές  τε τρ ά χρ ω μ ες  και ασπρόμαυρες σ ελ ίδ ες  
Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

1 ο εσ ώ φ υ λ λ ο  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ : 2 0 0 .0 0 0  δρχ ., 2ο εσ ώ φ υ λ λ ο  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ : 180 .0 0 0  δρχ.
Ο λοσ έλ ιδη  τε τρ ά χ ρ ω μ η : 1 5 0 .0 0 0  δ ρ χ ., ασπρόμαυρη: 100 .0 0 0  δρχ.
1 /2  σ ελ ίδ α ς  τε τρ ά χ ρ ω μ η ς : 8 0 .0 0 0  δ ρ χ ., ασπρόμαυρης: 5 0 .0 0 0  δρχ.
1 /4  σ ελ ίδ α ς  τε τρ ά χ ρ ω μ η ς : 5 0 .0 0 0  δρχ ., ασπρόμαυρης: 3 0 .0 0 0  δρχ.

Γ ια όσους παραγγείλουν τρε ις  συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπ τω σ η  1 ΟΧ, έξ ι συνεχείς καταχωρίσεις 15Χ  
και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20Χ. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με αγ· 
γελιόσημο 20% και ΦΠΑ18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τ ις  αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις  μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευτα ία 
περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μ ετά την προέγκριση καταρτίζετα ι 
συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των κατα
χωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία  κάθε καταχώ ρισης ε ξο φ λ ε ίτα ι το ις  μ ετρ η το ίς  εν τό ς  δέκα π έντε Π 5) ημερώ ν από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 
που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης διακόπτεται η συν
εργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδ ιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ
ματεία του περιοδικού (τηλ . 8 6 7 6 .4 0 1 ).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟ Μ ΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγρ ά φ ετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" ΙΑριστοτέλους 175,112 51, Αθήνα), 
για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν............................ταχυδρομική επιταγή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1 .8 0 0  Δραχμές (οι συνδρομές εξω τερ ικ ο ύ  επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη ).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύ χ ο ς ......................................

ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο:...........................................................
Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:..................................................ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

(Υπογραφή)
Για άμεση αποστολή επικοινω νήστε με το τηλέφ ω νο: 8 6 7 7 .0 7 4 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

J
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Μόνιμες Σεήλες

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ, Αριστοτέλους 175 , 1 1 2  5 1 , Αθήνα

Δ ιευ θυ ν τή ς: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Α ρ χ ισ υ ντά κτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Α ρ χ ισ υ ντά κτη : Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταζη : 

ΑνΘ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ. Χονδροματίδης, Γ ρ α μ μ α τεία : Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π,Υ, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Φ ω τ. Α ρ χείο : Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρης, Δ ια χ είρ ισ η : Π.Υ. Αναστασία 

Καραμεσίνη, Δ ιεκ π ερ α ίω σ η : Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, Φ ω το γ ρ α φ ίε ς : Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας.

Τ η λ έφ ω ν α : Δ/ντής: 8672.573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax: 8676.633 

Φ ιλμς  -  Μ ο ν τά ζ  -  Εκτύπ ω ση -  Β ιβλ ιοδεσ ία : ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ,  Ηρακλείου 145, Περισσός.

Πορτρέτο συναδέλφου

Ο Αστυφύλακας της Αμέσου Δράσεως Διονύσης Λιβιεράτος, που επί 
σειρά ετών προσφέρει πρόθυμα τις υπηρεσίες του στους πολίτες, γε
μίζει τον ελάχιστο χρόνο που του απομένει από την υπηρεσιακό του 
απασχόληση και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις δημιουργικό, με 
"όπλο" το ταλέντο του στη ζωγραφική.

Γεννήθηκε το 1955 στο Σόο Πάολο της Βραζιλίας αλλά πολύ μικρός 
ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Στην Ελληνική Αστυνομία κατετάγη το 1977 και έχει υπηρετήσει στο 
Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και στην Αμεση Δράση.

Η τέχνη της ζωγραφικής τον προσέλκυσε από την εφηβική του η
λικία, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να παρακολουθήσει μια σειρά από 
βασικά μαθήματα σε ιδιωτική σχολή, προκειμένου να βελτιώσει τις γνώ
σεις του.

Εργα του πρωτοπαρουσιάζει λίγο αργότερα, το 1983, λαμβάνοντας 
μέρος στην πρώτη ομαδική έκθεση Αστυνομικών καλλιτεχνών, που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Λαμβάνει μέρος σε 
εκθέσεις που έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο Αιγάλεω, διαδοχικά, το 
1987 και το 1988. Το 1990 εκθέτει έργα του στον εκθεσιακό χώρο του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Αυτό που τον συγκινεί περισσότερο είναι η φύση, γι' αυτό προσπα

θεί να βρίσκεται κοντά της όσο περισσότερο του επιτρέπουν οι ανει- 
λημένες υποχρεώσεις του.

Το ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα, του συναδέλφου και το ανικανο
ποίητο της φαντασίας του, φαίνονται ολοκάθαρα στους πίνακες που 
κατά καιρούς εξέθεσε. Διακρίνεται δε, για το μεγάλο εύρος της θεμα
τολογίας του. Ιδιαίτερη αδυναμία όμως έχει στις θαλασσογραφίες, στα 
τοπία και τα λουλούδια. Τα υλικά που χρησιμοποιεί για να εκφράσει τα 
θέματά του είναι το λάδι και το παστέλ.

Εργα του υπάρχουν, στο Πνευματικό Κέντρο Πειραιά ”0  Φίλων", στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Καμάριζας Λαυρίου και η τελευταία του δη
μιουργία, εμπνευσμένη από τα εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπί
ζει η πατρίδα μας, είναι το χρυσάκτινο Αστέρι της Βεργίνας που κοσμεί 
την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

Ευχόμαστε στον εκλεκτό συνάδελφο -με τον οποίο για ορισμένο 
χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε στις νεοσυσταθείσες Μονάδες Ε
λέγχου- πέρα από τις υπηρεσιακές και οικογενειακές του υποχρεώσεις, 
να κλέβει πάντα λίγο χρόνο ώστε να αποτυπώνει με τον τρόπο που 

μόνο αυτός γνωρίζει τις ομορφιές της φύσης. □

Επιμέλεια: Α ρχ/κας Κω ν/νος Κούρος
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Φωτογραφίστε για το διαγωνισμό μας!...

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  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 Σώ ματος  
και να ανο ίξε ι γέφ υρ ες  αμφ ίδρομης επικοινωνίας, διοργανώνει διαγωνισμό φ ω τογραφ ίας με θέματα

1. Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας
2. Ελληνική φύση · Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

με βραβεία:

Ελληνική α>ύση - Ελληνική παραδοσ ιακή α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή : 
Α ' Β ραβε ίο : 1 φ ω το γ ρ α φ ικ ή  μηχανή LEICA m in i zoom. 

Β ' Β ρ α β ε ίο : 1 εκ τυ π ω τή ς  LPL 66-S II.
Γ  Β ρ α β ε ίο : 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 50.

Α ',  Β ', Γ ' Επαινοι: Από ένα  φ ω το γ ρ α φ ικ ό  β ιβλ ίο , 
(π ροσ φ ορά  τη ς  Ε τα ιρ ε ία ς  Φ ω το γρ α φ ικώ ν  
"Σπ. Σκ ιαδόπ ουλος" Υ μηττού  2 5 1 , Αθήνα)

Σ κηνές  υπ ηρεσ ιακής καθημ ερ ινότη τα ς ;
Α ' Β ραβε ίο : 1 φ ω το γ ρ α φ ικ ή  μηχανή LEICA m in i zoom . 

Β ' Β ραβείο : 1 εκ τυ π ω τή ς  LPL 66-S II.
Γ ' Β ραβείο : 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 50.

A ',  Β ', Γ ' Επαινοι: Από ένα  φ ω το γ ρ α φ ικ ό  β ιβλ ίο , 
(π ροσφορά του  π ερ ιοδ ικού  "Α σ τυνομ ική  Επ ιθεώ ρηση")

Ο ΡΟ Ι ΣΥ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  ΣΤΟ  Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές 

Ιαστυνομικοί - 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 αηοτε- 
λείται από έναν υπεύθυνο του περιοδικού, έναν εκπρόσωπο της χορη
γού εταιρείας και τρείς γνωστούς φωτογράφους και εικαστικούς καλ
λιτέχνες των Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επειδή πολλές από τ ις  συμμετοχές στο διαγωνισμό θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ταχυδρομήσετε αυτό το  κουπόνι μαζί με τ ις  φ ω τογρ α φ ίες  σας.

ΕΠΩΝΥΜΟ.........................
ΟΝΟΜΑ............................
ΒΑΘΜΟΣ Ή  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ..........
Τ.Κ.____________  ΤΗΛ...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ..................

ΑΡΙΘΜ..

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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