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□  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
□  Προβληματισμοί σ χετικο ί

με την κράτηση του α τό μ ο υ ........................................ 412
Επακόλουθο της συλλήψεως, της βιαι'ας προσαγωγής και της προ

σαγωγής με απλή συνοδεία είναι η κράτηση του ατόμου, του οποίου η 

προσβολή της προσωπικής ασφαλείας δεν είναι άμοιρη προβληματισμών.

□  Ναρκωτικά
και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας . . . .  416

Οι προβληματισμοί γύρω από τα ναρκωτικά συγκροτούν μια αλυσίδα 

με άπειρους κρίκους και οι προσπάθειες περιστολής θυμίζουν Σίσυφο.

□  Η βελτίω ση της λειτουργίας της Αστυνομίας . 418
Η αποτελεσματική λειτουργία της Αστυνομίας συμβάλλει στην ε- 

δραίωση της κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας, στην κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και στην προάσπιση των ατομικών 

και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών.

□  Η μετάβαση στην Προεδρευομένη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία .................................... 428
Για την ολοκλήρωση της εικόνας της τόσο σημαντικής αυτής περιό

δου της πολιτικής και συνταγματικής μας ιστορίας, από την οποία απέ

χουμε κιόλας μία ολόκληρη εικοσαετία, αξίζει να αναφερθούμε ακρο

θιγώς στις καινοτομίες του Συντάγματος αυτού.

□  Νησιά Ανατολικού Α ιγ α ίο υ ...................................... 430
Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία, Ψαρά και Οινούσες: τα νησιά 

με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τα ενδιαφέροντα ιστορικά χα

ρακτηριστικά. Απλώνονται κοντά στα μικρασιατικά παράλια, σε μια ιδιαί

τερα νευραλγική περιοχή της χώρας, καθώς οριοθετούν τα ανατολικά 

σύνορα της Ελλάδας. Τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κατοικήθηκαν 

στην αρχαιότητα κυρίως από Ιωνες, και ήταν η πατρίδα αντιπροσωπευ

τικών μορφών της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελλάδας.□  Θέματα αγωγής και παιδείας στην Αστυνομία 4 2 0
Η αστυνομική προβληματική, κατά τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί -στα 

πλαίσια των κοινωνικών επιστημών- αντικείμενο αναλύσεων, γιατί όχι 

και από αστυνομικούς θεωρητικούς. Αυτό που αναντίρρητα μπορεί να 

λεχθεί, σαν εισαγωγή στην εισήγηση, είναι ότι η δημόσια τάξη, η κατα

πολέμηση του εγκλήματος και η παροχή συνδρομής στο κοινό, ήταν α

νέκαθεν οι τρεις βασικοί άξονες του έργου που ανατίθεται στην Αστυνομία.

□  Τροχαία ατυχήματα & κοινω νικές επιπτώσεις 424
Συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τότε που ο Γερμανός εφευρέτης 

Daimler παρέδωσε στο εμπόριο το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής. Από 

τότε μέχρι σήμερα, το αυτοκίνητο έπαψε να αποτελεί προνόμιο των 

πλουσίων και καθιερώθηκε σαν βασικό μέσο μεταφοράς, που διευ

κολύνει αλλά και δυσκολεύει -σε σημαντικό βαθμό- τη ζωή στον 

πλανήτη μας.
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Αυτό το μήνα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

□  Αιγαίο: ψυχή του Ελληνισμού 
και κάστρο της ο ρ θ ο δ ο ξ ία ς ........................................ 436
Το αμέτρητο πλήθος των εκκλησιών και των καμπαναριών με τους 

υψωμένους σταυρούς που βρίσκονται διάσπαρτοι σ'όλες τις θαλασσι

νές στεριές του Αιγαίου αποτελούν οδοδείχτες και έκφραση μιας και 

μοναδικής πορείας: της πορείας του ανθρώπου προς το φως και την 
τελική δικαίωση της Αιγαιοπελαγίτικης Ανάστασης.

□  EUROBASKET '95
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών........................ 440

□  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μελέτης Εζαρτησιογόνων Ο υ σ ιώ ν ............................ 448
Σ' ένα εκατομμύριο τουλάχιστον υπολογίζονται οι χρήστες στην Ευ

ρωπαϊκή Ενωση. Ενα δισεκατομμύριο δολλάρια κατ' ελάχιστον είναι ο 

ετήσιος "τζίρος" στη χώρα μας κι ένα τρις δολλάρια ο τζίρος στις χώ

ρες της Ε.Ε.

Η "Α στυνομική Επ ιθεώ ρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 

μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες ή προέρχονται από 

μετάφραση πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Α

στυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνερ

γασίες υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη 

για το περιεχόμενο.
Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του 

περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν απα

ραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή  όχι, δεν επιστρέφονται.
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□  Μουσείο Φυσικής Ισ τ ο ρ ία ς .................................. 4 5 0
Το Μουσείο φυσικής Ιστορίας, γνωστό σε όλους μας σαν Μουσείο 

Γουλανδρή, συμπλήρωσε τριάντα χρόνια λειτουργίας. Στο διάστημα αυ

τό όχι μόνο καθιερώθηκε στη χώρα μας, αλλά είδε το κύρος του να 
αποκτά πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια.

□  Η λ ιο σ τά σ ια ....................................................................452

□  Κοινωνικός Τουρισμός ...........................................453
Ο Ε.Ο.Τ. εφαρμόζει προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με στόχο, 

την εξασφάλιση χαμηλών τιμών σε τουριστικό καταλύματα, δίνοντας έ 
τσι τη δυνατότητα σε πολλούς εργαζόμενους να γνωρίσουν την Ελλάδα.

□  Επιστροφή στο σκλαβωμένο μου χωριό . . . 454
Μόνο και μόνο η λέξη επιστροφή, πόσο στ' αλήθεια μου καίει το 

νου και την καρδιά! Είκοσι χρόνια έχω να δω την αγαπημένη πατρίδα...

Αυτό το μήνα
Ε π ικ α ιρ ό τη τα .........................................................................442
Ιστορική Ε π ιθ εώ ρ η σ η ........................................................ 456
Επαγγελματικός π ρο σ α να το λ ισ μ ό ς...............................458
Ιατρικό θ έ μ α .........................................................................459
Πνευματικοί ορ ίζοντες ....................................................4 6 0
Το χρονογράφημά μ α ς ........................................................ 461
Συνέβησαν στον Κ ό σ μ ο ....................................................462
Γεγονότα και Σ υ μ β ά ν τ α ....................................................4 6 4
Υπηρεσιακά Ν έ α .........................................  466
Η αλληλογραφία μ α ς ........................................................ 4 7 0
Γιατί το λέμε έ τ σ ι ................................................................ 472
Για τις ελεύ θερ ες  ώ ρ ε ς ....................................................473
Πορτρέτο σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ....................................................474

Το εξώφυλλό μας: Η πανέμορφη Σάμος.
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Νομικά Θέματα
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του Κωνσταντίνου Ν. Βουγιούκα,
Ομότιμου Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Α. Γενικές παρατηρήσεις
Λογικό επακόλουθο της συλλήψεως, της βιαίας προσαγωγής και της 

προσαγωγής με απλή συνοδεία είναι η -έστω και σύντομη- κράτηση του 

ατόμου, του οποίου και εδώ η προσβολή της προσωπικής ασφαλείας 

δεν είναι άμοιρη προβληματισμών.

Κρίσιμο στοιχείο που συνδέεται άμεσα όχι μόνο με τη σύλληψη, αλ

λά και με την κράτηση του ατόμου είναι ή στο πεδίου των μέτρων αυ

τών δικονομικού καταναγκασμού χρήση ή μη βίας σε βάρος του κατά 

την εκτέλεσή τους. Οπως προσφυώς παρατηρείται, ενόψει της διατυ- 

πώσεως των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μέ

σα στο πνεύμα του ισχύοντος “τεκμηρίου αθωότητας”, μολονότι "βία 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για τη διενέργεια διαδι

καστικών πράξεων που δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και προβλέπονται 

από το νόμο" Ιόπως π.χ. με την προσαγωγή του συλλαμβανομένου στον 

ανακριτή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, κλπ), "απαγορεύεται ό

μως οποιαδήποτε ποινικής υφής σωφρονιστική μεταχείρηση του συλ- 

ληφθέντος, ιδίως όταν συνεπάγεται σωματικές κακώσεις ή είναι προ

βληματική της ανθρώπινης αξιοπρέπειας" (όπως λ,χ. κούρεμα με την 

"ψιλή μηχανή"], επειδή "αντίκειται ήδη σε ρητές διατάξεις του νέου Συ

ντάγματος" ακόμη δε περισσότερο, "απαγορεύονται πράξεις βίας και η 

χρησιμοποίηση οποιουδήποτε εκβιαστικού μέσου -εδώ ανήκει και το 

θέμα του "ορρού της αλήθειας" - για να εκμαιευθεί οποιαδήποτε κατά

θεση, μαρτυρία ή ομολογία, προφορική ή έγγραφη", αφού σκοπός της 

σύλληψης -και της κράτησης, εννοείται, που συνδέεται με αυτήν- "δεν 

είναι καθ'αυτόν ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας του συλ

λαμβανομένου, αλλά αποτελεί μέσο προς τον σκοπό να συμπληρωθούν 

τα αποδεικτικά στοιχεία για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε και για να 
καταστεί, στη συνέχεια, δυνατή η επιβολή ποινής...".

Β. Κράτηση στο αστυνομικό κατάστημα
Χωρίς να αμφισβητείται η αναγκαιότητα μιας τέτοιας κράτησης για 

την πρόληψη της τελέσεως εγκλημάτων και την αναζήτηση του άγνω

στου δράστη όσων έχουν ήδη τελεσθεί, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοη

θεί ακινδύνως ότι συνιστά τη "σκοτεινή πλευρά" της απονομής της δι

καιοσύνης, δεδομένου ότι ούτε σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας 

προς ενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως πραγματοποιείται [προκει- 
μένου να κριθεί Ιαπό τον εισαγγελέα] "αν πρέπει να κινήσει ποινική δίω

ξη ή αντίθετα, να θέσει τη μήνυση ή την αναφορά στο αρχείο" (άρθρ. 

43 παρ. 2 ΚΠΔ) ή, αν "έγκληση είναι προφανώς ψευδής στην ουσία της", 

ώστε να την απορρίψει Ιάρθρ. 47 παρ. 2 ΚΠΔ] και, εν πάση περιπτώσει, 

η εξέταση του υπόπτου να μην μπορεί να αποτελέσει μέρος της δικο
γραφίας (επί τυχόν κινήσεως της ποινικής διώξεως) και να παραμείνει 

στο αρχείο της εισαγγελίας (κατ' άρθρ. 31 παρ. 2 ΚΠΔ)], αλλ' ούτε και 

αστυνομική ανάκριση αποτελεί, ώστε να ειδοποιείται "με το ταχύτερο 

μέσο" ο εισαγγελεύς (άρθρ. 243 παρ. 2 ΚΠΔ). Ορθώς, επομένως, επι- 

σημαίνεται, ότι αντιβαίνει προς το άρθρ. 6 του Συντάγματος "και η 

συνήθης πρακτική των αστυνομικών αρχών να προβαίνουν" σε 

"κρατήσεις" "προσώπων που τα θεωρούν απλώς ύποπτα, από τα οποία 
προσπαθούν να αποσπούν ομολογίες, χαρακτηρίζοντάς τα, αρχικά, και 

εξετάζοντάς τα σαν “μάρτυρες", δηλ. χωρίς τις προβλεπόμενες κανο

νικά δικονομικές εγγυήσεις". Ετσι, ως μοναδική λύση προστασίας του

ατόμου, αλλά και των ίδιων των αστυνομικών οργάνων, παρουσιάζεται 

και πάλι ο εισαγγελεύς, που η άμεση ενημέρωσή του θα του επιτρέπει 

το συνεχή έλεγχο κάθε τέτοιου είδους κρατήσεως. Κατά πόσο είναι 

δυνατή, όμως, η ύπαρξη τόσων πολλών εισαγγελικών λειτουργών;

Γ. Η κράτηση επί των επ 'αυτοφ ώ ρω  πλημμελημάτων
α] Ο “ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που συνέλαβε 

το δράστη επ'αυτοφώρω" Ιο νομοθέτης παραλείπει να μνημονεύσει και 

τον ιδιώτη, αποβλέποντας, προφανώς, στο συνήθως συμβαίνον], “έχει 

την υποχρέωση να τον φέρει" στον αρμόδιο εισαγγελέα "αμέσως" αν 

τον συνέλαβε δε "έξω από την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον από

λυτα αναγκαίο για τη μεταφορά χρόνο" (άρθρ. 418 παρ. 1 ΚΠΔ).

Και πάλι είναι, όμως, αντιληπτοί οι επί του προκειμένου κίνδυνοι για 

την προσωπική ασφάλεια, οφειλόμενοι στην εκτίμηση του κατά πόσο 

υπήρξε δυνατή στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση τυχόν ταχύτε

ρη μεταγωγή και προσαγωγή του συλληφθέντος από τον συλλαβόντα 

στην εισαγγελική αρχή (κυρίως όταν συντρέχουν δυσμενέστατες και

ρικές καταστάσεις, έλλειψη διαθεσίμων μεταφορικών μέσων, κοκ) και 

κάτω από ποιές συνθήκες είχε κρατηθεί κατά το από της συλλήψεως 

μέχρι της παραδόσεως χρονικό διάστημα (που μπορεί να διαρκέσει από 

ώρες μέχρι και ημέρες) κατά μείζονα δε λόγο όταν τη σύλληψη πραγ

ματοποίησε ιδιώτης (και μάλιστα αν ο παθών είναι ο ίδιος).

Επιπροσθέτως, το εν λόγω άρθρο 418 βρίσκεται μεν σε αρμονική 

σχέση με τη διάταξη του ομιλούντος περί προσαγωγής του συλλαμβα

νομένου στον αρμόδιο εισαγγελέα (ασχέτως του αν πρόκειται περί αυ

τοφώρου ή μη εγκλήματος) άρθρ. 279 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ (ίδια με εκείνη 

του έρθρ. 5 παρ. 2 του προϊσχύοντος Συντάγματος), δεν συμπίπτει, ό
μως, με τη διατύπωση του άρθρ. 6 παρ. 2 του ισχύοντος που επιτάσσει 

την σε κάθε περίπτωση προσαγωγή του στον ανακριτή. Στο σημείο αυ

τό, μάλλον διέλαθε της προσοχής του συντακτικού νομοθέτη, ότι προ

κειμένου περί συλλήψεως επ'αυτοφώρω καταλαμβανομένου δράστη, 

δεν έχει ακόμη κινηθεί η ποινική δίωξη, η οποία θα ακολουθήσει, ενδε
χομένως, εκ μέρους του εισαγγελέως με τυχόν παραγγελία διενερ- 
γείας κυρίας ανακρίσεως.

Ο εισαγγελεύς στον οποίο έχει προσαχθεί ο επ'αυτοφώρω κατα

ληφθείς δράστης τελέσεως πλημμελήματος (όχι όμως και κακουργήμα
τος, όπου δεν είναι επιτρεπή η συνοπτική διαδικασία), έχει το δικαίωμα 

είτε να τον παραπέμψει "αμέσως" στο ακροατήριο του δικαστηρίου που 

τυχόν συνεδριάζει την ημέρα της προσαγωγής, το οποίο επιλαμβάνεται 

αυθημερόν της εκδικάσεως της εναντίον του κατηγορίας, ε ίτε  να δια

τάξει την κράτησή του στο κρατητήριο της αστυνομίας το πολύ μέχρι 

24 ωρών, αν πρόκειται να εκδικασθεί η υπόθεση την επόμενη ημέρα, 

ε ίτε  να τον παραπέμψει στον ανακριτή, αν ούτε την επόμενη ημέρα 

(δηλ. μεθεπόμενη από την προσαγωγή του) καταστεί δυνατή η σύγκληση 

του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υποθέσεως σε αυτό ο δε ανα
κριτής οφείλει μέσα σε 24 ώρες είτε να αποφασίσει για την απόλυσή 

του, ε ίτε να τον υποβάλλει σε περιοριστικούς όρους, ε ίτε να διατάξει 
την προσωρινή κράτησή του (άρθρο. 418, 419 ΚΠΔ). Εξάλλου και το δι

καστήριο που έχει εηιληφθεί της υποθέσεως, αν αναβάλει την εκδίκασή 

της πρέπει να αποφασίσει αν θα διατηρηθεί ή αρθεί 24ωρη κράτηση ή 
η προσωρινή κράτηση (άρθρ. 423 ΚΠΔ).
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Νομικά Θέματα
Δ. Η κράτηση στο πεδίο της "αστυνομικής ανακρίσεως"

Πέραν των όσων εξετέθησαν ως προς τη σύλληψη στο πεδίο της 

"αστυνομικής ανακρίσεως", αναγόμενα, κατ'ανάγκη, και στην κράτηση, 

στο χώρο της τελευταίας αναφύεται το ακόλουθο πρόβλημα: ο κρατη

θείς προς εξέταση έχει το δικαίωμα να προσλάβει συνήγορο; Και 

τούτο, διότι τέτοιο δικαίωμα παρέχεται μόνο στο διόδικο (όρα και στον 

κατηγορούμενο] Ιάρθρ. 96 ΚΠΔΙ. Σύμφωνα δε με το -προεκτεθέν- όρθρ. 

72 ΚΠΔ, "την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος του ο

ποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητό την ποινική δίωξη, εκείνος στον ο

ποίο σε οποιαδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη 

πράξη και εκείνος που αναφέρεται στη μήνυση, στην έγκληση, στην αί

τηση ή στην έκθεση για αξιόποινη πράξη". Προκειμένου, όμως, περί "α

στυνομικής ανακρίσεως", δεν έχει κινηθεί ακόμη η ποινική δίωξη, αφού 

διεξάγεται χωρίς εισαγγελική παραγγελία και δεν είναι καθόλου βέβαιο 

κατά τη διενέργειά της, ότι το αποδεικτικό υλικό της θα οδηγήσει τον 

αρμόδιο εισαγγελέα στην παραγγελία προανακρίσεως ή κυρίας ανακρί

σεως ή στην παραπομπή του εξετασθέντος ατόμου στο ακροατήριο. 
Εξάλλου, εδώ δεν διεξάγεται ανάκριση, αλλά -όπως έχει ήδη τονισθεί- 

διενεργούνται ανακριτικές πράξεις κατεπειγούσης φύσεως, προς απο

φυγή αλλοιώσεως ή απωλείας αποδεικτικών μέσων. Ετσι απομένει μόνο 
η έκθεση συλλήψεως που συντάσσει ο ανακριτικός υπάλληλος. Αν λοι

πόν θεωρηθεί, ότι μία τέτοια έκθεση εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 
148 ΚΠΔ και κατ'ακολουθία του άρθρ. 72 ΚΠΔ, τότε θα πρέπει να απο

κτήσει ο συλληφθείς την ιδιότητα του κατηγορουμένου, και, επομένως, 
να του δοθεί δικαίωμα παραστάσεώς του με συνήγορο. Από όσα είμαι, 

όμως, σε θέση να γνωρίζω, τέτοιο δικαίωμα δεν του αναγνωρίσθηκε 
ποτέ, με αποτέλεσμα να υποβάλλεται σε εξέταση Ικατά κανόνα από 

την αστυνομία) ανυπεράσπιστος, χωρίς καμιά εγγύηση της προσωπικής 

ασφαλείας του, ισχυριζόμενος, συνήθως, αν διωχθεί ποινικώς, ότι τα 

κατατεθέντα δεν αποδόθηκαν ορθά στην έκθεση ή ότι υπήρξαν προϊόν 

βίας.

Θα μπορούσε, είναι αλήθεια, να αντιταχθεί σε όλα αυτά, ότι το άρθρ. 
105 ΚΠΔ παρέχει στον συλληφθέντα για αυτόφωρο έγκλημα Ιχωρίς να 

κάνει λόγο για την άλλη περίπτωση κινδύνου από την αναβολή της διε- 

νεργείας ανακριτικών πράξεων) δικαίωμα παραστάσεώς με συνήγορο, 

όταν λέγει τα ακόλουθα: "στις περιπτώσεις αυτόφωρου εγκλήματος, 

για το οποίο ενεργείται προανάκριση χωρίς παραγγελία του εισαγγε

λέα, ο κατηγορούμενος μπορεί να στερηθεί τα παραπάνω δικαιώματα" 
Ιδηλ. ανακοινώσεως των εγγράφων της ανακρίσεως, κ.ά.), "εκτός από 

το δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, αν κατά την κρίση εκείνου" 

που την ενεργεί "βλάπτεται από την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών 

το έργο της ανάκρισης για την ανακάλυψη της αλήθειας". Πλην όμως, 
η διάταξη αυτή γεννά πλήθος ζητημάτων και συγκεκριμένος: ί) αφού 

δεν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία (όπως επιτάσσει το άρθρο 243 

παρ. 1 ΚΠΔ), δεν πρόκειται περί "προανακρίσεως", αλλά για "αστυνομική 

προανάκριση" Η) δεδομένου ότι στα αυτόφωρα εγκλήματα επιβάλλεται 

η άμεση προσαγωγή του συλληφθέντος στον εισαγγελέα, ανακριτικές 

πράξεις θα διενεργηθούν εδώ, μόνον αν υπάρχει κίνδυνος από την α
ναβολή, χωρίς εκ τούτου να αποκτά ο συλληφθείς την ιδιότητα κατη
γορουμένου (κατ'άρθρ. 72 ΚΠΔ), όπως τον χαρακτηρίζει το εν λόγω άρ

θρ. 105 (με τα αυτήν απορρέοντα δικονομικά δικαιώματα) ϋί) μολονότι 

του παρέχεται δικαίωμα παραστάσεώς με συνήγορο, χωρίς να γίνεται 

λόγος και περί επικοινωνίας του με αυτόν (που -κατ'άρθρ. 100 παρ. 4 

ΚΠΔ- "σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεΓ), κάτι τέτοιο 

είναι αυτονόητο, γιατί διαφορετικά το πρώτο δικαίωμα θα έμενε ακρω

τηριασμένο (αν όχι αποδυναμωμένο) άρα, το λόγο έχει εδώ η διασταλ

τική ερμηνεία, που είναι επιτρεπτή στον τομέα του ποινικού δικονομικού 

δικαίου, αφού ο νομοθέτης εξεφράσθη στενότερα του δέοντος.

Ε. Η κράτηση στα μη επ' αυτοφώ ρω  
καταλαμβανόμενα εγκλήματα

Ος προς τα λοιπά (μη αυτόφωρα) εγκλήματα (που είναι και τα πε

ρισσότερα!, ο εισαγγελεύς ενεργεί ως εξής (σύμφωνα με το -προε

κτεθέν- άρθρ. 6 παρ. 2, 3 του Συντάγματος και τα άρθρ. 279, 281 του 

ΚΠΔ): ί) αν πρόκειται για κακούργημα ή αν η σύλληψη έχει πραγματο

ποιηθεί δυνάμει ανακριτικού εντάλματος, παραπέμπει τον συλληφθέντα 

στον ανακριτή, ο οποίος οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από της προ

σαγωγής, ε ίτε  να τον απολύσει, ε ίτε  να εκδόσει εναντίον του ένταλμα 

προσωρινής κρατήσεως ή να τον υποβάλει σε περιοριστικούς όρους. 

Η τριήμερη αυτή προθεσμία παρατείνεται όμως επί δύο ακόμη ημέρες 

(δηλ. συνολικά πέντε ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων "κρατείται 

στις φυλακές για υποδίκους ή στο αστυνομικό κρατητήριο ή, κατά τις 

περιστάσεις, στο σπίτι του υπό φρούρηση"), ύστερα από αίτηση του 

προσαχθέντος ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας Ν) επί συλλήψεως προς 

εκτέλεση βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου διατάσσει την έ- 

γκλειση του συλληφθέντος στις φυλακές των υποδίκων, προκειμένου 

να επακολουθήσουν επίδοση του βουλεύματος και κλήση προς εμφά

νιση στο ακροατήριο. Ενόψει, όμως της καταστάσεως των φυλακών 

μας, οι οποίες δεν επιτρέπουν, μάλιστα, πάντοτε τον διαχωρισμό κα
ταδίκων και υποδίκων, μία τέτοια στέρηση της ελευθερίας, χωρίς να 

έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κρατήσεως, είναι πολύ επώδυνη για 
τον κατηγορούμενο, το "τεκμήριο αθωότητας" του οποίου αποβαίνει, 
συνήθως, ανενεργός.

ΣΤ. Η προσωρινή κράτηση
Κατ'επανάληψη έγινε ήδη λόγος για την προσωρινή κράτηση ως εν

δεχόμενο επακόλουθο της συλλήψεως. Δεν πρόκειται, βεβαίως, για την 
κράτηση που συνδέεται αναποσπάστως με τη σύλληψη, ούτε για την 

κράτηση ως αστυνομική ποινή επί πταισμάτων, αλλά για διαρκέστερη 

στέρηση της ελευθερίας (γνωστή ακόμη και από τον συντακτικό νομο- 
θέτη -ως "προφυλάκιση"), όταν, "όσο δ ιαρκεί η προδικασία", 
"προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κα

κούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι

στον τριών μηνών", οπότε είναι δυνατό να διαταχθεί, αντί των περιορι

στικών όρων (όπως π.χ. η παροχή εγγυήσεως), “κάθε φορά που αυτό 

κρίνεται ότι είναι απόλυτα αναγκαίο για να προληφθεί η τέλεση νέων 

κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ή να παρεμποδιστεί εξαιρετικά πι

θανή φυγή του κατηγορουμένου, ή κάθε φορά που "κρίνεται ότι είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος" (άρθρ. 282 παρ. 1 ΚΠΔ).

Ετσι, ενόψει των σοβαρών μειονεκτημάτων -τα οποία έχουν από ό

λες τις πλευρές επισημανθεί κατ'επανάληψη- του θεσμού της προσω

ρινής κρατήσεως (όπως π.χ. σοβαρά ψυχικά τραύματα στον υπόδικο και 

στην οικογένεια του, σημαντικά οικονομικά επακόλουθα σε βάρος τους, 

τεκμήριο ενοχής του, εξασθένηση της προληπτικής λειτουργίας της 

ποινής, κ.ά.), αναζητήθηκε η χρυσή τομή με την απάλειψη του άλλοτε 

υποχρεωτικού χαρακτήρος της και την καθιέρωση της προτεραιότητος 
των περιοριστικών όρων, κατά τρόπον ώστε να εμφανίζεται σήμερα 
ως ultimum refugium.

Παρ'όλα αυτά, στην ουσία φαίνεται ότι έχει επιβιώσει το σχετικό 

με αυτή προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, υπό την έννοια ότι η προ
σφυγή στην προσωρινή κράτηση εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα 

και η επιβολή περιοριστικών όρων την εξαίρεση. Και τούτο επειδή, ε 
κτός του ότι είναι σχεδόν εδραιωμένη στην δικαστική συνείδηση η πε

ποίθηση ότι μόνον αυτή μπορεί να διασφαλίσει την επιτέλεση του ανα- 

κριτικού έργου και την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο 

και ότι εν λόγω όροι -με εξαίρεση την κλασσική παροχή εγγυήσεως- 

είναι 6υσ-(αν όχι αν-) εφάρμοστοι. Οι σοβαρές αυτές επιφυλάξεις δεν
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είναι, βεβαίως, αβάσιμες, αν σκεφθούμε ότι μεταξύ των περιοριστικών 

όρων η απαγόρευση π.χ. της συναναστροφής ή συναντήσεως με ορι

σμένα πρόσωπα συνδέεται αναποσηάστως με τον (αγγλο-σαξωνικό) 

θεσμό των Επιμελητών (probation officers) ή τουλάχιστον με την ύπαρξη 

σώματος Δικαστικής Αστυνομίας, που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί στο 

χώρο της ελληνικής Ποινικής Δικαιοσύνης. Πλην όμως, αποτελεί κοινό 

τόπο η κατάσταση των φυλακών μας, προς αποσυμφόρεση των οποίων 

η πολιτεία καταφεύγει από καιρού σε καιρό -και μάλιστα πολύ πρόσφα

τα- σε λύσεις "απελπισίας" που αποδυναμώνουν το ποινικό σύστημα και 

κάθε άλλο είναι πρόσφορες για τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας, 

που τόση έξαρση εμφανίζει κατά τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας.

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι τα δι

καστήριό μας δεν φαίνονται διατεθειμένα -από όσα, τουλάχιστον, είμαι 

σε θέση να γνωρίζω- να επιδικάζουν στους αδίκους "προφυλακιζόμε- 

νους" οι οποίοι απαλλάσσονται με βούλευμα ή αθωώνονται με δικαστική 

απόφαση αποζημίωση -που καταβάλλεται από το  Δημόσιο- όταν 

προκύπτει από τη διαδικασία, ότι δεν έχει τελεσθεί η αξιόποινη πράξη 
για την οποία κρατήθηκαν προσωρινώς ή ότι δεν υπάρχει κάποια βάσιμη 

γι'αυτό ένδειξη (σύμφωνα με το άρθρο 536 nap. 1 Κ.ΠΔ.), κάνοντας, 

όπως φαίνεται, χρήση της διατάξεως του όρθρ. 536 nap. 1 Κ.Π.Δ., κατά 

την οποία "το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση", 

μπορεί να "αποφανθεί ότι η προσωρινή κράτηση "δεν οφείλεται σε πα

ράνομη ενέργεια των δικαστικών λειτουργών που την επέβαλαν", οπότε 

"κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει αργότερα το ίδιο ζήτημα" (πέ

ραν του ότι τα άρθρο αυτό δεν φαίνεται να παρέχει τέτοια αρμοδιό

τητα και στα δικαστικό συμβούλια με το απαλλακτικό βούλευμά τους).

Ζ. Η προσωρινή κράτηση των εγκληματούντων ανηλίκων
Ως προς τους ανηλίκους δράστες εγκλημάτων, ειδικότερα, η μέχρι 

του 1955 νομολογία μας θεωρούσε ανεπίτρεπτη την "προφυλάκισή" 

τους, εφόσον δεν είχαν συμπληρώσει κατά το χρόνο τελέσεώς τους 

το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους (και μάλιστα ανεξάρτητα από 

τη βαρύτητά τους). Σε περίπτωση δε που θα είχε κριθεί αναγκαίος ο 

κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως περιορισμός της ελευθερίας τους, 
υποδεικνυόταν ο (σύμφωνα με το όρθρ. 5 nap. 1 του Α.Ν. 2724/1940 

"περί οργανώσεως και λειτουργίας Αναμορφωτικών Καταστημάτων Α

νηλίκων") διοικητικός περιορισμός τους στο "Τμήμα Παρατηρήσεων" των 
Αναμορφωτικών Καταστημάτων Αθηνών. Αλλά το έτος 1955 ο ν. 3315 

όρισε (όρθρ. 2), ότι "επί κατηγορουμένων εφήβων, κατά τας διατάξεις 

του ποινικού κώδικος, δύναται να διαταχθή προφυλάκισις, εάν η τελε

σθείσα πρόξις απειλείται εν τω νόμω δια καθείρξεως, δέκα ετών και 

άνω, αδιαφόρως της διαρκείας των αντ'αυτής επιβαλλομένων μέτρων. 

Εν τη περιπτώσει ταύτη η προφυλάκισις εκτελείται, δια μεν τους μέχρι 

και του 15ου έτους εν αναμορφωτικώ καταστήματι, δια δε τους άνω 

του 15ου εν σωφρονιστικοί τοιούτω, πάντοτε δ'εν ιδιαιτέροις τμήμασΓ. 

Και τούτο, διότι (όπως παρατηρεί η σχετική εισηγητική έκθεση του υ

πουργού της δικαιοσύνης), "εκ της πείρας κατεδείχθησαν περιπτώσεις, 

βαρέων αδικημάτων ων ο δράστης, ως εκ της φύσεως της πρόξεως, 

της προσωπικότητάς του, ενίοτε δε και του εκ του αδικήματος κοινω

νικού αντικτύπου, δεν είναι δυνατόν να παραμείνη ελεύθερος ή να ηε- 
ριορισθή εις αναμορφωτικόν ίδρυμα, μεταξύ μη εγκληματησάντων ανη

λίκων". Ακολούθησε ο νέος νόμος περί προσωρινής κρατήσεως και πε
ριοριστικών όρων αλλά -στο πλαίσιο του γενικοτέρου θέματος της με
τά την εφαρμογή του τύχης όλων εκείνων των ειδικών ποινικών νόμων 

και διατάξεων που αναφέρονται στην "προφυλάκισή"- η σχετική προς 

την εκ μέρους του ρύθμιση του όλου θέματος διχογνωμία μεταφέρ

θηκε και στο πεδίο των εγκληματούντων ανηλίκων, για τους οποίους 

δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη.

Συγκεκριμένως, κατά μία πρώτη άποψη -μάλλον ορθή- η διάταξη του 

όρθρ. 2 του ν. 3315/1955 δεν έχει καταργηθεί, επειδή είναι "ειδική με 

επιεικέστερη μεταχείρηση για τους εφήβους", χωρίς όμως και να απο

κλείεται η αναλογική εφαρμογή όσων διατάξεων του ν.1128/1981 δεν 

είναι αντίθετες και κυρίως των σχετικών με τους περιοριστικούς όρους.

Αλλη πάλι άποψη θεωρούσε "κατηργημένην πάσαν διόταξιν νόμου 

δια της οποίας επιτρέπεται η προσωρινή κράτησις χωρίς να συντρέ

χουν οι προϋποθέσεις του νεωτέρου νόμου, ως η διόταξις του όρθρ. 

2 ν. 3315/1955" και, επομένως, είναι -κατ'αυτή- επιτρεπτή η κράτηση 

κατηγορουμένων εφήβων η επιβολή περιοριστικών όρων, εφόσον συ

ντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις του όρθρ. 282 ΚΠΔ. Την εν λογω 

ερμηνευτική θέση δεν θεωρώ ορθή, επειδή, εκτός του ότι μας επανα

φέρει στην προ του έτους 1955 κατάσταση πραγμάτων, είναι ξένη προς 

την ιδιομορφία του δικαίου των εγκληματούντων ανηλίκων και δημιουρ

γεί τον κίνδυνο να μη μπορεί να αποκλισθεί και των "παίδων" ( 7 - 1 2  

ετών συμπληρωμένων) ακόμη η προσωρινή κράτηση (!)

Δέκα, σχεδόν, χρόνια μετά τον ανωτέρω ν. 1128/1981, ο ν. 

1941/1991 επανήλθε, κατά βάση, στη ρύθμιση του παλιού ν. 3315/1955, 

θέτοντας έτσι τέρμα στην παραπάνω διάσταση απόψεων, με την ακό

λουθη διατύπωση (προσθήκη τρίτης παραγράφου στο όρθρ. 282 ΚΠΔ, 

με το άρθρο 10 παρ. 4): "Αν ο κατηγορούμενος είναι έφηβος (αποκλείο

νται, επομένως, οι "παίδες") "μπορεί να διαταχθούν περιοριστικοί όροι 

ή προσωρινή κράτηση, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται τι

μωρείται με ποινή καθείρξεως άνω των δέκα ετών ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια των αντί της ποινής επιβαλλομένων μέτρων και συντρέχουν 

οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1" (δηλ. σοβαρές υπόνοιες τελέσεώς 
κακουργήματος ή πλημμελήματος κλπ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα) 

δεν επαναλαμβάνεται, όμως, ο βάσει της ηλικίας του εφήβου, διαχω
ρισμός του τόπου όπου θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινώς.

Η. κράτηση επί εκδόσεω ς
Προκειμένου περί εκδόσεως, μετά τη διαπίστωση από τον εισαγγε

λέα εφετών ότι ο συλληφθείς είναι πραγματικώς ο εκζητούμενος, δια- 

τόσσεται η κράτησή του στις φυλακές των υποδίκων (όρθρ. 446 ΚΠΔ). 
Το συμβούλιο εφετών "μπορεί', όμως, "σε κάθε στάδιο της διαδικασίας" 

να διατάξει την απόλυση του συλληφθέντος, ενδεχομένως δε κατόπιν 
καταβολής αξιοχρέου εγγυήσεως περί της καταπτώσεως της οποίας 
αποφασίζει το ίδιο. Πάντως, η απόλυσή του αίρεται αυτοδικαίως, ευθύς 

ως δημοσιευθεί η εγκρίνουσα την έκδοση απόφαση (όρθρ. 449 ΚΠΔ).

Θα έπρεπε να επισημανθεί επί του προκειμένου, ότι η μη ρητή πα
ραπομπή των περί εκδόσεως διατάξεων στο σχετικό με τα "ανώτατα 

όρια της προσωρινής κρατήσεως” όρθρ. 287 ΚΠΔ δεν αποκλείει την 
παράταση της εν λόγω κρατήσεως πέραν των προβλεπομένων από το 

ίδιο και το Σύνταγμα ορίων, γεγονός το οποίο παρέχει πρόσφορο έδα

φος για καταχρήσεις σε βάρος της προσωπικής ασφαλείας.

Θ. Αλλες περιπτώσεις κρατήσεω ς
Δεν είναι λίγες οι υπόλοιπες περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται 

από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η κράτηση του ατόμου κατά τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και συγκεκριμένως:

α) Αν το ποινικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο προς άμεση εκδίκαση 

των εγκλημάτωνίκατά τις διακρίσεις του νόμου) τα οποία τελούνται στο 

ακροατήριό του, την αναβάλει, για οποιοδήποτε λόγο, έχει το δικαίωμα 

να διατάξει την προσωρινή κράτηση του συλληφθέντος (εφόσον αυτή 

επιτρέπεται) (όρθρ. 118 ΚΠΔ).

β) Κατά την ενδιάμεση διαδικασία, αν ο κατηγορούμενος "κρατείται 

προσωρινά", το δικαστικό συμβούλιο "αποφασίζει ταυτόχρονα και για 

την απόλυσή του ή για τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης"
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(σύμφωνα με το άρθρ. 282 ΚΠΔ) αν, όμως, είχε εκδοθεί εναντίον του 

"ένταλμα σύλληψης και αυτός διέφυγε, το συμβούλιο διατόσσει ταυ

τόχρονα την κατάργηση ή τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος, 

καθώς και την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου στην περίπτω

ση που θα συλληφθεΓ παραπέμποντας δε αυτόν στο ακροατήριο, "δια- 

τάσσει, αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση τη σύλληψη και προσωρινή κρά

τησή του, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ή προσω

ρινής κράτησης". Προκειμένου, όμως, περί παραπομπής στο πταισμα

τοδικείο, “ο προσωρινά κρατούμενος απολύεται και διατάσσεται η κα

τάργηση του εντάλματος προσωρινής κράτησης" (άρθρ. 315 ΚΠΔ).

γ) Κατά την αποδεικτική διαδικασία:!) "αν ο κατηγορούμενος δυσχε

ραίνει τη διεξαγωγή της δίκης, διαταράσσοντας με απρεπή συμπερι

φορά την τάξη του δικαστηρίου και επιμένει σ'αυτό παρά την νουθεσία 

προέδρου και την προειδοποίηση ότι θα απομακρυνθεί από τη συνε

δρίαση αν δεν συμμορφωθεί, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει" όχι μό

νο την απομάκρυνσή του (είτε προσωρινός, ε ίτε για όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας), αλλά και την κράτησή του (άρθ. 347 παρ. 1 ΚΠΔ) η) αν 

εγερ θ ε ί υπόνοια κατά μάρτυρος για ψευδορκία, ο διευθύνων τη 

συζήτηση δύναται να διατάξει τη μη απομάκρυνσή του από το α
κροατήριο μέχρι πέρατος της συζητήσεως αν φρονεί δε, και κατόπιν 

αυτής, ότι μια τέτοια υπόνοια δεν διασκεδάσθηκε, διατάσσει τη σύλλη
ψη και παράδοσή του στον εισαγγελέα, προκειμένου να εισαχθεί, εν
δεχομένως, αμέσως σε δίκη (άρθρ. 337 ΚΠΔ).

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο ε ίτε  κρατείται προσωρι

νός ε ίτε υποβάλλεται σε βραχυχρόνιο περιορισμό της ελευθερίας του, 

για τους σκοπούς της ποινικής δίκης. Θα ήταν, πάντως, ευχής έργο αν 

γινόταν μετά φειδούς χρήση του δικονομικού αυτού καταναγκασμού, 

με κριτήριο όχι μόνο τη βαρύτητα του εγκλήματος, αλλά και την προ

σωπικότητα του κατηγορουμένου.

Θα πρέπει να προστεθεί, ότι με προσωρινή κράτηση θα μπορούσε 
να εξομοιωθεί και κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως ή της ακροαμα

τικής διαδικασίας "εισαγωγή του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχια

τρείο για παρατήρηση" (ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη) για έξι, το 

πολύ, μήνες, οπότε "η προσωρινή κράτηση θεωρείται ότι έχει αναστα

λεί' ο χρόνος δε της εκε ί παραμονής του "αφαιρείται από την ποινή 

που επιβλήθηκε σε περίπτωση καταδίκης" (άρθρ. 200 ΚΠΔ). Αν όμως 
αθωωθεί;

I. Τελικές παρατηρήσεις
Η επιγραμματική παράθεση των προβληματισμών των σχετικών με 

τη σύλληψη και κράτηση του ατόμου στο χώρο του ελληνικού ποινικού 

δικονομικού δικαίου ευελπιστώ, ότι επέτρεψε την διαπίστωση των κε

νών, αοριστιών, ασαφειών και σφαλμάτων τα οποία διακρίνουν το ποι

νικό δικονομικό μας σύστημα σε ένα τομέα όπου διακυβεύεται κατε- 

ξοχήν η προσωπική ασφάλεια του ανθρώπου. Εργο του νομοθέτη απο

τελεί η θεραπεία τους, κατά τρόπον ώστε ούτε καταχρήσεις εξουσίας 

σε βάρος της να σημειώνονται, ούτε τα όργανα απονομής της ποινικής 

δικαιοσύνης να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν γίαυτές, ούτε η παρεχό

μενη στο άτομο πολιτειακή προστασία να χωλαίνει, ούτε η αντεγκλη- 
ματική πολιτική να αποδυναμώνεται. Ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δι

καιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου συνιστά πρωταρχικό 

και αδιάκοπο μέλημα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου κατά την επιτέ

λεση της μεγάλης κοινωνικής αποστολής του. □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συνέχεια και το τέλος σχετικής με

λέτης του κ. καθηγητού, το πρώτο μέρος της οποίας δημοσιεύσαμε 
στο προηγούμενο τεύχος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΙΝΕΣ
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

Επάγγελμά

Διεύθυνση

DeDeo
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 
143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
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Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
ΚΑΙ  Κ ΙΝ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ

του Γιάννη Πανούση, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης

Οι προβληματισμοί γύρω από τα ναρκωτικά συγκροτούν μια αλυσίδα με άπειρους κρίκους 
και οι προσπάθειες περιστολής θυμίζουν Σίσυφο.

Από την οπτική γωνία των ηοινικολόγων έχουν τεθεί ήδη τα καίρια 

ζητήματα:

1. Η διαφορετική τοξικότητα συνεπάγεται και διαφορετική 
κοινωνική απαξία ή και διαφορετική νομοθετική ρύθμιση;

2. Η διαφορετική ποσότητα (χρήσης) σημαίνει και διαφο
ρετικό βαθμό ευθύνης (χρήστη);

3. Μήπως η αποποινικοποίηση της χρήσης θα μπορούσε να 
αφορά μόνο στην ινδική κάνναβι (και για ένα πειραματικό στά
διο δύο ετών, ώστε να μελετηθούν οι σχετικές επιπτώσεις);

Οι εγκληματολόγοι θα προσέθεταν μία ακόμα παράμετρο:

4. Μήπως θα ήταν αποτελεσματικότερο η Πολιτεία να προ- 
βεί σε μια γενική ρύθμιση - πλαίσιο, η οποία να εξειδικεύεται 
με διυπουργικές αποφάσεις ύστερα από γνώμη οργάνων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα λαμβάνουν υπ'όψη τους τις το
πικές ιδιαιτερότητες;

Η μετακύλιση του προβλήματος από ατομική (ηαρέκ)κλιση σε παθο

λογία της κοινωνίας κι από κρατική ευθύνη σε πεδίο δράσης της τοπικής 

κοινωνίας συνιστά κατά τη γνώμη μας τον πυρήνα της εγκληματολο

γ ία ς  προσέγγισης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η αποδραματοποίηση του φαινομένου μέσα σε κλίμα νηφαλιότητας 

και αλληλεγγύης προϋποθέτει την παρέμβαση "οικείων" προσώπων (γο

νείς, δάσκαλοι) και σε γνωστό - καθημερινό σημεία (από το στέκι της 
γειτονιάς μέχρι το δρόμο).

Τον ίδιο ρόλο καλούνται να παίξουν και οι ΟΤΑ.

Ανεξάρτητα προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πόλης 
που δεν φοβάται να δει το "πρόσωπό" της, της κοινωνίας των πολιτών, 
ακόμα και των ίδιων των νέων, θα εκπονούνται με την ευθύνη των δη

μάρχων και των τοπικών αρχών;

Αυτοοργανωμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι πολίτες -μέσα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ- θ'αντικαταστήσουν την κρατική 

παρέμβαση;
Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμαστε. Αφού η "ομάδα των το

ξικομανών" δεν είναι ομοιογενής, τότε και η "ομάδα αλληλεγγύης" μπο

ρεί να συγκροτείται από ετερογενή μέλη (ειδικούς, εκλεγμένους, εθε

λοντές, γονείς).

Καθώς άλλωστε το 50% του πληθυσμού της γης κατοικεί σήμερα 

στις (μεγαλου)πόλεις, το πλέγμα των σχέσεων μέσα σ'αυτές αποτελεί 

- ίσως - τον κρισιμότερο παράγοντα ανάλυσης - αντιμετώπισης του 

φαινομένου των ναρκωτικών.
Αρχικά η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει -πριν να χαράξει πο

λιτική- να γνωρίζει:
1. Τα όρια ΙγεωγραφικάΙ μέσα στα οποία θα ασκήσει την παρέμβασή 

της (γειτονιά, συνοικία κ,λπ.)

2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου (σημεία υψηλού 
κινδύνου, είδος ναρκωτικών)

3. Τους "συμμάχους" της (partenaires) (φορείς, κατοίκους, αστυνομία)
4. Τους πόρους.

Παρόλο που κάθε πόλη -όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω- εφαρ

μόζει τα δικά της προγράμματα, νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει κοι

νός παρονομαστής, τον οποίο παριστάνουμε με το σχήμα:

επαφή - ενημέρωση - αλλαγή συνηθειών - συνθήκες (μείωση του 

"κακού" π.χ. χορήγηση μεθαδόνης) - αλλαγή συνμπεριφοράς.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς από το σχήμα αυτό οι άνθρωποι που 

θα αναλάβουν το κάθε στάδιο πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι (και 

κυρίως να "μιλάνε την ίδια γλώσσα").

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ας δούμε όμως πως οι Δήμαρχοι του Κόσμου χάραζαν πο

λιτική κατά των Ναρκωτικών στις πόλεις τους.
1. Στη Γαλλία οκτώ πόλεις - πιλότοι (από την Αλσατία μέχρι τα Πυ

ρηναία) ενθαρρύνθηκαν για να εφαρμόσουν το πρόγραμμμα "Combat 

pour la vie" (=μάχη για τη ζωή) με στόχο να χτυπήσουν ταυτόχρονα την 

προσφορά (παραγωγή, διακίνηση) και τη ζήτηση (πρόληψη, πληροφόρη

ση, ευαισθητοποίηση). Στο Παρίσι έχουν ιδρυθεί 19 εξειδικευμένοι ορ

γανισμοί, έχουν εκπαιδευτεί 55 ανάδοχες - οικογένειες και στις βεβα

ρημένες περιοχές υπάρχει επιτήρηση σε 24ωρη βάση. Τέλος, λειτουρ

γεί το Center Hospitalier του Mormattan ειδικά για τους τοξικομανείς.

Το Υπουργείο των Πόλεων IMinistere de la Vide) επιχειρεί με τον 
τρόπο αυτό να διατηρήσει "ζωντανούς" τους διαύλους αλληλεγγύης (οι 
κοινοτικές επιτροπές αντικαθιστούν το απρόσωπο Κράτος).

2. Στον Καναδά χρησιμοποιούν τον "Ανθρωπο - Νυχτερίδα" και συν

θήματα όπως: "Try hugs not drugs" (=εηωφεληθείτε από τα χάδια κι όχι 

από τα ναρκωτκά). Βάρος πέφτει και στις επικίνδυνες γειτονιές μέσα 

στο Montreal (π.χ. rue Walkley).

3. Στα σχολεία του Chicago υιοθετήθηκε το σχέδιο "Clean” (μια ζώνη

2.000 μ. γύρω από κάθε σχολείο χωρίς διακίνηση ναρκωτικών).

4. Στην Αριζόνα τηλεοπτικά μηνύματα συνδέουν τα ναρκωτικά με τον 
εγκλεισμό στις φυλακές (Do Drugs. Do Time).

5. Στη Φλώριδα το QUAD επιτρέπει την άμεση παρέμβαση 41 αστυ
νομικών στα μέρη που γίνονται συναλλαγές.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό ρόλο που 
μπορεί να παίξει η τοπική αστυνομία (αλλά και οι ειδικές μονάδες) στην 

υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού (από τα ύποπτα στέκια μέχρι τους κιν

δύνους τους οποίους διατρέχουν οι χρήστες που οδηγούν).

6. Στην Αγγλία επιχειρήσεις και εθελοντές συμμετέχουν στα προ
γράμματα.

7. Στο Αμστερνταμ, οι παλαιοί τοξικομανείς προσλαμβάνονται από 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην πόλη αυτή, ένας στους 100 κατοίκους 

"τρέχει πίσω από το δράκο" αλλά αντιμετωπίζεται -όπως άλλωστε ο

λόκληρη η Ολλανδία- το φαινόμενο με πραγματιστικό τρόπο. Αν και πολ

λά ζητήματα παραμένουν ανοικτά (μαλακά - σκληρά, χρήστης - έμπο

ρος), ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει συγκεκριμενοποιηθεί.

Αστυνομική Επιθεώρηση______________________________ - 4 1 6  -________________________________________ Ιούλιος 1 9 9 5



Κοινωνία και Έγκλημα
Η απόρριψη της ρομαντικής εικόνας του χρήστη (μέσω συνα

ντήσεων μαθητών με κρατούμενους χρήστες), η διανομή μεθαδόνης, η 

συνεργασία με την αστυνομία, η εκπόνηση προγραμμάτων για πρώην 

τοξικομανείς συνιστούν ορισμένες από τις δραστηριότητες.

8. Η Νόπολη έχει χωρισθεί σε πέντε ζώνες, όπου η παρέμβαση μπο

ρεί να εξιδικεύεται αλλά καθεμιά διαθέτει Κέντρα Ανάνηψης, Κοινω

νικής Υποδοχής, Ημερήσιας Περίθαλψης κ,λπ.
9. Στο Οσλο έχουν δημιουργηθεί 14 Κέντρα Αποτοξίνωσης και ειδική 

αστυνομία, ενώ η όλη εκστρατεία προβάλλει συνθήματα όπως "Τα νιάτα 

κατά της εξάρτησης”, "Για ένα ευτελές προϊόν θα πάμε στην κόλαση;"

10. Στο Μιλάνο ιδρύθηκε υπηρεσία "συντονισμού των κοινωνικών και 

ιδιωτικών φορέων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών".

11. Στη Μαδρίτη λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο.

12. Στη Βαρσοβία συγκροτήθηκε κίνημα νέων κατά των Ναρκωτικών, 

λειτουργεί τηλεφωνική υπηρεσία "SOS Pavot" και η Καθολική Εκκλησία 

χρηματοδότησε δύο θεραπευτικά κέντρα.

13. Τέλος, στο Τόκυο - αν και οι τοξικομανείς είναι ελάχιστοι (περί

που 75 επί συνόλου 554 για όλη την Ιαπωνία) - από το 1982 έχουν χρι- 

σ θε ί400 άτομα ως Mediateurs του δικτύου Stimulants Abuse Prevention 
Promotion (για την ενημέρωση των κατοίκων), ενώ το 1988 το Drug 
Abuse Prevention Model Areas Project ενθάρρυνε τις σχετικές δραστη

ριότητες της Κοινότητας.

Αν μπορούσε να διατυπώσει κανείς ένα πρώτο σχόλιο για τον πα

ραπάνω χάρτη είναι αφενός ότι "ο τουρισμός των ναρκωτικών" έχει 

χτυπήσει όλες τις χώρες κι αφετέρου ότι η συνεργασία ιδιωτικών ορ
γανισμών Ιπ.χ. Ιδρυμα PLATINI) με τις κοινοτικές δραστηριότητες Ιπ.χ. 

πρόγραμμα ADEFAR - Action de Participation Communautaire pour 

prevention de la pharmacodependeence, στο Μεξικό) είναι αναγκαία ό

σο ποτέ άλλοτε.

Η κοινωνική άμυνα -χωρίς να μεταβάλλεται σε Total civil war (ό

πως στις Η.ΠΑ. και στην Ιαπωνία)- πρέπει να στηρίζεται: 
α) στην ενότητα θεωρίας (ή - έστω - στόχων) 

βΙ στην κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο 

γ) στην συνεργασία (θεσμών - φορέωνΙ 

δ) στην ευρωπαϊκή σύμπραξη (Ε.Ε., Π.Ο.Υ, ομάδα Πομπιντού) 

ε) στους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως 

στ) στην αλλαγή στάσης των πολιτών.
Το κάθε πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει συ

νεπώς να περιλαμβάνει:
1. Μέτρα εκπαίδευσης και πρόληψης (κι όχι "κρυφής καταστολής")
2. Οδηγίες για ήπια εφαρμογή του νόμου

3. Κέντρα θεραπείας και επανένταξης (με ειδικές μονάδες για επεί
γοντα περιστατικά, για χρόνια, για υποτροπές και με ενθάρρυνση της 

αυτό - βοήθειας)

4. Μηχανισμούς (αντικειμενικής) πληροφόρησης και ινστιτούτα έρευ

νας για να εντοπισθούν οι εθνικές ιδιαιτερότητες

5. Διαύλους διεθνούς συνεργασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ Ο.Τ.Α.
Στην Ελλάδα οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να αναλάβουν τις παρακάτω 

πρωτοβουλίες:
1. Ιδρυση Ινστιτούτου της ΚΕΔΚΕ με αντικείμενο την αντιμετώπιση 

των Ναρκωτικών στις πόλεις. Το Ινστιτούτο αυτό πρέπει να συνδεθεί 

με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Reitox και με το Forum des Collectivites Ter- 
riforiales Europeennes, ώστε ν'αναδειχθεί σε κύριο εθνικό δίκτυο πλη

ροφόρησης και έρευνας.
2. θεσμοποίηση διαλόγου με οικογένειες, σχολεία κ.λπ. (από επιτρο

πές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

3. Καθορισμός ημέρας προβληματισμού της Τοπικής Κοινωνίας

4. Συχνότερη χρήση αφίσας, τηλεοπτικών μηνυμάτων κ.λ.π. για κάθε 

κατηγορία (γονείς, τοξικομανείς, γιατρούς)

5. Λειτουργία ειδικής τοπικής τηλεφωνικής γραμμής

6. Εξειδίκευση παρέμβασης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ο
μάδας ή περιοχής

7. Ευαισθητοποίηση των δικαιοδοτικών και διωκτικών αρχών

8. Ιδρυση κέντρων υποδοχής και εκπαίδευση αναδοχών οικογενειών

9. Οργάνωση θεραπευτικής μονάδας με διαφοροποιημένα προγράμ

ματα - ίσως και θεραπευτικού σωφρονιστικού καταστήματος με την 
ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

10. Ετήσιες συναντήσεις -σε εθνικό επίπεδο- όλων των υπευθύνων 

για τα προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επειδή έτσι κι αλλιώς "καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να δώσει 

αριθμητικό δεδομένα, πρόσφορα στο να μετρηθεί επιστημονικά η έ 

κταση του φαινομένου", το θέμα δεν είναι οι διεθνείς οργανισμοί "να 

υπενθυμίζουν στα κράτη - μέλη τις υποχρεώσεις τους" ή οι εθνικές 

κυβερνήσεις να διακηρύσσουν ότι "παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα", 
αλλά ΟΛΟΙ να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι διεθνείς οργανισμοί, αρμόδιοι για την Υγεία και την Εκπαίδευση 
να ενεργοποιηθούν, τα Κράτη να εφαρμόσουν τη Συνθήκη της Βιέννης 

1(17/2/19881 και οι Ο.ΤΑ. να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν πρωτοβου
λίες των πολιτών.

Πρέπει να πείσουμε, να τολμήσουμε, να απομυθοποιήσουμε το φαι

νόμενο. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο δεν αρκούν ούτε οι ατέρμονες 

συζητήσεις για τη νομιμοποίηση ούτε οι συνεχείς νομοθετικές μετα
βολές.

Χρειάζεται μια συνολική, συστηματική, συνεπής συνεκτική πολιτική 
στο πλαίσιο του Forum των Ευρωπαϊκών Τοπικών Κοινοτήτων (Forum des 

Collectivites Territoriales Europeennes).
To νέο contract social (και για τα ναρκωτικά) πρέπει να υπογράφει' 

από τις ευρωπαϊκές πόλεις και τους ευρωπαίους πολίτες κι όχι από τις 
Κυβερνήσεις.

Ισως τότε να έχει και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απεστάλη στις δημοτικές αρχές 

των πόλεων Anvers, Belgrade, Bonn, Budapest, Copenhague, Djibouti, 

Lausanne, Rome, Madrid, Milan και San Sebastian, στο πλαίσιο των 
lllemes Journees Internationale, και οι απαντήσεις που δόθηκαν βοήθη

σαν ιδιαίτερα στη σύνταξη των παραπάνω συμπερασμάτων - προτά
σεων:

1. Ποιες είναι οι δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες της το
πικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών οργανισμών ή της περιφέρειας στο 
πεδίο της πάλης κατά των ναρκωτικών;

2. Ποιά είναι η εκτίμησή σας ως προς τον αριθμό των τοξικομανών 

στην πόλη σας, στη χώρα σας; (αναφέρατε τις πηγές που χρησιμο
ποιήσατε γι'αυτήν την εκτίμηση).

3. Ποιες ναρκωτικές ουσίες χρησιμοποιούνται περισσότερο;

4. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον αριθμό των τοξικομανών φο
ρέων ή ασθενών του AIDS;

5. Ποιά είναι τα δικά σας προγράμματα πρόληψης που στοχεύουν 

στη μείωση της ζήτησης και σε ποιες ηλικίες απευθύνονται;

6. Ποια μέτρα παίρνετε για την επανένταξη των τοξικομανών;
- ιατρικό σύστημα

- σύστημα κοινωνικής αποκατάστασης. □
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Προς ένα νέο αστυνομικό θεσμό

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Είναι γνωστό ότι ο αστυνομικός θεσμός αποτελεί κύρια συνιστώσα ενός δημοκρατικού πολιτεύματος 
και αποσκοπεί, σε συνάρτηση και συμπόρευση με τους άλλους θεσμούς, στην ευημερία του Κράτους Δικαίου.

Η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού αυτού συμβάλλει
στην εδραίωση της κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και 

στην προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Me το δεδομένο αυτό, ο στρατηγικός στόχος του αστυνομικού με

τασχηματισμού που επιχειρήθηκε με τη θέσπιση του ν. 1481/1984 "Ορ

γανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τόξεως", δεν ήταν απλώς η τυπική κα

τάργηση των πρώην Σωμάτων Ασφαλείας και η σύσταση ενός νέου, 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Ηταν και παραμένει η θεμελίωση ενός νέου 

αστυνομικού θεσμού και η ανάδειξή του σε όργανο προσφοράς κοινω

νικών υπηρεσιών και στήριξης της λαϊκής κυριαρχίας και ταυτόχρονα 

αποτελεσματικού στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η πραγμάτωση του στρατηγικού αυτού στόχου απαιτεί, προηγουμέ

νως, την επίτευξη ορισμένων ενδιάμεσων τακτικών στόχων, όπως είναι:
* Ο περιορισμός της δράσης των Αστυνομικών στην εκ

πλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Δημοσίας Τάζεως.
* Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αύξησης της εγκλη

ματικότητας και ιδίως των νέων μορφών εγκλημάτων.
* Η βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας και Πολιτών, με τη 

θεμελίωση κλίματος αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
* Η αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Υ

πουργείου Δημοσίας Τόξεως.
Η Ελληνική Αστυνομία, στη δεκαετή πορεία της, και στα πλαίσια του 

στρατηγικού της στόχου, παρά τις οποιοσδήποτε ενδεχόμενες ατέ

λειες, με μεμονωμένα ατυχή περιστατικό και τις ενίοτε υπερβάσεις, 

έχει επιτελέσει, ομολογουμένως, σημαντικότατο έργο. Η Ελληνική Κοι

νωνία όμως, μέμφεται μερικές φορές την Αστυνομία, άλλοτε δίκαια και 

άλλοτε άδικα. Αλλοτε απαιτεί αυστηρότητα στην εφαρμογή του Νόμου 
και άλλοτε επιείκεια. Πολλές φορές επιζητεί την άμεση αστυνομική ε 

πέμβαση και όταν αυτή εκδηλώνεται ταυτόχρονα, την αποδοκιμάζει. Τα 

αίτια της μομφής αυτής αποδίδονται, τόσο σε εσωγενείς παράγοντες 

και τις εγγενείς αδυναμίες της αστυνομικής δράσης, όσο και σε εξω

γενείς παράγοντες, που συνδέονται με την κρατούσα νοοτροπία και τις 

γενικότερες πολιτικοκοινωνικές αντιλήψεις για την Αστυνομία.

Και οι μεν εσωγενείς παράγοντες και οι εγγενείς αδυναμίες που 

επηρεάζουν αρνητικά το έργο της Αστυνομίας, αντιμετωπίζονται ήδη 

από το Υπουργείο Δημοσίας Τόξεως. Τα προβλήματα, όμως, που προ- 

καλούνται από τους εξωγενείς παράγοντες, πρέπει και μπορεί να αντι- 
μετωπισθούν με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων και Φο

ρέων και κυρίως διαμέσου της Επιτροπής Θεσμών. Τα προβλήματα αυτά 

συνδέονται με το στρατηγικό στόχο του αστυνομικού μετασχηματισμού:

Περιορισμός τω ν Αστυνομικών Αρχών 
στην εκπλήρωση της αποστολής τους

Μακροχρόνια τακτική και πρακτική, στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

από τη σύστασή του Ελληνικού Κρότους, απότοκος της αναχρονιστικής 

νοοτροπίας και αντίληψης, ότι δηλαδή οι Αστυνομικές Αρχές ήταν οι 

καταλληλότερες και αρμοδιότερες για τη διεκπεραίωση των πόσης 

φύσεως υποθέσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση αυ
τών με την εκτέλεση πλήθους διαφόρων εργασιών, διοικητικής κυρίως 

φύσεως, που δεν προσιδιάζουν στην αποστολή τους και εκτελούνται 

επί ζημία αυτής, με όλες τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες.
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Προς ένα νέο αστυνομικό θεσμό

Η τακτική αυτή, ενώ θα μπορούσε να είχε κάποιο δικαιολογητικό λό

γο, κατά το απώτερο παρελθόν, όταν οι πλέον οργανωμένες και απο

κεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες ήταν εκείνες των Σωμάτων Ασφα
λείας, στη σύγχρονη εποχή, με την εκσυγχρονιστική και αποκεντρωτική 

εξελικτική πορεία της Δημόσιας Διοίκησης, την ενίσχυση της Τοπικής 

Διοίκησης, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παράλληλη 

όξυνση ή την εμφάνιση νέων αστυνομικών προβλημάτων, ασφαλώς και 

δεν δικαιολογείται.

Επιπλέον, δεν συνάδει και προς τη σύγχρονη πολιτικοκοινωνική και 

πολιτιστική αντίληψη για την αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων, τόσο 

στη χώρα μας όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εξάλλου, κατά κανόνα, υπάρχουν αρμοδιότερες και καταλληλότερες 

αρχές και φορείς για τη διεκπεραίωση παρομοίων έργων. Τέτοια έργα 

είναι π.χ. οι επιδόσεις δικογράφων και άλλων εγγράφων, η έκδοση βε

βαιώσεων κλπ.

Δεν παραλείπεται, να σημειωθεί, ότι η ενασχόληση της Ελληνικής Α

στυνομίας και του προσωπικού της με έργα που δεν προσιδιάζουν στην 

αποστολή της, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Οργανισμό της, απορ

ροφά μεγάλο μέρος του προσωπικού και το αποπροσανατολίζει από 
την αποστολή του, διασπά τη συνοχή της Υπηρεσίας, δυσχεραίνει στον 

αστυνομικό σχεδίασμά και παρακωλύει την ικανοποίηση του κοινού και 

μόνιμου αιτήματος των Πολιτών και της Πολιτείας για πληρέστερη και 
αποτελεσματικότερη προστασία.

Η "πολυπραγμωσύνη” αυτή των Αστυνομικών Αρχών βλάπτει, πολλές 

φορές και το κύρος τους μεταξύ των Πολιτών, με όλες τις σοβαρές 
επιπτώσεις.

Σημειώνεται, ενδεικτικό, ότι μόνο για την επίδοση των ποινικών 
δικογράφων, που είναι έργο των δικαστικών επιμελητών, δια
τίθενται 1.000 περίπου Αστυνομικοί ημερησίως.

Για την περιστολή του φαινομένου αυτού θεσπίστηκαν και οι εξής 

διατάξεις, οι οποίες δεν απέφεραν θεαματικό αποτελέσματα, κυρίως, 

λόγω της νοοτροπίας και "ατολμίας" των επιτελικών στελεχών των Υ

πουργείων στο σχεδίασμά νομοθετικών μέτρων και την εισήγηση θέ

σπισης καινοτομιών:

α. Αρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1481/1984 |Α' -  152).
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τόξεως εκτελούν μόνον τα 

έργα που σχετίζονται με την αποστολή του, όπως την καθορίζει ο Νό

μος και ο Εσωτερικός Κανονισμός.

β. Αρθρο 18 παρ. 7 του ν. 1481/1984, όπως αυτή αντικατα- 

στάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 34 ν. 2168/1993 ΙΑ' - 1471.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνον τα έργα που προβλέπονται από 

διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, 

τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογράφει' από τον Υπουργό Δημο

σίας Τόξεως.

Διευκρινίζεται ότι η θέση των ως όνω διατάξεων, δεν αναιρεί την 

υποχρέωση των Αστυνομικών Αρχών, που απορρέει από τις διατάξεις 

του Εσωτερικού Αστυνομικού Κανονισμού, για την παροχή νόμιμης συν
δρομής σε άλλες κρατικές αρχές και κρατικό όργανα, κατά την εκτέ

λεση των καθηκόντων τους και για την επιβολή του Νόμου, καθώς και 

σε ιδιώτες των οποίων προσβάλλονται τα δικαιώματα τους.

Στις περιπτώσεις όμως αυτές οι Αστυνομικές Αρχές περιορίζονται 

στην παροχή συνδρομής, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, ενώ ρε την 

κύρια φροντίδα και ευθύνη της εκτέλεσης του έργου επιφορτίζονται 
οι αρμόδιες αρχές και φορείς.

Με τη θέσπιση, όμως, και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ε 

πιτυγχάνεται η αντικειμενικότερη αξιολόγηση περιπτώσεων έργων, των 
οποίων ενδείκνυται ή επιβάλλεται η ανάθεσή τους στις Αστυνομικές Αρ

χές. Επιπλέον, με τη συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων, κατά 

το προπαρασκευαστικό στάδιο των ρυθμίσεων, εξασφαλίζονται οι 
καλύτερες προϋποθέσεις, για την αποτελεσματικότερη εκτέλεσή τους 

εφόσον τελικό αναλαμβάνονται, προς όφελος πάντοτε του ευρύτερου 
δημοσίου συμφέροντος.

Ακόμα, με τη διαδικασία αυτή, αποφεύγονται και ενδεχόμενες τρι
βές μεταξύ των εκτελεστικών Αρχών. Υστερο από τόσες δεκαετίες 
είναι καιρός πλέον να αντιμετωηισθεί επιτέλους το πρόβλημα 
αυτό, που εκτιμάται ως σοβαρό για την Αστυνομία και θεσμικό 
για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων
Μία από τις κύριες αιτίες των δυσλειτουργιών ή των λειτουργικών 

αρρυθμιών και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Διοίκησης, είναι 

και οι περιπτώσεις επικάλυψης, σύγχισης, σύγκρουσης ή και ασάφειας 

στην οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων. Το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να 

προλαμβάνεται, εάν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των σχετικών 

ρυθμίσεων επιδιώκεται η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των εμπλε
κομένων Υπουργείων.

Διευκρινίζεται ότι, δεν επιζητείται η φαλκίδευση των "νομίμων" αρ
μοδιοτήτων άλλων αρχών και φορέων, αλλά η σαφής οριοθέτησή τους 

κατά τη θέσπιση αυτών. Σχετικό είναι και το 7017/7/3κβ από 8-11-1994 
έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τόξεως προς το Υπουργείο Προε

δρίας της Κυβέρνησης, στο οποίο θίγονται παρόμοιες περιπτώσεις, σε 

σχέση με τις Τελωνειακές Αρχές, και που αφορούν στο σημαντικότατο 
τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος (οικονομικό 

έγκλημα, ναρκωτικό, τρομοκρατίαΙ. Είναι περιπτώσεις που μπορούν να 

προκαλούν τριβές μεταξύ Αστυνομικών και Τελωνειακών Αρχών.

Επιπλέον, πρέπει να λαμβόνονται υπόψη και οι οργανωτικές και λει

τουργικές ιδιαιτερότητες του Υπουργείου Δημοσίας Τόξεως, ώστε να 

προβλέπεται η εξαίρεσή του, όπου ενδείκνυται, από τη γενική υπαγωγή 

σε ρυθμίσεις που αφορούν τη Δημοσία Διοίκηση, προς αποφυγή λει

τουργικών προβλημάτων. □

Το Γραφείο Τύπου/Υ,Δ.Τ.
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Αστυνομική Προβληματική

Επειδή η στρατηγική -γενιές μέχρι τώρα- είναι αυτή η οποία μας έλ- 

λειψε όσο τίποτε άλλο, επειδή η στρατηγική στην αντιμετώπιση των 

μεγάλων δημόσιων προβλημάτων κινεί τους συσχετισμούς στην ιεράρ

χηση κρατικών προτεραιοτήτων και επί πλέον προϋποθέτει ευρύτατη 
συναποδοχή, επειδή κάτι τέτοιο σημαίνει αγωγή και παιδεία και επειδή 

η τελευταία αναγνωρίζεται, τουλάχιστον θεωρητικά, σαν η πρώτη προ

τεραιότητα, ήταν επόμενο η μελέτη αυτή να έχει σαν αντικείμενο: 
Αστυνομία. Προσέγγιση Θεμάτων αγωγής και παιδείας. 
Θεώρηση, δηλαδή, της αστυνομίας, με την έννοια της αναγκαίας συ

γκρότησης των αστυνομικών, με την έννοια της συνειδητοποίησης του 
ρόλου αυτών, αλλά και της εξίσου αναγκαίας κοινωνικής αλληλεγγύης 

και συνοχής στα πρόσωπα τόσο των αστυνομικών όσο και ευρύτατου 
φάσματος συνειδητών πολιτών.

του Υποστρατήγου ε.α. Χαράλαμπου Ζιανίκα

Η αστυνομική προβληματική, κατά τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί -στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών- 
αντικείμενο αναλύσεων, γιατί όχι και από αστυνομικούς θεωρητικούς.

Αυτό που αναντίρρητα μπορεί να λεχθεί, σαν εισαγωγή στην εισήγηση, είναι ότι 
η δημόσια τάξη, η καταπολέμηση του εγκλήματος και η παροχή συνδρομής στο κοινό, 

ήταν ανέκαθεν οι τρεις βασικοί άξονες του έργου που ανατίθεται στην Αστυνομία.

Ανταποκρίνεται σήμερα η Αστυνομία στην αποστολή της;
Η απάντηση δεν μπορεί παρά να συνάδει προς την προβληματική η 

οποία αμέσως θα εκτεθεί: στο μέτρο που εκτιμάται ότι υπάρχει πρό

βλημα αστυνομίας στη χώρα μας, κάποιοι θα πρέπει να επιδοθούν σε 

σχετικές αναλύσεις, σε μελέτες και έρευνες, έτσι ώστε η αντιμετώ

πιση του προβλήματος να προέλθει μέσα από συγκεκριμένες επιλογές,

Ας σημειωθεί κατ' αρχήν, επ' αυτού, ότι η ανάγκη προσέγγισης των 

σύγχρονων απαιτήσεων αγωγής και παιδείας στα πλαίσια της αστυνο

μίας, έχει σαν βασικότερο έρεισμα τις δυσχέρειες του αστυνομικού 

λειτουργήματος. Πρόκειται για ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις, δυσχέρειες, 

οι οποίες προϋποθέτουν, αντίστοιχα, χαρίσματα ψυχικά, αρετές και 

προσόντα για όσους έχουν ταχθεί να υπηρετούν την αστυνομία.

Για τρεις, βασικά, λόγους, οι αστυνομικοί, γενικά, σε σχέση με τους., 
άλλους κρατικούς λειτουργούς χρειάζονται ειδική αγωγή και εκτεταμέ

νη εκπαίδευση (εναλλασσόμενη, θεωρητική-πρακτικήΙ πριν κληθούν να 
αναλάβουν υπηρεσία.

Πρώτον, γιατί δεν είναι δυνατό να αξιώνει κανείς σύννομη συμπε

ριφορά, να επιβάλλει στους άλλους τη συμμόρφωση προς τους νόμους, 

όταν πρώτα ο ίδιος δεν προσφέρεται σαν υπόδειγμα συμπεριφοράς.

Δεύτερον, επειδή η αστυνομική ιδιότητα απωθεί από μόνη της μια 

μερίδα των πολιτών με την αμεσότητα και το εύρος των αστυνομικών 

παρεμβάσεων να αγγίζουν κάποτε μέχρι και την ελευθερία και την α
ξιοπρέπεια του ατόμου, και

Τρίτον, διότι αυτά που οι άλλοι κρατικοί λειτουργοί μελετούν στα 

γραφεία, οι αστυνομικοί καλούνται να τα εφαρμόζουν πολύ συχνά και 
στο δρόμο.
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Αστυνομική Προβληματική

Για τους λόγους αυτούς, χρειάζεται πριν απ' όλα ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός. Η ανάγκη του βιοπορισμού δεν αρκεί όσο λειτουργεί 

από μόνη της, αποδυναμώνει τον αστυνομικό από τη συγκρότηση που 

χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην αποστολή του εάν δεν πιστεύει 

σ' αυτήν.

Και από την άποψη αυτή, καθοριστική αρετή, συμφυής με το χαρα

κτήρα του καθενός και αφετηρία κοινή ανέλιξης και προόδου, συνιστό 

για όλους σχεδόν τους ανθρώπους η έφεση. Οταν λείπει η έφεση, όταν 

ο άλλος δεν αισθάνεται την ανάγκη να μορφωθεί, όταν δεν τον απα

σχολεί σοβαρά και σε μόνιμη βάση η επαγγελματική του ανέλιξη, όταν 

δεν έχει ενδιαφέροντα αξιόλογα και έχει την αστυνομική ιδιότητα, δεν 

υπάρχουν παρά ελάχιστα περιθώρια να επενδύουμε σ' αυτόν για το 

μέλλον (και εν προκειμένω για την έννομη τάξη).

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι όπου, στον κόσμο ολόκληρο, 

λειτουργούν οι θεσμοί, εάν υπάρχει ένας τομέας της κρατικής μηχανής 
για τον οποίο καθιερώθηκε οι υποψήφιοι να περνούν από συστηματικό 
έλεγχο των ψυχοπνευματικών τους προσόντων, η πρακτική αυτή εφαρ

μόζεται ιδιαίτερα για την αστυνομία. Οπου δεν έχουν θέση παρά όσοι 

έλκονται συνειδητό προς αυτήν, όσοι διακατέχονται από την αίσθηση 
της κοινωνικής προσφοράς, είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, πιστοί 

στο καθήκον και καλοί με τους συνανθρώπους τους. Και κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει δύναμη ψυχική, ανάστημα ηθικό και πνευματική καλλιέρ

γεια.
Ολα αυτό, δεν χωρεί αμφιβολία, ότι εξακολουθούν να ηχούν υπερ

βολικά. Ούτε μπορεί ν' αναμένεται από τον καθένα τέτοια προωθημένη 

αντίληψη αναγωγής των δυσχερειών του αστυνομικού έργου σε κυ

ρίαρχο θέμα.
Για την κατανόησή του από το ευρύ κοινό, χρειάζεται η προσέγγιση 

ενός συνακόλουθου θέματος. Είναι η διακριτική ευχέρεια στη διαχείριση 
της αστυνομικής εξουσίας. Η ευχέρεια, δηλαδή, η οποία δεν μπορεί πα

ρά να υπάρχει όταν κρίνονται λεπτομέρειες ή διφορούμενα θέματα ή 

περίπλοκες υποθέσεις, των οποίων η έκβαση και ο τρόπος αντιμετώ

πισης δεν υπαγορεύονται μόνο από νομικές διατάξεις, ούτε προδιαγρά

φονται με ακρίβεια από θεωρητικές, αστυνομικές, επιστημονικές κ.λπ.

μεθόδους και πρακτικές, αλλά πολλά εξαρτώνται και από τις εκόστοτε 

ειδικές και απρόβλεπτες περιστάσεις ή καταστάσεις Σε σχέση με τις 

οποίες, πολλοί συνηθίζουν να κρίνουν και να επικρίνουν "εκ του αποτε
λέσματος".

Θα λέγαμε δε ότι αυτή τη διακριτική ευχέρεια που έχουν οι αστυ

νομικοί στην ενάσκηση ευρύτατου φάσματος καθηκόντων, αυτήν κατά 

βάθος θα πρέπει σήμερα να εννοούν οι πολίτες σαν αστυνομική εξου

σία ή εξ ' αιτίας αυτής θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τους αστυνομικούς 

με τον όποιο βαθμό δυσπιστίας.

Και ίσως δικαιολογημένα, όσο εξακολουθούν να τους βλέπουν ή να 

τους θεωρούν ουραγούς, σε σχέση με άλλους κρατικούς λειτουργούς, 

σε προσόντα και εγγυήσεις.

Προέχει, λοιπόν, να μας διαπερόσει η αντίληψη ότι δεν υπερβάλλουν 

οι αστυνομικοί και οι όπου γης ειδικοί, που θεωρούν την αποστολή της 
αστυνομίας εξαιρετικό δυσχερή.

Και να λάβουμε θέση τόσο απέναντι σ' αυτούς οι οποίοι θεωρούν 
ότι θα πρέπει να λύσουμε της αστυνομίας τα χέρια για να έχει αποτε- 

λεσματικότητα όσο και από την άλλη μεριά, απέναντι σε πεζούς ή θεω
ρητικούς, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να λοιδορούν την αστυ

νομία και να ευνοούν την ασυδοσία.
Πράγματι, από τη μια μας εκπέμπουν οι γνωστοί θερμοκέφαλοι, οι

ισοπεδωτικοί, απλουστευτικοί τύποι, στην ίδια πάντα συχνότητα, εκτός 

τόπου και χρόνου, χωρίς να έχουν βέβαια να μας πουν ποιους εννοούν 

ότι μπορούν και με ποιες εγγυήσεις να λύσουν τα χέρια ποιων αστυ

νομικών;

Και από την άλλη μεριά, ανάμεσα σ' αυτούς που ευνοούν την ασυ

δοσία, αξίζει να μείνουμε λίγο σε όσους έχουν σαν έρεισμα τα ανθρώ

πινα δικαιώματα.

Αναμφίβολα, "ελευθερία" και "έλεγχος", σαν εκ διαμέτρου αντίθετες 

θεμελιώδεις επιταγές, φέρουν τον αστυνομικό, με τους ελέγχους που 

είναι υποχρεωμένος να ενεργεί, στην πιο δυσχερή θέση. Ωσάν να α

ντιμάχεται την ελευθερία. Ποιος; Αυτός ο οποίος, εάν δεν υπήρχε για 

να στηρίζει με τη δράση του την έννομη τάξη, θα εξέλιπε κάθε ίχνος 

ελευθερίας.
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Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι το αγαθό της ελευθερίας συγ- 

χέεται μ' αυτό της δημοκρατίας. Ούτε το ότι η εξουσία φαίνεται να 

αντιτίθεται στο αγαθό της ελευθερίας. Το κλειδί της δημοκρατίας βρί

σκεται στο πώς, σαν πολίτευμα, μπορεί να σταθεί, χωρίς να θίγονται 

θεμελιώδεις ελευθερίες.

Και σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, για να μη της προσάπτουν μομφή, 

για να μη της καταμαρτυρούν ότι τα όργανό της παραβιάζουν τα αν

θρώπινα δικαιώματα, για να μπορεί, δηλαδή, να σταθεί, κατά τη σύγ

χρονη εποχή αυτό που χρειάζεται δεν είναι μόνο το ηθικό, όπως το 

θεωρούν ή το καπηλεύονται μερικοί

Θα χρειασθεί να προηγηθεί η αναβάθμιση του προσωπικού και η 

στήριξη της αστυνομίας, σε βαθμό που αυτή να μπορεί να αρθρώσει 

τη δική της φωνή και να καταδείξει ότι έχει και αυτή τη δική της 

πολύπλευρη συμβολή στην εδραίωση της δημοκρατίας. Σ' αυτό που α

ποτελεί και την ασφαλιστική της δικλείδα. Είναι η εξασφάλιση της ανα

γκαίας ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία και στην έννομη τάξη.

Η δημοκρατία δεν εμπεδώνεται χωρίς αγωγή και παιδεία χωρίς συ- 

νειδητοποίηση -θα προσθέταμε- γιατί όχι και του ρόλου που αντιστοιχεί 
στην αστυνομία.

Στους κόλπους μάλιστα μιας κοινωνίας με δημοκρατικές ευαισθη

σίες και ανθρώπινο πρόσωπο, θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να είμαστε 
όλοι και ο καθένας μας χωριστό σε σχέση αναφοράς μεταξύ μας. Και 

από την άποψη αυτή, ε ίτε το θέλουν οι αστυνομικοί ε ίτε όχι, είναι στη 

μοίρα τους, επειδή υπηρετούν το λαό και πολλοί δεν τους εμπιστεύο

νται, να δίνουν γι' αυτούς αναφορά στο λαό οι πολιτικοί, σαν οι πιο 

γνήσιοι εκφραστές του. Οπότε, στο βαθμό που και οι τελευταίοι χάνουν 

την αξιοπιστία τους, ε ίτε διχάζοντας το λαό, με φανατισμούς και ακρό

τητες, ε ίτε  με κακούς χειρισμούς και ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις, το 

κόστος και πάλι το χρεώνεται η αστυνομία.

Να μια αλήθεια πικρή η οποία πρέπει να λέγεται. Εάν δεν θέλουμε 

να έχουμε μια αστυνομία έτσι για να υπάρχει ή εάν θέλουμε να μη βρί

σκουν ερείσματα όσοι κάποτε μας μιλούν για αστυνομικό κράτος, 
χρειάζονται εγγυήσεις υπέρ του προσωπικού και μέτρα θωράκισης από 

εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.

Διαφορετικά, όταν οι αστυνομικοί υστερούν, οι δε πολίτες τους εν

νοούν χωρίς ιδιαίτερες αρετές και χωρίς τα αναγκαία προσόντα, κανείς 

δεν μπορεί να αιτιάται κανένα για το αν η αστυνομία χωλαίνει, οι αστυ
νομικοί αδρανούν ή αποδεικνύονται οπωσδήποτε επιλήσμονες κάποιων 

υποχρεώσεων.

Κατά τα άλλα, είναι στη μοίρα των αστυνομικών, αλλά από μια άποψη 

και τιμή τους το ότι κρίνονται αυστηρά και τους ζητούνται πολλά.

Αρκεί ο καθένας να βλέπει τον εαυτό του σαν διαχειριστή εξουσίας 
την οποία του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Να έχει επίγνωση του ότι ο

φείλει να είναι, σαν φρουρός του νόμου, ο ίδιος υπόδειγμα σύννομης 
συμπεριφοράς, υποκείμενος σε κυρώσεις, ποινικές και πειθαρχικές. Την 

δε αίσθηση της υπεροχής απέναντι στους πολίτες θα πρέπει να θεωρεί 
ότι μπορεί να την έχει μόνο όταν θα χρειασθεί, εκεί που το καθήκον 

του τον καλεί και πρέπει οπωσδήποτε να επιβληθεί το κράτος του νό
μου.

Ας προστεθεί, ότι δεν νοείται οι αστυνομικοί χωρίς αυτογνωσία και 
αυτοκριτική, να είναι απαιτητικοί, θέλοντας να ανεβαίνει μονομερώς το 

επίπεδο των συνειδητών πολιτών, για να μην ενοχλούνται από την έλ

λειψη κατανόησης κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Δεν πρέπει επίσης να λησμονείται ότι, σε μια δημοκρατική κοινωνία, 

η συμμόρφωση προς το νόμο στηρίζεται πιο πολύ στην ελεύθερη 

βούληση. Νοείται και σαν πράξη συνειδητά Ο καταναγκασμός δεν αρκεί. 
Υποτίθεται πως χωρεί σε περιπτώσεις ακραίες. Εκεί που δεν ισχύει ή 

παραβιάζεται η εν λόγω αρχή.

Επειδή, συνεπώς, ο σεβασμός προς το νόμο συνάπτεται με την α

γωγή και παιδεία και επειδή η παιδεία συμβαίνει να συνιστά την αναγκαία 

αφετηρία, θα πρέπει οι αστυνομικοί κάτι να γνωρίζουν κι αυτοί σαν κοι
νωνικοί λειτουργοί και παιδαγωγοί

Για το λόγο αυτό, τα προγράμματά μας εκπαίδευσης και επιμόρφω

σης θα πρέπει στο μέλλον να προσανατολίζονται ιδιαίτερα και προς 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δίνοντας βαρύτητα στις ανθρώπινες σχέ

σεις και ιδιαίτερα στις ποικίλες αντιδράσεις που προκαλούνται από τις 

αστυνομικές παρεμβάσεις.

Τίποτε, άλλωστε, δεν ανεβάζει πιο πολύ το κύρος της κάθε Υπηρε

σίας και της Αστυνομίας ολόκληρης, όσο το επίπεδο αυτών που τη συ
γκροτούν.

Αλλο αν δεν είναι δική τους υπόθεση αλλά ευθύνη της πολιτείας η 

προτεραιότητα που επιβάλλεται να δοθεί σε θέματα αναβάθμισης της 

αστυνομίας. Και ανάμεσα σ' αυτά, η μεγάλη προτεραιότητα στην εκπαί
δευση

Θα λέγαμε, κλείνοντας, ότι συνάπτονται, βασικό, με την αδιατόρακτη 

λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος οι δυσχέρειες του αστυ

νομικού λειτουργήματος και οι συνακόλουθες απαιτήσεις σε προσωπικό 
με χαρίσματα ψυχικά, με ανθρώπινα ιδεώδη και με διαρκώς ανανεω

μένη και βελτιωμένη εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση.

Στα πλαίσια αυτής δεν έχει θέση η μονομέρεια που τυχόν θα υπα

γορεύονταν, ε ίτε από τη μεριά θεωρητικών, οι οποίοι, για χάρη των αν

θρωπιστικών επιστημών, υποτιμούν την τεχνολογία, ε ίτε από τη μεριά 

των τεχνοκρατών, οι οποίοι δεν εννοούν, κάτω από τις σημερινές επα

ναστατικές τεχνολογικές εξελίξεις, να δίνεται όπου αλλού η προτε
ραιότητα.

Προέχει όμως να χαραχθεί, όπως τονίστηκε στην αρχή μια στρατη

γική, η οποία με τη σειρά της διέπεται και από κάποια δυναμική.

Με την αστυνομία να είναι στο τελευταίο σκαλί στην ιεράρχηση των 

κρατικών προτεραιοτήτων, φοβούμαι ότι μάταια προσδοκάται ότι μπο

ρεί να σχεδιασθεί ο,τιδήποτε με κάποια προοπτική, προς την κατεύθυν
ση ουσιαστικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης των αστυνομικών μας 
στο μέλλον. Δεν αρκεί να πασχίζουν προς τούτο μόνο οι εκάστοτε αρ

μόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν αυτοί δεν μπορούν παρά να υπη

ρετούν ένα σύστημα, στα πλαίσια του οποίου υπάρχουν λόγοι που α

ναιρούν το σχεδίασμά, τη στρατηγική και το όραμα. Δεν φθάνει επίσης 

να μας τιμούν κάποιοι ρομαντικοί, σαν εκπαιδευτικοί (οι περισσότεροι 

νέοι και στην ουσία μη αμοιβόμενοιΙ. Ούτε η πολιτική βούληση -με τομές 

τολμηρές κι εκσυγχρονιστικές, σαν αυτές που ήδη εγκαινιάζονται στον 

τρόπο επιλογής και εκπαίδευσης αστυνομικών- λειτουργεί από μόνη 
της.

Θα χρειασθεί να συνεισφέρουν ακόμα πολλοί και σε άλλα επίπεδα, 
όπως, θεωρητικοί του θεσμού της αστυνομίας και ειδικοί σε θέματα 

management. Θα χρειασθεί, παράλληλα, η θετική συμβολή -καθοριστική 

σήμερα- των ΜΜΕ, έτσι, ώστε η ενδεδειγμένη πολιτική και στρατηγική 

να στηρίζεται σε ευρύτατη συναποδοχή, με βάση τη λογική ότι και στο 

χώρο αυτόν ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να οικοδομούμε από σήμερα 

για το αύριο με ασφάλεια, με συνέχεια και συνέπεια. □

* "Παιδεία - Φιλοσοφία - Πολιτισμός της Νεωτέρας Ελλάδος. Αυτο

γνωσία και μέλλον" ήταν το αντικείμενο Συνεδρίου που διοργανώθηκε 

από το "Σύνδεσμο Επιστημονικού Προβληματισμού" και πραγματο

ποιήθηκε από 2 μέχρι 4/6/95 στην Αίγινα, όπου έδωσαν το "παρών" τους 

επιστήμονες από όλη τη Χώρα (70 και πλέον τον αριθμό, εκ των οποίων 

οι 43 εισηγητές). Μεταξύ των ομιλητών και ο Υποστράτηγος ε.α. της 
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Χαράλαμπος Ζιανίκας, ο οποίος εισηγήθηκε το 
παραπάνω θέμα.
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

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

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

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

ϋτ
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m
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩ ΓΕΙΣ

Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ&ΣΙΑο,Ε.
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  57, 105 51 Α Θ Η Ν Α  
Τ Η Λ : 32.49.344-32.44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Ζ Α Ν Τ Ε Σ  - Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Α

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ, Τηλ. 5441 488, 5617 556

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Η
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Σε PIRELLI 
και GOOD YEAR

Για αγορά 
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 

στα τέσσερα 
λάστιχα 

ΤΟ ΕΝΑ ΔΩΡΟ
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Τ ρ ο χ α ία  α τ υ χ ή μ α τ α  
& κοινωνικές επιπτώσεις

του Υπαστυνόμου Α' Αθανάσιου Κ. Τσούκαλου

Συμπληρώθηκε ένας αιώνας 

από τότε που ο Γερμανός εφευρέτης Daimler 
παρέθωσε στο εμπόριο το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής.

Από τότε μέχρι σήμερα, το αυτοκίνητο 
έπαψε να αποτελεί προνόμιο των πλουσίων 

και καθιερώθηκε σαν βασικό μέσο μεταφοράς, 
που διευκολύνει αλλά και δυσκολεύει 

-σε σημαντικό βαθμό- τη ζωή στον πλανήτη μας.

Μαζί με τα αυτοκΊ'νητα απαραίτητα έγιναν και τα λοιπά τροχοφόρα 

όπως οι μοτοσυκλέτες, τα μοτοποδήλατα, τα γεωργικό μηχανήματα και 

άλλα. Ιδιαίτερα όμως για το αυτοκίνητο δεν θα ήταν υπερβολή εάν α

ναφερθεί ότι αυτό έγινε πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 

του ανθρώπου, γιατί με την αλματώδη επέκταση των πόλεων, την τε 

ράστια σε έκταση οικοδόμηση αυτών, την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

και το εμπόριο, το αυτ/το χρησιμοποιείται σε κάθε μας μετακίνηση.

Εκτός όμως από τα πόσης φόσεως πολλά αγαθό που μας προσφέ

ρουν τα τροχοφόρα, μας δημιουργούν τρία μεγάλα προβλήματα όπως 

είναι: το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η ρύπανση του περιβάλλοντος και τα 

τροχαία ατυχήματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το κόστος της συμ
φοράς σε ανθρώπινες ζωές και τις επιπτώσεις στην οικονομία της πα

τρίδας μας που έχουν αυτό.

Η διάδοση του αυτοκινήτου και γενικό των οχημάτων στην χώρα μας 

μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Ετσι ενώ το 1955 κυκλοφορούσαν 60.000 

οχήματα σήμερα ξεπερνούν το 1.500.000.

Εδώ και αρκετό χρόνια το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που 

γίνονται στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό και δυσανάλογο με τον πληθυ

σμό μας και τα κυκλοφορούντο τροχοφόρα.

Το πρώτο αυτοκινητιστικό ατύχημα στην πατρίδα μας έγινε στις 5 

Μαρτίου 1907 και ώρα 11.30 στη Λεωφόρο Ιυγγρού.

Σήμερα γίνεται καθημερινό ένας αμείλικτος πόλεμος στους ελληνι

κούς δρόμους χωρίς έλεος. Ενας πόλεμος που έχει περισσότερα θύμα
τα και από τον εμφύλιο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και αυτού του 

Λιβάνου παλαιότερα. Τουλάχιστον έξη 161 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 

κάθε 24ωρο στην Ελλάδα σε τροχαία ατυχήματα. Αριθμός φρικίαστικός 

ισοδυναμεί με την απώλεια του πληθυσμού μιας κωμόπολης κάθε χρόνο 

και που συγκλονίζει χωριστό τον καθένα μας και μας προβληματίζει 
έντονα.

Από τα στοιχεία που έχει το  Υ.Δ.Τ. για τα έτη  1990 και 1991 
προκύπτει ότι: Το 1990 έγιναν 22672 τροχαία ατυχήματα στα οποία έ 

χασαν τη ζωή τους 1981 άτομα και τραυματίσθηκαν 31.145 και το 1991 

έγιναν 23230 με 2014 νεκρούς και 31.840 τραυματίες. Από τους συ

γκριτικούς αυτούς πίνακες προκύπτει μια τραγική αλήθεια απώλειας αν
θρώπινων ζωών.

Οπως είναι γνωστό τα τροχαία αυτχήματα σύμφωνα με τα στατι

στικό στοιχεία σε διεθνή πλέον κλίμακα αποτελούν την τρίτη αιτία θα

νάτων μετά τις καρδιοπόθειες και τον καρκίνο. Μάλιστα μπορεί να πει 

κανείς ότι οι θάνατοι από τα τροχαία ατυχήματα είναι περισσότερο ο

δυνηροί από οποιαδήποτε άλλη αιτία και αυτό γιατί τα θύματα των τρο
χών είναι τη στιγμή που θα συμβεί το μοιραίο ατύχημα άτομα υγιή, ζω

ντανό και δραστήρια. Γίνονται δε ακόμα τραγικότερα τα ατυχήματα όταν 

έχουν σαν αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα ολόκληρων οικογενειών.

Η διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα δεν 

είναι τόσο εύκολη όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται γιατί το τροχαίο 

ατύχημα σπάνια μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικό σε ένα μόνο παρά

γοντα. Συνήθως είναι συνδυασμός γεγονότων και καταστάσεων που ο

δηγούν τελικό στο ατύχημα.
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Η ενοχοποίηση ενός μόνο παράγοντα σαν αίτια του ατυχήματος ε 

γκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λανθασμένων συμπερασμάτων γίαυτό η 

σωστή διάγνωση των αιτίων εκτός των άλλων αποτελεί αναγκαίο όρο 

για τον καταλογισμό της υπαιτιότητας και για την ορθή απονομή της 

δικαιοσύνης. Επιπλέον ο ακριβής εντοπισμός των αιτίων των ατυχημά

των επιτρέπει τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και εκμετάλευ- 

ση χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για τις επικίνδυνες παραβάσεις 

που οδηγούν στο ατύχημα, την κατηγορία των οδηγών που εμπλέκονται 

σ'αυτά, την επισήμανση των επικινδύνων σημείων των οδών και τις άλ

λες αιτίες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα.

Ετσι θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις αιτίες των τροχαίων 
ατυχημάτων ταξινομόντας τα αίτια σε τρεις κατηγορίες: Τα αρχικά αίτια, 

τα έμμεσα αίτια και τα άμεσα αίτια.

ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
Στην κατηγορία αυτή εντάσονται οι πράξεις ή οι παραλήψεις προ

σώπων ή αρχών, οι οποίες επιτρέπουν την ύπαρξη αιτιών που οδηγούν 

στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Τέτοιες πράξεις είναι π.χ. η 

χορήγηση αδείας οδηγήσεως σε ακατάλληλα άτομα, οι ελαττωματικές 

κατασκευές οδών, η έλλειψη σημάνσεως επικινδύνων θέσεων στις ο

δούς κλπ.

ΕΜΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ
Θεωρούνται οι αντικανονικές ή ασυνήθιστες καταστάσεις που αφο

ρούν είτε το όχημα, ε ίτε τέλος το οδικό δίκτυο. Ειδικότερα:
Αίτια αναγόμενα στον οδηγό:
Είναι η έλλειψη φυσικών ικανοτήτων όπως η μειωμένη ιακανότητα 

όρασης, ακοής, χρόνιες ή στιγμιαίες παθήσεις, γήρας, εξάντληση κλπ.
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Ελλειψη επίκτητων γνώσεων όπως η μη επαρκής γνώση του τρόπου 

οδήγησης, των κανόνων κυκλοφορίας, των σημάνσεων των οδών, η έλ

λειψη αρκετής πείρας οδήγησης κλπ.
Ψυχοπνευματικά ελαττώματα όπως ο γρήγορος εκνευρισμός, έξα

ψη, σύγχιση, εμπάθεια - έπαρση, επιδεικτικότητα, έλλειψη κυκλοφο- 
ριακής αγωγής, ικανότητας σωστής αντίδρασης προ του κινδύνου, λαν- 
θάνουσα εχθρική στάση κατά της ευνόμου τάξεως αντικοινωνική συ

μπεριφορά από νεαρού κυρίως οδηγούς οι γνωστοί "καμικάζι" ροπή 
προς τις τοξικές ή αλκοολούχες ουσίες που προκαλούν μειωμένη α

ντίληψη της πραγματικότητας, υπερκινητικότητα και υπερεκτίμηση των 

ικανοτήτων.

Αίτια αναγόμενα στο αυτοκίνητο:
Βλάβες στο σύστημα διευθύνσεως και φρένων, φθαρμένα ελαστικά, 

έλλειψη φώτων, μη λειτουγία των δεικτών ή των οπισθίων φώτων 

(STOPI και κάθε άλλη βλάβη ή ελαττωματικότητα που επηρεάζει την κα

νονική λειτουργία του αυτοκινήτου και την ασφαλή πορεία του.
Αίτια αναγόμενα στην οδό:
Ολισθηρότητα της οδού συνεπεία βροχής, πάγου, λάσπης κλπ, πε

ριορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης, σκόνης κλπ, βλάβη σηματοδών, 

εργασίες οδοποιίας, καθιζήσεις, κατολισθήσεις βράχων, διέλευση α

γρίων ή οικόσιτων ζώων, ισχυροί άνεμοι και άλλες απρόβλεπτες κατα

στάσεις.

ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ:
Τα άμεσα αίτια ανάγονται στην παράνομη ή αντιδεολογική ανθρώπινη 

(οδηγοί και πεζοί) συμπεριφορά (ενέργεια ή παράλειψη) που οδηγεί ευ

θέως στο ατύχημα. Τα άμεσα αίτια είναι:
Η υπερβολική ταχύτητα που σημαίνει τη μη συμόρφωση του ο

δηγού στο καθοριζόμενο για κάθε οδό επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Αστυνομική Επιθεώρηση

Η αντικανονική οδήγηση λίγο πριν το ατύχημα όπως π.χ. η παρα

βίαση προτεραιότητας, το αντικανονικό προσπέρασμα, η κίνηση στο α

ντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η χρήση εκτυφλωτικών φώτων, η μη τήρη

ση αποστάσεως ασφαλείας, η παραβίαση σηματοδότησης, η επικίνδυνη 

στάθμευση σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, η μη χρήση ζωνών ασφαλείας 
και προστατευτικού κράνους κ.λπ.

Το οινόπνευμα: το έργο οδήγησης εκτελείται από τον οδηγό με 

φυσικές ενέργειες, οι οποίες γίνονται ακριβώς μετά τη λήψη αποφά

σεων οι οποίες βασίζονται στην πληροφορία που μπορεί να έχει ο ο

δηγός για το εξωτερικό περιβάλλον στο χρόνο λήψης απόφασης. Το 

οινόπνευμα επιδρά σαν ένα βραχύχρονο αναισθητικό και αδυνατίζει τις 

λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Ελαττώνει τους εσωτερικούς 

περιορισμούς που ελέγχουν την κοινωνική συμπεριφορά και αυξάνουν 
την επιθετικότητα.

Η καθιστερημένη αντίληψη του κινδύνου που σημαίνει αποτυ

χία σωστής και έγκαιρης αντίληψης και ορθής εκτίμησης του επερχό- 

μενου κινδύνου με αποτέλεσμα την αδυναμία αντίδρασης του οδηγού 

στον κρίσιμο για την αποφυγή του ατυχήματος χρόνο. Οταν η καθυστε

ρημένη αντίληψη του κινδύνου συνδυάζεται και με υπερβολική ταχύτητα 
τότε το ατύχημα είναι αναπόφευκτο.

Εσφαλμένη αντίδραση προς αποφυγή του ατυχήματος όπως 

η πίεση του πετάλ γκαζιού αντί του φρένου, η στροφή αριστερά και 

είσοδο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ το ατύχημα μπορούσε 
να αποφευχθεί με ελαφρό ελιγμό προς τα δεξιά, το παρατεταμένο 

φρενάρισμα σε ολισθηρό οδόστρωμα, το απότομο κόψιμο του τιμονιού 
για την επαναφορά του οχήματος στην κανονική πορεία ύστερα από 
ελεφρό ντελαπάρισμα κλπ.

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι το τρο

χαίο ατύχημα συνθέτουν τρεις παράγοντες:
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ο άνθρωπος, το όχημα και η οδός.
Το ποσοστό ευθύνης χωριστά για κάθε ένα από τους ανωτέρω πα

ράγοντες δεν είναι σταθερό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής 

ευθύνης στο ατύχημα κατά 85 έως 90% έχει ο άνθρωπος.

Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τη 

γενική κατάσταση και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων, την υποδομή 

και εξοπλισμό των οδών.

Κοινωνικές επιπτώσεις
Οι κοινωνικές επιπτώσεις από τα τροχαία ατυχήματα είναι πολύ με

γάλες και αυτές μπορούν να καταγραφούν συνοπτικά ως κατωτέρω:

Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής που δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

σε χρήμα.
Τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται από το κράτος και τους α

σφαλιστικούς φορείς για νοσηλεία, συντάξεις αναπηρίας και διοικητικά 
έξοδα που σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ανέρχονται σε 200 δισ. 

δραχμές.
Το συνάλλαγμα που δαπανάται στο εξωτερικό για την αγορά ανταλ

λακτικών για την επισκευή των οχημάτων που έχουν υποστεί ζημιές.

Η κακή εικόνα που δείχνει η χώρα μας στο εξωτερικό που επηρεά

ζει το κύρος της και κατ'επέκταση του τουρισμού.
Τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα επιβίωσης των 

ορφανών παιδιών που απομένουν μετά από ένα ατύχημα όπου θα χά

σουν τους γονείς τους.
Επηρεάζεται σημαντικά η παραγωγικότητα όπως πιστεύουν οι αρμό

διοι ερευνητές.
Σε ένα τροχαίο ατύχημα και ειδικά εάν συμβεί σε εθνική οδό δη- 

μιουργείται κυκλοφοριακό χάος με αποτέλεσμα αφ'ενός την δημιουρ

γία άσχημης ψυχικής κατάστασης στους οδηγούς από την ταλαιπωρία

που υπόκεινται και το άγχος που επιφορτίζονται λόγω αναμονής και 

αφ'ετέρου στο χάσιμο χρόνου που επιδρά και αυτό στην παραγωγικό

τητα.
Επιβαρύνεται η ήδη υπάρχουσα γραφειοκρατία με τη σύνταξη επι

πλέον εγγράφων διότι όταν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα επιλαμβάνονται 

ορισμένοι φορείς όπως Τροχαία, δικαιοσύνη, ασφαλιστικές εταιρείες 

κ.λπ.
Δημιουργείται ανασφάλεια στο μέσο πολίτη που θέλει να μετακινη

θεί όταν πληροφορείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα τρο

χαία ατυχήματα με αποτέλεσμα να παραμένει στις μεγαλουπόλεις αυ

ξάνοντας το άγχος του και επιτίνοντας την κακή του ψυχική διάθεση.

Τα χρήματα που διακόπτονται όπως προαναφέρθηκαν και το συνάλ

λαγμα που φεύγει από τη χώρα μας θα μπορούσαν να διατεθούν σε 

άλλους κοινωφελείς σκοπούς όπως σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κα

τασκευή έργων υποδομής κλπ.

Επίμετρο
Τελειώνοντας θα πρέπει και πάλι να αναλογισθούμε το μέγεθος των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από τα τροχαία ατυχήματα και να κα

ταλάβουμε ότι η ευθύνη για την οδική ασφάλεια δεν μπορεί να κατα

λογίζεται μόνο στην εκάστοτε κυβέρνηση (!), την τροχαία και τους κώ
δικες οδικής κυκλοφορίας αλλά και στους ίδιους τους οδηγούς και τους 

πεζούς, οι οποίοι πρέπει να μάθουν να προστατεύουν τους εαυτούς 

τους για να μην θυσιάζονται πλέον στο βωμό της ασφάλτου ανθρώπι

νες ζωές.
Απαιτείται λοιπόν μια κοινωνική επανάσταση για μια συντονισμένη 

κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων για ενημέρωση και ευαισθη- 

τοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά 

τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. □

ΚΑΛΥΜΑΤΑ I 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
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Η Επέτειος της Δημοκρατίας

Η μετάβαση στην Προεδρευομενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Πέντε μέρες μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο, και ενώ η τελευταία 

κυβέρνηση του αυταρχικού καθεστώτος διαβεβαίωνε ότι η κατάσταση 

στην Κύπρο αποτελεί "εσωτερικόν θέμα ανεξαρτήτου Κρότους", η 

Τουρκία αποβίβαζε εκε ί αιφνιδιαστικό στρατιωτικές δυνάμεις "για την 

προστασία των Τουρκοκυπρίων από κινδύνους που εγκυμονούσε η με

ταβολή του πολιτεύματος” όπως δήλωνε σε μήνυμά του προς τον τουρ

κικό λαό ο πρωθυπουργός Ετσεβίτ.

Στις 20 Ιουλίου, το ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε γενική ε 

πιστράτευση, καταγγέλοντας την εισβολή ως "αηοβλέπουσα εις την εκ 

μέρους της Τουρκίας πραξικοπηματικήν δημιουργίαν καταστάσεων, αι 

οποίαι Θέτουν εν κινδύνω ζωτικά ελληνικά σ υ μ φ έρ οντα Η κατάσταση 

που δημιουργήθηκε στη χώρα έδινε την εντύπωση χάους.

Στις 23 Ιουλίου, συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου, παρά την 

αντίδραση του τότε πρωθυπουργού Ανδρουτσόπουλου, τα μέλη του συ

νέστησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου του Εθνους και στη συνέχεια, 

χωρίς να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες, εγκατέλειψαν τις θέσεις 

τους ή εξαφανίστηκαν χωρίς να υπάρξει παραίτησή τους, ή καμιά άλλη 

πράξη σχετική με αυτήν. Πάντως, στις 2 το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, 

προσκλήθηκαν από τον τό τε  Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γκιζίκη οι 

πρώην πρωθυπουργοί Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Στέφ. Στεφανόπου- 

λος, Γ. Αθανασιόδης - Νόβας και Σπ. Μαρκεζίνης και οι πρώην υπουργοί 

Γεώργιος Μαύρος, Π. Γαρουφαλιός και Ευάγγελος Αβέρωφ - Τοσίτσας, 

καθώς και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ξενοφών Ζολώτας.

Μετά τη σύσκεψη ανακοινώθηκε από την Προεδρία της Δημοκρα

τίας ότι "εν όψει των εξαιρετικών περιστάσεων υφ' ας τελ ε ί η πατρίς, 

αι Ενοπλοι Δυνάμεις αποφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνησιν 

της χώρας εις πολιτικήν Κυβέρνησιν". Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε 

η μετάκληση από το Παρίσι του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κα

ραμανλή και η ανάθεση σ' αυτόν του σχηματισμού Κυβερνήσεως Ε

θνικής Ενότητας. Η κυβέρνηση που σχημάτισε ο Κων. Καραμανλής, πέ

τυχε την σχεδόν καθολική λαϊκή αναγνώριση, αφού συντέθηκε από α

ντιπροσωπευτικές προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου και άλλες α
ναγνωρισμένου κύρους. Η επάνοδος των πολιτικών στη διακυβέρνηση 

της χώρας αποτέλεσε το τέλος της εφτάχρονης τυραννίας.

Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας χορήγησε αμέσως γενική αμνηστία 

με το ΠΔ. 519/26-7-74 και φρόντισε για την άρση του στρατιωτικού 

νόμου με τα Π.Δ. 615/23-9-74 και 700/9-10-74. Τέλος, με τη Συντακτική 

Πράξη της 1ης Αυγούστου 1974, που αποτελεί και την "τυπική" λήξη 

του αυταρχικού καθεστώτος, κατάργησε το Σύνταγμα 1968/73 και ε 

πανέφερε σε ισχύ κατ' αρχή το Σύνταγμα του 1952 "εξαιρέσει των 
διατάξεων αυτού των καθοριζουσών την μορφήν του πολιτεύματος".

Με το ΠΑ 651/3-10-74, "εις εκτέλεσιν των κυβερνητικών προς τον 

ελληνικόν Λαόν επαγγελιών", έγινε η προκήρυξη των εκλογών της 17ης 

Νοεμβρίου 1974, για την ανάδειξη της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής. Ο χα
ρακτηρισμός της πρώτης μετά την κατάρρευση του αυταρχικού καθε

στώτος Βουλής ως Αναθεωρητικής, ήταν μάλλον ανεπιτυχής αφού ο 

συντακτικός της χαρακτήρας προσδιορίζεται σαφώς στη Συντακτική 

Πράξη της 4-10-74 "περί προσφυγής εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν προς 

ολοκλήρωσιν της δημοκρατικής νομιμότητος" η οποία στο άρθρο 2 παρ. 

1 όριζε ότι "η Εθνική Αντιπροσωπεία δικαιούται να τροποποιήση, καταρ- 

γήση και συμπληρώση και τας Θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, 
πλην των καθοριζουσών την μορφήν του πολιτεύματος", για την οποία, 

κατά το άρθρο 1 αυτής, η κυβέρνηση εντός 15 ημερών από τις εκλογές 
έπρεπε να "προκηρύξη δημοψήφισμα προς καθορισμόν της μορφής 

του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, δια της αμέσου και ελευ- 
θέρας εκφράσεως της βουλήσεως του Ελληνικού Λαού".

Αστυνομική Επιθεώρηση

Το δημοψήφισμα προκηρύχτηκε με το ΠΔ. 804/22-11-74 και πραγ

ματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1974. Το δημοψήφισμα αυτό είναι ένα 

από τα λίγα γνήσια δημοψηφίσματα στην ελληνική συνταγματική ιστο

ρία. Το αποτέλεσμά του, που ήταν για μια ακόμα φορά στην ιστορία 

μας κατά του θεσμού της Βασιλευομένης Δημοκρατίας (ψήφισαν υπέρ 

της αβασίλευτης δημοκρατίας 3.245.111, ποσοστό 69,18% και υπέρ της 

βασιλευομένης 1.445.875, ποσοστό 30,82%), παρουσιάζει το μοναδικό 

χαρακτήρα με τον οποίο ίσχυσε ο θεσμός αυτός στην Ελλάδα, δηλαδή 

το "αιρετόν" αυτής, που έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση του 

θεσμού. Από της συστάσεώς του στην Ελλάδα άλλωστε, η παραμονή 

των βασιλέων αποτέλεσε άμεση ή έμμεση επιλογή του λαού, και η λει

τουργία του (του θεσμού) συνδέθηκε με την τήρηση του Συντάγματος, 

την οποία ο εντολοδόχος βασιλιάς είχε την υποχρέωση να σεβαστεί.

Με το άρθρο 3 της ίδιας παραπάνω Συντακτικής Πράξεως, η κυβέρ

νηση που θα αναδεικνύοταν μετά τις εκλογές, υποχρεούνταν να “συ- 

ντάξη σχέδιον Συντάγματος, η διατύπωσις του οποίου πρέπει να κα- 

τοχυρώνη τας ατομικός και πολιτικάς ελευθερίας και να διασφαλίζη 

την ομαλήν λειτουργίαν των οργάνων της Πολιτείας και την αρμο

νικήν συνεργασίαν αυτών, παραλλήλως προς την κυβερνητικήν στα

θερότητα, επ ίτω  τέλε ι όπως δημιουργηθούν συνθήκαι δημοκρατικής 

ζωής, παρέχουσαι ασφαλή βάσιν προς αντιμετώπισιν των συγχρό

νων αναγκών και των ειδικών περιστάσεων της αναπτυσσομένης οι

κονομίας της χώρας, εγγυώμεναι οπωσδήποτε την ίσην και πλήρη 

συμμετοχήν όλων των πολιτών ε ις  την κοινωνικήν, οικονομικήν και 
πολιτικήν οργάνωσιν αυτής".

Η επίσημη παράδοση στη Βουλή του σχεδίου του Συντάγματος της 

Κυβερνήσεως Κων. Καραμανλή, το κόμμα του οποίου πλειοψήφισε στις 

εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, έγινε στις 7 Ιανουαρίου 1975.

Μετά την επεξεργασία του κυβερνητικού σχεδίου από τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές υποεπιτροπές, το σχέδιο παραδόθηκε στην Ολομέ

λεια της επί του Συντάγματος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία α
φού διαμόρφωσε τελικά το σχέδιο, το κατέθεσε στην Ολομέλεια της 

Βουλής, όπου η κατ' άρθρο συζήτησή του άρχισε στις 27 Μαρτίου και 

τελείωσε στις 2 Ιουνίου 1975, ενώ η ψήφισή του στο σύνολο έγινε 

στις 7 Ιουνίου 1975, η υπογραφή του στις 9 Ιουνίου και η δημοσίευσή 
του στο 111 Α' Φ.Ε.Κ. της ίδιας ημέρας.

Κατά τη διάρκεια των αναθεωρητικών εργασιών της Βουλής, έντο

νες υπήρξαν οι αντιθέσεις μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ανα- 

φερόμενες κυρίως στις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και 

στη διατύπωση των άρθρων για τα ατομικά δικαιώματα. Η αντιπολίτευση 

τελικά αποχώρησε στις 21 Μαϊου 1975 από τις συζητήσεις επί του Συ
ντάγματος, καθώς και από την τελική ψήφισή του, σαν εκδήλωση δια

μαρτυρίας. Η ενέργεια αυτή ήταν πράξη "πολιτικής σημασίας" και δεν 
σημαίνει και τη μη αναγνώριση του Συντάγματος.

Με την επαναλειτουργία του βασικού συνταγματικού μας θεσμού 
της τοπικής αυτοδιοικήσεως, που πραγματοποιήθηκε με τις δημοτικές 

εκλογές της 30-3-75 οι οποίες προκηρύχτηκαν μετά την έκδοση του 

Ν. 8/1975 "περί εκλογής των δημοτικών και κοινοτικών αρχών" με το 

ΠΔ. 104/75, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των δημοκρατικών αιρε
τών θεσμών του πολιτεύματος μας.

Μετά την έναρξη της ισχύος του νέου Συντάγματος, η Βουλή συνήλ

θε στις 19-6-75 για την εκλογή του πρώτου οριστικού Προέδρου της 
Δημοκρατίας, η οποία κατά το άρθρο 114 του νέου Συντάγματος έπρε

πε να γίνει εντός δύο μηνών από της ισχύος του. Η Βουλή εξέλεξε 
πρώτο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον τότε Βουλευτή Επικρά
τειας Κωνσταντίνο Τσάτσο.
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Η Επέτειος της Δημοκρατίας

Το περιεχόμενο του Συντάγματος του 1975
Για την ολοκλήρωση της εικόνας της τόσο σημαντικής αυτής περιό

δου της πολιτικής και συνταγματικής μας ιστορίας, από την οποία απέ

χουμε κιόλας μία ολόκληρη εικοσαετία, αξίζει να αναφερθούμε ακρο

θιγώς στις καινοτομίες του Συντάγματος αυτού.

Τα 120 άρθρα του παρουσιάζουν μια συστηματική προσπάθεια κα- 

τατάξεώς τους, με κριτήριο τη σύνδεση του περιεχομένου αναφορικό 

με τη δομή της Πολιτείας αλλά και τη συγγένεια των διατάξεων τους. 
Μέρος πρώτο - "Βασικοί Διατάζεις"
Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο τμήματα: Α. Μορφή του πο

λιτεύματος και Β. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Το άρθρο 1 καθο

ρίζει τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία και αναφέρεται στην πηγή της εξουσίας, το λαό. Η Δημο

κρατία μας ονομάσθηκε Προεδρευομένη, σε αντιδιαστολή κατ' αρχήν 

με την Προεδρική, όπου η Κυβέρνηση δεν προέρχεται ούτε εξαρτόται 

από την Εθνική Αντιπροσωπεία και δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης της 

προς τον κύριο φορέα της εκτελεστικής εξουσίας και, κατά δεύτερον 

-και απλό για ιστορικούς λόγους- με τη βασιλευομένη. Το άρθρο 2 α

ποτελεί νέα θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος, αφού η αξία του αν

θρώπου και η προστασία της γίνεται η κατεύθυνση για την ερμηνεία 

και την εφαρμογή όλων των διατάξεων του Συντάγματος, που κατοχυ
ρώνουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και εξειδικεύεται σ' όλες τις 

επί μέρους διατάξεις που ρυθμίζουν τις συνταγματικές ελευθερίες. 
Μέρος δεύτερο - "Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα"
Το δεύτερο μέρος του Συντάγματος ακολουθεί την κλασική κατά

ταξη των ελληνικών Συνταγμάτων. Εν τούτοις, ο τίτλος δεν ανταποκρί- 
νεται πλήρως στο περιεχόμενο των άρθρων που περιλαμβάνει. Πρώ

τα-πρώτα γιατί υπάρχουν και μικτά δικαιώματα και ύστερα γιατί περιέχει 

όχι μόνο δικαιώματα αλλά και καθήκοντα.

Σ' αυτό το μέρος, εντελώς νέες διατάξεις, με ξεχωριστή σημασία 

είναι οι διατάξεις του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το άρθρο αυτό συνδέεται άμεσα με το ατομικό δικαίωμα για ποιότητα 

ζωής και σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις του Συντάγματος θα μπο

ρούσε να ειπωθεί ότι δημιουργεί ένα δικαίωμα διαβίωσης σε ένα πε

ριβάλλον που θα εξασφαλζει στον πολίτη ένα ανθρώπινο επίπεδο ζωής 

και θα του εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Μέρος τρίτο - "Οργάνωσις και λειτουργία της Πολιτείας" 
Το τρίτο μέρος είναι το μεγαλύτερο του Συντάγματος με 80 άρθρα. 

Σ' αυτό καθορζονται τα όργανα της Πολιτείας, η δομή καθώς και η 

λειτουργία τους. Διαιρείται σε έξι τμήματα:

Το πρώτο τμήμα έχει τίτλο "Σύνταξις της Πολιτείας" και ήδη στο 

πρώτο άρθρο του (261 καθορίζει τη διάκριση των λειτουργιών. Μία νέα 

διάταξη παρουσιάζεται στο άρθρο 28, που αναφέρεται στην ισχύ και 

εφαρμογή των διεθνών κανόνων και σε θέματα διεθνούς συνεργασίας. 

Με αυτήν λύνεται το θέμα της συγκρούσεως μεταξύ εσωτερικών κα

νόνων και διεθνούς δικαίου, το οποίο εθιμικά μόνο αναγνωριζόταν, κα

θώς και το οξύ πρόβλημα της μεταβολής του δικαίου, που καθόριζε 

συνθήκη με νεώτερο νόμο. Η ισχύς των κανόνων αυτών είναι "ηυξημέ- 

νη" έναντι των εσωτερικών νόμων.
Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 

πρώτο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις για την ανάδειξή του, το δεύτερο 

αναφέρεται στις εξουσίες και την ευθύνη από τις πράξεις του και το 

τρίτο στις ειδικές ευθύνες του. Σύμφωνα με αυτό το τελευταίο, ο 
Πρόεδρος για τις πράξεις του που σχετίζονται με την άσκηση των κα
θηκόντων του ευθύνεται μόνο "6Γ εσχάτην προδοσίαν ή εκ προθέσεως 

παραβίασιν του Συντάγματος", ενώ οι αρμοδιότητές του περιορίζονται 

σε όσες αναφέρονται στο Σύνταγμα και δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο 

αρμοδιότητας γι' αυτόν.

Το τρίτο τμήμα έχει τον τίτλο "περί Βουλής". Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής και η νέα διά

ταξη είναι του άρθρου 52 που ορίζει ότι: "η ελευθέρα και ανόθευτος 

εκδήλωσις της λαϊκής Θελήσεως, ως έκφρασις της λαϊκής κυριαρχίας 

τελ ε ί υπό την εγγύησιν πάντων των λειτουργών της Πολιτείας, οίτινες 

υποχρεούνται να διασφαλίσουν ταύτην εις πάσαν περίπτωσιν" και απο

βλέπει στην κατοχύρωση γνήσιων εκλογών, πράγμα που είχε συχνό αμ

φισβητηθεί έως τότε. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα κωλύματα 

και ασυμβίβαστα των βουλευτών και το τρίτο στα καθήκοντα και δι- 

καιώματά τους. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την οργάνωση και λειτουρ

γία της Βουλής, ενώ η νομοθετική λειτουργία της ρυθμίζεται στο πέμ

πτο κεφάλαιο και στο έκτο η φορολογία και η δημοσιονομική διαχείριση.

Το τέταρτο τμήμα έχει τον τίτλο "Κυβέρνηση" και αποτελείται από 

δύο κεφάλαια, που το πρώτο αναφέρεται στη συγκρότηση και απο

στολή της Κυβέρνησης και το δεύτερο στις σχέσεις της με τη Βουλή.

Το πέμπτο τμήμα έχει τίτλο "Δικαστική εξουσία" (αντί του ορθού "Δι

καστική λειτουργία") και το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους δικα

στικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Εδώ, για πρώτη φορά διασαφη

νίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τονίζεται η υ

ποχρέωση των δικαστών να μην υπακούουν "εν ουδεμιά περιπτώσει" 

σε διατάξεις κατά κατάλυση του Συντάγματος. Το δεύτερο κεφάλαιο 
αναφέρεται στην οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Καινοτο

μία αποτελεί η σύσταση Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Ιάρθρο 100).

Το έκτο τμήμα αναφέρεται στη Διοίκηση και το πρώτο κεφάλαιο 

στην οργάνωσή της. Η διοίκηση του κράτους ακολουθεί το αποκεντρω
τικό σύστημα και τονίζεται για πρώτη φορά η αποφασιστική αρμοδιό

τητα των περιφερειακών οργάνων. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης καθο- 

ρζετα ι λεπτομερέστερα και τονίζεται η διοικητική αυτοτέλειά του, κα

θώς επίσης προβλέπεται η οργάνωσή τους σε δεύτερο βαθμό. Το 

δεύτερο κεφάλαιο αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της 

Διοίκησης και το τρίτο αναφέρεται στο καθεστώς του Αγίου Ορους.

Μέρος τέταρτο: “Ειδικαί τελικοί και μεταβατικοί διατάζεις”
Το πρώτο τμήμα του έχει τον τίτλο "ειδικές διατάξεις” και περιέχει 

νέες βασικής σημασίας οικονομικού περιεχομένου διατάξεις, καθορίζει 

την ειδική προστασία των εισαγομένων από το εξωτερικό κεφαλαίων 

και την προστασία του αποδήμου ελληνισμού. Το δεύτερο τμήμα ανα- 

φέρεται στην αναθεώρηση του Συντάγματος και το τρίτο τμήμα, με 

τίτλο "μεταβατικές διατάξεις" στο άρθρο 111 αναφέρει ότι "πάσα διά- 
ταξις νόμου ή διοικητικής πράξεως κανονιστικού χαρακτήρος αντικει- 

μένη εις το Σύνταγμα καταργείται από της ενόρξεως της ισχύος του".

Τέλος, το τέταρτο τμήμα με τον τίτλο "Ακροτελεύτιος διόταξις" πε

ριλαμβάνει το άρθρο 120. Στη δεύτερη παράγραφό του ορίζεται ότι "ο 

σεβασμός προς το Σύνταγμα και τους συνάδοντας προς αυτό νόμους 

και η αφοσίωσις προς την Πατρίδα και την Δημοκρατίαν συναστούν Θε

μελιώδη υποχρέωσιν πάντων των Ελλήνων". Η "υποχρέωσις", η οποία 

απορρέει από τη συγκεκριμένη σχέση κράτους - πολίτη, είναι ενεργη

τική και επιτακτική. Για μεγαλύτερη ακόμη προστασία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και των θεσμών του, καθιερώνεται με την τρίτη παρά

γραφο το έγκλημα της καταλύσεως του πολιτεύματος και η μη παρα

γραφή του, ώστε να είναι αδύνατο στο μέλλον να υιοθετηθεί από τους 
σφετεριστές της εξουσίας και τη δικαιοσύνη η μέχρι τότε αποδεκτή 

αρχή ότι "επικρατήσαν πραξικόπημα δημιουργεί δίκαιον”. Η τέταρτη πα
ράγραφος επιβάλλει τη ρήτρα: “η τήρησις του Συντάγματος επαφίεται 

εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων, δικαιούμενων και υποχρεουμένων 

εις την διά παντός μέσου αντίστασιν κατά οιουδήποτε επιχειρούντος 

την βιαίαν κατάλυσιν αυτού", που δημιουργεί ένα νέο πολιτικό δικαίωμα 

αλλά ταυτόχρονα και ένα καθήκον, αυτό της αντιστάσεως. □
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Καραγιάννης
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SAMOS

Ακτή Τσαμαδού

ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λέσβος, Χι'ος, Σάμος,
Λήμνος, Ικαρία, Φορά και Οινούσες: 

τα νησιά με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά 
και τα ενδιαφέροντα ιστορικά χαρακτηριστικά. 
Απλώνονται κοντά στα μικρασιατικά παράλια, 

σε μια ιδιαίτερα νευραλγική περιοχή της χώρας, 
καθώς οριοθετούν τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας.

Τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

κατοικήθηκαν στην αρχαιότητα κυρίως από Ιωνες, 
και ήταν η πατρίδα αντιπροσωπευτικών μορφών 

της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελλάδας.

Σ Α Μ Ο Σ
Η Σάμος έχει έκταση 476 τ. χλμ., ακτογραμμή 159 χλμ., 32.650 κα- 

τοίκουςκαι χωρίζεται από τη Μ. Ασία με το επταστάδιο στενό της Σά

μου. Νησί που συγκεντρώνει πολλές φυσικές χάρες. Εύφορο, γεμάτο 

πράσινο και πανέμορφες ακρογιαλιές. Προσφέρει πολλές ανέσεις 

στους τουρίστες και φημίζεται για το πολύ καλό κρασί της.

Ενδεικτικά της βλάστησής της είναι τα διάφορα αρχαία ονόματα που 

έλαβε κατά καιρούς: ΑνΘεμοάσα, Φυλλάς, Δρυμούσα, Κυπαρισσία, Σ τε
φάνη.

Το νησί κατοικήθηκε από τα Προϊστορικά χρόνια ενώ ο ερχομός των 

Ιώνων σηματοδότησε την έναρξη της ανάπτυξής της. Ιδιαίτερα από τον 

7ο αιώνα παρουσιάζει σημαντική πρόοδο στο ναυτικό και εμπορικό το

μέα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται και πρόσφορο έδαφος για την ά

νοδο τυράννων στην εξουσία. Η αποτυχία της Ιωνικής Επανάστασης α

ναγκάζει τη Σάμο να ενσωματωθεί στο περσικό κράτος και αργότερα 
καταλαμβάνεται από τους Αθηναίους. Η Ρωμαϊκή κτήση κατόπιν εξά

ντλησε το νησί, ενώ το 80 π.Χ. ήταν καθοριστικό για το περίφημο ιερό 
Ηραίο το οποίο λεηλατήθηκε από τους Ρωμαίους.

Τους επόμενους αιώνες η Σάμος σημαδεύτηκε από την παρακμή και 

την ερήμωση. Το 1550, εκατό χρόνια μετά την εισβολή των Τούρκων, 

το νησί ξανακατοικήθηκε και του δόθηκαν προνόμια. Ελαβε ενεργό μέ

ρος στην επανάσταση του 1821, ενώ το 1913 ενώθηκε με την Ελλάδα.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Βαθύ, που στολίζεται με όμορφα 

νεοκλασικό, ενώ απέναντι είναι η παλιό πόλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η Πινακοθήκη, η Δημοτική βιβλιοθήκη, το αρχαιολογικό, εκκλησιαστικό 

και Βυζαντινό μουσείο, το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη και το μοναστήρι της 

Ζωοδόχου Πηγής. Το κολύμπι σας θα το απολαύσετε στις παραλίες Πά

γκος, Ροδίτσες, ψιλά Αμμο, Κέρβελη και Ποσειδόνιο.

18 χλμ. ΒΔ. της Σάμου, πνιγμένο στο πράσινο, είναι το χωριό Βουρ- 
λιώτες. Εδώ θα δείτε το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, το 

Μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής, τάφους του 3ου και 4ου αιώ
να, το κάστρο του Λαζάρου, τα ίχνη του κάστρου της Λουλούδας και 

την πηγή του Πνάκα μια θαυμάσια τοποθεσία με νερά και πλατάνια. Μπά
νιο θα κάνετε στα Αυλάκια και στην παραλία Τσάμπου.

Τα παλιά επιβλητικά κτίρια και οι εκκλησίες που θα συναντήσετε στο 
Παλιό και Νέο Καρλόβασι φανερώνουν την αίγλη και τη μεγάλη οικο

νομική ανάπτυξη του παρελθόντος. Η Πορφυριάς Σχολή το Χατζηγιά- 
νειο, η Εμπορική Σχολή και το Ηγεμονικό Μέγαρο είναι μερικά από αυτά.
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Εδώ βρίσκεται και ο Οινοποιητικός Συναιτερισμός Σάμου με τα παγκο- 

σμίως ονομαστά κρασιά του που αξίζει να γευθείτε. Θα κολυμπήσετε 

στο Λιμάνι, Ορμο, στην παραλία Ποτάμι καθώς και στις όμορφες ακρο

γιαλιές Μικρό και Μεγάλο Σεϊντάνι. Υπάρχουν επίσης πηγές και ιαματικά 

νερά στο Ποτάμι.
Πανέμορφες αρογιαλιές και πολύ πράσινο τοπίο θα βρείτε στο Κοκ

κάρι. Εκτός από την παραλία της περιοχής, μπορείτε να κολυμπήσετε 

και στις ακτές Τσαμαδού και Λεμονάκια.
Στο γραφικό χωριό Μαραθόκαμπος θα βρείτε τη σπηλιά του Πυ

θαγόρα, όπου ο αρχαίος μαθηματικός βρήκε καταφύγιο όταν τον κα

ταδίωκε ο τύραννος Πολυκράτης. Η σπηλιά με την εκκλησία της Σαρα- 

ντασκαλιώτισσας, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Ιωάν

νη του Ελεήμονα, το Κακοηέρατο σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγ

μίτες, καθώς το χωριό Καλλιθέα, είναι μερικό ακόμη από τα αξιοθέατα 

της περιοχής. Μπάνιο μπορείτε να κάνετε στα Βοτσαλάκια, στην Ψιλή 

Αμμο και στο Λιμνιώνα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χωριό Μυτιληνιοί, όπου ανα

καλύφθηκαν απολιθώματα ζώων που έζησαν πριν 8 - 1 0  εκατομμύρια 

χρόνια και κάποια από αυτά φυλάσσονται στο πρότυπο παλαιοντολογικό 

μουσείο που υπάρχει.
Η γραφική μορφή, η άρτια τουριστική υποδομή και η έντονη κίνηση 

είναι τα χαρακτηριστικό του Πυθαγόρειου. Σ' αυτή την τοποθεσία 
ήταν χτισμένη η αρχαία Σάμος ενώ ξεχωρίζουν λείψανα από το Πολυ- 

κράτειο Τείχος. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ευπαλίνειο όρυγμα. 
Σίγουρα όμως τα βλέμματα των τουριστών τα συγκεντρώνει το Ηραίο. 
Πρόκειται για το ιερό της θεός Ηρας, που πρωτοχτίστηκε τον 8ο αιώνα 

π.Χ. και έπειτα τον 7ο και 6ο σε γιγαντιαία μορφή από τους καλλιτέχνες 

Ροίκο και Θεόδωρο. Η τελική προσπάθεια έγινε από τον Πολυκράτη, χω

ρίς όμως να ολοκληρωθεί ποτέ.
Αλλα αξιοθέατα είναι το αρχαίο θέατρο, τα Ρωμαϊκά Λουτρά, η εκ

κλησία και ο Πύργος του Σαρακίνη και ο Πύργος του αγωνιστή Λογοθέτη 

και το Αρχαιολογικό μουσείο. Μπορείτε να κάνετε μπάνιο στην παραλία 

της περιοχής στο Ποτοκάκι, στον Καρπόβολο, στον κόλπο της Μυκάλης 

και στην Ψιλή άμμο.
Πανέμορφο και καταπρόσινο είναι το χωριό Πύργος. Εδώ μπορείτε 

να δείτε τα μοναστήρια του Τίμιου Σταυρού και της μεγάλης Παναγιάς 

όπως και τη σπηλιά του Τρυπιόβραχου με σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Η Χώρα, η παλιό πρωτεύουσα της Σάμου, είναι αρκετό κοντό στο 

Βαθύ. Θα κολυμπήσετε στις ακτές Ποτοκάκι και Πόρος.

Φεύγοντας από τη Σάμο μην ξεχάσετετε να αγοράσετε τα φημι

σμένα Σαμιώτικα κρασιά, κεραμικά από το Καρλόβασι, Μαυρατζαίους 

και Κουμαδαραίους και μέλι από το χωριό Πύργος.

Χρήσιμα τηλέφωνα (0273): Λιμεναρχείο: 27.318, Αστυνομία: 

22.100, Νοσοκομείο: 27.426.
ΙΚΑΡΙΑ

Γνωστή από την αρχαιότητα για τις θερμοπηγές και το κρασί της. 
Δεμένη με το μύθο του Ικαρου, η Ικαρία είναι ιδανική για ήρεμες δια

κοπές. Εχει φυσικές ομορφιές και παραδοσιακούς οικισμούς.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Αγιος Κήρυκος και κυριότερα άλλα 

χωριό τα Θερμά, με τις ραδιούχες πηγές, ο Αρμενίατής, το Γιαλι- 
σκάρι, ο Εύδηλος, το Καρκινάγρι και ο Χριστός Ραχών.

Ξεκούραση και γαλήνη θα βρείτε στο γειτονικό νησόκι Φούρνοι, με 

τις δαντελωτές ακτές, τους πολυάριθμους όρμους και τις δεκάδες μι

κρές αμμουδιές. Καΐκια σας οδηγούν από τους Φούρνους στο γραφικό 

χωριό με την ωραιότερη παραλία τη Χρυσομηλιά και στο νησί Θύμαινα. 

Αξίζει να αγοράσετε μέλι, λάδι, κρασί και τυρί.
Χρήσιμα τηλέφωνα (0275) Λιμεναρχείο Ικαρίας: 22207, Αστυνο

μία: 22222, Δημαρχείο: 22298, Νοσοκομείο: 22330.
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Χ Ι Ο Σ
Η Χίος, το νησί όπου γεννήθηκε ο Ομηρος, σύμφωνα με το μύθο και 

κατά την πιθανότερη εκδοχή. Το μυροβόλο νησί της μαστίχας, που μά

γεψε τον Κολόμβο, το νησί με τις ωραίες αμμουδιές, τα πευκοδάση 

και τα περιβόλια με τα εσπεριδοειδή, το νησί με τα μεγάλα αρχοντικά 

του Κάμπου και τα μεσαιωνικά χωριά, χτισμένα όλα με την ντόπια πέτρα, 

με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα φημισμένα μοναστήρια, την πανάρ- 

χαια ιστορία, με τα καλά νερά, τα γνήσια προϊόντα, τους εύθυμους και 

φιλόξενους κατοίκους, είναι τόπος ιδανικός για διακοπές. Εχει έκταση 
842 τ.χλμ. και ακτογραμμή 213 χλμ.

Το νησί πρωτοκατοικήθηκε στη Νεολιθική εποχή (Αγιο Γάλα, 3.000 

π.Χ.Ι. Ως πρώτος κάτοικος αναφέρεται ο Οινοηίωνας του οποίου η κόρη 

Χιόνα έδωσε το όνομά της στο νησί. Μέχρι τον 6ο αιώνα η Χίος πα

ρουσίαζε ανάπτυξη και στον πνευματικό τομέα και είχε αφθονία υλικών 

αγαθών. Η εγκατάσταση τυράννων από τους Πέρσες και το ξέσπασμα 

της Ιωνικής επανάστασης σηματοδότησε την παρακμή του νησιού. Αρ

γότερα, ως μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας έζησε μακρά περίοδο 

ειρήνης και ευημερίας η οποία διακόπηκε με τον Πελοποννησιακό Πό

λεμο. Μετά από διάφορες ανακατατάξεις κατά τα ελληνιστικό, ρωμαϊκό 

και βυζαντινό χρόνια, η Χίος γνώρισε ξανά την άνθηση με τον ερχομό 

των Γενουατών, αλλά επί των ημερών τους το νησί κατακτήθηκε από 

τους Τούρκους. Η εκμετόλευση της μαστίχας ήταν καθοριστική για την 

παραχώρηση προνομίων στους Χιώτες. Η έναρξη της επανάστασης ό

μως, δεν τους άφησε ασυγκίνητους, και γι' αυτό αντιμετώπισαν σκληρό 

αντίποινα. Στις 30 Μαρτίου του 1822 έγινε η σφαγή της Χίου, που σκόρ

πισε παγκόσμια συγκίνηση. Η Χίος ενώθηκε με την Ελλάδα το 1912.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού η Χίος, με 25.000 κατοίκους πε

ρίπου. Αξιοθέατο της πόλης το Βυζαντινό κάστρο, όπου υπάρχει και ο 

τάφος του Καρό Αλή που διέταξε τη σφαγή. Αλλα αξιόλογα κτίρια είναι 

η βιβλιοθήκη του Κοραή, η Πινακοθήκη και το κτίριο εκθέσεων Ιουστι- 

νιάνι. Μουσεία της πόλης είναι το αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Εθνολογικό 

και Λαογραφικό του Φίλιππου Αργέντη, ενώ αξιόλογες εκκλησίες είναι 

του Αγίου Ισιδώρου και των Αγίων Βικτώρων.

Στον Κάμπο, θα θαυμάσετε υπέροχα κτίρια, με ξεχωριστή αρχιτε
κτονική, μέσα σ' ένα καταπράσινο περιβάλλον, καθώς και το κτήμα του 
Φίλιππου Αργέντη. Μπάνιο μπορείτε να κάνετε σε αρκετές παραλίες 

κοντό στην πρωτεύουσα και λίγο πιο μακριά στις ακτές Μέγας Λιμνιώ- 
νας και Αγιος Φωκάς.

Σε απόσταση 28 χλμ. ΒΑ. της Χίου, χωρισμένα σε δύο οικισμούς με 

ξεχωριστή φυσιογνωμία, και χτισμένα στη θέση της αρχαίας Καρ- 

δαμύλης, που αναφέρει ο Θουκιδίδης, είναι τα Καρδάμυλα. Η τοπική 

αρχιτεκτονική χαρακτηρίζει το παλαιότερο Πάνω Χωριό, το οποίο α

πλώνεται στη ρίζα του "βουνού της Γριάς",ενώ το Κάτω Χωριό ή Μάρ
μαρο, χτισμένο στο βάθος του ομώνυμου κόλπου που προστατεύεται 

από το νησάκι Σαρακινόπετρα, στολίζεται από όμορφα αρχοντικό και 

είναι τόπος καταγωγής πολλών ναυτικών και εφοπλιστών. Το άγαλμα 

του "Καρδαμυλίτη Ναυτικού", έργο του γλύπτη Απαρτη, εκφράζει την 

αγάπη των Καρδαμυλιτών για τη θάλασσα.

Στα Καρδάμυλα μπορείτε να επισκεφθείτε, τα ερείπια Μεσαιωνικού 

οικισμού στη θέση “Σπήλιά", το Ναυτικό Μουσείο στο Μάρμαρο, τις εκ

κλησίες του Αγίου Νικολάου του Πριναρίτη και του Αγίου Γεωργίου, με 

βυζαντινές τοιχογραφίες, στα πάνω Καρδάμυλα, καθώς και το ευχάρι

στο περιβάλλον των υδροβιότοπων στη θέση Λήμνος και Πάρπαντα.

Σε μικρή απόσταση, βρίσκεται ο γραφικός παραλιακός οικισμός Να- 
γός με την ομώνυμη πηγή νερού και τα πολλά πλατόνια. Εδώ υπήρχε 

αρχαίος Ναός, πιθανόν της Αθήνας Υγείας. Πολύ κοντό στο Ναγό, βρί

σκεται και ο πανέμορφος όρμος Γιόσωνας, όπου κατά την παράδοση 
προσάραξε ο Ιόσονας με την "Αργώ". Αλλες πολύ γραφικές παραλίες,
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που χαρίζουν ηρεμία και ξεκούραση, είναι της Βλυχάδας, του Γιαλισκάρι, 

της Αμπέλου και των Βρουλιδιών.

Χωριό θαλασσινών είναι ο Βροντάδος. Στο μουσείο του Φιλοπρόο

δου Ομίλου θα δείτε αντικείμενα από τη ναυτική παράδοση, καθώς και 

εκθέματα που δίνουν πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων. Η "Δα- 

σκαλόπετρα" θεωρείται η θέση του Ομήρου, ενώ σε απόσταση 2 χλμ. 

από το Βροντάδο στη Μονή της Παναγιάς του Μερσινιδίου, φυλάγονται 

τα άμφια του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε'. Θα κολυμπήσετε στον όρμο 

του Λω και στη Δασκαλόπετρα.

Η Βολισσός θεωρείται πατρίδα του Ομήρου. Εδώ θα δείτε το Βυ

ζαντινό κάστρο, το Μοναστήρι της πολιούχου Αγίας Μαρκέλας, τη Μονή 

Μοάνδων. Θα κολυμπήσετε στις παραλίες Λημνιά, Μάναγρος, Γωνιά, 

Λευκάθια, Λάμψας, Λήμνο και Αγία Μαρκέλα.

Χωριό απαράμιλλης ομορφιάς, με μεσαιωνική όψη και γραμμικά σχέ

δια στις προσόψεις των σπιτιών, είναι το Πυργί, ενώ ένα ακόμα με

σαιωνικό χωριό, του οποίου τα σπίτια σχηματίζουν τείχος, είναι τα Με
στά, με τις υπέροχες παραλίες στο Λιμένα Μεστών, στην Αγία Ειρήνη 

στο ΛιΈι και στα Φανό.

Στο Εμπορειό θα δείτε, φρούριο με τέσσερα προπύργια, λείψανα 

ακρόπολης Γεωμετρικής Εποχής και λείψανα προϊστορικού οικισμού. Α
κόμα την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στα Αρμόλια. Θα κολυμπήσετε 

στις παραλίες, στα Μαύρα Βόλια, Φανό και Καρίντα.
Γεμάτες από τρεχούμενα νερά είναι οι Καρυές. Σημαντικό βυζαντι

νό μνημείο της περιοχής είναι η Νέα Μονή, γυναικείο μοναστήρι αφιε

ρωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αλλα αξιόλογα μοναστήρια είναι 

της Ζωοδόχου Πηγής και των Αγίων Πατέρων.
Στα Θυμιανσ, υπάρχουν τα λατομεία της περίφημης Θυμνιανούσι- 

κης πέτρας. Ομορφη ακρογιαλιά θα βρείτε στο επίνειο των Θυμιανών, 

Καρφά. Ακόμα στο Κοντάρι και στο Μέγα Λιμνιώνα. Στο μαστιχοχώρι 

Νένητα θα δείτε το Μοναστήρι των Ταξιαρχών και θα κολυμπήσετε 

στην παραλία του Καταράκτη, στη Βοκαριά και τα Γρίδια.

Παραλίες αλλά και ιαματικές πηγές υπάρχουν στο χωριό Αγιάσματα. 
Στο σπήλαιο του χωριού Αγιο Γ άλα βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης από τη Νεο

λιθική Εποχή. Το σπήλαιο στολίζεται με σταλακτίτες και σταλαγμίτες και στην 

είσοδό του υπάρχει η εκκλησία της Παναγιάς Αγιογαλοάσανας

Χρήσιμα τηλέφωνα (0271): Λιμεναρχείο Χίου 22.837, Τουριστική 

Αστυνομία 44.427, Νοσοκομείο 23.151, Δημαρχείο 44.389.

ΨΑΡΑ
Ενα σύμπλεγμα από μικρά νησιά. Κατοικείται μόνο το μεγαλύτερο και 

είναι ιδανικός τόπος για ήρεμες διακοπές και περισυλλογή.

Στο μοναδικό οικισμό που υπάρχει σήμερα στο νησί, ο επισκέπτης 

έχει την ευκαιρία να δε ί το σπίτι του Κανάρη, το Παλιόκαστρο που χτί

στηκε από τους Ευβοείς και το μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Πραγματική απόλαυση οι όμορφες ακρογιαλιές, όπως ο Κάτω Γιαλός, 

το Κατσοάνι, η Λαζορέτα, η Λήμνος και η Λάκκα.
Χρήσιμα τηλέφωνα (0272): Αστυνομία 61.222, Δήμος 61.266.

ΟΙΝΟΥΣΕΣ
Πρόκειται για μικρό νησιώτικο σύμπλεγμα, ανάμεσα στη Χίο και τή 

μικρασιατική χερσόνησο Ερυθραία. Το μεγαλύτερο και το μόνο κατοι- 

κημένο είναι η Οινοΰσα ή Εγνούσα. Εχει έναν ομώνυμο οικισμό και ένα 

μικρότερο, το Καστρί. Μια χάλκινη γοργόνα, με στέμα και ιστιοφόρο στο 

αριστερό χέρι, υποδέχεται τους επισκέπτες στην είσοδο του νησιού.

Θα κολυμπήσετε στις πολύ όμορφες παραλίες -όλες φυσικά λιμα- 
νάκια και με βότσαλο- Ζέπαγα, Κάστρο, Φάρκερο, Μπιλάλη και Χατζηάλη.

Χρήσιμα τηλέφωνα (0271): Αστυνομία 55222, Δήμος 55.326, Λ ιμε

ναρχείο 55.394.
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Λ Ε Σ Β Ο Σ
Απέραντοι ελαιώνες και πευκοδάση, εκτεταμένες αμμουδιές και το 

απολιθωμένο δάσος, ένα από τα σπανιότερα μνημεία της φύσης, 

ασύγκριτο κάλλος και ζωντανή παράδοση, είναι τα γενικά χαρακτηρι
στικά της Λέσβου.

Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν 

οι Πελασγοί, ενώ υπάρχουν ίχνη ζωής από τη Νεολιθική εποχή. Αργό

τερα εγκαταστάθηκαν Αιολείς με αρχηγό το Μάκαρα, του οποίου ο γα

μπρός Λέσβος έδωσε το όνομά του στο νησί. Κατά τα Αρχαϊκά χρόνια 

το νησί γνώρισε μεγάλη οικονομική και πολιτιστική άνθηση και ίδρυσε 

αποικίες σε πολλά μέρη. Τον 7ο αιώνα π.Χ. σημείωσε μεγάλη πνευματική 

άνοδο και ανέδειξε σπουδαίους λυρικούς ποιητές όπως τη Σαπφώ και 

τον Αλκαίο, αλλά και φιλόσοφους όπως τον Πιττακό. Ελαβε μέρος στην 

Ιωνική Επανάσταση αλλά κατόρθωσε να απαλλαγεί από τους Πέρσες το 

479 π.Χ. Εγινε μέλος της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας και μετά το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέμου περνάει στους Σπαρτιάτες. Ακολουθούν Α

θηναίοι, Πέρσες και Πτολεμαίοι στα Ελληνιστικά χρόνια. Η Ρωμαϊκή 

κτήση έφερε ένα ρεύμα προόδου στο νησί το οποίο συνεχίστηκε στα 

Βυζαντινά χρόνια. Το 1355 η Λέσβος δόθηκε ως προίκα στο γενοβέζο 

ηγεμόνα Φραγκίσκο Γατελούζο μετά το γάμο του με την αδελφή του 

αυτοκράτορα Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου. Το 1462 κυριεύθηκε από τους 
Τούρκους. Απελευθερώθηκε το 1912.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Μυτιλήνη. Με το κάστρο στην κο

ρυφή του πευκώνα, τα αρχοντικά κατά μήκος της προκυμαίας και με 

μια πανάρχαια ιστορία, μαγεύει τον κάθε επισκέπτη. Κόσμημα της πόλης 

αποτελεί το Βυζαντινό Κάστρο του Ιουστινιανού, στο εσωτερικό του 
οποίου σώζεται η οικία των Γαλετούζων, βυζαντινή δεξαμενή, κα

ταφύγιο, τούρκικος μεδρεσές και καφενείο.

Στην περιοχή της Αγίας Κυριακής υπάρχει αρχαίο θέατρο, το ο

ποίο θεωρείται εφάμιλλο της Επιδαύρου, με χωρητικότητα 15.000 θεα

τών. Αλλα αξιοθέατα στη Μυτιλήνη είναι: τα ωραία ψηφιδωτά στο σπίτι 

του Μενάνδρου, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο αρχαιολογικό Μου

σείο, τα μοναδικά στην Ελλάδα ερείπια κτιρίων Αιολικού ρυθμού, θαυ

μάσια αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια, μουσεία, συλλογές κ.λπ. Αξιό
λογες εκκλησίες είναι η Μητρόπολη, κτίσμα του 17ου αιώνα, όπου φυ

λάσσεται το λείψανο του Αγίου Θεόδωρου του Βυζαντίου. Ακόμα, οι 

Αγιος Συμεών, Αγιοι Απόστολοι, Αγιος Νικόλαος και των Ταξιαρχών.

Στη Μυτιλήνη θα βρείτε μεγάλες παραλίες για κολύμπι στα Τσαμάκια, 

Κουρτζή-όπου υπάρχουν και ιαματικές πηγές-, Αγαλμα Ελευθερίας, Βί- 
γλα, Ναυτικό Ομιλο, Κράτηγο και Παναγιούδα.

Θρησκευτικό κέντρο και κέντρο λαϊκής ξυλογλυπτικής και αγγειο
πλαστικής τέχνης του νησιού είναι η γραφική Αγιάσος. Εδώ θα δείτε 

την εκκλησία της Παναγιάς που είναι κτίσμα του 1170. Η εικόνα της 

είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και γιορτάζει τον δεκαπενταύγουστο.
Η Αντισσα, είναι δεμένη με μύθους και δοξασίες και στολισμένη 

με εκκλησίες και μοναστήρια. Παραλίες: ίαβαθά, Λάψαρνα και Κάμπος.

Παραδοσιακός χωριό, φημισμένο για τα γαλακτομικά προϊόντα και 

τα κομψοτεχνήματα από πηλό και ξύλο ελιάς, είναι το χωριό Μαντα- 
μάδος. Εδώ θα δείτε το μοναστήρι του Αγίου Ταξιάρχη που είναι προ

στάτης του νησιού. Η εικόνα του όπως λέε ι η παράδοση φτιάχθηκε από 
χώμα και αίμα σκοτωμένων μοναχών. Παραλίες.· Αγιος Στέφανος, Πέδη, 
Ασπροπόταμος και Μακρύγιαλος,.

Ριζωμένη στο βράχο με το βυζαντινό κάστρο στην κορυφή, γραφική 

και πανέμορφη, είναι η ΜήΘυμνα ή Μόλυβος με την έντονη τουριστική 

κίνηση. Στο Μόλυβο, με το πολύ ένδοξο παρελθόν, θα δείτε τις δημό

σιες βρύσες της Τουρκοκρατίας, το σπίτι και τον τάφο του Αργύρη Ε- 

φταλιώτη και το εξοχικό του Ηλία Βενέζη. Μπάνιο θα κάνετε στις πα
ραλίες της Μήθυμνας, Εφταλούς και Ανάξου.
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Ονομαστή για την περίφημη σαρδέλα αλλά και τόπος με ένδοξο πα

ρελθόν είναι η Καλλονή. Αξίζει να επισκεφθείτε τη Μονή Λειμώνας 

και το βυζαντινό μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας όπου έζησε και εντα- 
φιάσθηκε ο Αγιος Ιγνάτιος οΑγαλιανός. Ομορφες ακρογιαλιές θα βρεί

τε στη Σκάλα Καλλονής.
Σε απόσταση 42 χλμ. από την πρωτεύουσα βρίσκεται του νησιού, 

το εντυπωσιακό Πλωμάρι, που φημίζεται για την παραγωγή λαδιού και 

ούζου. Ο υπεραιωνόβιος πλάτανος στην παλιό συνοικία, το παλιό σα

πωνοποιείο που έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και η Παναγία 

η Κρυφή, που βρίσκεται σε κοίλωμα βράχου, είναι μερικό από τα αξιο

θέατα της περιοχής. Παραλίες: Αμμουδέλι και Αγιος Ισίδωρος. Με δικό 

σας μέσο μπορείτε να προσεγγίσετε και την ακτή Μελίντα.

Ενα απο τα σπανιότερα φυσικό μνημεία της Ελλάδας αλλά και ολό

κληρου ίσως του κόσμου θα δείτε στο Σίγρι. Πρόκειται για το απο- 
λιθωμένο δάσος, το οποίο εντυπωσιάζει με το πάχος των κορμών, 

με εμφανείς τους αυξητικούς κύκλους, το φλοιό και τις ρίζες. Στο Σίγρι 

θα βρείτε άφθονο ψάρι και πεντακάθαρες θάλασσες. Παραλίες: Λιμέ

να, Φανερωμένη, Χασαναριά και Παλιόκαστρο. Επίσης μπορείτε να πότε 

με καΐκι στο κοντινό νησόκι Νησιώπη.
Εντονα παραδοσιακό χωριό, με γραφικούς πύργους και λιθόστρωτα 

δρομάκια είναι η Θερμή. Στην Παραλία Θερμής υπάρχουν ιαματικές πη

γές. Παραλίες: Χαλίκι, Σκάλα Μιστεγνών και Πεταλίΰι.
Παραλιακό και πολύ όμορφο χωριό, είναι η Πέτρα, που οφείλει το Ο

νομά του στο βρόχο της Παναγίας, που στέκεται σαν μετεωρίτης στη μέση 

του οικισμού. Στο εκκλησάκι οδηγούν 114 σκαλιά. Η παράδοση λέει, πως η 

Πέτρα ήταν το αγκυροβόλι του Αχιλλέα στον Τρωικό πόλεμο.

Αν τελικό αποφασίσετε να περάσετε τις διακοπές σας στη Λέσβο, 

μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε: την Αγία Παρασκευή, τη Βρίσα - 
Βατερά, την Ερεσό με την εκκλησία και τον τάφο του Αγίου Ανδρέου 
Κρήτης, τη Συκαμινέα και πολλά άλλα ακόμα όμορφα χωριό με αρκετό 

αξιοθέατα και πολλές όμορφες παραλίες.
Χρήσιμα τηλέφωνα (0251): Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 28.888, Του

ριστική Αστυνομία 22.776, Νοσοκομείο Μυτιλήνης 43.777.

ΛΗΜΝΟΣ
Χρυσές αμμουδιές, εντυπωσιακό ηφαιστειογενές τοπίο, κρυστάλλι

να νερά, αλλά και παραδοσιακούς οικισμούς, είναι μερικό από τα στοι

χεία που δίνουν το στίγμα της ομορφιάς του νησιού, το οποίο προσφέ- 

ρεται για πραγματικό ήρεμες διακοπές.
Είναι νησί με πλούσια μυθική παράδοση και πανόρχαια ιστορία. 

Απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1912. Πρωτεύουσα του νησιού 

αλλά και λιμάνι είναι η πολύ όμορφη Μύρινα που απλώνεται γύρω από 

δύο όρμους.
Στη μέση της πόλης βρίσκεται βρόχος με βυζαντινό κάστρο στην 

κορυφή. Αξιόλογα κτίρια είναι το Πατριαρχείο, η Καρατζάδειος βι

βλιοθήκη και η Μητρόπολη της Αγίας Τριάδας. Παραλίες στις οποίες 

μπορείτε να κολυμπήσετε είναι, ο Ρωμαϊκός ίιαλός, τα Ρηχά Νερά και 

ο ίιαλός Λιμανιού.
Στο χωριό Καμίνια θα δείτε την Πολιόχνη που θεωρείται ο αρχαιό

τερος οικισμός του Αιγαίου, ενώ μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε το 

Κοντοπούλι με τις γραφικές Λίμνες Αλυκή και Χορταρολίμνη, τον Κά- 
ντιας με το περίφημο ούζο, τον Κάσπακα, το Μούδρο την Πλάκα, 
τον Κοτσινά και το Σκανδάλι, όλα πολύ όμορφα μέρη, με θαυμάσιες 

παραλίες και σημαντικά αξιοθέατα.
Χρήσιμα τηλέφωνα (0254): Λιμεναρχείο 71.240, Αστυνομία 

22.201, Κέντρο Υγείας 22.222, Δημαρχείο 24.110. □

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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Η ΕΛλά6α του Αιγαίου

Ενας πολύ παλιός θρύλος, που διηγόντουσαν όλοι οι γέροι θαλασσι

νοί έλεγε ότι κάποτε υπήρχε ένας δράκοντας που ζούσε στα δάση, 

αφάνιζε τους ανθρώπους και τα ζωντανά και έσπερνε παντού τον ό

λεθρο και τη συμφορά. Κανένας δεν μπορούσε να τον πλησιάσει και 

να τον σκοτώσει.
Τότε, για καλή τύχη των ανθρώπων, φανερώθηκε ένας σοφός γέ

ροντας, ασπρομάλλης, άγιος άνθρωπος, ο οποίος δείχνοντας με το χέρι 

του τη θάλασσα, φώναξε: "Εκεί, εκε ί κυνηγείστε το θεριό!".

Αμέσως οι άνθρωποι, με μια γνώμη, έβαλαν φωτιά στα δάση κι όταν 

ο δράκοντας έτρεξε στη θάλασσα για να σωθεί, εκεί τότε, με πλεούμε

να που κατασκεύασαν από κορμούς μεγάλων δένδρων, τον πολέμησαν 

και τον σκότωσαν στ'ανοιχτά.

Από τότε, πέρασαν πολλά χρόνια. Η θάλασσα, η αρμύρα της, τα 

πλεούμενα και τα ταξίδια, έγιναν συμπαραστάτες του ανθρώπου στον 

αγώνα του κατά της απειλής της πείνας, που σαν άλλος δράκοντας ζη
τούσε να τον εξοντώσει. Το γαλάζιο νερό στάθηκε το αίμα της καρδιάς 

του. Οι ανοικτοί ορίζοντες έγιναν η προσδοκία, η πρόκληση κι η περι

πέτεια της ζωής του.
Περισσότερο όμως, απ'όλους τους λαούς, η θάλασσα για τον Ελληνα 

στάθηκε από τότε η ζωή, η ύπαρξή του, ο πλούτος, η κληρονομιά, η 

δύναμη και η δόξα του. Καθένας Ελληνας έκλεισε μέσα του έναν Οδυσ- 

σέα, σύμβολο της ανήσυχης φυλής του και κει πάνω στα κύματα, αιώνες 

τώρα, ψάχνει για να εδραιώσει την πίστη του στο Θεό, στον άνθρωπο 

και να νακαλύψει τα μυστικά της ζωής. Από το λίκνο του ακόμα ο κα

θένας Ελληνας βλέπει ιδιαίτερα μπροστά του ν'απλώνεται το Αιγαίο. 

Αυτή την "υγρή διάσπαρτη πόλη" που τον προκαλεί σ'ένα αέναο παιχνίδι 

κίνησης και δημιουργίας. Ι'έναν αγώνα κατάκτησης και ελευθερίας.

Το χρονικό της θάλασσας, του Αιγαίου είναι μια πορεία διάρκειας 
ταυτόσημη με την ύπαρξη της ίδιας της ζωής πάνω στον πλανήτη γη. 

Χάνεται στα βάθη των χιλιετηρίδων του μύθου, της Ιστορίας, της ποίη

σης και της κίνησης που συγκρότησαν τον κόσμο.

Πριν από πεντακόσιες χιλιάδες χρόνια υπήρχαν κιόλας ίχνη ζωής 
στο Αιγαίο, όπως αναφέρει ο Ησίοδος στη "Θεογονία" του. Ενώ 8000 

χρόνια εμφανίζεται ο HOMOSAPIENS και στα 3000 π.Χ. έχουμε κίόλας 

συγκεκριμένα στοιχεία ενός πολιτισμού που, και στις μέρες μας ακόμα, 

εκπλήσσει την ανθρωπότητα με τα επιτεύγματά του. Από το Αιγαίο ε 

ξάλλου κατά την Πρωτοκυκλαδική περίοδο ξεκίνησε ουσιαστικά και η 

ευρωπαϊκή Ιστορία. Ενώ κατά τους ιστορικούς χρόνους παρουσιάστηκε 
και η ανάπτυξη παραθαλασσίων οικισμών με Αιγαιακό πολιτισμό στην 
Κρήτη, στην Κύπρο, στη Μικρασία, στην Πελοπόννησο, στη Σαντορίνη, 

στη Νάξο και στη Μήλο. Γρήγορα μάλιστα επεκτάθηκε γύρω στα 1500 

π.Χ. με τις ελληνικές αποικίες και σ'ολόκληρη την τότε γνωστή Μεσό
γειο δημιουργώντας ένα νέο κόσμο τέχνης, ζωής, ομορφιάς και οικου- 

μενικότητας στις ακτές της σημερινής Τουρκίας, της Συρίας, της 

Αιγύπτου, της Λιβύης, της Κάτω Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μασσαλίας, 

του Εύξεινου Πόντου, ο οποίος αναγνωριζόταν από τα παράλια της Μι- 

κρασίας έως το Δέλτα του Νείλου ως ένας ενιαίος, ελληνικός πολιτι

σμός.
Κατά την αρχαιότητα η Αργοναυτική Εκστρατεία, ο Τρωικός πόλεμος, 

οι περιπέτειες του Οδυσσέα, η ανάπτυξη του "Μεγάλου της θαλάσσης 

Κράτους", τα "Ξύλινα τείχη" αποτέλεσαν και αποτελούν το ισχυρότερο 

επιχείρημα ότι το Αιγαίο ήταν πάντοτε για τους Ελληνες συνέχεια της 

αγιασμένης στεργιάς τους.
Τα 2.463 νησιά και νησάκια αυτής, της δικιάς του θάλασσας, καθώς 

και τα 6.839 μιλιά με ελληνικές ακρογιαλιές που βρέχονατι από το γα

λάζιο νερό του Αιγαίου, ήταν και παραμένουν η περιπέτεια ζωής και η 

"μεγαλύτερη πηγή φωτός" για τους ηανέλληνες στη διχρονία της ύπαρ

ξής τους.

Ο κόσμος του Αιγαίου ήταν πάντοτε ένας κόσμος ελευθερίας και 

επιτευγμάτων που ποτέ δεν υποδουλώθηκε και ποτέ -ούτε μια στιγμή- 

δεν έπαψε να είναι ελληνικός.

Η Μικρασία, η Μίλητος, η Εφεσσος, η Κολοφών, η Σμύρνη, η Κύμη, 

η Σκέψις, η Λάμψακος, η Αβυσος, η Πέργαμος, η Τροία ήταν τα πιο α

ξιόλογα κέντρα πολιτισμού και Ελλαδικής ακτινοβολίας, λουσμένα στα 

ανέσπερο φως της καθαρότητας και της ακτινοβολίας. Αιώνες και αιώ

νες πέρασαν και χάθηκαν. Κι όμως, ο κόσμος αυτός του Αιγαίου, πα- 

ρέμεινε και παραμένει ένας κόσμος σαγήνης, μυστηρίου, πνευματικό

τητας και Ρωμιοσύνης.

Ο εποικισμός του Αιγαίου ξεκίνησε από την ανατολική Θεσσαλία και 

την Εύβοια. Ομως το όνομα Αιγαίο, ως ρίζα και περιεχόμενο, το βρί

σκουμε ατόφιο σε πολλές περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η Κάρυστος 

παλιότερα ονομαζόταν Αιγαία. Ενώ πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν 

οι Αιγές. Κι ακόμα το Αίγιο, η Αιγή, η Αιγάς, η Αιγηίς, οι Αιγιές, η Αιγιάλεια, 

ήταν ονόματα που είχαν κατά καιρούς πόλεις της Θράκης, της Θεσσα

λίας, της Κρήτης και άλλων περιοχών γύρω από το Αιγαίο.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες πάνω στο θέμα της ονομασίας του Αι

γαίου. Η επικρατέστερη όμως είναι κείνη που αναφέρεται στο μυθικό 
Αιγέα, τον πατέρα του Θησέα. Κατά τη διήγηση του μύθου, ο θησέας, 

αφού σκότωσε το Μινώταυρο στην Κρήτη, σάλπαρε για την Αθήνα, χω

ρίς από τη χαρά και τη βιασύνη του ν'αλλάξει τα μαύρα πανιά του πλοίου 

του όπως είχαν συμφωνήσει πριν την αναχώρησή του. Ετσι, όταν αντί- 

κρυσε από μακρυά ο Αιγέας τα μαύρα πανιά, νόμισε ότι ο γιος του δεν 

υπήρχε πια στη ζωή και από τη θλίψη του έπεσε στη θάλασσα και πνί

γηκε. Ο Θησέας μετά απ'αυτό, για να τιμήσει τον πατέρα του έδωσε 

το όνομά του στη θάλασσα αποκαλώντας την Αιγαίο Πέλαγος.

Από τότε και ύστερα, όταν μιλάμε για Αιγαίο εννοούμε την Ελλάδα. 

Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, εννοούμε το Αιγαίο. Επειδή η "Μακεδονία 
του Αιγαίου", η "Θράκη του Αιγαίου", τα "Νησιά του Αιγαίου", η "Αθήνα 

του Αιγαίου", η "η Εύβοια του Αιγαίου", η "Θεσσαλία του Αιγαίου" δεν 

είναι τίποτ' άλλο παρά ο βαθύτερος ελληνικός πολιτισμός των Πανελ- 

λήνων στις ρίζες του. Κι όσοι επιζητούν να οικειοποιηθούν την ιστορία 

της Μακεδονίας, της Θράκης ή άλλων περιοχών του Ελλαδικού χώρου, 

τελικά το Αιγαίο διεκδικούν. Την κυριαρχία του γαλάζιου αυτού πόντου 

έχουν στο νου τους, που στάθηκε "η Αλλη Ακρογιαλιά.... η κοιτίδα όλης 

της ελληνικής σκέψης....".

Κι αληθινά, ποιοι θα ήταν οι Ελληνες δίχως το Αιγαίο; Δίχως αυτό, 
το δυνατό στοιχείο που μέσα από τις στεριές και τα αέναα κύματά του 

ξεπήδησαν και ξεπηδούν αιώνες τώρα, ο μύθος, η ιστορία, η ποίηση, 

το φως της ζωής και η πίστη;
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Η Ελλάδα χου Αιγαίου

Επιγραφές, σχέδια, μάρμαρα, κτερίσματα, τάφοι, θέατρα, καλλιτεχνικά 

ευρήματα, ναοί, εκκλησίες, μοναστήρια, αγιάσματα αποκαλύπτουν μια ζωή 

ταυτισμένη με τη γνώση, τη θρησκευτική ανάταση, το θαύμα. Μέσα σΌυτή 

τη γεωπολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα γεννήθηκαν και φώτισαν τον 

ανθρώπινο νου ο Σιμωνίδης, ο Βακχυλίδης, ο Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Πυθα

γόρας, ο Αρίσταρχος, ο Κλεόβουλος, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο Αθηνό

δωρος και ο Απολλώνιος από τη Ρόδο, ο Δημοσθένης από τον Πόρο και 

τόσοι άλλοι σοφοί, δάσκαλοι, άγιοι και οραματιστές της ανθρωπότητας.

Σ' αυτό το Αιγαίο, συνέχεια της μεγάλης θάλασσας της Μεσογείου, 

συναντήθηκαν σε μεταγενέστερους χρόνους και οι τέσσερις μεγάλες 

πνευματικές δυνάμεις που κυριάρχησαν πάνω στην Ιστορία: ο Μωσαϊ- 

κός νόμος, η ελληνική φιλοσοφία, η Ρωμαϊκή Πολιτεία και το μήνυμα 

της Γαλιλαίος. Απ'αυτή μάλιστα την πάλη και τη σύνθεση γεννήθηκε η 

Ελληνική ψυχή και η Ρωμιοσύνη που με τη σειρά τους δημιούργησαν 

το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία και το Νέο Ελληνισμό.

Καθώς κύλησαν όμως οι καιροί ακολούθησαν σκληρές ώρες. Ρωμαίοι, 
Σλαύοι, Σαρακινοί, Φράγκοι, Σταυροφόροι, Τούρκοι ήρθαν στο Αιγαίο για 

να το υποτάξουν. Και με κάθε τρόπο να αφανίσουν την εθνική συνέχεια 

και ταυτότητα του λαού του. Μα τελικά δεν το κατόρθωσαν. Γιατί αυτές 

οι μικρές μα αδιατάρακτες πνευματικές εστίες, ήταν άρρηκτα ριζωμένες 

πάνω στις στεριές και στα κύματα της θάλασσας. Και οι βράχοι οι γυμνοί, 
το φως, η πίστη της ζωής κρατούσαν τους ανθρώπους αμετακίνητους 

στις κληρονομημένες και εδραιωμένες με αγώνες θέσεις τους. Ετσι για 

αιώνες τώρα η καρδιά της Ρωμιοσύνης χτυπά στο Αιγαίο. Εκεί που είναι 

τα μάτια και το αίμα του Γένους. Εκεί που αμετακίνητες βρίσκονται οι 

πανάρχαιες ρίζες του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης.

Ξεχωριστά, όταν μπήκαν στο Αιγαίο οι διάφορες πειρατικές ορδές, 
τα άτακτα στίφη και οι Τούρκοι, οι κάτοικοι των νησιών ύψωσαν αληθινά 

κάστρα πάνω στ'αγιασμένα βράχια τους κι αμύνθηκαν σθεναρά.
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Η Ελλάδα του Αιγαίου

Τότε, το φως κι η θρησκευτική πίστη των Ελλήνων μεταφέρθηκαν 

από την Ιερή Δήλο στην Πότμο, στην Πόρο, στον Αθω, στην Τήνο, στη 

Σύμη, στη Σκιάθο κι σ'όλα τα μικρό και μεγάλα τεμένη της Ορθοδοξίας. 

Και από κει με σθένος και εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό κρατήθηκαν 

και διατήρησαν το είναι και την ιστορία τους.

Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στο Αιγαίο γύρω στον ενδέκατο αιώνα. Και 

παρά την πολεμική ισχύ τους, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 

1453, χρειάστηκαν κόπου 250 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1715 για 

να καταλάβουν τη νησιώτικη Ελλάδα του Αιγαίου. Ο κόσμος όμως του Αι

γαίου διετήρησε την εθνική του ταυτότητα και την πολιτιστική του ενότητα 

ακόμη και κάτω από τον Τουρκικό ζυγό αν και έμελλε να πληρώσει τραγική 

συνεισφορά σε καταστροφή, ερήμωση και αφανισμό.

"Ω νεότητα, πληρωμή του ήλιου
Αψάτινη στιγμή, που αχρηστεύει το θάνατο". 106. ΕλύτηςΙ

Το αμέτρητο πλήθος των εκκλησιών και των καμπαναριών με τους 

υψωμένους σταυρούς που βρίσκονται διόσπαρτοι σ'όλες τις θαλασσι

νές στεριές του Αιγαίου αποτελούν οδοδείχτες και έκφραση μιας και 

μοναδικής πορείας: της πορείας του ανθρώπου προς το φως και την 

τελική δικαίωση της Αιγαιοπελαγίτικης Ανάστασης.
Γιατί το Αιγαίο μέσα στη διάρκια της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδο

ξίας είναι το κάστρο της βεβαιότητας και της αιώνιας ελπίδας, που πο

τέ δεν έλλειψε από τις καρδιές των Ρωμιών ορθοδόξων. Το Αιγαίο 

ήταν, είναι και θα παραμείνει πηγή παράδοσης, ομορφιάς, ελληνικότη

τας, χριστιανικής πίστης και καρτερίας για το μεγάλο ταξίδι του αν

θρώπου - Ελληνα. Αλλά και για τον καθένα που επιθυμεί να θεμελιώσει 
τη ζωή του πάνω στην αμεσότητα και στο φως αυτού, του Αιγαιοπε- 

λαγίτικου πολιτισμού και της μοναδικής ανθρωπιάς. □

Γράφει ο λογοτέχνης Δημήτρης Σ. Φερούσης
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Αθλητική Επιθεώρηση
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EURiO BASKET '9B
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

Την τέταρτη θέση κατέλαβε τελικά η Ελλάδα 
στην πρόσφατη διοργάνωση Ευρωμπάσκετ που έγινε στη χώρα μας. 

Μια θέση που μπορεί να μη μας έφερε κανένα μετάλλιο 
αλλά μας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, 
που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά.

Την πρώτη θέση στο τελικό κατέκτησε η Ν. Γιουγκοσλαβία, 
τη δεύτερη η Λιθουανία και την τρίτη η Κροατία.
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Αθλητική Επιθεώρηση
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■ Ρ

ΙστορΓα του μπάσκετ στην Ελλάδα
Οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν για το μπάσκετ το 1899 από το μονα

δικό αθλητικό έντυπο της εποχής την "Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώ

ρηση της Ανατολής". Το άθλημα όμως πρωτοπαίχθηκε στην Ελλάδα το 

1918 όταν ο ΛΛάικ Στεργιάδης το έδειξε στην παρέα του. Την εποχή 

αυτή το μόνο άθλημα που παιζόταν ήταν το ποδόσφαιρο. Ο μεγάλος 

Παιδαγωγός της Γυμναστικής Ιωάννης Χρυσόφης έγραφε την εποχή 

αυτή ότι: "Οι Αμερικανοί δεν ευχαριστιούνται καταγινόμενοι μόνο εις τα 

γνωστό αθλητικό αγωνίσματα, εις τα οποία και οι λοιποί φίλαθλοι επι

δίδονται, αλλά επινοούσι και νέα τοιαύτα, το αρτιγέννητον τοιούτον εί

ναι το Basket - Ball, όπερ μεταφραζόμενον επί λέξει σημαίνει η σφαίρα 

του καλάθου". Στην Ελλάδα το μπάσκετ διαδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ μέ

σα από το αθλητικό δίκτυο της ΧΑΝ.

Το σύγχρονο ελληνικό μπάσκετ
Σήμερα στην Ελλάδα, μετά από ογδόντα περίπου χρόνια το μπάσκετ 

γνωρίζει τεράστια άνθιση με αποτέλεσμα ελληνικές ομάδες να έχουν 

δρέψει επανηλλειμένα πολλές διεθνείς νίκες.

Πριν από οκτώ χρόνια Π 987) στην Αθήνα φιλοξενήθηκε το Ευρωπαϊ

κό Πρωτάθλημα μπάσκετ που διεξήχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
και υπήρξε σταθμός για τον ελληνικό αθλητισμό καθώς η Εθνική Ομάδα 

εκτοξεύθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Η μεγάλη και αναπάντεχη αυτή 

επιτυχία εκτόξευσε στα ύψη το ελληνικό μπάσκετ προκαλώντας τον 

θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου.

Το νέο στολίδι της Αθήνας
Φέτος η χώρα μας εκλήθη και πάλι να διοργανώσει το Πρωτάθλημα 

Ευρώπης στο ολοκαίνουργιο κλειστό Στάδιο.

Υπερσύγχρονο, άνετο και μεγαλοπρεπές, το νέο κλειστό Γήπεδο Κα

λαθοσφαίρισης της Αθήνας βρίσκεται δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο και 

το συγκρότημα Κολυμβητηρίων. Εχει χωρητικότητα 20.000 θεατών, είναι 

το πιο σύγχρονο και το μεγαλύτερο της Ευρώπης και διαθέτει εξοπλι

σμό τελευταίας λέξης και άνεση χώρων για θεατές, επίσημους και εκ

προσώπους τύπου. Διαθέτει, επίσης, μεγάλους χώρους στάθμευσης, 

που μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 10.000 αυτοκίνητα.

Ομάδες που συμμετείχαν
ΕΛΛΑΔΑ: Ελαβε μέρος σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

για 16η φορά και για 5η συνεχόμενη. Κορυφαία στιγμή της ιστορίας 

της η 1η θέση που κατέκτησε στο πρωτάθλημα του 1987 στην Αθήνα

ενώ σε δύο άλλες περιπτώσεις έχει κατακτήσει μετάλλια: στο Κάιρο 

το 1949 και στο Ζάγκρεμπ 40 χρόνια αργότερα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πήρε μέρος σε τελική φάση για 13η φορά στην ιστορία 
της. Κορυφαία στιγμή η κατάκτηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευ

ρώπης πριν από δύο χρόνια στο Ολίμπια Χόλε του Μονάχου. Θεωρείται 
από τις μεγάλες δυνάμεις στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά σε τελικούς αγώνες Ευ- 

ρωμπάσκετ πριν από δύο χρόνια στο Μόναχο όταν κατέκτησε το χάλ

κινο μετάλλιο. Αρκετοί από τους παίκτες της ήταν μέλη της ενιαίας ο

μάδας της Γιουγκοσλαβίας.

ΡΩΣΙΑ: Ο διάδοχος της θρυλικής ομάδας της Σοβιετικής Ενωσης 

που πήρε μέρος σε 21 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατακτώντας ισάριθ

μα μετάλλια (14 χρυσά, 3 αργυρά, 4 χάλκινα).

ΣΟΥΗΔΙΑ: Καλύτερη εμφάνισή της στη διοργάνωση του 1983 όταν 

κατέλαβε την 12η και τελευταία θέση. Αδύνατη σχετικά ομάδα.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Αλλη μια νέα εθνική ομάδα που ηροέκυψε από τη διά

σπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Υστερα από 56 ολόκληρα χρόνια η Λιθουανία εμφανί

ζεται σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Η διοργάνωση της Λιέγης το 1977 ήταν η τελευταία 

που παρουσιάσθηκε η Φινλανδία και είχε τερματίσει 10η. Η καλύτερη 

θέση που έχει πάρει στην ιστορία της είναι η 6η στη διοργάνωση του 

1967 στο Ελσίνκι.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο χώρο του μπά

σκετ. Τέσσερις φορές στην ιστορία της έχει πάρει μετάλλιο σε ευρω

παϊκά πρωταθλήματα, ποτέ όμως το χρυσό. Φέτος πήρε για 20η φορά 

μέρος σε τελικούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος,

ΓΑΛΛΙΑ: Στη Ρώμη το 1991 τερμάτισε 4η και στη Γερμανία πρόπερσι 

7η. Φέτος είναι η 27η φορά που λαμβάνει μέρος σε τελικούς. Εχει κα

τακτήσει τέσσερις φορές το χάλκινο μετάλλιο και μια το ασημένιο. Εχει 
από το 1960 να κάνει σοβαρή εμφάνιση.

ΙΤΑΛΙΑ: Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές αφού απού

σιασε μόνο από τη διοργάνωση του 1949 στο Κάιρο. Το 1983 αναδεί- 

χθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μετά τις ενιαίες ομάδες της Σοβιετικής 

Ενωσης και της Γιουγκοσλαβίας είναι η χώρα που έχει κατακτήσει τα 

περισσότερα μετάλλια.

ΙΣΡΑΗΛ: Το 1979 στην διοργάνωση της Ιταλίας πήρε τη 2η θέση. 

Στις 9 από τις 17 εμφανίσεις της σε τελική φάση ευρωπαϊκών πρωτα

θλημάτων κατάφερε να μπει στην πρώτη οκτάδα.
Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Κούρος



Επικαιρότητα

Ορκίστηκαν οι νέοι Υπαστυνόμοι
Σε ειδική τελετή  που έγινε στις 27-6-1995 

στην Αστυνομική Ακαδημία, ορκίστηκαν 176 

νέοι Υπαστυνόμοι Β'. Τα ξίφη στους νέους Α

ξιωματικούς απένειμε ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης κ. Σήφης Βαλυρόκης.

Στην τελ ετή  παρέστησαν επίσης, ο Υφυ

πουργός Εθνικής Αμυνας κ. Μανώλης Μπετε- 

νιώτης, ο Γεν. Γραμματέας του ΥπουργείουΔη- 

μόσιας Τάξης κ. Ευάγ. Ρογκάκος, οΑΆντιπρόε- 

δρος της Βουλής κ. Κρητικός, Βουλευτές, ο τ. 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρ. Σαρτζετά- 

κης, εκπρόσωποι κομμάτων και διαφόρων κοι

νωνικών φορέων, ο Αρχηγός του Σώματος Α- 
ντ/γος κ. Μανόλης Χουρδάκης, οι ΥπαρχηγοίΑ- 

ντ/γοι κ.κ. Αθ. Βασιλόπουλος και Χαρ. Σκίτσας, 

ο ΓΑΛΑ. Υποστ/γος κ. Νικ. Χατζάκης, πολλοί 

άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της 

Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, οι κα

θηγητές της Σχολής, καθώς και συγγενείς και 

φίλοι των νέων Υπαστυνόμων.

Στην ημερήσια Διαταγή του ο Διοικητής της 
Σχολής Α ξ ιω μ α τικώ ν  Αστυν. Δ /ν τή ς  κ. 
Κων/νος Ζιανίκας απηύθυνε συμβουλές και 

παραινέσεις προς τους νέους Υπαστυνόμους 
τονίζοντας, μεταξύ άλλων τα εξής:

"... Νέοι Υπαστυνόμοι,

Πρίν λίγο δώσατε τον όρκο του Αξιωματικού, 

που αποτελεί το Σύμβολο της πίστης και αφο

σίωσης στην πατρίδα και τη Δημοκρατία και 

ταυτόχρονα εισήλθατε στη μεγάλη και τιμημέ- 

νη οικογένεια των Ελλήνων Αξιωματικών.

...Σεβαστείτε τον όρκο που δώσατε και την ι

διότητα του Αξιωματικού που πριν λίγο απο

κτήσατε και αγαπήστε με ζήλο το επάγγελμα 

που ε π ιλ έ ξ α τε , μη λ η σ μ ο ν ε ίτε  δε  ό τ ι ο

ποιαδήποτε ενέργειά σας, θετική ή αρνητική, 

έχει αντίκτυπο τόσο στο άτομό σας όσο και 

στην Αστυνομία.
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Ποτέ μην ξεχνάτε ότι ο σεβασμός και η προ
στασία των ατομικών ελευθεριών και δικαιω

μάτων του πολίτη, ο σεβασμός της λαϊκής θέ

λησης και η πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα 

της Χώρας, πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο 

καθήκον.

Κατά τη διαχείριση της εξουσίας που σας ε 

μπιστεύεται από σήμερα η πολιτεία, να έχετε 

διαρκώς υπόψη, τη φιλοσοφία του γνωμικού 

του Αγάθωνα, που είναι χαραγμένο στην είσο

δο της Σχολής, σύμφωνα με το οποίο "ΤΟΝ ΑΡ- 

ΧΟΝΤΑΤΡΙΩΝΔΕΙΜΕΜΝΗΣΘΑΙ. ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝΟ- 

ΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΡΧΕΙ, ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΝΟ

ΜΟΥΣ ΑΡΧΕΙ, ΤΡΙΤΟΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΕΙ ΑΡΧΕΙ”.

...Με πυξίδα των ενεργειών σας, τα διδάγμα

τα του παρελθόντος, τους προβληματισμούς 
του παρόντος και τις προσδοκίες του μέλλο

ντος, σας προτρέπω να προχωρήσετε στην 

εκπλήρωση της ωραίας αποστολή σας, με αι

σιοδοξία, υπηρεφάνεια, θάρρος και αποφασι

στικότητα και να ε ίσ τε βέβαιοι ότι όχι μόνο θα 

πετύχετε, αλλά και θα διακριθείτε.

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε α

πόλυτα σ τις απαιτήσεις της σύγχρονης ε 

ποχής στις προσδοκίες της Αστυνομίας και 
της Πατρίδας μας, σας συγχαίρω θερμό για 

την προαγωγή σας και σας εύχομαι καλή στα

διοδρομία."

Σε ειδική τελετή  που έγινε την προηγούμενη 

στην Αστυνομική Ακαδημία, οΑΎπαρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Α

θανάσιος Βασιλόπουλος απένειμε τα πτυχία 
στους εξερχόμενους της Σχολής Υπαστυνό- 
μους Β' Iφωτογραφία αριστερά).
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Τη συμφωνία αυτά που αφορά στην καταπο

λέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτι

κών και ψυχοτρόπων ουσιών, της τρομοκρα

τίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, υπέγρα

ψαν από Ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης και από τη Λι

θουανική, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. R. Vaiteku 
nas.

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν, ο Πρωθυ

πουργός τηςΛιθουανίας κ. A. Slezevicious, οΑ- 

ντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος κ. G. 

Kirki las, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Α. 

Januska και άλλοι αξιωματούχοι.

Στην υπογραφή της συμφωνίας αυτής, προ

χώρησε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στα 
πλαίσια της κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, 
με τρ ίτες χώρες.

Καινούργια περιπολικά 
αποκτά η Αστυνομία

Υπεγράφη πρόσφατα στο Υπουργείο Δημό

σιας Τάξης η σύμβαση για την προμήθεια 49 

νέων περιπολικών αυτοκινήτων OPEL ASTRA. Τη 

σύμβαση υπέγραψαν, ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης και ο κ. Χαρίσης 

Καλτσούνης, διαχειρ ιστής της Εταιρείας "X. 

Καλτσούνης Ε.Π.Ε.", που αναδείχθηκε μειοδό

της του διενεργηθέντα ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού.

Τα αυτοκίνητα αυτά, θα παραδοθούν στην 

Ελληνική Αστυνομία το Α' δεκαήμερο του μη

νάς Αυγούστου και θα διατεθούν αποκλειστικά 

στην Αμεση Δράση.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι 5θυρο,

2.000 κυβικών, 16V, ιπποδύναμης 150 ίππωνκαι 

η συνολική το υ ς  αξία , α ν έ ρ χ ε τα ι σε 

259.031.576 δραχμές. Στο διαγωνισμό, είχαν 
πάρει μέρος συνολικά 6 ετα ιρείες και όλα τα 

αυτοκίνητα, πέρασαν από ειδ ικές δοκιμές, ο

δηγούμενα από αστυνομικούς που λαμβάνουν 

μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων.

Σύστημα ΑΣΑΔΑ
Μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων και 

αφού προσφέρθηκε και πρόσθετος εξοπλι

σμός (ένας ακόμα σταθμός εισαγωγής στοι- 

χείωνΙ, υπεγράφη πρόσφατα στο Υπουργείο 

Δ ημοσ ίας Τάξεω ς, η σύμβαση για την 

προμήθεια ενός αυτομάτου συστήματος ανα

γνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Δημό

σιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης και ο κ. Ιωάν
νης Ροντήρης, Γενικός Διευθυντής της ετα ι
ρείας "Digital Eguipment Hellas", που εκπρο

σωπεί την εταιρεία παραγωγής λογισμικού Α
ΣΑΔΑ "Printrak”.

Η προμήθεια ενός  συστήματος ΑΣΑΔΑ, 

υπήρξε παλαιός στόχος του Υπουργείου Δη

μόσιας Τάξης και η εγκατάστασή του στη 

Δ ιεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ε.Ε.Ι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα 

βοηθήσει τα μέγιστα στη δίωξη του εγκλήμα

τος και στην αρτιότερη λειτουργία της Υπηρε

σίας αυτής και της Ελληνικής Αστυνομίας γενι
κότερα.

Η προμήθεια αφορά την τελευταία έκδοση 

ΑΣΑΔΑ της εταιρείας (AFIS 2000) και όχι το αρ

χικά προσφερθέν και εντά σ σ ετα ι στα συ

στήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής με λειτουρ

γικό (Unix), δηλαδή μπορεί εύκολα να επεκτα
θεί και να συνδεθεί με τα υπόλοιπα συστήματα 

που λειτουργούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, καθώς και με άλλα ΑΣΑΔΑ.

Το σύστημα σαρώνει τα δεκαδακτυλικά απο
τυπώματα από μηχανές σάρωσης (scanner) και 
τα συγκρίνει με τα ήδη καταχωρημένα, καθώς

και τα αποτυπώματα που έχουν βρεθεί στους 

τόπους τέλεσης εγκλημάτων. Στο σύστημα θα 

καταχωρηθούν τα αποτυπώματα 240.000 πε

ρίπου ατόμων, σε αρχική φάση.

Το σύστημα χρησιμοποιείται διεθνώς από 

τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και είναι πολύτιμο 

στην εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας και 

στη διαλεύκανση εγκληματικών πράξεων από 

τα τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων που ε- 

γκαταλείπονται από τους δράστες στον τόπο 
του εγκλήματος.

Η τιμή αγοράς και εγκατάστασης του συ

στήματος με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη, 

ανέρχεται σε 613.800.000 δραχμές.

Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας 
Ελλάδας - Λιθουανίας

Υπογράφηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Δη

μόσιας Τάξης συμφωνία αστυνομικής συνερ

γασίας, μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας.
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Απονομή πτυχίων σε 57 νέους 
Υπαστυνόμους του Τ.Ε.Μ.Α..

Σ τις  7-6-1995, πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης της 

Ελληνικής Αστυνομίας, η τελετή ορκομωσίας 

και απονομής πτυχίων σε 57 νέους Υπαστυνό

μους Β' που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ. Ανθυ- 

παστυνόμων. Τα πτυχία στους νέους Αξιωμα

τικούς απένειμε ο Γενικός Γραμματέας του Υ

πουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 

Μανόλης Χουρδόκης, οι Υπαρχηγοί Αντιστρά
τηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαρά

λαμπος Σκίτσας, ο Γ.Α.ΔΑ. Υποστράτηγος κ. Νι

κόλαος Χατζόκης, ο Διευθυντής της Αστυνο

μικής Ακαδημίας Αστυν.Δ/ντής κ. Κων/νος Ζια- 

νίκας, πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Α

ξιωματικοί της Αστυνομίας, οι καθηγητές της 
Σχολής καθώς και οι συγγενείς και φίλοι των 

νέψνΥπαστυνόμωνΒ'.

Την ημερήσια Διαταγή του Σώματος εκφώ

νησε ο Δ ιοικητής της Σχολής Μ ετ/σ ης - Ε- 

πιμ/σης Αστυν. Υποδ/ντής κ. Στέφανος Κα- 

νιούρας, ο οποίος αηηύθυνε συμβουλές και 
παραινέσεις προς τους νέους Υπαστυνόμους.

Ο Γεν. Γραμματέας της INTERPOL 
στον Αρχηγό του Σώματος

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγο κ. Μανόλη Χουρδόκη επισκέφθηκε 

πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας της INTER

POL κ. Ράϋμοντ Κένταλλ.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή α

πόψεων για την επίτευξη πλέον αποτελεσμα

τικής συνεργασίας στον τομέα πρόληψης και 

καταστολής του εγκλήματος στο Διεθνή χώ

ρο, που αποτελεί και την ουσιαστική αποστολή 

της INTERPOL

Ο Γενικός Γραμματέας της INTERPOL πραγ
ματοποίησε επίσης επίσκεψη στη Γενική Α
στυνομική Διεύθυνση Αθηνών καθώς και στο Ε

θνικό Κεντρικό Γ ραφείο.
Με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας α

ντάλλαξαν απόψεις, αναφορικό με τις  νέες 
μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας 
στο διεθνή χώρο, καθώς και με τις στρατηγι

κές αντιμετώπισής τους.

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας εξήρε την αγαστή συ

νεργασία μεταξύ του Εθνικού μας Γραφείου 

και της Γενικής Γραμματείας στη Λυών, γεγο

νός το  οποίο έχει συμβόλει πολλές φορές 

στην αποτελεσματική καταστολή διεθνώς ορ

γανωμένων εγκλημάτων.

Τέλος, ο κ. Ράϋμοντ Κένταλλ υπογράμμισε τη 

συμβολή Ελλήνων Αξιωματικών της Αστυνο

μίας που υπηρετούν στη Λυών, σε θέματα που 

αφορούν τη δομή και λειτουργία της INTERPOL.

Επίσημη επίσκεψη του Αλβανού 
Υπουργού Εσωτερικών στην Ελλάδα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας κ. 

AGRON MUSARAT πραγματοποίησε επίσημη ε 

πίσκεψη στη χώρα μας κατά το χρονικό διά

στημα από 27/6 -I /7 /1995, προσκεκλημένος 

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη Βαλυ- 

ράκη.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν εποικοδομητι

κές απόψεις σε θέματα αρμοδιότητάς τους 

και εξέφρασαν την πεποίθησή τους για συνέ

χιση και προώθηση της μέχρι σήμερα υφιστά

μενης Αστυνομικής Συνεργασίας μεταξύ των 

δύο Φίλων χωρών.

Ο Αλβανός επίσημος, κατά την εδώ παρα

μονή του, επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική 

Δ/νση Αττικής, τη Δ/νση Αμεσης Δράσης και 

την Αστυνομική Ακαδημία, όπου ενημερώθηκε 

για τον τρόπο λειτουργίας και δράσης των εν 

λόγω Υπηρεσιών. Στις 30-6-95 ο κ. AGRON 

MUSARAT πραγματοποίησε επίσκεψη στους 
Δελφούς όπου ξεναγήθηκε στις εκε ί αρχαιό
τητες. Γ ενικά, η επίσκεψη του Αλβανού Υπουρ

γού πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ιδιαίτερα φ ι

λικό συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεργασία 

των δύο χωρών σε θέματα  Α στυνομ ικής 

φύσεως.



Επικαιρότητα

Επέτειος Μάχης της Κρήτης
Τ ην Κυριακή 21 Μαίου 1995 παγματοποιήθη- 

καν στο Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων στο 

Ρέθυμνο, εκδηλώσεις προς τιμή των πεσό- 

ντων ανδρών της Χωροφυλακής κατά τη Μάχη 

της Κρήτης το Μάϊο του 1941.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη 

δέηση στο Μαυσωλείο της Σχολής. Στη συνέ

χεια αναγνώσθηκε η ημερήσια Διαταγή από το 

Διοικητή του Παραρτήματος Αστυνόμο Α' Α

ντώνιο Μπαγιαρτάκη, έγινε προσκλητήριο των 

νεκρών υπό τους ήχους των τιμητικών βολών 

και κατάθεση στεφάνων.

Η εκδήλωση έκλε ισ ε  με δεξίω ση των ε 

πισήμων και λοιπών προσκεκλημένων στο αλ- 

σύλιο της Σχολής.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις την κυβέρνηση 

εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Κοινωνικών Α

σφαλίσεων κ. Φοίβος Ιωαννίδης και τίμησαν με 

την παρουσία τους ο Νομάρχης Ρέθυμνου κ. 

Μανόλης Λίτινας, ο Βουλευτής Ρέθυμνου κ. 

Μ ανόλης Κουκάκης ως εκπρόσωπος της 

Βουλής των Ελλήνων, εκπρόσωποι ξένων Πρε

σβειών, ο Αστυνομικός Επιθεωρητής Κρήτης 

Ταξίαρχος κ. Μανόλης Σπυριδόκης, ο Αναπλ. Α

στυνομικός Δ/ντής Ρεθύμνης Αστυνομικός Υ- 

ποδ/ντής κ. Δημήτριος Παλαφούτης, εκπρό

σωποι Στρατιωτικών, Δημοτικών αρχών και άλ

λων φορέων της πόλεως.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης αντιπρο
σωπεία βετεράνων Αυστραλών πολεμιστών 

της Μάχης της Κρήτης και πλήθος κόσμου.

Τιμές απέδωσε η Μουσική μπόντα του Σώ

ματος και Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Στο πλευρό των σεισμοπαθών 
της Δ. Μακεδονίας

Οι συνάδελφοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Δράμας, συμπαρεστεκόμενοι στους σεισμο

παθείς των Γρεβενών και της Κοζάνης, πραγ

ματοποίησαν πρόσφατα προαιρετικό έρανο 

μεταξύ τους και το ποσόν των 206.000 δραχ
μών που συγκεντρώθηκε, το κατέθεσαν στον 

υπ' αριθμ. 10024370-3 αριθμό λογαριασμού 

της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας.

Για τον ίδιο σκοπό, διεξήχθη στις 14-6-1995 

στο Εθνικό Στάδιο Δράμας, φιλικός ποδοσφαι

ρικός αγώνας, μεταξύ των ομάδων της Α.Δ. 

Δράμας και των παλαιμάχων της Δόξας Δρά

μας. Ο αγώνας έληξε με νίκη των παλαιμάχων 

με σκορ 4-3, ενώ στο τέλος απονεμήθηκαν α

ναμνηστικά κύπελλα και στις δύο ομάδες, κα

θώς και μπρελόκ του Σώματος στη νικήτρια ο

μάδα.
Το ποσόν των 953.000 δραχμών που συγκε

ντρώθηκε από τον παραπάνω αγώνα, κατατέ

θηκε σε λογαριασμό υπέρ των σεισμοπαθών 
Γρεβενών και Κοζάνης.

Αστυνομική Επιθεώρηση

Ημερίδα ενημέρωσης 
τουριστικών θεμάτων

Η Διεύθυνση Αστυνομίας και τα Τμήματα 

Τουριστικής Αστυνομίας και Αγορανομίας Πει

ραιά, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, 

σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, τα Επιμε

λητήρια και τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, ορ

γάνωσαν πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης - 

πληροφόρησης, επί θεμάτων τουριστικού εν

διαφέροντος, στην αίθουσα του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση ό

λων των παραγωγικών τάξεων στον τουριστι

κό τομέα και στους τομείς Αγορανομικής και 

Υγειονομικής Νομοθεσίας.
Τ ην έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο 

Δ/ντής Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Δημ. 

Μητρόπουλος, ενώ σύντομους χαιρετισμούς 

απηύθυναν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Στέλιος Λο
γοθέτης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων κα
θώς και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.

Πρώτος ομ ιλητής ήταν ο Δ ιο ικητής του 

Τμήματος Τουριστκής Αστυνομίας Πειραιά, Α

στυνόμος Α' κ. Δημήτριος Γιαννελάκης, ο ο

ποίος αφού ανέπτυξε το ρόλο και την απο

στολή της Τουριστικής Αστυνομίας, τόνισε ότι 
σκοπός και επιδίωξή της, δεν είναι η βεβαίωση 

παραβάσεων αλλά η συνεργασία, ο διάλογος 

και η ενημέρωση των επιχειρηματιών - επαγ- 

γελματιών και η καλλιέργεια "Τουριστικής συ
νείδησης" σε όλους τους εμπλεκόμενους 

στην Τουριστική Βιομηχανία.
Από την πλευρά του Ε.Ο.Τ. μίλησαν ο Επιθεω

ρητής της ΣΤ' Δ/νσης κ. Νικόλαος Καραγιαννό- 
πουλος και η προϊσταμένη της Ζ1 Δ/νσης του 

Ε.Ο.Τ. κ. Παρασκευή Λύτρα, οι οποίοι ανέπτυξαν 

τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 2160/93 σχετικά με 
τα ξενοδοχεία, τα Τουριστικά Γραφεία και τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και τόνισαν ιδιαίτερα
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την υποχρέωση των επιχειρήσεων για εφ ο

διασμό με το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ., το οποίο α
ντικαθιστά την άδεια λειτουργίας.

Εκ μέρους της Αγορανομίας μίλησαν ο Αστυ- 

κτηνίατρος - Αστυν. Δ/ντής κ. Αντώνιος Γιαννά- 

κης και ο Διοικητής του Τμήματος Αγορανομίας 

Πειραιά, Αστυν. Α' κ. Κων/νος Κοντοδήμος, οι 

οποίοι ανέπτυξαν τις  κυρ ιότερες Δ ιατάξεις 

του Αγορανομικού Κώδικα και τόνισαν ότι σύμ

φωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 

οι τιμές είναι πλέον ελεύθερες και ότι ο απο

κλειστικός στόχος της Αγορανομίας σήμερα 

ε ίνα ι οι έλ εγ χο ι τη ς  π ο ιό τητας όλων των 

προϊόντων κυρίως στις πηγές παραγωγής και 
διάθεσης αυτών Ιεργοστάσια γάλακτος, πα
γωτών, αλλαντοποιίας, εμφιαλώσεως ποτών 

κ.λπ.) με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υ

γείας, ζήτησαν δε, τη συνεργασία όχι μόνο 
των επαγγελματιών - καταστηματαρχών αλλά 
και όλων των καταναλωτών.

Στη συνέχεια μίλησε ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Υγειονομικού της Δ/νσης Υγιεινής 
Πειραιά κ. Ιορδάνης Ελευθεριάδης, ο οποίος 

τόνισε την αναγκαιότητα συχνών υγειονομι
κών ελέγχων για την προστασία της Δημόσιας 

υγείας.

Την εκδήλωση έκλεισε με σύντομη ομιλία 

του οΔ/ντής Αστυνομίας ΠειραιάΤαξίαρχος κ. 

Δημήτριος Μητρόπουλος, ο οποίος αφού ευ
χαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, 

τόνισε ότι εγκαινιάσθηκε μια σειρά πρωτο
βουλιών και διαδικασιών που θα δώσουν τη δυ

νατότητα συνέχισης του διαλόγου με όλες τις 
παραγωγικές τάξεις και φάνηκε η αναγκαιότη

τα τέτοιων εκδηλώσεων, μέσα από τις οποίες 

καλλιεργείται η αλληλοκατανόηση και η εμπι

στοσύνη των πολιτών, προϋποθέσεις απαραί

τητες για να φέρει σε πέρας η Αστυνομία την 

δύσκολη αποστολή της.

Ιούλιος 1 9 9 5



Επικαιρότηχα

Δ ιεθνές Τουρνουά Χειροσφαίρισης
Διεθνές Τουρνουά Χειροσφαίρισης (Χάντ- 

μπωλΙ διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία, στις 

14 και 15 Ιουνίου 1995, στο κλειστό Γυμνα

στήριο του Βύρωνα.

Στους αγώνες παραβρέθηκαν ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

κ. Ευάγγελος Ρογκόκος, ο Β' Υπαρχηγός του 

Σώματος Αντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκί- 

τσας, ο Διευθυντής του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων Αντιναύαρχος 

κ. Αγγελος Χρυσικόπουλος, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Χ ειροσφαίρ ισης Ελλάδος κ. 

Γεώ ργιος Χαλκίδης, ο Υποδιευθυντής του 

Α.Σ.Α.Ε.Δ. Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαση- 

μακόπουλος, ο Βοηθός του Γεν. Αστυν. Δ/ντή 

Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κυμηουρό- 

πουλος και πολλοί φίλοι του αθλήματος.

Στην τελετή έναρξης, σε σύντομο χαιρετι

σμό του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ

γείου Δημ. Τάξης αναφέρθηκε στη σημασία 
της διοργάνωσης και επεσήμανε ότι η Ελληνική 

Αστυνομία επιδιώκει την ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Κοινότητας για ανταλλαγή εμπει
ριών και σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας, αμοι
βαίας κατανόησης και αλληλεγγύης.

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων ήταν τα 

ακόλουθα: Γαλλία - Εθνική Ενόπλων: 24 - 26 και 

Γαλλία - Ελληνική Αστυνομία: 27 - 30.
Την Ομάδα του Σώματος αποτελούν οι:

Ανθ/μος Ελένη Κόρμαλη (αρχηγός ομάδας), 

Α στ/κας Γεώργιος Μυλωνάς (προπονητής), 

Αρχ/κας Κ. Παπαθανασίου, Αστ/κες Αρης Γ ου- 

νόπουλος, Σπ. Λαζαρέτος, Γ. Τσέλιος, Αθαν. 

Παπαθανασίου, Παν. Καρακίτσιος, Δημ. Βελαώ- 

ρας, Χρ. Τριανταφύλλου, Γ. Μετζελόπουλος, I. 

Σταθόπουλος, Αναστ. Τσουφλίδης, Αντ. Λολί- 

δης, Κυρ. Μαραντίδης (αθλητές).

Τιμητική διάκριση και μετάλλιο
Με δίπλωμα και αργυρό μετάλλιο τιμήθηκε 

τοΑ.Τ. Καλύμνου, του οποίου οΔιοικητής Αστυ

νόμος Β' κ. Γεώργιος Ριόλας, τυγχάνει εκπαι

δευμένο και ενεργό μέλος του Ε.Ε.Σ. με την ι

δ ιότητα  του Εθελοντή Σαμαρείτη, για την 

πολύτιμη συμβολή του στους ετήσιους ερά-

Στη σχετική εκδήλωση εκθειάστηκε τόσο α

πό τις εκπροσώπους της διοίκησης του Ε.Ε.Σ. 

κ.κ. Μπουρδονικόλα και Γεωργακοπούλου, όσο 

και από τον Πρόεδρο του τοπικού Τμήματος κ. 
Σκεύο Ζεμπίλλα, η συμβολή του Α.Τ. Καλύμνου 
στην εκδήλωση των ευγενώ ν σκοπών του 
Ε.Ε.Σ., καθώς και η συμβολή του στην επίλυση

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Από τις Σχολές Αστυνομίας, όπου την 19-6- 

1995 εγένετο  για τη λήξη της περιόδου πα
ρουσιάσεις δημοτικών χορών απ' όλη την Ελ

λάδα, από τους μαθητές (παιδιά αστυνομικών) 
του τμήματος δημοτικών χορών της ΓΑ.Δ.Α.
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΡΑΤΕ & TAE-KWO-DO
Επιδείξεις Καράτε και ΤΑΕ - KWO - DO έγιναν 

στις 16-6-95 από τα παιδιά συναδέλφων του 

Σχολείου της ΓΑ.Δ.Α., ενόψει λήξης της περιό

δου. Οπως φάνηκε, οι γνώσεις που αποκόμι

σαν κατά τη φετινή περίοδο είναι σημαντικές.
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ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Στα πλαίσια ανανέωσης της παραδοσιακής 

φιλίας των δύο λαών, διεξήχθη φιλικός ποδο

σφαιρικός αγώνας στο Βελιγράδι, μεταξύ των 

Αστυνομιών Βελιγραδιού και ΓΑ.Δ. Θεσ/νίκης. 

Σκορ 3-2 υπέρ της Αστυνομίας Βελιγραδιού.

Αστυνομική Επιθεώρηση



Στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Μια φορά ακόμη οι αριθμοί 

μίλησαν και οι αριθμοί μιλούν 

με γλώσσα "ψυχρή": οι 
χρήσ τες ναρκω τικώ ν  
στην Ε.Ο.Κ. ανέρχονται 
με τους πιο επ ιεικείς υ
πολογισμούς σε ένα εκα
τομμύριο!

Ενα εκατομμύριο νέοι άν

θρωποι υποψήφιοι νεκροί. 

Δεν μας φθάνουν τα εκατομ

μύρια νεκρών κατ' έτος από 

τα αυτοκινητιστικά ατυχήμα

τα, καρδιοπάθειες, καρκίνο 

και Aids, έπρεπε ο αριθμός 

της φρίκης να μεγαλώσει και 

άλλο; Οσο, όμως, να διερω- 

τώμεθα, όσο και αν μας ε 

ντυπωσιάζουν -για λίγο- οι α

ριθμοί δεν παύει να είναι ένα 

γεγονός αναμφισβήτητο ότι 

και η χώρα μας δεν υστε
ρ ε ί καθόλου αφού οι 
χρήστες υπολογίζονται 
στους 1 50.000.

Αυτό είναι ένα από τα πρώ

τα εντυπω σιακό σ το ιχε ία  

των επιστημονικών ανακοι

νώσεων του Β' Πανελληνίου 

Συνεδρίου Μ ελέτης Εξαρτη- 

σιογόνων Ουσιών που διορ- 

γόνωσαν από κοινού η Ελλη
νική Εταιρεία Μελέτης Ε- 
ξαρτησιογόνων Ουσιών 
και το  Κέντρο Αναφοράς 
Ναρκωτικών, φορείς και οι 

δύο της πανεπιστημιακής 
κο ινότητας του Α ρ ιστοτέ- 
λειου Πανεπιστημίου Θεσ

σαλονίκης, μαζί με το Εργα
στήριο Φαρμακολογίας 
του Α.Π.Θ.

Πολλές μελέτες, έρευνες 

και επιστημονικές ανακοινώ

σεις, εντυπωσιακοί αριθμοί 

και στατιστικό στοιχεία έδω

σαν μια ολοκληρωμένη άπο

ψη του  προβλήματος. Συ

μπυκνωμένη μελέτη, έρευ 

να, πορίσματα και στοιχεία 

που θα μπορούσαν να δια

μορφώσουν άμεσα και εύκο

λα την αντιναρκωτική "πολι
τική" μιας χώρας αφού επι

στήμονες απ' όλο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν τις  έρευνες 

και τα  πορίσματα των Ελ

λήνων επιστημόνων.
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Στη μάχη κατά των ναρκωτικών
Μετά απ' αυτό το Συνέδριο, η επιστημονική 

κοινότητα του Αριστοτελείου με την πρωτο

βουλία της να ιδρύσει την Βαλκανική Εταιρεία 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών, πραγματοποιεί ένα 

σημαντικό βήμα ή μάλλον ένα άλμα στο χώρο 

της μελέτης των εξαρτησιογόνων ενώ αυτό

ματα εντόχθησαν στην ετα ιρεία  η Σερβία, η 

Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Τουρκία.

Τα Σκόπια δεν μετέχουν στην Εταιρεία διότι 

όχι μόνον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋ

ποθέσεις αλλά, όπως ανακοινώθηκε από τον 

Πρόεδρο του Συνεδρίου Καθηγητή της 
Φαρμακολογίας κ. Αθανάσιο Παραδέλλη, 
μετά από ενδελεχείς εργαστηριακές εξετά 

σ εις προκύπτει ότ ι το  25% της κινουμένης 

στην Ελλάδα ηρωίνης και κοκαΐνης προέρχεται 

από το κρατίδιο των Σκοπιών.

Η συνεδρία άρχισε με τον καθηγητή της Ια

τροδικαστικής κ. Δημήτρη Ψαρούλη και θέμα 
"Ιατροδικαστικά προβλήματα κατά την ε 
ξέταση χρηστών εξαρτησιογόνων ου
σιών", ενώ επεσήμανε ότι όλο και νεαρότερα 

άτομα κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ο κ. Ψα

ρούλης, με τους πλέον μετριοπαθείς υπο
λογισμούς "ανεβάζει" τον αριθμό των 
χρηστών στη χώρα μας στους 10Ο.ΟΟΟ.

Εδώ κατά τον κ. Παραδέλλη, και με δεδομένο 

το επίσημο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

ότι έχουμε ένα θάνατο ανό χίλιους χρήστες 

πρέπει ο αριθμός των χρηστών να είναι 
τουλάχιστον 149.000 αφού κατά το 1994 

είχαμε 149 δηλωμένους θανάτους από χρήση 

ναρκωτικών. Ούτως ή άλλως ο πραγματικός α

ριθμός είναι σαφώς μεγαλύτερος αφού είναι 

πασίγνωστο ότι πάρα πολλοί θάνατοι αποδίδο

νται σε διαφορετική αιτία, όπως πνευμονικό 
οίδημα ή τροχαία  δυστυχήματα, που στην 

πραγματικότητα όμως οφείλονται στη χρήση 
ναρκωτικών.

Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπι
στημίου Κρήτης ανακοίνωσε δια των κ.κ. Μιχα- 

λοδημητράκη και Σιάτιστα ότι κατόπιν ερεύνης 
τα θύματα των ναρκωτικών ανά την ελ
ληνική επικράτεια είναι κυρίως άνδρες 
μεταξύ 20 και 40 ετών που ανήκουν στις 
χαμηλότερες οικονομικές και κοινωνι
κές τάξεις. Καταλαβαίνει, λοιπόν, ο οποιοσ

δήποτε ότι αυτό είναι πρόβλημα των μεγάλων 
αστικών κέντρων που δυστυχώς θα μεγαλώ

νει συνεχώς αφού είναι σε απόλυτη συνάρτη

ση με άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως η α
νεργία, η εσωτερική μετανάστευση, η είσοδος 

λαθρομεταναστών κ.λπ.

Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε πολυετή έρευνα 

με προσωπικές συνεντεύξεις με χρήστες και 

ανακοίνωσε στο Συνέδριο τον κίνδυνο προ
σβολής των ιδίων των χρηστών από AIDS

αλλά και τον κίνδυνο διασποράς της νό
σου αφού η συντριπτική πλειοψηφία  
τους έχει “ελεύθερες" σεξουαλικές επα
φές χωρίς καμμία προφύλαξη ενώ το πο

σοστό των χρηστών στη Βόρειο Ελλάδα που 

πάσχει από AIDS φθάνει το 10,9% όπως ανα

κοίνωσε ο κ. Βασίλης Κιοσές.

Η έρευνα του Εργαστηρίου Υγιεινής έδωσε 
αρκετά εντυπωσιακά νούμερα όπως ότι το 
97,5% των χρηστών έχουν τακτική σε
ξουαλική επαφή παντός είδους δηλαδή 
με συντρόφους μόνιμους ή ευκαιρια
κούς, ομοφυλόφιλους, αμφ οτερόφι- 
λους και ετεροφυλόφιλους. Το 71,5%  
των ανδρών και το 62,5% των γυναικών 
δεν χρησιμοποιούν ποτέ προφυλακτικό.

Δυστυχώς υψηλέ ποσοστό οροθετικό- 
τητας στην ηπατίτιδα C παρουσιάζουν οι 
χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών στη 
Βόρεια Ελλάδα, αφού η σχετική έρευνα έδω

σε ποσοστό 40 έως 90% όπως ανέφερε στην 

εισήγησή της η κ. Καλλιόπη Μανδραβέλη.
Σ' ένα εκατομμύριο τουλάχιστον υπο

λογίζονται οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ενα δισεκατομμύριο δολλάρια 
κατ' ελάχιστον είναι ο ετήσιος "τζίρος" 
στη χώρα μας. Ενα τρις δολλάρια ο τ ζ ί
ρος των "εμπόρων" στην Ε.Ε. Οι χρήστες 
που προσεβλήθησαν από τον ιό του AIDS 
έφθασαν το 34% ενώ στις γυναίκες το 
ποσοστό ανέρχεται στο 54%.

Τα ναρκωτικά στις φυλακές κάνουν θραύση. 
Ο μέσος όρος των κρατουμένων που κά
νει χρήση είναι 35% για την Ευρώπη ενώ 
στις φυλακές της Στοκχόλμης το ποσο
στό είναι 60%. Αυτά είναι μερικά από τα στοι
χεία που έδωσε ο Καθηγητής (πρώην Πρύτα

νης) και Ευρωβουλευτής κ. Αντώνης Τρακατέλ- 
λης.

Είναι πράγματι αδύνατο να προσπαθήσει κα
νένας σε λίγες γραμμές να παρουσιάσει τον 

τεράστιο  όγκο εργασίας υψηλού επιπέδου, 
που πραγματοποίησαν τόσοι διακεκριμένοι ε 

πιστήμονες. Οι αριθμοί μπορούν να μιλούν μό
νοι τους. Τα περισσότερα μέχρι στιγμής στοι

χεία, προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο 

της Ιατρικής.

Συγκλονιστικά, όμως στοιχεία πολυετών ε 
ρευνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποκάλυ
ψ ε ο Καθηγητής της Κοινωνιολογίας του 

Α.Π.Θ. κ. Βασίλειος Γιούλτσης: το 61 % των 
χρηστών είναι παιδιά διαλυμένων οικο
γενειών, το 20% από οικογένειες με σο
βαρά προβλήματα συνοχής, το 1 2% από 
υπερπροστατευτικές οικογένειες και 
τέλος ένα 7% από οικογένειες χωρίς εμ
φανή προβλήματα. Α ντίσ το ιχ η  έρευνα  

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να

παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Από την έ 

ρευνα προέκυψε ότι το 52% των χρηστών 
είναι από διαλυμένες οικογένειες και το 
19% προέρχεται από υπερπροστατευτι
κές οικογένειες. Ο κ. Γ ιούλτσης τόνισε ότι "ο 
μεταπολεμικός αστισμός ευνόησε την α
νάπτυξη οικογενειών - "θερμοκήπιων" 
που είναι έξω από τις εμπειρίες, την πο- 
λυπλοκότητα την τραχύτητα και την προ
βληματική των σύγχρονων κοινωνιών".

Οι αριθμοί συνεχίζουν να "μιλούν την ψυχρή 

γλώσσα τους" σχετικά με τους χώρους που 

ξεκινά η πρώτη επαφή και χρήση εξαρτησιο- 

γόνων. Τελευταία στατιστικά δεδομένα ερευ

νών σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, 

Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία) δείχνουν 

σε ποσοστά το υ ς  χώ ρους τη ς  πρώτης 

χρήσης. Ετσι έχουμε 46% σε χώρους ψυχα
γωγίας (clubs, pubs, disco, bars), 27% 
χώροι εφηβικών εκδηλώσεων, 13% χώ
ροι παραθερισμού, 9% αθλητικά κέντρα 
και σχολικό περιβάλλον και 5% αναμορ
φωτήρια και φυλακές ανηλίκων.

Εμπεριστατωμένη και υψηλοτάτου επιπέ

δου ήταν η συζήτηση στρογγυλής τραηέζης 

που συντόνιζε ο καθηγητής της ψυχιατρικής 

τουΑ.Π.Θ. κ. Γεώργιος Καπρίνης, σχετικά μετά  

προγράμματα και τις τακτικές άλλων χω
ρών για τη μείωση της εξαρτήσεως και 
την περίφημη μεθαδδνη, με τη συμμετοχή 

διακεκριμένων και εξειδικευμένων επιστημό

νων όπως οι κ.κ. Χρήστος Ρογκότης, Γιάννης 
Διακογιάννης και Κλεάνθης Γρίβας.

Είναι γεγονός ότι το Β' Πανελλήνιο Συνέδριο 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών δεν στέφθηκε απλά 

από επιτυχία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά 

δημιούργησε βαθειές τομές στο "απόστημα" 

του φαινομένου της εξαρτήσεως, τάραξε τα 

νερά και αφύπνισε συνειδήσεις.

Η Εκκλησία παρούσα και μαχητική με το Μη

τροπολίτη Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλο, επί

τιμο μέλος τουΔιαβαλκανικού Αντιναρκωτικού 

Συνδέσμου, ο οποίος κατά την έναρξη του Συ

νεδρίου αναγορεύθηκε επίτιμο μέλος της Ελ

ληνικής Εταιρείας Εξαρτησιογόνων Ουσιών, ε 

νώ μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου με

τέφ ερ ε ο Μητροπολίτης Εφέσου κ.κ. Χρυσό
στομος.

Σημαντική χαρακτηρίστηκε η βοήθεια του Υ
πουργού Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνστα

ντίνου Τριαρίδη και του Γεν. Γραμματέα Νέας 
Γενιάς κ. Παν. Τσιλιγγαρίδη χωρίς την βοήθεια 

των οποίων -όπως τόνισε ο κ. Παραδέλλης- 

δεν θα ήταν εφικτή η πραγματοποίηση του Συ

νεδρίου αυτού. Ο

Ρεπορτάζ:

Αργυρής Γ. Ιυμεωνίδης, Πρόεδρος Δ ΙΑ .Σ.
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Μελετώντας το περιβάλλον

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
γνωστό σε όλους μας σαν Μουσείο Γουλανδρή, 

συμπλήρωσε τριάντα χρόνια λειτουργίας.
Στο διάστημα αυτό όχι μόνο καθιερώθηκε στη χώρα μας, 

αλλά είδε το κύρος του
να αποκτά πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια.

Ψυχή του Μουσείου, η Νίκη και ο Αγγελος Γουλανδρής, 
που το 1964 το ίδρυσαν με κύριο στόχο 

την "προώθηση των φυσικών επιστημών 
και την εκπαίδευση του ανθρώπου 

για τον σεβασμό στη φύση".

Την εποχή εκείνη, έννοιες όπως "ρύπανση, μόλυνση, νέφος, περι

βάλλον", δεν είχαν αρχίσει ακόμη να απασχολούν την κοινή γνώμη. Οι 

ιδρυτές του όμως και οι επιστήμονες συνεργάτες τους, διέγνωσαν 

τους κινδύνους που εγκυμονούσε η άναρχη και απρογραμμάτιστη ανά
πτυξη της χώρα μας και ξεκίνησαν μια προσπάθεια για την προστασία 

της φύσης. Η Νίκη Γουλανδρή χαρακτηριστικά θυμάται "πολλές είναι οι 

αναμνήσεις και οι εμπειρίες από μια εποχή που δεν υπήρχε συνείδηση 

ακόμη για κανένα πρόβλημα περιβάλλοντος, οδηγείτο όμως η χώρα 

στην ανάπτυξη".
Το Μουσείο εξελίχθηκε σαν το κυριότερο κέντρο έρευνας, εκπαί

δευσης και πληροφόρησης στη Βοτανική, τη Ζωολογία και τη Γεωλογία. 

Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια μας και με τα αντίστοιχα μεγάλα 

Μουσεία της Ευρώπης, ο ελληνικός φυτικός πλούτος έγινε αντικείμενο 

εντατικής μελέτης και ενδιαφέροντος. Για πρώτη φορά συγκρότησαν 
στη χώρα μας την πλήρη συλλογή και απογραφή του βοτανικού πλούτου 
της Ελλάδας. Εκατόν σαράντα πέντε νέα είδη φυτών άγνωστα μέχρι 

τότε στην επιστήμη ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια από τις έ 

ρευνες του. Εκτεταμένες ζωολογικές συλλογές (εντόμων, πουλιών, ερ

πετών] και συλλογές οστράκων και ορυκτών επιστημονικά ταξινομημέ

νων, αποτελούν ένα σύνολο εκατομμυρίων δειγμάτων, που καλύπτουν 

το φυσικό πλούτο της χώρας μας.
Κέντρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό, έχοντας επιδείξει παράλληλα 

μια τεράστια εκδοτική δραστηριότα, το Μουσείο Γουλανδρή είναι το 

μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας. Κοιτώντας απέξω το υπέρκομ- 

ψο κτίριο της οδού Λεβίδου, μόνο η πινακίδα του υπουργείου Πολιτι
σμού μαρτυρά ότι πρόκειται για Μουσείο και όχι για ένα ακόμη αναπα- 

λαιωμένο κτίριο, όπως δεκάδες άλλα στην περιοχή. Διασχίζοντας τη 

μεγάλη μαύρη καγκελόπορτα και τον καταπρόσινο περιποιημένο κήπο, 

ο επισκέπτης βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο άγνωστο, μαγευ

τικό. Σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών με απίθανα χρώματα, συλλογές 

εντόμων, πουλιών, πετρώματα, απολιθώματα....

Λίγο πιο μέσα, μακριά από τα βλέμματα των επισκεπτών βρίσκονται 

τα εργαστήρια. Γεωλόγοι, βιολόγοι, παλαιοντόγοι εργάζονται ηυρετω- 

δώς ερευνώντας θέματα που αφορούν την ελληνική φύση.

Το Μουσείο επισήμως άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το 1974. Από 

τότε μέχρι σήμερα, τρία εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν να θαυμά

σουν τα εκθέματα του Μουσείου, από τους οποίους το 70% είναι νέοι. 

Πρώτο αυτό εισήγαγε την εκπαίδευση στα ελληνικό μουσεία, με βιολό

γους και παιδαγωγούς, οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στους εκ

θεσιακούς του χώρους και τα εισήγαγε στη λειτουργία του φυτικού και 

ζωικού κόσμου και την αλληλεξάρτηση και ισορροπία του. Χαρακτηρι

στικά η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων αναφέρει ότι "τα παιδιά εντυπω

σιάζονται τρομερό από αυτό που βλέπουν και ακούν, και φεύγουν από 
'δω επιθυμώντας να κάνουν κάτι γι' αυτή τη φύση που κινδυνεύει. Δεν 
είναι λίγα τα παραδείγματα των παιδιών που έρχονται στο Μουσείο, 

βλέπουν ορισμένα πράγματα, ενημερώνονται και προσπαθούν στη συ

νέχεια να τα μεταδώσουν στους γονείς τους".

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  
Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
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Μελετώντας το περιβάλλον

Τον άνθρωπο που χωρίς πολύ σκέψη ανοίγει το παράθυρο του αυ

τοκινήτου του και πετά απέξω το αναμένο τσιγάρο, ή την "κυρία" που 

αποφασίζει ότι ο ευκολότερος τρόπος να ξεφορτωθεί τα σκουπίδια 

της, είναι να τα πετάξει στο δρόμο από το μπαλκόνι του σπιτιού της. 

Η αισιοδοξία πάντως των ανθρώπων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, 

ειδικό όσον αφορά τους νέους ανθρώπους είναι ενθαρρυντική.

"Οι Ελληνες έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται. Το θέμα οικολογία 
έχει γίνει λίγο της μόδας. Ομως 20, 30 ,40  χρόνια ενός συγκεκριμένου 

τρόπου ζωής, είναι δύσκολο να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. 

Η αδιαφορία για τον τόπο μας είναι πάντοτε ένα από τα κύρια χαρα

κτηριστικό μας. Δυστυχώς.. Εξ άλλου σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η 

οποία έχει άμεση ανάγκη να εκμεταλλευθεί στο έπαρκο τους φυσικούς 

της πόρους, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση μεταξύ της οικολογίας 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Η χώρα μας διαθέτει δρυμούς, υγρό- 

τοπους ευρωπαϊκής εάν όχι παγκόσμιας αξίας”, εξηγεί η κ. Γουλανδρά

“Σε μια χώρα τόσο μικρή, είναι προβληματικό τι πρέπει να προστα
τεύσουμε. Από την άλλη πλευρό, έχουμε ανάγκη από ανάπτυξη την ο

ποία όμως δεν έχουμε βάλει σε τροχιά, δεν έχουμε κάνει τις σωστές 

επιλογές. Οσον αφορά τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό οικο
νομικό πόρο για την Ελλάδα, κάθε χρόνο δεχόμαστε μεγάλο αριθμό του
ριστών, οι οποίοι ενώ δεν μας αποφέρουν ιδιαίτερο κέρδος, καταστρέ

φουν τη χώρα μας. Το ίδιο συμβαίνει στον τομέα της ανάπτυξης με την 
χωρίς μελέτη κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών μονάδων... Μια χώρα 

εύθραστη δεν αντέχει τόσο μεγάλες επεμβάσεις".

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  “ Γ A I A "
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερευνας και Εκπαίδευσης
Τιμώντας τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας επεκτείνει τη δράση του και αποκτά ένα σύγχρονο κέντρο πε

ριβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, το Κέντρο "ΓΑΙΑ". Θα προσφέ

ρει στους επισκέπτες του ταξίδια στο παρελθόν και στο μέλλον, δίνο

ντας έμφαση στα προβλήματα που προέκυψαν από την αλληλεπίδραση 
ανθρώπου και φύσης. Πρόκειται για ένα κτίριο-κόσμημα, που θα κατα

σκευαστεί δίπλα στο οίκημα του Μουσείου στην Κηφισιό. Ο προϋπολο

γισμός του ανέρχεται σε 5,2 δισ., από τα οποία το 80% έχουν εξασφα

λιστεί από το ταμείο Συνοχής και τα υπόλοιπα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η κ. Νίκη Γουλανδή τονίζει ότι: "μια επίσκεψη στο Κέντρο Γαία θα 

σημαίνει κάθαρση από την καθημερινότητα του κάθε επισκέπτη. Θα του 

εμπνέει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και ελπίδα για το μέλλον.

Το Κέντρο Γαία είναι η ιστορία ενός οράματος με πιθανότητες πραγ

ματοποίησης. Θα τοποθετεί τον επισκέπτη στον οικείο γεωγραφικό του 

χώρο, τον ιστορικό ελληνικό χώρο, αλλά και σε συνάρτηση με τον υ

πόλοιπο κόσμο της Μεσογείου, της Ευρώπης, της βιόσφαιρας. Εκεί θα 

γνωρίσει τη μακρό διαδρομή της ζωής και την εξελικτική πορεία του 
ανθρώπου από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα: τον άνθρωπο 
συλλέκτη, αγρότη, τον άνθρωπο της πρόσφατης βιομηχανικής εποχής 
και της σημερινής διαστημικής.

Σε όλη αυτή την πορεία ο άνθρωπος εξελίσσετο, οραματίζετο έναν 
καλύτερο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα εξαντλούσε και έφ θ ειρ ε  τον 
πλανήτη. Δια μέσου της πνευματικής και συναισθηματικής αυτής φόρ

τισης θα λειτουργήσει η σκέψη και η κρίση του επισκέπτη -κυρίως του 
παιδιού- και κάτι παραπάνω, κάτι πιο απλό: η συνείδησή του.

Οι πληροφορίες θα είναι γνώση και ψυχαγωγία, οι επισκέπτες θα 

αποκτούν συναρπαστικές εμπειρίες και θα συνειδητοποιούν τις 

ευθύνες τους για το μέλλον. Πάνω από όλα θέλουμε να προσεγγίσουμε 
τη νέα γενιά, αυτή που σε λίγα χρόνια θα κληθεί να λάβει αποφάσεις..."π

Παρουσίαση: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Η απήχηση του Μουσείου τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτε

ρικό είναι μεγάλη. Ενδεικτικό αναφέρουμε ότι το 1984 το Μουσείο 

τιμήθηκε ως το καλύτερο της Ευρώπης, τίτλος που περιποιεί ιδιαίτερη 

τιμή γι' αυτούς που αφιερώθηκαν σ' αυτό το επιστημονικό έργο!

Πολλά από τα ερευνητικό προγράμματα πραγματοποιούνται σε συ

νεργασία με την Ε.Ε., ενώ διοργανώνονται συνεχώς διαλέξεις και εκθέ

σεις σε πολλές χώρες του κόσμου με θέμα τον πλούτο της ελληνικής 

φύσης και τη δατήρηση του. Οι επιτελείς του Μουσείου είναι υπερήφα
νοι για το εκδοτικό τους έργο: στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από βιβλία για τα ελληνικό δόση, τους 

υγρότοπους, τα απειλούμενα είδη, τα πουλιά της Ελλάδας και τα είδη 

μανιταριών. Πέραν όμως από την αναγνώριση όλων εκείνων που ασχο

λούνται με το αντικείμενο, πόσο όλα αυτό αγγίζουν τον μέσο Ελληνα;
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Λαογραφία και Αστρονομίαι
Η Λ Ι Ο Σ Τ Α Ι Ι Α

Η παρακολούθηση χης συνεχούς μετατόπ ισης χου ήλιου, έ δ ε ιξ ε  όχι σε διάσχημα ενός έχους 

συμπληρώνει ένα κύκλο σχην ουράνια σφαίρα, που 6εν  ε ίνα ι παράλληλος προς χον ουράνιο ισημερινό αλλά λοξός, 
σχημαχίζονχας σε σχέση με χον ουράνιο ισημερ ινό μία γω νία  2 3  μο ιρώ ν και 2 7  πρώχων λεπχών χης μοίρας. 

Τέμνει 6ε χον ουράνιο ισημερινό σε δύο σημεία, χα οποία καλούνχαι ισημερινό σημεία 
και χα οποία βρίσκονχαι σε θ έσ ε ις  εκ δ ιαμέχρου ανχίθεχες. 

ϋ  κύκλος αυχός ονομάζεχαι εκλειπχικός και κάθε ένα από χα δύο αυχά σημεία καλείχαι ηλιοσχάσιο.
Καθένα από χα σημεία αυχά βρ ίσκεχα ι σε απόσταση 9 0  μοιρών από χις ισημερίες.

Η λέξη ηλιοσχάσιο σημαίνει ακόμη και χη σχιγμή καχά χην οποία ο ήλιος φθάνει σχη μέγισχη απόκλισή χου.

Το θερινό ηλιοστάσιο ορίζει την αρχή του καλοκαιριού και βρίσκεται 

έτσι σε ίση απόσταση από την εαρινή ισημερία και τη φθινοπωρινή. Το 

χειμερινό ηλιοστάσιο ορίζει την αρχή του χειμώνα, απέχει εξ  ίσου από 

την φθινοπωρινή και την εαρινή ισημερία. Εξ αιτίας της διαφοράς με

ταξύ του πολιτικού και του ηλιακού έτους, η ώρα και πολλές φορές και 

η ημέρα, δεν είναι οι ίδιες από χρόνο σε χρόνο.

Η λέξη "ηλιοστάσιο" ετυμολογείται εκ του "ήλιος" και "ίστημι" επειδή 

όταν ο ήλιος βρίσκεται στα ηλιοστάσια φαίνεται στάσιμος.
Το φαινόμενο αυτό το οποίο ο άνθρωπος το παρατήρησε από πολύ 

παλαιό, στάθηκε αφορμή να ηεριβληθεί με λατρευτικό μανδύα και να 

του δοθούν κάποιες υπερβατικές ιδιότητες, προκειμένου να εξασφα- 

λισθεί η καλή υγεία και η ευδαιμονία. Για τους σκοπούς αυτούς τε 

λούνταν οι πανάρχαιες εορτές του ηλιοστασίου. Κατάλοιπα αυτών των 

εορτών θεωρούνται τα σημερινά έθιμα που τελούνται κατά τις τροπές 

του ηλίου, δηλαδή το άναμα των πυρών που γίνεται την ημέρα της γέν

νησης του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και το οποίο έχει στενότατη 

συγγένεια με το πανόρχαιο ελληνικό έθιμο του Κλήδονα ΙΚληδών από 

το ρήμα κλέω= αγγέλω, φημίζω), που σημαίνει τον προφητικό οιωνό. 

Το έθιμο της μαντικής αυτής ιεροτελεστίας του Κλήδονα ζωντανεύει 

και σήμερα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, δίνοντας την ευκαρία 

στις αδημονούσες ανύπαντρες κόρες, να συντάξουν μέσα από ποικίλα 

σημάδια και ήχους, ένα πλήρες και όσο το δυνατόν πιό ακριβές πορ

τρέτο του μελλοντικού τους συζύγου.
Τις πρώτες αναφορές στον Κλήδονα και στις ηαγανιστικές φωτιές 

του θερινού ηλιοστασίου τις βρίσκουμε στην "Οδύσσεια" του Ομήρου, 

στην τραγωδία του Αισχύλου "Προμηθεύς", αλλά και στο Δευτερονόμιο 

της Παλαιός Διαθήκης.
Μια παροδική παρερμηνεία της λατρείας του θεού Ηλίου συναντάμε 

κατά το Μεσαίωνα, όπου επικρατούσε η άποψη ότι ο Κλήδονας και όλες 

οι συναφείς με αυτόν εκδηλώσεις, σχετίζονταν με επικλήσεις πονηρών 

δαιμόνων. Η αντίληψη αυτή συνδεόταν προφανώς με την τότε σημασία 

του ρήματος "κληδονίζομαι" (= καλώ τους νεκρούς), όπως το χρησιμο

ποιούσαν στη νεκρομαντεία.
Στο χειμερινό ηλιοστάσιο συμπίπτουν οι μεγάλες γιορτές της χρι

στιανοσύνης, δηλαδή της γεννήσεως, της περιτομής και της βαπτίσεως 

του Χριστού. Η θερινή γιορτή έχει πανηγυρικότερο χαρακτήρα, ενώ η 
χειμερινή είναι πολύ περιορισμένη. Κατά τη θερινή, ο λαός πιστεύει ότι 

ο ήλιος γυρίζει σαν τροχός, σα μύλος, και την ονομάζουν "λιτρόπι" (Μά

νη), "λουτρόπι" (Χίος). Οι φωτιές που ανάβονται αυτή την ημέρα στη Σά

μο λέγονται "αφανοΓ, στη Λέσβο "κάψαλα", στην Κύπρο "λαμπρακία" και 

αντίστοιχα ο άγιος καλείται φανιστής, λαμπαδιστής και λαμπροφόρος.

Οι φωτιές τ ' Αϊ Γιαννιού, όμως, δεν αποτελούν έθιμο διαδεδομένο 

μόνο στην εληνική επικράτεια. Εχουν πολύ ευρύτερη εξάπλωση που ε 

κτείνεται σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Β. Αφρικής, στη Ν. Αμε

ρική και στους Μωαμεθανούς. Στη Γερμανία ονομάζονται "φωτιές του 

ηλιοτροπίου".

Πολλά ακόμη είναι τα έθιμα που συναντώνται κατά την περίοδο των 

ηλιοστασίων: στη Χίο μετά το πέρας της Λειτουργίας τρώνε "οπώρες" 

στα αλώνια και "κουρδουβαλίζονται" μέχρι το βράδυ, πιστεύοντας ότι 

έτσι υποβοηθούν τον ήλιο να "στραφεί'. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης 

συνηθίζουν να κυλάνε αναμένους τροχούς ή να πετούν στον αέρα δί

σκους αναμένους στο σχήμα του ηλίου, μιμούμενοι την “πτώση του".
Κατά την ημέρα του Αγίου Ιωάννου συναντούμε διάφορες συνήθειες 

και δοξασίες που απορρέουν ακριβώς απ' τη μεγάλη σημασία που α

ποδίδεται στο χρονικό αυτό σημείο το οποίο θεωρείται σταθμός και 

αρχή νέου χρόνου. Ετσι, συνήθης είναι η παντός είδους μαντεία, όπως 

συμβαίνει και κατά τις χειμερινές τροπές. Σε πολλά μέρη πιστεύουν ότι 

τότε ανοίγει ο ουρανός και καθένας αποκτά ότι ζητήσει, ενώ σε άλλα 

μέρη την ημέρα αυτή περνούν τα σαράντα κύματα (Κάρυστος) ή αρχί
ζουν τα θερινά μπάνια, όπως στην Σινώπη, που με το χάραμα όλοι τρα

γουδώντας και χορεύοντας πηγαίνουν στην παραλία και εκε ί αφού δουν 

τη "στροφή" του ηλίου -όπως λένε- πέφτουν στη θάλασσα.

Και το χειμερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται με φωτιές οι οποίες όμως 

μόνο σε λίγες χώρες διατηρήθηκαν ως έθιμο μέχρι σήμερα, εν αντι- 

θέσει με το θερινό ηλιοστάσιο. Ανάβονται φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια 

του εορταστικού Δωδεκαημέρου ή μόνο τα Θεοφάνεια, για να διώξουν 

τους καλλικάτζαρους, κάνοντας καθαρμούς για τα δαιμόνια (Σιάτιστα, 

Βέλβενο, ΚαππαδοκίαΙ. Αλλά, κυρίως, η αρχαία γιορτή της φωτιάς του 
χειμερινού ηλιοστασίου, επέζησε σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω 

του εθίμου της διατηρήσεως στο τζάκι κατά το Δωδεκαήμερο αναμ
μένου δαυλού (Αλαγονία Μεσσηνίας), τον οποίο φοβούνται οι καλλικά- 

τζαροι και με το οποίο νομίζουν ότι τους καίουν. Η στάχτη αυτού του 

δαυλού σκορπίζεται στα αμπέλια και τους κήπους.

Στους άλλους λαούς της Ευρώπης είναι διαδεδομένη η συνήθεια του 

"δαυλού των Χριστουγέννων". Ο δαυλός αυτός διατηρείται και προφυ- 

λάσσει από κεραυνούς, χαλάζι αλλά και πυρκαγιά. Ισως, η μη επικράτηση 

των πυρών κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, να οφείλεται στην ψυχρότητα 

του κλίματος. Εξ άλλου, το καλοκαίρι είναι πιό εύκολο να βρεθούν τα 

ξερά ξύλα για τη φωτιά και είναι επιτακτικότερη η ανάγκη του καθαρμού 

από τα διάφορα μιάσματα λόγω των συχνών επιδημιών. Η μαντεία των 

χειμερινών τροπών γίνεται την παραμονή της πρώτης του έτους τότε 

που όλοι δοκιμάζουν την τύχη τους και αυτό είναι μια πολύ παλαιό 

συνήθεια.
Ως προς την έννοια των πυρών του ηλιοστασίου, υπάρχουν δύο δια

φορετικές απόψεις. Κατά την πρώτη άποψη, αυτές έχουν έννοια μα

γική. Ζητούν δηλαδή δια της μιμήσεως της πορείας του ηλίου να ενι- 

σχύσουν αυτόν κατά τις τροπές του ώστε να εξασφαλισθεί το φως 

και η θερμότης του υπέρ των ανθρώπων ζώων και φυτών, ενώ κατά 

τη δεύτερη άποψη ο σκοπός τους είναι μόνον καθαρτικός από τα διά

φορα δαιμονικά και μολύσματα του αέρα. □

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κων/τίνος Κούρος
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Διακοπές για όλους

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ι

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Οπως είναι γνωστό, ο Ε.Ο.Τ. εφαρμόζει προγράμματα κοινωνικού 

τουρισμού, με στόχο, την εξασφάλιση χαμηλών τιμών σε τουριστικά 

καταλύματα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πολλούς εργαζόμενους 

και μη, να γνωρίσουν την Ελλάδα. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται 

σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του Δημοσίου, κυρίως, τομέα που 
δεν καλύπτονται από την Εργατική Εστία.

Για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών συνεργάζονται διάφο

ρα ιδιωτικά ξενοδοχεία και κάμπιγκ σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, 
καθώς και όλα τα Ξενία του Ε.Ο.Τ.

Από τον Ε.Ο.Τ. υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για μεγαλύτερη συμμε

τοχή στα προγράμματα, ιδιοκτητών Ξενοδοχείων και κάμπιγκ, ιδιαίτερα 

σε ακριτικές, ορεινές και νησιώτικες περιοχές. Οι μονάδες αυτές πρέ

πει να διαθέτουν οπωσδήποτε εστιατόριο και να έχουν το ειδικό σήμα 
του Ε.Ο.Τ.

Με τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού, πέρα από τη δυνα
τότητα που δίνεται στους δικαιούχους και τις οικογένειές τους να κά

νουν φτηνές διακοπές επιτυγχάνεται και η ενίσχυση του εσωτερικού 
τουρισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους εκτός αιχμής.

Στους δικαιούχους προσφέρονται άριστες υπηρεσίες και σε καμία 
περίπτωση δεν θεωρούνται πελάτες Β' κατηγορίας.

Οι κατηγορίες και τα όρια των εισοδημάτων των δικαιούχων είναι:

- εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ολόκληρου του Δημόσιου τομέα (Υ
πουργεία και Ν.Π.ΔΛΙ

- πολύτεκνοι

- συνταξιούχοι αγρότες - αγρότισες

- ανάπηροι με το συνοδό τους και ανάπηροι πολέμου

- πολιτικοί πρόσφυγες, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης
- άνεργοι

- ομογενείς συνταξιούχοι του Ι.ΚΑ. και επαναπατρισθέντες συντα
ξιούχοι

- συνταξιούχοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

- συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι Τ.Ε.Β.Ε., ΤΑ.Ε., Τ.ΣΑ., Ο.Σ.Ε., ΕΛ.ΤΑ, Ο.Τ.Ε, 
ΝΑ.Τ., Ο.ΓΑ, ΟΛ.η., ΟΛ.Θ. κ.λπ.

Στους παραπάνω δικαιούχους, το ποσόν της φορολογικής δήλωσής 

τους (οικονομικού έτους 1993) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κατω
τέρω ποσά:

Μεμονωμένο άτομο: 2.500.000, παντρεμένοι - ένας μισθωτός: 

3.000.000, παντρεμένοι - δύο μισθωτοί 3.500.000 δρχ, συνταξιούχος 
μεμονωμένος: 1.800.000, συνταξιούχος με σύζυγο: 2.500.000.

Στους παραπάνω, με ένα παιδί, το ποσόν προσαυξάνεται κατά
300.000 δρχ.

Με δύο παιδιά: Μεμονωμένο άτομο: 3.100.000, παντρεμένοι - ένας 
μισθωτός: 3.600.000, παντρεμένοι δύο μισθωτοί 4.500.000 δρχ.

Με τρία παιδιά: Μεμονωμένο άτομο: 3.400.000, παντρεμένοι - έ 
νας μισθωτός: 3.900.000, παντρεμένοι - δύο μισθωτοί 5.000.000 δρχ.

Με τέσσερα παιδιά: Μεμονωμένο άτομο: 3.700.000 δρχ., παντρε
μένοι - ένας μισθωτός: 4.200.000, παντρεμένοι - δύο μισθωτοί
5.500.000 δρχ.

Για τα λοιπά ηροστατευόμενα μέλη (εκτός των τέκνωνΙ το αρχικό 
ποσό προσαυξάνεται κατά 100.000 δρχ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον 
Ε.Ο.Τ., Αμερικής 2 Αθήνα. □
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Επιστροφή στο σκλαβωμένο μου χωριό
του π. Χαραλάμπους Ιπ . Γιάγκου*

Μόνο και μόνο η Λέξη επιστροφή, πόσο στ' αλήθεια μου καίει το νου και την καρδιά!
Επιστροφή στο σκλαβωμένο μου χωριό: ένας φλογερός πόθος, ένα όνειρο, μια οπτασία, μια ανεξήγητη επιθυμία, 
μια ευχή, που πόσο θα ήθελα να γινόταν πραγματικότητα. Είκοσι χρόνια έχω να δω την αγαπημένη μου πατρίδα... 

Χριστέ και Παναγία μου, πολύ σας ικετεύω και σας προσκυνώ με όλη μου την καρδιά, 
γιατί εσείς μας βαστάτε στη μεγάλη μας ελπίδα.

Το γνωρίζεις το Τριμίθι; Πώς έχει αλλάξει! Πρώτα απ' όλα η ταμπέλα 

δεν γράφει ελληνικά. Κάτι γράφει, στα Τούρκικα οπωσδήποτε. Μήπως 

δεν είναι εδώ το χωριό μου; Οχι, αυτό είναι. Να οι γέρικες ελιές γύρω- 

γύρω, να οι αμυγδαλιές, οι χαρουπιές με τα πράσινα χαρούπια. Να οι 

κληματαριές, οι ροδιές, οι λεμονιές, οι συκιές, οι χρυσομηλιές, οι πουρ- 

νελιές, να και πιο πάνω τα ψηλά κυπαρίσσια και τα πεύκα. Να και οι 

ανθισμένες τριμιθιές... Αντικρίζοντας την πρώτη τριμιθιά, θυμάμαι την 

ιστορία που μας διηγήθηκε ο δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο για την 

ονομασία του χωριού μου. Οτι, δηλαδή, μία παράδοση λέγει ότι το χωριό 

ονομάστηκε Τριμίθι, από τις πολλές τριμιθιές που υπήρχαν.

Μα τι συμβαίνει και βλέπω ακόμα καμένα δένδρα, καμένα χωράφια; 

Οπωσδήποτε κάποια κακούργα χέρια, οι Τούρκοι κατακτητές, άναψαν 

φωτιές. Ομως, να! Περπατώντας, κάτι διακρίνω από μακριά. Ενας α

σπρόμαυρος τοίχος φαίνεται. Να είναι το πρώτο σπίτι του χωριού; Μπα, 

όχι. Είναι το εξωκλήσσι της Παναγίας του χωριού μας, της Παναγίας 

της "Χρυσοτριμιθιώτισσας". Πόσο το έχουν αλλάξει τα είκοσι χρόνια! 

Επάνω στα κεραμίδια φυτρωμένα τα χορτάρια περιμένουν λες κι αυτά 

το θεριστή να τα θερίσει και να τα ξεριζώσει. Κι ο Σταυρός πού είναι; 

Το βάρβαρο χέρι του κατακτητή τον έχει σπάσει και βρίσκεται ακόμα 

ο μισός πάνω στο καμπαναριό και ο άλλος μισός κάτω στο χορταρια

σμένο προαύλιο του εξωκκλησιού.

Και τα παράθυρα του ναού και η πόρτα, γιατί τόσο αμπαρωμένα; 
Λέτε να υπάρχουν οι άγιες εικόνες, τα μανουάλια, οι "σκάμνοΓ, όπως 
τα αφήσαμε και φύγαμε εκείνο το φοβερό και τρομερό πρωινό της 

20ης Ιουλίου 1974; Λες κι εκείνη την ημέρα της γιορτής του Προφήτη 

Ηλία, έρριχνε "πύρινη φωτιά" το άρμα του προφήτη από τον ουρανό! 

Την άγια εικόνα της παναγίας της Χρυσοτριμιθιώτισσας την έχω δει 

πρόσφυγα κι αυτή μέσα στην ίδια της πατρίδα. Κάποια ευλογημένα χέ

ρια προτίμησαν να τη μεταφέρουν μαζί τους, το πιο πολύτιμο πράγμα, 

για να την προφυλάξουν στην ελεύθερη περιοχή της Λευκωσίας. Οι άλ

λες, όμως, εικόνες που είναι; Αλλες θα έχουν συλληθεί, άλλες θα έχουν 

καεί κι άλλες μπορεί να βρίσκονται σε κάποια ξένη χώρα, σε κάποιο 

μουσείο ή σε κάποια ιδιωτική συλλογή.

Δεν τολμώ ν' ανοίξω την πόρτα. Φοβάμαι μήπως με δει κανένα κουρ

σεμένο μάτι. Σταυροκοπιέμαι μια φορά, προσκυνώ την Παναγία μου μέ

σα από την καρδιά μου κι ένας αναστεναγμός βγαίνει μέσα από τα βάθη 

της ψυχής μου. Ρίχνω μια ματιά στον ουρανό και βλέπω τον ήλιο να 

βιάζεται να δύσει. Προχωρώ βιαστικά περνώντας από το παλιό γεφύρι 

του δρόμου. Αρχίζω να δειλιάζω. Σκέφτομαι: κι αν συναντηθώ με κα

νένα Τούρκο στρατιώτη των "Μεχμετζίκ" τι θα κάνω; Τι θα με κάνει; Τι 

θα του πω; Πώς να του μιλήσω; Τούρκικα δεν γνωρίζω. Μού'ρχεται α

μέσως στη σκέψη "Αλλάχ", το όνομα του Θεού στα τούρκικα. Και "φό- 

σκελτι", γειά σου δηλαδή.

Σκέπτομαι, ακόμη, και κόβω ένα κλωνάρι ελιάς. Ενα κλωνάρι ελιάς 

ανθισμένο, σύμβολο ειρήνης. Θυμάμαι κι ένα τραγούδι που άκουσα πριν 

λίγο καιρό στην Ελλάδα, που τόσο μου άρεσε, γιατί έχει κάποια σπου

δαία σημασία:
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Η κατεχόμενη Κύπρος
“Ειρήνη, άσπρο περιστέρι/ οι άνθρωποι ποθούνε, 
ειρήνη, άσπρο περιστέρι/ οι άγιοι τ '  αγαπούνε".
Παίρνω την απόφαση, μόλις 6ω και συναντήσω κάποιον άνθρωπο, 

να ψηλώσω τα χέρια, κρατώντας το κλωνάρι της ελιάς και να πω ε 

τούτο το τραγούδι. Πιστεύω ότι όποιος και να με συναντήσει θα κατα

λάβει ότι είμαι άνθρωπος της ειρήνης και όχι του πολέμου. Οτι ήμουνα 

και είμαι κάτοικος του χωριού μου. Γεννήθηκα σ' αυτό το μικρό και ό

μορφο χωριό. Μεγάλωσα και ανατρόφηκα σ' αυτό, και δεν μπορεί κα

νένας να μου στερήσει το δικαίωμα να επιστρέφω.

Η αγωνία μου κορυφώνεται. Κάθε εκατό μέτρα περίπου, σταματάω 
για λίγο και συλλογίζομαι.

Αραγε το σπίτι μου θα το βρω όπως το άφησα πριν είκοσι χρόνια; 

Κι αν μέσα στο πατρικό μου σπίτι βρω άλλη οικογένεια; Αλλους ανθρώ

πους; Πώς θα τους συμπεριφερθώ; Θα αντέξω αυτές τις δύσκολες 
στιγμές; Οπωσδήποτε τον πατέρα μου και την αδελφή μου δε θα τους 

δω. ζέρω πολύ καλό ότι τους έχασα πολή γρήγορα μετά από τον πό

λεμο, μέσα στην πικρή προσφυγιό. Μια απλή ευχή κάνω μόνο: "ο Θεός 

μακαρίσει τους και να αναπαύει τις ψυχές τους". Συνεχίζω την οδοι

πορία μου και φθάνω στα πρώτα σπίτια του χωριού. Καμιά κίνηση. Μόνο 

τα τζιτζικια ακούονται. Και θυμάμαι, από μικρό παιδί, που έλεγαν οι πα
λιοί άνθρωποι του χωριού μου, ότι όταν υπάρχουν πολλά τζιτζικια θα 
έχει και πολλή σοδειά λαδιού!...

Προχωράω πιο πάνω και κοιτάζω δεξιά και αριστερά μήπως δω κα

μιά ψυχή. Κι όμως κανείς δεν παρουσιάζεται, ψυχή του Θεού δεν υ

πάρχει. Πλησιάζω στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Του 

σχολείου που έμαθα τα πρώτα μου γράμματα και γαλουχήθηκα στα ι

δανικά της πίστης και της πατρίδας μου. Απέναντι από το σχολείο, η 

μικρή μας εκκλησούλα του πολιούχου Αγίου τυ χωριού μου, του Αγίου 

Χαραλάμπους. Συγκίνηση με διακατέχει φοβερή. Αρχίζουν τα πόδια μου 

να τρέμουν, ο ιδρώτας από την οδοιπορία και τη μεγάλη αγωνία να μου
σκεύει το ράσο μου.

Δικαιολογημένα όλα αυτά. Γιατί; Μήπως κουράστηκα να περπατώ; Ο
χι, τόσο απ' όλα αυτά. Αλλά η άγια μορφή που παρουσιάζεται στην πόρ

τα της εκκλησίας του Αγιου Χαραλάμπους, μου δένει τη γλώσσα να μην 
μπορώ να μιλήσω. Ο γέροντας με τα κατάλευκα μακριά γένια και τα 

μαλλιά και με τα μαύρα ράσα και το γλυκό πρόσωπο, η όλη αιτία της 

φοβερής μου οπτασίας. "Ελα, παιδίμου, μέσα στην εκκλησία, να λε ι

τουργήσουμε μα ζ ί Εγώ λειτουργός, κι εσύ ψάλτης, και όλα θα πάνε 
καλά!"

Η χαρά μου απερίγραπτη. Θύμισες παλιές, των παιδικών μου χρόνων, 

στο ιερό ψαλτήρι του Ναού μας, μου έρχονται στο νου. Μια υπερκόσμια 
ευχαρίστηση με πλημμυρζει. Προχωράω μέσα στην εκκλησία και την 

ώρα που κάνω το σταυρό μου, ακούω τη γλυκειά φωνή του Αγιου Γέ
ροντα: "Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις 

εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος". Λύνεται αμέσως η γλώσσα μου και 

αντί να επαναλάβω κι εγώ το "Χριστός Ανέστη" ψάλλω αυθόρμητα: "Α- 

ναστήτω το χωριό και διακορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω- 
σαν απ' αυτού οι καταπατούντες αυτό!"

Κι ο άγιος γέροντας ακούοντας αυτό, γυρίζει και με κοιτάζει με τη 

γλυκειά του μορφή και μου λέγει τούτα τα λόγια: "Ναι, παιδίμου, καλά 

τον είπες το στίχο. Μόνο συνέχισε να πιστεύεις, να ελπίζεις στο Θεό 

και Θα το δώσει Αυτός, αυτό που ποθείς". Κι εγώ του αποκρίνομαι και 

του λέγω: "Ευχαριστώ, άγιε γέροντα, για την καλή σου συμβουλή και 
τον καλό σου λόγο".

Και ψάλλοντας, στη συνέχεια, "Αγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ η
μών", ο γέροντας με ευλόγησε, κλείνοντας την Ωραία Πύλη του Αγίου 

Βήματος, για να την ανοιζει και πάλι την ώρα που θα έλθει το ποθούμε- 

νο, το πλήρωμα του χρόνου για "το νόστιμον ήμαρ", την ημέρα της ε 

πιστροφής στο αγαπημένο και αξέχαστο χωριό μου. □

* Ο πρεσβύτερος π. Χαράλαμπος κατάγεται από το Τριμίθι Κυρη- 

νείας της Κύπρου και σήμερα είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Διστόμου Βοιωτίας. Οπως χαρακτηριστικά μας γράφει στο υ

στερόγραφο του συγκινητικού του διηγήματος: "Αν και έχουν περάσει 
είκοσι χρόνια στην προσφυγιά, δεν μπορώ να ξεχάσω το πατρικό μου 

σπίτι και το χωριό μου. Θα ζω πάντα με τη σκέψη και την ελπίδα της 
επιστροφής. Κι αυτό το κείμενο είναι ένα αυθόρμητο ξέσπασμα του 
μεγάλου και αβάσταχτου πόθου του νόστου!..."
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Η Αστυνομ ία  
σ το ν  Π τιραιά  

σ τ ις  αρχές 
το ν  α ιώ να  ρ

Από τη δόξα της αρχαιότητας ο Πειραιάς πε- 

ριόλθε στην αφόνεια για να χάσει εντελώς το 

όνομά του. Στα χρόνια της ΒενετοκρατΓας 

πλέον, με ελάχιστους κατοίκους, είναι γνω

στός σαν Porto di Draco ή Porto di Leone από το 

γνωστό μαρμάρινο λιοντάρι, που σ το λ ίζε ι 
σήμερα στην είσοδο του βενετσιάνικου ναυ

στάθμου. Οι Τούρκοι διώχθηκαν από ε κ ε ί τη 
νύκτα της 24/25 Ιανουαρίου 1827 μετά από 

σφοδρό βομβαρδισμό του τελευταίου κατα

φυγίου τους, της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνα, 

από την "Καρτερία", το πρώτο ατμήρες σκά

φος της επανάστασης.

Η εκκένωση της Αττικής από τους Τούρκους 

έδωσε νέα ζωή στον Πειραιά, ενώ μετά τη με

ταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα ανα

κηρύχθηκε Δήμος, αν και δεν ε ίχε τον απαι- 

τούμενο πληθυσμό, ως επίνειοτης πρώτης πό

λης του κράτους. Οι πρώτοι οικιστές του ανα- 

γεννώμενου Πειραιά ήσαν Υδραίοι ναυτικοί, 

Χιώτες πρόσφυγες, Κυνουριείς, κ.ά. Γρήγορα 

όμως χάρη στη θέση του αλλά στη δραστηριό

τητα των πρώτων Δημάρχων του άρχισε να α
ναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, εξελισσό

μενος σε ναυτιλιακό, εμπορικό αλλά και βιομη

χανικό κέντρο.
Το 1869 συνδέθηκε σιδηροδρομικά με την 

Αθήνα με αφετηρία στον Πειραιά τη γνωστή α

πό τα λαϊκά άσματα των αρχών του αιώνα “τη 
γούβα του Βάβουλα". Προς το  τέλος του ΙΘ' 

αιώνα ο Πειραιάς αρχίζει να αλλάζει όψη. Η ί
δρυση εκε ί Υποκαταστήματος της Τράπεζας 

Αθηνών έδωσε νέα ώθηση στις συναλλαγές. 

Παράλληλα ιδρύθηκαν μεγάλοι ελληνικοί και 

ξένοι εμπορικοί και εισαγωγικοί οίκοι και βιο

μηχανικές επιχειρήσεις, ενώ τα μεγάλα μηχα
νουργεία των John Mac Dual και Βασιλειάδη έ 

δωσαν ένα νέο τόνο στη ζωή της πόλης. Ο Πει
ραιάς όμως δέχθηκε κατά καιρούς μεγάλες 

και μάζες προσφύγων, όπως Κρητικών κατά 
την επανάσταση του Τ866 Ιοι οποίοι εγκατα

στάθηκαν σ τις πλαγιές της Καστέλλας δη
μιουργώντας τον οικισμό "Κρητικά") και των Ελ

λήνων της Μικρασιατικής καταστροφής, οι ο

ποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κοκκινιά, τη Δρα

πετσώνα και το Κερατσίνι. Μεγάλο όμως μέ

ρος τους ε ίχε εγκατασταθεί στην πλατεία Κα- 

ραϊσκάκη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήμα-
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τα υγιεινής στην πόλη. Ο πληθυσμός του Πει

ραιά παρουσίασε μια συνεχή αύξηση, η οποία 

όμως κορυφώθηκε τις τις πρώτες δεκαετίες 

του Κ' αιώνα, δημιουργώντας όμως και ανάλο

γα προβλήματα στους τομείς της τάξης και 

της ασφάλειας. Έτσι έχουμε 600 κ. το 1834,

6.000 το 1854,10.936 το 1870,30.500 το 1882, 

50.200 το 1896, 73.579 το 1907 131.170, το 

1920 και 251.659 το 1928.

Η αύξηση της κίνησης του λιμανιού και η ανε

πάρκεια της παραλίας να δεχθεί τον όγκο των 
μεταφερομένων εμπορευμάτων προκάλεσε 

το ενδιαφέρον της πολιτείας, αρχής γενομέ- 

νης από τον αναμορφωτή της χώρας Χαρίλαο 

Τρικούπη. Διατυπώθηκαν πολλές προτάσεις 

και μεγαλεπήβολα αλλά δαπανηρότατα σχέ

δια. Ένα από αυτά ήταν η δημιουργία ημικυ- 
κλικής διώρυγας 8 χιλιομέτρων που θα άρχιζε 

από το Νέο Φάληρο, θα περνούσε από τα Καμί

νια για να φθάσει τελικά στο λιμάνι των "Αλών”, 

έξω δηλαδή από το σημερινό σταθμό των Η- 

ΣΑΠ. Σταθμός όμως για τον Πειραιά υπήρξε το 

έτος 1924, όταν έγιναν τα εγκαίνια των μεγά

λων έργων στο λιμάνι της πόλης από γαλλικό ό
μιλο.

Ο Πειραιάς, μια πόλη λιμάνι, από τα σημαντι

κότερα της Μεσογείου, ήταν φυσικό να πα

ρουσιάσει υψηλούς δείκτες εγκληματικότη

τας ήδη από τα πρώτα χρόνια της αναγέν

νησής του, οπωσδήποτε όμως από τα χρόνια 

του Κριμαϊκού πολέμου και μετά. Έτσι, παράλ

ληλα με τον πλούτο και τη δημιουργία μιας 

δραστήριας αστικής τάξης, συμβάδιζε η εξα

θλίωση στο λιμάνι και τις φτωχογειτονιές (σω

ματεμπορία, πορνεία, χαρτοπαιξία, ναρκωτικά, 

απάτες, κλοπές κ.λπ.|.
Η πρώτη Αστυνομία, Δημοτική, ιδρύθηκε το 

1835 από το δραστήριο πρώτο Δήμαρχο της 

πόλης Κυριάκο Σερφιώτη και λειτούργησε μέ

χρι το 1849, οπότε ιδρύθηκε ηΔιοικητική Αστυ

νομία Αθηνών και Πειραιά, κρατική αστυνομία 

υπό το Υπ. Εσωτερικών. Η νέα Αστυνομία ίδρυ
σε στον Πειραιά έναΑστυνομικόΤμήμα με 1 Υ- 

παστυνόμο και λ ίγους αστυνομ ικούς 

κλητήρες. Παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία 

στον Πειραιά περιήλθε στα χέρια του κράτους, 

τα πράγματα ελάχιστα βελτιώθηκαν και αυτό 

μετά τη μεταρρύθμιση της Διοικητής Αστυνο-
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μίας το 1893 στα πλαίσια της εισαγωγής του 

συστήματος της Στρατιωτικής Αστυνομίας.

Το 1906 με το Νόμο ΓΡΞΕ' η Χωροφυλακή α

νέλαβε και την άσκηση της αστυνομίας σε ολό

κληρη τη χώρα. Στον Πειραιά ιδρύθηκε Αστυ

νομική Υποδιεύθυνση με 4 Αστυνομικά Τμήμα- 

τα υπαγόμενη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ατ

τικής. To A' Τμήμα περιλάμβανε το νότιο μέρος 

της πόλης ως τη θάλασσα, το Β' το κέντρο, το 

Γ  το βόρειο μέρος και το Δ' το ανατολικό μέ

ρος με την Καστέλλα και το Νέο Φάληρο.1 Λίγο 

αργότερα ιδρύθηκε στον Πειραιά, όπως είχε 

ήδη γίνει στην Αθήνα, και Τ μήμα Καταδίωξης, Υ

πηρεσία ανάλογη με τις σημερινές Υπηρεσίες 

Ασφαλείας. Την 1.10.1906 άρχισε να λειτουρ

γε ί η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Πειραιά, στην 

οποία τοποθετήθηκαν: Διευθυντής ο Μοίραρ

χος Νεοκλής Σχίζας και Διοικητές Τμημάτων οι 

Υπομοίραρχος Γ. Τσολάκος του Α', Ανθυπομοί

ραρχος Δημ. Γκίκας του Β', Ανθυπομοίρχος 

Κων. Παπακωνσταντίνου στο Γ' και Υπομοίραρ

χος Ζήσιμος ΣαραβέλαςστοΔ'. Αργότερα στο 

Τμήμα Καταδίωξης θα τοποθετηθεί ο Ανθυπο

μοίραρχος και μετέπειτα Αρχηγός Χωροφυ
λακής I I934 -19411 Δρόσος Δροσόπουλος. Α

πό το Σεπτέμβριο του 1911 λειτούργησε ε ι

δική Αστυνομική Υπηρεσία στο λιμάνι, η οποία 

κατέγραφε τους κινουμένους ατμοπλοϊκώς 

και ασκούσε έλεγχο  επ ί προσώπων, απο
σκευών και εμπορευμάτων, αφού η πόλη είχε 

μεταβληθεί σε καταφύγιο διεθνών κακοποιών. 

Από πλευράς οπλιτικής δύναμης στον Πειραιά 

τοποθετήθηκαν 15 Υπαξιωματικοί και 243 Χω
ροφύλακες έναντι 74 Υπαξιωματικών και 526 

Χωροφυλάκων της Αθήνας.2

Η κατάσταση στην πόλη ήταν απελπιστική. Ο 
χρονογράφος τότε, Σπύρος Μελάς, εναποθέ- 

των τις  ελπίδες του στο νέο θεσμό έγραφε 
μεταξύ άλλων:3 Ή  γρηάμαστρωπός συναλ

λαγή, με τα απαίσια μπιλιετάκια της, εδημιοόρ- 
γησεν αυτόν το αστυνομικόν τραγέλαφον του 

παρελθόντος. Εις την θέσιν του γραφείου του 
Αστυνόμου Πειραιώς είχε τοποθετηθεί, μετα- 

φερθείσα από τα χασισοποτεία, σαν το αρμό- 

ζον αστυνομικόν σύμβολον, η τζίκα των χασι

σοποτών και τα γραφεία της Αστυνομίας είχαν 

μετα φ ερθή  ε ις  τα καφεσαντάν το υ Μ ετζε -  

λιώτη, όπου τ ' αστυνομικά όργανα, ξεκοόρδι-
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στα και παραπαίοντα, έδιναν την νυκτερινήν α

ναφοράν των. Και ε κ ε ί όπου η ισχύς των νόμων 

έπρεπε ναεμφανίζηται, έστω  και με τον βούρ

δουλα εις το χέρι, εκυκλοφορούσεν ο βρωμε

ρός φαρμπαλάς της πρώτης ιεροδούλου του 

δρόμου. Η κάμα επεριδιάβαζεν ελεύθερα μ έ 

ρα μεσημέρι ε ις  κάθε κέντρον και το κεφάλι 

των πολιτών, των εντίμων και ησύχων, έπρεπε 

να ζητήση την όδειάν της για να στέκη κολλη-

ταντήσει απέραντος οίκος ανοχής... Εκείνο ό

μως που δεν Θα κρυφθή είναι το τρίκλισμα του 

Αστυνόμου:* μεθυσμένου και μπερδευομένου 

στο σπαθί του, τα μέγαρα μερικών κατωτέρω  
αστυνομικών βαθμοφόρων, κτισμένα μ ε  τα λ ε 

πτά που πήραν πωλούντες τον όρκον των και 

την συνείδησίν των, συνεταιριζόμενοι και συν- 

Θηκολούντες...".

Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις του Δρόσου 

Δροσόπουλου5, που σαν Ανθυπομοίρχος υπη

ρέτησε αρχικά ως Διοικητής του Α ' Αστυν. 

Τμήματος "...εις το οποίον υπήγετο όλη η Πει- 

ραϊκήχερσόνησος, ήτις απετέλει το μεγάλο 

λημέρι παντός είδους κακοποιών, ε ις ο υπήγε

το επίσης το Τελωνείον, η εκφόρτωσις των 
γαιανθρακοφορτίωνκ.λπ."0 ίδ ιος αξιωματι

κός στη συνέχεια τοποθετήθηκε Διοικητής 
του Τμήματος Καταδίωξης, του οποίου μας 

διασώζει τη λειτουργία: “Εντούτοις η δύναμις 

του Τμήματος Καταδιώξεως", γράφει, "ανήρ- 

χ ετο  εν όλω εις δέκα άνδρας. Εις Ενωμοτάρ

χης και ε ις  Χω ροφύλαξ γραφεύς, δύο Χω

ροφύλακες της επιδόσεως διαφόρων εγγρά

φων, τρ ε ις  Χω ροφύλακες επ ί της εκ τελ έ -  
σεως ποινικών δικογράφων και ενταλμάτων 
προσωπικής κρατήσεως και τρεις Χωροφύλα

κες διά την υπηρεσίαν της ειδικής ασφαλείας, 
ήτοι διά την αναζήτησιν,ανεύρευσινκαι σύλλη- 

ψιν των παντός είδους αγνώστων κακοποιών, 

κλεπτών, διαρρηκτών κ.λπ. και την πρόληψιν α

δικημάτων της αρμοδιότητός των...'.

Η προσωρινή βελτίωση της κατάστασης 

στην πόλη από το νέο αστυνομικό σύστημα δεν 

επρόκειτο να διαρκέσει. Οι Βαλκανικοί πόλε

μοι, ο Α' Παγκόσμιος, η προσωρινή κατάληψη 

του Πειραιά από τους Συμμάχους, ο εθνικός 

Διχασμός, η επέκταση της χώρας στην Ανατο

λική Θράκη και η Μικρασιατική εκστρατεία α

πομύζησαν τις  δυνάμεις της Χωροφυλακής, 

κυρίως αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, και

μίας. Σε όλη αυτή τη βεβαρυμένη κατάσταση 

ήλθαν να προστεθούν και οι χιλιάδες πρόσφυ

γες της Ιωνικής γης, τροφοδοτώντας με τη 

φτώχεια τους τη γενικότερη εξαθλίωση, ό

ντας εύκολα θύματα των λογής - λογής κακο
ποιών.

Μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση βρέθηκε 
το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, όταν την27η 

Μαίου 1923 εκαλείτο να αναλόβει την αστυνό

μευση της πόλης. Η τελετή εγκατάστασης έγι

νε στις 10.30' το πρωί σε ειδική τελετή στονΤι- 

τόνειο κήπο6, στην οποία παρέστη ο Υπ. Εσω

τερικών Γ. Παπανδρέου, ο Δήμαρχος της πό

λης, ο ιδρυτής και πρώτος Αρχηγός του Σώμα

τος Sir Frederik Halliday, ο προηγούμενος, επί 

Χωροφυλακής, Αστυνομικός Διευθυντής Πει

ραιά Ταγματάρχης Μερεντίτης, κ,ό. Τον αγια
σμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κρήτης Καλλίνι

κος και μετά τις σχετικές προσφωνήσεις ακο

λούθησε παρέλαση των ανδρών του Σώματος 

στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη 

συνέχεια ο Διοικητής της απερχομένης Χωρο

φυλακής παρέδωσε την πόλη στον πρώτο Α

στυνομικό της Διευθυντή (επι'ΑΠ) Ιωάννη Καλυ- 
βίτη. Τριακόσιοι περίπου αστυνομικοί υπάλλη

λοι επάνδρωσαν τις Αστυνομικές Υπηρεσίας 

της πόλης. Στο Α' Αστυν. Τμήμα τοποθετήθηκε 
Διοικητής ο Αστυνόμος Γεώργιος Κιόλας, στο 

Β' ο Αστυνόμος Γεώργιος Πηρουνάκης, στο Γ' 
ο Αστυνόμος Εμμανουήλ Σπανάκης, στον Α

στυν. Σταθμό Καστέλλας (μετέπειτα Δ' Α.Τ.) ο

Υπαστυνόμος Αλέξανδρος Φούφας, ενώ στο 

Τμήμα Γενικής Ασφάλειας ο Αστυνόμος Πανα
γιώτης Καλκάνης.7

Η νέα Αστυνομία έγινε ενθουσιωδώς δεκτή 
στην πόλη και το έργο της δεν άργησε να φα- 

νεί.8 Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Καλυ- 
βίτη υπήρξε και η άμεση μεταφορά των προ

σφύγων από την πλατεία Καραϊσκάκη στην 

Κοκκινιό, η καθαριότητα, η ευταξία και η εξά-

Μόιο του 1923 άρχιζε ένας χωρίς διακοπή α

γώνας εναντίον του εγκλήματος στο πρώτο λι

μάνι της χώρας, ένας αγώνας που συνεχίσθη- 

κε αμείλικτος ως τις μέρες μας. □
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8 Λεπτομέρειες για την υποδοχή της Αστυνο
μίας Πόλεων στον Πειραιά βλέπετε Χαραλά- 
μπους Σταμάτη, Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 
1921 - 1971, Αθήναι 1971, σσ. 141 επόμ. και "Η Α
στυνομία Πόλεων εις τον Πειραιά", Αστυνομικά 
Χρονικά, τχ. 241 - 245 C1963) και 504 - 505 (1978), 
και Νικολάου Κατραμπασά, Η Αστυνομία Πό
λεων, Αθήναι 1948, σσ. 33 επόμ.

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Α' Κων. Δανούσης

μένο στους ώμους... Όλος ο Πειραιάς έχει κα- στον Πειραιά δεν υπήρχε παρά σκιά Αστυνο- λειψη κάθε είδους εγκληματικότητας. Έτσι το

Ο έρημος και ακατοίκη

τος Πειραιάς της Καπο- 

διστριακής και της Οθω

νικής περιόδου Ιπίνακας 

του Krazeisen, 18271, α

ποκτά γρήγορα ιδιαίτερη 

κίνηση και μεταβάλλεται 

σε αξιόλογο οικονομικό 

κέντρο. Σ τις  αρχές του 

αιώνα ε ξ ε λ ίσ σ ε τα ι σε 
ένα από τα σημαντικότε

ρα λ ιμά ν ια  της Μ εσ ο 

γείου, μ ε  παρεπόμενο  

τους υψηλούς δ ε ίκ τες  

της εγκληματικό τη τας  

ήδη από τα πρώτα χρόνια 
της αναγέννησής του.
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Επαγγελματικός προσανατολισμός

Γ e ω η ό ν ο ς
Ο γεωπόνος σχεδιάζει, καταρτίζει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής ανάπτυζης, 

που στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.

Φύση και συνθήκες εργασίας
Ως τεχνικός σύμβουλος των αγροτών, εφόσον εργάζεται σε γεωρ

γικές υπηρεσίες, καθοδηγεί το γεωργό για το είδος, την έκταση και 

τον τρόπο καλλιέργειας που ταιριάζει για κάθε περίπτωση, ανάλογα δη

λαδή με την περιοχή και τις απαιτήσεις της γεωργικής οικονομίας.

Προλαβαίνει ή διαπιστώνει τις διάφορες ασθένειες που προσβάλ

λουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας. Επι

σκέπτεται μαζί με το γεωργό τα χωράφια, τους κήπους, τα αμπέλια 

και τα δενδροπερίβολα, για να υποδείξει τον τρόπο εφαρμογής των 

σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων καλλιέργειας, για να προτείνει μέ

τρα και μεθόδους για τη συγκομιδή, την αποθήκευση, τη διατήρηση και 

τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων.

Προτείνει την εισαγωγή νέων βελτιωμένων ποικιλιών καλλιεργειών, 

όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος, η έκταση της γης, οι δυνατότητες 

και οι προοπτικές οικονομικής εκμετάλλευσης ευνοούν αυτή τη λύση. 

Δίνει οδηγίες για την οργάνωση, διαχείριση κ,λπ. των γεωργικών εκμε

ταλλεύσεων και των γεωργικών συνεταιρισμών.

Συχνά διευθύνει ο ίδιος πρότυπες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Συμ

βουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή 

των αγροτικών ζώων
Οταν εργάζεται σε ιδρύματα γεωργικής έρευνας, κάνει επιστημονι

κές έρευνες στις αγροτοκαλλιέργειες και εφαρμόζει νέες βελτιωμέ

νες μεθόδους για την αύξηση της απόδοσης και τη βελτίωση της ποιό

τητας στην παραγωγή.

Κάνει πειράματα για τη βελτίωση των ποικιλιών των φυτών, στην 

προσαρμοστικότητά τους σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες, την 

ανθεκτικότητά τους στις ασθένειες, την αντίδρασή τους στη λίπανση, 

τα φυτοφάρμακα κ.λπ.
Ερευνά και αναζητεί νέες πηγές ενέργειας για τη χρήση στη γεωρ

γία Ιβιοαέριο, ηλιακή ενέργεια κ.λπ.). Μελετά την εισαγωγή της νεότε

ρης τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής επιχείρησης.

Συμμετέχει σε επιτροπές προστασίας περιβάλλοντος, χωροταξικού 
προγραμματισμού, αξιοποίησης αγροτικών περιοχών κ.λπ.

Μερικοί από τους κλάδους της Γεωπονίας που μπορεί να ειδικευτεί 

ο γεωπόνος είναι:

* Γεωργία και βελτίωση φυτών

* Οπωροκηπευτικά

* Αμπελουργία

* Προστασία φυτών

* Γεωργική Χημεία

* Ζωοτεχνία και διατροφή αγροτικών ζώων

* Γεωργικές βιομηχανίες και τεχνολογία τροφίμων

* Εγγειοβελτιωτικά έργα και γεωργική μηχανή

* Γεωργική οικονομία

Προσόντα
Ο γεωπόνος πρέπει οπωσδήποτε να αγαπάει τη φύση και την αγρο

τική ζωή, να έχει απλότητα και κατανόηση για τα προβλήματα του α

γρότη, πειθώ και υπομονή για να καταφέρνει να αλλάζει τις παραδο
σιακές και συντηρητικές του απόψεις. Δεν είναι απαραίτητη η αρτιμέ- 

λεια, όμως, για να αντέχει στις καιρικές συνθήκες στις οποίες συνήθως 
εκτίθεται, πρέπει να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Εκπαίδευση
Για να γίνει κανείς γεωπόνος μπορεί να φοιτήσει στο Γεωργικό Πα

νεπιστήμιο Αθήνας (πρώην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών), στο Γεω

πονικό Τμήμα Φυτικής και ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσ

σαλίας και στο Τμήμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα αυτά πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυ

κείου και να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα γενικής αξιολόγη

σης της Α' Δέσμης. Η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα και περιλαμ

βάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση καθώς και πρακτική 

εξάσκηση.

Στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθήνας λειτουργεί μεταπτυχιακό τμήμα 

στη Γαλακτοκομία, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων.

Στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν 

τα εξής μεταπτυχιακά τμήματα:

* Γενετικής, βελτιώσεως φυτών και γεωργίας
* Ζωοτεχνίας και διατροφής αγροτικών ζώων

* Εγγείων βελτιώσεων.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξε- 

τασθούν με επιτυχία σε μία ξένη γλώσσα και να έχουν επιτύχει υψηλή 

βαθμολογία στις βασικές γεωπονικές τους σπουδές.

Τομείς απασχόλησης
Ο γεωπόνος μπορεί ν' απασχοληθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, στην 

Αγροτική Τράπεζα, στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο Υπουργείο Ε

θνικής Οικονομίας, σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, στην Κε

ντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων ΙΚ.ΥΔ.Ε.Π.Ι, σε γεωρ

γικές βιομηχανίες, σε βιομηχανίες ή εταιρείες γεωργικών φαρμάκων, 
στους Οργανισμούς Καπνού, Βάμβακος κ.ά., στις βιομηχανίες ζάχαρης, 

στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.ΓΑ.Ι, τη Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού ΙΔ.Ε.Η.Ι, στην εκπαίδευση ως γεωργικός σύμβουλος σε 

πρεσβείες του εξωτερικού, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους Κοινό

τητες κ.λπ.).

Επίσης μπορεί να εργαστεί σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή 
ζωικής παραγωγής (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, αγροκτήματα 

κ.λπ.), σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων, σε 
εταιρείες εκτέλεσης ψεκασμών και απολυμάνσεων.

Εκτός από την απασχόλησή του στις παραπάνω υπηρεσίες, μπορεί 

να έχει ιδιωτική επιχείρηση, διατηρώντας γεωτεχνικό γραφείο μελε

τών, φυτώρια (δενδροκομικά, ανθοκομική κ.λπ.), ζωοτεχνικές μονάδες 

πάχυνσης και αναπαραγωγής ζώων, εργαστήρια αναλύσεων (οινολογικά, 

εδαφολογικά, ανάλυσης ζωοτροφών κ.λπ.), καταστήματα γεωργικών 

φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί:

* Ως μελετητής έργων αρμόδιότητάς του

* Ως επιβλέπων

* Ως πραγματογνώμονας, εκτιμητής και σύμβουλος

* Ως κατασκευαστής έργων πρασίνου κ.λπ.

Τέλος υπάρχουν δυνατότητες για τους Έλληνες γεωπόνους να α- 
ξιοποιηθούν και να σταδιοδρομήσουν σε Διεθνείς Οργανισμούς (Διε

θνής Οργανισμός Τροφίμων (FAO.), Ευρωπαϊκή Ενωση (E.U.), OECD, UN

ESCO) και σε αναπτυσσόμενες χώρες. □
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Μ ό ν ιμ ε ς  ΣτήΑες

EX I NO ΚΟΚΚΙΑΣΗ

Μιο nepacrirceon  
που | ΐ θ 9 τ ί ζ « ι  την E U d d e

του Αστυκτηνίατρου Αστυν. Δ /ντή  Δημ. Υπερήφανου ...απαντουν
Οπως αναφέρθηκε στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδατιδώσεως - Ε- 

χινοκοκκιάσεως που έγινε στην Αθήνα, Π χώρα μας κατέχει την τρίτη 
θέση σε παγκόσμια κλίμακα προσβολής του ανθρώπου από τη νόσο

ΑΝΘΡΩΠΟ - ΖΩΟΝΟΣΟΙ είναι νοσήματα τα οποία ο άνθρωπος με

ταδίδει στα ζώα. ΖΩΟΝΟΣΟΙ είναι ορισμένα νοσήματα των ζώων, ο- 

φειλόμενα σε βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα, πο μεταδίδονται 

στον άνθρωπο δι' επαφής με ασθενή ζώα, ή δια χειρισμού, ή κατανά

λωσης τροφίμων, που προέρχονται από τα ασθενή αυτά ζώα.

ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
Η ταινία εχινοκόκκου είναι παράσιτο του εντέρου του σκύλου, των 

αγρίων σαρκοφάγων ζώων και σπανίως του γάτου. Αυτή η ταινία μικρών 

διαστάσεων 13-6 mm) ζε ι στο λεπτό έντερο των φορέων συχνά σε 

μεγάλο αριθμό. Η διάρκεια παραμονής της στον πεπτικό σωλήνα, κυ

μαίνεται μεταξύ 5 και 6 μηνών, και συνήθως η νόσος περνά κλινικά α

παρατήρητη ή προκαλεί γενικά συμπτώματα διαρροϊκής εντερίτιδας.

Από τις προγλωττίδες της ταινίας η πιο μεγάλη περιέχει περίπου 

500 αυγά, που αποβάλλονται στο περιβάλλον με τα κόπρανα του σκύλου. 
Ο άνθρωπος και τ ' άλλα χορτοφάγα ζώα (ενδιάμεσοι ξενιστές του πα

ρασίτου) μολύνονται με την κατάποση των αυγών, μαζί με τα άπλυτα 

ωμά λαχανικά, φρούτα, χόρτα κ.α.
Τα έμβρυα που υπάρχουν μέσα στα αυγά, εκκολάπτονται, περνούν 

το τοίχωμα του εντέρου και δια του κυκλοφορικού συστήματος, διανέ

μονται σε όλα τα όργανα, ήπαρ, πνεύμονα, σπλήνα κ,α. όπου υφίστανται 
μία εξέλιξη, που θα οδηγήσει στο σχηματισμό της γνωστής εχινοκοκ- 

κικής κύστης (υδάτιδα κύστη), η οποία σε πλήρη ανάπτυξη, φθάνει δια

στάσεις μεγέθους μέχρι κεφαλής ανθρώπου και περιέχει το λεγόμενο 

κυστικό υγρό, προκαλώντας στον άνθρωπο και στα φυτοφάγα ζώα, πα

θολογικές καταστάσεις.
Ολα τα είδη ζώων μπορούν ευρέως να συμβάλλουν στην εξάπλωση 

της εχινοκοκκίασης, παρ' ότι είναι αναμφίβολο ότι τα προβατοειδή α
ντιπροσωπεύουν την πιο επικίνδυνη δεξαμενή της νόσου. Η εχινοκοκ- 

κίαση είναι μια παρασιτική ζωονόσος που παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέ

ρον υγειονομικό και οικονομικό. Η εξάπλωσή της στον άνθρωπο είναι 

σε στενή σχέση με την εξάπλωση της παρασίτωσης μεταξύ των ζώων.

Στη χώρα μας το 1 -50% των σκύλων (κυρίως αγροτικών περιοχών) 
έχουν στο έντερό τους, την ταινία ECHINOCOCCUS GRANULOSUS, ενώ 

"υδατίδες κύστεις" του παρασίτου απαντώνται στο 7-60% των αιγοπρο
βάτων, 17% των βοειδών, 2% των χοίρων και περίπου 1.300 άνθρωποι 

χειρουργούνται για υδατίδες κύστεις κάθε χρόνο, με πολλαπλές σε ο
ρισμένους χειρουργικές επεμβάσεις στον πνεύμονα και στο συκώτι.

Μέτρα πρόληψης
1. Δεν πρέπει οι σκύλοι να τρέφονται με ωμά "σπλάχνα" φυτοφάγων 

ζώων αλλά πάντοτε το φαγητό τους να είναι ψημένο. Επίσης, να μην 
απορρίπτονται σε αφύλακτους χώρους "ωμά σπλάχνα".

2. θεραπεία των μολυσμένων σκύλων (ποιμενικών, αδέσποτωνΙ

3. Προληπτική χορήγηση στους οικόσιτους σκύλους, ανά τρίμηνο, χα- 
πιών καταπολέμησης παρασίτων και ταινιών εχινοκκόκου.

4. Περισυλλογή ακαθαρσιών από τα πεζοδρόμια από τους ιδιοκτήτες 

των οικοσίτων ζώων και από οδοκαθαριστές για τα αδέσποτα.
5. Καλό πλύσιμο των λαχανικών ή φρούτων με άφθονο νερό. Τα αυγά 

καταστρέφονται σε βρασμό 1 λεπτού στους 100 βαθμούς κελσίου.
6. Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής.

7 Σωστή ενημέρωση των πολιτών από τους αρμόδιους φορείς. □

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη 

____ τηλ.9939732-9927 673
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Πνευματικοί Ορίζοντες

Τ ο  ν ό η μ α  τ ο υ  π ό ν ο υ  *
Είναι εύκολο κάποιος να φιλοσοφεί ή να θεολογεί για τον πόνο.

Αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπίζει σωστά τον πόνο, όταν ο ίδιος περνά ένα δυνατό πόνο στην ζωή του. 
Θεωρώ πολύ τολμηρό να μιλά κανείς για τον πόνο, όταν ο ίδιος δεν πονά.

Σκέπτομαι όλους τους αδελφούς μας απανταχού της γης, που πο

νούν σωματικά ή ψυχολογικά ή πνευματικά.

Σωματικά πονούν οι άνθρωποι από αρρώστειες, κακουχίες, πείνα.

Ψυχικά πονούν από κατατρεγμούς, συκοφαντίες, έλλειψη αγάπης 

και μη ανταπόκριση στην προσφερόμενη σε άλλα προσφιλή πρόσωπα 

αγάπη, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ασθένειες και θανάτους προσφιλών 

ανθρώπων και άλλα αίτια.

Πνευματικά πονούν όσοι αγαπούν τον Θεό και τον άνθρωπο και 

όμως βλέπουν ότι με τις αμαρτίες τους λυπούν και τον Θεό και προ

σβάλλουν την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.

Πώς μπήκε ο πόνος στην ζωή μας;
Δεν μπήκε ασφαλώς κατ'ευΰοκίαν Θεού. Μπήκε κατά παραχώρησιν 

Θεού, όταν ο άνθρωπος με την εγωιστική παρακοή του έχασε την πηγή 

της ζωής, τον Πλάστη του. Από την άπονη κατάσταση της Θείας Βασι

λείας, βρέθηκε σε μία άλλη κατάσταση, στην οποία αφού δεν βασίλευε 

η αληθινή Ζωή, κυριαρχούσε μία ζωή φθαρμένη, συνυφασμένη με το 

θάνατο, τα πάθη και την αμαρτία.

Σ'αυτή τη νέα κατάσταση, ο θάνατος και ο πόνος φαινόταν να έχουν 

ένα θετικό νόημα, όπως άλλοτε και οι άλλοι δερμάτινοι χιτώνες, με τους 

οποίους ο Θεός ενέδυσε τους πρωτοπλάστους, όταν εκείνοι έφευγαν 

από τον Παράδεισο, για να τους παρηγορήσει στην εξορία τους. Ο θά

νατος θέτει τέρμα στο κακό, που αλλιώς θα ήτο αθάνατο επί γης. Ο 

σωματικός πόνος ειδοποιεί για την ασθένεια, ώστε να υπάρξει η κα

τάλληλη θεραπεία. Οι ιατροί γνωρίζουν πόσο ευεγερτικός είναι ο πόνος.

Επίσης όλων των ειδών οι πόνοι μας βοηθούν να λάβουμε αί
σθηση της φθαρτάτητάς μας και έτσι να γνωρίσουμε τα πεπερα

σμένα μας όρια γλυτώνοντας από κάθε μορφή αυτοθεοποιήσεως. Ο 

πόνος μας βοηθά να θεωρήσουμε την πορεία της ζωής μας και 
να την επαναπροσανατολίσουμε στο σωστά κέντρο της, που εί

ναι ο Τριαδικός θεός. Ο πόνος μας βοηθά να λαμπικάρουμε την 
αγάπη μας προς τον Θεά, ώστε να αγαπούμε τον Θεό όχι γιατί μας 

δίνει τα δώρα του (όπως η υγεία, η οικογενειακή ευτυχία κ.λπ.), αλλά γι' 

Αυτόν τον ίδιο.
Ετσι ο πολύαθλος Ιώβ, με τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ασθέ

νειες και τις άλλες αβάστακτες δοκιμασίες, απέδειξε ότι αγαπά τον 

Θεό για τα δώρα Του. Αγαπούσε τον θεό τόσο δυνατό όταν βρισκόταν 

ριγμένος πάνω στις κοπριές, γεμάτος πληγές και με σκοτωμένα τα δέ

κα παιδιά του, τόσο δυνατό, όσο και όταν ευτυχούσε.
Ο πόνος μας βοηθά ακόμη να τοποθετηθούμε σωστά απέ

ναντι στους συναθρώπους μας τους οποίους πολλές φορές, όταν 

δεν πονάμε, τους καταφρονούμε, τους αδικούμε, τους κάνουμε να πο

νούν με την εγωιστική μας στάση. Οταν η ηδονή, με την οποία απομυ

ζούμε τους συναθρώπους μας, γίνεται οδύνη, καταλαβαίνουμε ότι οι 

παράνομες ηδονές μας καταστρέφουν.
Πολλές φορές άνθρωποι που πόνεσαν δυνατά, βρήκαν δια 

του πόνου το αληθινά τους πρόσωπο ξεπερνώντας τα προσωπεία, 

και γι' αυτό ευχαρίστησαν το θεό  για το δώρο του πόνου, έστω και αν 

αυτό ήταν μία ανίατη και οδυνηρή ασθένεια.
Αλλοτε πάλι, ο πόνος βοηθά και τους ωρίμους πνευματικά 

ανθρώπους να φθάσουν σε υψηλότερες μορφές πνευμα
τικής τελειώσεως, να στηρίξουν και να παρηγορήσουν πολ
λές ψυχές.

Σαν παράδειγμα αναφέρω τον μακαριστό γέροντα ΠαΤσιο, που δέ

χθηκε τη λεγάμενη "επάρατη' νόσο με χαρά, κάνοντας το λογισμό ότι 

οι κοσμικοί που πάσχουν παρηγορούνται όταν μαθαίνουν ότι πάσχουν 

και οι μοναχοί. Ετσι η επάρατη νόσος έγινε για τον π. Παίσιο ευλογημένη.

Στα χείλη του ανθρώπου που πονά ανεβαίνει κάποτε ένα πολύ βαθύ 

"γιατί Θεέ μου;" Στο "γιατΓ αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη α

πάντηση. Υπάρχει μία μόνο απάντηση: η συμμετοχή του Θεού στον 
δικό μας πόνο. Ο Σταυρός του Χριστού.

Πιστεύουμε σε Θεό Εσταυρωμένο, που σημαίνει Θεό ταπει
νωμένο, εξευτελισμένο, βασανισμένο. Δεν ντρεπόμαστε που 
πιστεύουμε σε Θεό ενανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα και ανα- 
στάντα. Σε θεό που από άπειρη αγάπη συμμερίσθηκε την ιδική 
μας ασθένεια, προσέλαβε την ιδική μας θνητή και ποθητή σάρ
κα, για να την αθανατίσει. Ενα Θεό απρόσιτο, κλειστά στον 
εαυτό του, ακοινώνητο, δεν θα τον πιστεύαμε, δεν θα τον 
νοιώθαμε, δεν θα τον δεχόμαστε.

Κάποτε μία μαθήτρια Λυκείου μου είπε: "Θαυμάζω το Σωκράτη για 

το θάνατό του, που τον δέχθηκε με φιλοσοφική απάθεια, αλλά αγαπώ 

τον Χριστό για τον ανθρώπινο θάνατό του". Ας μην ξεχνάμε και το "Θεέ 

μου, Θεέ μου, ινα τ ίμ ε  εγκατέλιπες".

Τη θεϊκή ευαισθησία σε κάθε πόνο όλων των πλασμάτων αποκτούν 
και οι του Θεού άνθρωποι, που πονούν για ό,τι κακό και λυπηρό πάσχουν 

τα πλάσματα του θεού. Λέγει ο αββός Ισαάκ: "Καρδιά ελεήμων είναι 

καύσις καρδιάς υπέρ πόσης της κτίσεως, άγουν υπέρ των ανθρώπων, 

και των ορνέων, και των ζώων, και των δαιμόνων, και υπέρ παντός κτί- 

σματος, εκ της ενθυμάσεως και της Θεωρίας των οποίων ρέουσιν οι 

οφθαλμοί δάκρυα, και εκ της πολλής συμπάθειας και ελεημοσύνης σμι- 
κρύνεται η καρδιά του ελεάμονος, και δεν δύναται να υποφέρη ά να 

ίδη, ά να ακούση βλάβην τινά, ά λυπηρόν τι γινόμενον εις την κτίσιν και 

δια τούτου και υπέρ των αλόγων ζώων, και υπέρ των εχθρών της α

λήθειας, και υπέρ των βλαπτόντων αυτόν, εύχεται κατά πάσαν ώραν 

μετά  δακρύων, όπως φυλάξη αυτούς ο Θεός και ελεάση αυτούς επίσης 

εύχεται και υπέρ των ερπετών ως εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης, 

ήτις κινείται εις την καρδίαν αυτού αμέτρως" (Λόγος παΊ.

Και ακόμη ο πόνος των Αγίων για τα πλάσματα του Θεού δεν είναι 

μία βουδιστικού τύπου αδρανής συμπάθεια, αλλά ενεργητική συμμετοχή 

στον πόνο του αδελφού. Ο αββός Αγάθων π.χ. ζητούσε να βρει ένα 

λεπρό να ανταλλάξει το ιδικό του υγιές σώμα με το άρρωστο σώμα 

εκείνου.

Τελικά ο πόνος παραμένει πάντα ένα μυστήριο, συνυφασμέ- 
νο με το απροσμέτρητο βάθος της ελευθερίας του ανθρώπου.
Τώρα σχετικά μόνον "και εκ μέρους μας" αποκαλύπτεται το μυστήριο 

αυτό. Οταν διανοιχθούν οι οφθαλμοί μας, τότε καθαρώτερα "οψόμεθα".
Ας σταθούμε με σεβασμό, προσευχή και αδελφική αγάπη 

και κατανόηση στο πλευρό κάθε πονεμένου αδελφού μας και 
ας παρακαλέσουμε τον Εσταυρωμένο μας Κύριο να μας δώσει 
χάρη, φωτισμό και δύναμη να αντιμετωπίσουμε σωστά ό
ποιους πόνους επιτρέψει η αγάπη Του να περάσουμε στην ε 
πίγεια ζωή μας, ενώ πορευόμαστε προς τον ουρανό. □

• Δημοσιεύθηκε στο “Πρωτάτο" (Απρίλιος 1995) από τον 
Αρχιμ. Γεώργιο, Καθηγούμενο I. Μ. Γρηγορίου Αγίου Ορους.
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Το χρονογράφημά μας

v < r >
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Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Ι
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Θεέ μου, πώς τις ονειρευόμουνα όλο τον χειμώνα! Οταν απ'την πολ

λή κούραση χτυπούσαν τα μηλίγκια μου, όταν έφτανα στα όρια αντοχής, 

έκλεινα τα μάτια μου κι άνοιγα την ψυχή μου να μπει το καλοκαίρι με 

την ξεκούρασή του.
Θά'πρεπε να κάνω μοναχικούς περιπάτους για να μαζέψω, όπως 

στο παζλ, τα κομμάτια του διαλυμένου εσωτερικό εαυτού μου, μακριά 

από τα παιδιά. Να βρω -που λένε και οι κουλτουριάρηδες- την χαμένη 

μου ταυτότητα.
Θα διάβαζα βιβλία που στο χειμωνιάτικο φόρτε δεν κατάφερα να 

διαβάσω.
Θα άκουγα τους δίσκους που ΕΓΩ ήθελα, όχι εκείνους που μου επι

βάλλουν τα παιδιά μου, με τρόπο μάλιστα τόσο έντονο, μια και η τρελλή 

μουσική!;) διατρυπά και τους τοίχους και τον εγκέφαλο μου.

Θα... θα... θα...
Διάβασα τις χειμωνιάτικες απεργίες και αναγάλλιασα. Στην ανάγκη 

θα απεργήσω κι εγώ. Απεργία Γονέων!.. Να επιτέλους μια πρωτότυπη, 

ενδιαφέρουσα, εκπληκτική απεργία: "Κουζίνα απεργεί, πλυντήριο απερ-

γεί..Λ

Αν έχετε κι εσείς - και θα έχετε - παρόμοια όνειρα, αγοράστε ένα 
ντοσιέ και βάλτε τα μέσα. Γράφτε απ' έξω "όνειρα απραγματοποίητα" 

και ξεχύστε και το ντοσιέ και τα όνειρα. Ανασκουμπωθήτε και με θάρ

ρος κάνετε τα απαραίτητα του καλοκαιριού.

Και τα απαραίτητα δεν είναι η καθαριότητα. Είναι η κουβέντα που 
δεν έγινε τον χειμώνα και που εξηγεί την θέση μας, τις απόψεις μας, 

και μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τις θέσεις και τις απόψεις 

των άλλων μελών της οικογένειας.
Απαραίτητο να δουλέψουμε παρέα γιατί, αν όπως λέει το τραγούδι 

"οι φίλοι γνωρίζονται μεσ' στην δουλειά", και η οικογένεια ενώνεται μες 

στην δουλειά και με την δουλειά.
Απαραίτητο είναι το χαμόγελο που τον χειμώνα έχει παγώσει στα 

κουρασμένα μας πρόσωπα.

Απαραίτητο είναι το κέφι, το χιούμορ, που με αυτά θα μπορέσουμε 
να πασπαλίσουμε την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της.

Και η γεύση έτσι του καλοκαιριού θα μας συνοδέψει τον χειμώνα 

που θάρθει.

Καλή ξεκούραση, λοιπόν στην κούρασή μας. □
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Μόνιμες Στήλες

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Μ ε μίνι β ιντεοκάμερες ε 
φοδιάστηκαν τα τετράπο

δα λαγω νικά τη ς  αστυνομ ίας 
του Εσεξ στη Βρετανία. Μέσω 
της κάμερας που στερεώνεται 
στο κεφάλι ή κάτω από το λαιμό 
του σκύλου, οι αστυνομικοί θα 
μπορούν να βλέπουν εξ αποστά- 
σεως όσα βλέπει ο σκύλος, κάτι 
που δ ιευκολύνει σημαντικά το 
έργο τους.

Πτυχίο Ιατρικής θα λά
βει ο Ι7χρονος Α μερ ι

κανός, ιν δ ικ ή ς  καταγω γής, 
Μπαλαμουράλι Αμπάτι. Οι καθη
γη τές  του στη Σχολή Μάουντ 
Σινάι δήλωσαν ότι πρόκειται για 
το  ν ε α ρ ό τερ ο  α π ό φ ο ιτο  Ια
τρ ικής στον κόσμο. Η μέση ηλι
κία είναι συνήθως τα 26  ή 27 
χρόνια, αλλά ο Αμπάτι ήξερε - 
λέει-από τα τέσσερα του χρόνια 
ότι θα γινόταν γιατρός. Τελείω 
νε το  Δημοτικό Σχολείο κάνο
ντας δύο τά ξε ις  το χρόνο και ο
λοκλήρωσε τη  μέση εκπαίδευ
ση σε ηλικία 11 ετών. Ηταν τό 
τ ε  α κ ρ ιβ ώ ς  που μ α ζ ί με το  
Ι7χρονο α δ ελφ ό  του  Τζαγια- 
κρίσνα έγραψαν ένα βιβλίο για 
το AIDS και κέρδισαν το  βρα
βείο της Αμερικανικής Ιατρικής 
Ενω σης. Ο Α μπ ά τι ε ίν α ι ευ 
τυχής, δ ιότι λόγω ύψους (είναι 
Ι,83) και φορώ ντας τη  μάσκα 
κανένας από τους ασθενείς δεν 
ξέρε ι την ηλικία του.

Μέσα σε λ ίγες ώ ρες έγινε 
στάχτη μια από τ ις  ωραιό

τερες  εκκλησ ίες του Βερολίνου 
ο Αγιος Καουνίσ ιος. Η φ ω τιά  
ξέσπασε όταν δύο πιτσιρικάδες 
έρ ιξα ν  κά π ο ιες  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  
στην είσοδο του ναού, άναψαν 
σπίρτα και άρχισαν να γελάνε. 
Για κλάματα όμως τώρα είνα ι οι 
γονείς τους, καθώς η ασφαλι
στική ετα ιρεία  στην οποία ήταν 
ασφαλισμένος ο ναός τους ζη
τάει πίσω τα λεφτά  της αποζη

μίωσης, που το ύψος της φ τά 
νει τα 4 0 0  εκατομμύρια δραχ
μές . Οι π ιτσ ιρ ικ ά δ ε ς  ακόμη 
τρώ νε ξύλο...

Δεν συμβαίνουν μόνο στη 
χώ ρα μας... Π ελά τισ σ α  

γαλλικής τράπεζας που ε ίχε κα- 
ταταλαιπωρηθεί από τη φοβερή 
γραφειοκρατεία  της, αποφάσι
σε να δ ια μ α ρ τυ ρ η θ ε ί με τον 
εξής πρωτότυπο τρόπο. Κόλλη
σε τα πέλματα της στο δάπεδο 
του καταστήματος της τράπε
ζας με μια πανίσχυρη κόλλα και 
άρχισε να φωνάζει. "Δεν φεύγω 
αν δεν επιλυθεί προηγουμένως 
αμέσως το πρόβλημα μου". Οι 
ερ γ α ζό μ ε ν ο ι σ την  τρ ά π εζα  
χρειάστηκε να καταφύγουν στη 
χρήσ η ορ γα ν ικώ ν  δ ια λυ τώ ν  
προκειμένου να "ξεκολλήσουν" 
από 'κ ε ι την ενοχλητική πελά
τισσα, και με τη βοήθεια μάλι
στα τη ς  το π ική ς  αστυνομ ίας 
που την απομάκρυνε από το χώ
ρο.

Ο δήμαρχος του Αμστερ
νταμ ε ίνα ι αποφασισμέ

νος να κλείσει τα καφενεία  της 
πόλης όπου μαζί με τον καφέ 
προσφέρεται και λίγη έως πολ
λή κάνναβη ή και μαριχουάνα! 
Το σχέδιο του θεω ρείτα ι πρω
τοποριακό για μια χώρα, όπου 
τα  μαλακά να ρκω τικά  δ ια κ ι- 
νούνται με απίστευτη ευκολία 
και χω ρίς ιδ ια ίτερ ο υ ς  φραγ
μούς. Στο εξή ς  λοιπόν καμιά 
κα ινούργια  άδεια λε ιτουργ ίας 
καφέ δεν θα δοθεί, ενώ τα ήδη 
υπάρχοντα, υποχρεούνται να υ
ποβάλουν αίτηση προκειμένου 
να τους χορηγηθεί ειδ ική άδεια, 
έτσ ι ώστε να μην πωλούν συγ
χρόνως μαλακά ναρκωτικά και 
αλκοόλ. Οι α ντιδ ρά σ εις  ε ίνα ι 
πολλές, προέρχονται δε από τον 
χώρο των ιδιοκτητών των καφέ, 
αλλά και από τους μεσάζοντες 
οι οποίοι πιστεύουν ότι θα χά

σουν αυτούς που θεωρούν σ ί
γουρους πελάτες τους... Η δια
μάχη που ξέσπασε δεν θα είναι 
στιγμιαία. Οσο κι αν ο δήμαρχος 
επιθυμεί με τη βοήθεια της α
στυνομίας να καθαρίσει την κό
προ του Αυγείου, τα συμφέρο
ντα που δ ιακυβεύοντα ι, ε ίνα ι 
αυτά που θα καθορ ίσουν τ ις  
καινούργιες ισορροπίες του Αμ
στερνταμ...

Μια Ιδχρονη Ισπανίδα φ α 
νατική θιασώτης των "ροζ 

γραμμών" έκανε χάρη σ αυτές 
ένα τη λ εφ ω ν ικ ό  λογαριασμό 
περίπου 6 .0 0 0 .0 0 0  δραχμές 
που καλούνται τώρα να πληρώ
σουν οι γονείς της. Ο Ισπανικός 
Οργανισμός Καταναλωτών "ξε
σηκώθηκε" και ανακοίνωσε ότι 
η περίπτωση αυτή δεν είναι μο
ναδική. Γι αυτό και έκανε έκκλη
ση για νομοθετική ρύθμιση του 
ζητήματος, ώστε να απαιτείται 
η συγκατάθεση των γονέων για 
να επ ιτρ έπ ετα ι η χρήση τω ν 
γραμμών από ανήλικους.

Χωρατό από εκείνα που 
αξίζουν όσο δέκα έρευ

νες για τα κυκλώματα της δια
φ θορά ς που αγγ ίζουν ύπατα 
κλιμάκια της εξουσίας στη Ρω
σία. Ενας επαρχιώτης έρχετα ι 
κάποτε στη Μόσχα και την πρώ
τη μέρα σταθμεύει το  αυτοκίνη
το  του έξω  από το Κρεμλίνο, 
στην πύλη Σπάσκι. Ο τροχονό
μος τον  βλέπ ει και σπεύδει: 
"Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ε 
δώ, μπ α ίνουν υπ ουργο ί από 
αυτή την πύλη", του λέει. Κι ο ε 
παρχιώτης αφοπλιστικά: "Μην α
νησυχείς, σύντροφε, το κλείδω
σα το αμάξι'1...

Δεκαπέντε παιδιά ηλικίας 
6 έως 13 ετών εντόπισε η 

ιαπωνική αστυνομία και τα απο
μάκρυνε από κρησφύγετο της 
αίρεσης Αούμ στο χωριό Καμι- 
κουισ ίκι, στην Κεντρική Ιαπω
νία . Τα π α ιδ ιά  απ οκΰλυψ αν 
στους αστυνομικούς ότι η καθη
μερινή τους ζωή στο κοινόβιο 
της αίρεσης ε ίχε αρκετά παρά
δοξα. Τα περισσότερα παιδιά ε ί
χαν στα κεφάλια τους ειδ ικά η
λεκτρόδια για να συνδέοναι με 
τη "σκέψη" του γκουρού Σάκο 
Ασαχάρα. "Δεν θέλω να παίξω 
έξω, γ ιατί ο τόπος είναι γεμάτος 
με δηλητηριώδη αέρια", είπε έ 

να από τα παιδιά στην εφ η μερ ί
δα "ΑσάχΓ. Ορισμένα παιδιά ε ί
παν ότι περνούσαν την ημέρα 
τους παρακολουθώντας βιντεο
τα ιν ίες  της αίρεσης και έτρω 
γαν μόνο δύο φορές την ημέρα. 
Ενας Ι3χρονος δήλωσε ότι κα
θημερινά "εκπαίδευε" τον εαυτό 
του επί δέκα πέντε ώρες, μελε
τούσε περίπου τέσ σερες ώρες 
και κοιμόταν ελάχιστα. "Η μόνη 
ευκαιρία για ανάπαυση ήταν ό
ταν κοιμόμουν" πρόσθεσε.

Χαμός στο σπίτι των Χά- 
κ λ ετο ν ! Η γυάλα ήταν 

σπασμένη. Τα νερά χυμένα, και 
το χρυσόψαρο που τους ε ίχε  ε- 
μπ ιστευθεί να το φυλάξουν για 
λ ίγ ε ς  μ έ ρ ε ς  μ ια  γ ε ιτό ν ισ σ ά  
τους, δεν υπήρχε πουθενά. Σε 
μια στιγμή η αλήθεια  έλαμψε 
στο μυαλό της κυρίας Χΰκλετον. 
Το χρυσόψαρο βρισκόταν στο 
στομάχι της μόλις δύο ετών κό
ρης της Τζοάνα. Εντρομη, πήρε 
αμέσως στην αγκαλιά της τη μι
κρή και τη μ ετεφ έρ ε  στο πλη- 
σ ιέσ τερ ο  νοσ οκομείο . Ε ίκοσι 
λεπτά αργότερα έφ ευ γε  από ε 
κε ί με τη Τζοάνα και ...το χρυ- 
σοψαρόκι. Μ ετά από ένα καλό 
α ν τ ιε μ ε τ ικ ό  φ ά ρ μ α κο , όλα 
πήγαν καλά και οι τρ ε ις  τους ε 
πέστρεψαν στο σπίτι των Χά- 
κλετον πανευτυχείς...

Μ ε αφορμή την 50ή  επέ
τ ε ιο  από τη  λήξη του  Β' 

Παγκόσμιου Πόλεμου, έρευνα 
που έγ ινε ανάμεσα σε μαθητές 
στην Αγγλία απέδειξε ότι ούτε 
το 30%  δεν γνωρίζει ποιος ε ί
ναι ο Τσώρτσιλ! Ο "πατέρας της 
νίκης" για άλλους είνα ι αστέρι 
της ροκ και για άλλος διάσημος 
ζωγράφος...

Για τους ρασταφαριανούς, 
τους οπαδούς της αίρεσης 

που θεω ρεί τον τέω ς αυτοκρά- 
τορα της Αιθιοπίας Χαίλέ Σελα- 
σ ιέ ...άγιο, το  "ντΰγκα" είναι το 
ιερό φυτό που τους οδηγεί στην 
έκσταση. Για τους νόμους της 
Ν ό τια ς  Α φ ρ ικ ή ς , το  "ντάγκα" 
δεν είναι τίποτα παραπάνω από 
μαριχουάνα ή χασίς, που οδηγεί 
τον  κάτοχο του  χω ρ ίς  πολλά 
πολλά κατευθείαν στη φυλακή! 
Οι ρασταφαριανοί όμως δεν το 
έβαλαν κάτω. Καπνίζοντας με 
...θρησκευτική ευλόβεια το " ιε 
ρό φυτό" μπροστά στα μάτια
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Μόνιμες ΣτήΑες
τω ν αστυνομικών διαδήλωσαν 
την αντίθεση τους σ το ν ...περιο
ρισμό των συνταγματικά κατο
χυρωμένων θρησκευτικών τους 
ελευθεριών, ζητώντας από τον 
πρόεδρο Μ οντέλα, “να προβεί 
σ την  α π ο π ο ιν ικο π ο ίησ η  το υ  
"ντάγκα” και να απελευθερώσει 
όλους τους “κρατούμενους συ
νείδησης" από τ ις  φυλακές...

Παλαιότερα, οι πολεμι
σ τές  που μα ζεύοντα ν  

γύρω από τη φω τιά  του καταυ
λισμού για να συζητήσουν τα 
σημαντικά θέματα  τη ς  φυλής 
περνούσαν ένα φ τερό  από τον 
έναν στον άλλον: Οποιος το κρα
τούσε, μπορούσε να μιλήσει για 
οποιοδήποτε θέμα. Σήμερα το 
φτερό των παραδοσιακών συμ
βουλ ίω ν α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι από 
το...τηλέφωνο. Σε λ ίγες μέρες 
οι Ινδιάνοι των ΗΠΑ μπορούν να 
τηλεφω νούν κατά τη  διάρκεια 
ενός νέου καθημερινού ραδιο
φωνικού προγράμματος και να 
ανταλλάσσουν απόψεις για τα 
θέματα και τα προβλήματα που 
το υς  απασχολούν. Η εκπομπή 
θα μεταδ ίδετα ι δορυφορικά σε 
δώδεκα πολιτείες και όλοι είναι 
ενθουσ ιασμένο ι. Οχι μόνο θα 
τους ενώσει ακόμα περισσότε
ρο, αλλά το  σπουδαιότερο, θα 
τους δώ σει φωνή, όπως τότε, 
γύρω από τη  φ ω τιά  του  συμ
βουλίου...

Οπως όλοι οι Βέλγοι πολί
τες, έτσ ι και η τέω ς βασί

λισσα Φαμπιόλα, χήρα του Μπο- 
ντουέν προσήλθε σ τις κάλπες 
για να ψ ηφ ίσ ει. Κι όπως όλοι, 
περίμενε κι εκείνη  υπομονετικά 
μιάμιση ώρα στην ουρά. Η προ
τερα ιότητα τηρήθηκε ευλαβικό, 
από όλους και για όλους...

Αστραψε και βρόντηξε - 
στην κυρ ιολεξ ία - ο μ ε

τεω ρ ίτης που πέρασε τα ξημε
ρώματα σαν πύραυλος επάνω α
πό το Περθ: Η γη σείστηκε, ο
λόκληρα κτίρ ια πήγαν κι ήρθαν 
και όσοι ήταν να ξυπνήσουν πιο 
αργό, πετάχτηκαν από τα κρε
βάτια τους έντρομοι. Οι αυτό- 
πτες μάρτυρες κατέθεσαν στις 
αρχές για τ ις  λάμψεις και το θό
ρυβο κεραυνού που έκανε ο με
τεω ρ ίτης περνώντας με υπερη
χητική ταχύτητα επάνω από την 
τέταρτη  σε μέγεθος πόλη της

Αυστραλίας, ενώ η Μ ετεωρολο
γική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τη 
θεαματική είσοδο του διαστημι
κού επισκέπτη στην ατμόσφαι
ρα μας. Αυτός, πάντως, δεν έ 
δ ε ιξε  να ενδιαφέρετα ι ιδ ια ίτε
ρα ούτε για το Περθ, ούτε για 
την αίσθηση που προκόλεσε και 
χάθηκε βιαστικός όσο ποτέ.

Ηταν μια συνηθισμένη πα
ραγγελία , τσ ίζμπ εργκερ , 

πατάτες τηγανητές και καφές. 
0  καφές όμως που παρήγγελε 
ο Μπράις Μακνόταν σ' ένα “M c
Donalds" στο Ντελαγουέρ των 
Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχε 
μόνο θ ερ μ ο κρ α σ ία  ...η φ α ι
σ τείου, ήταν και επικίνδυνος: 
Πριν ο άτυχος πελάτης προλά
βει να αντιδράσει, το χαλαρά το 
ποθετημένα καπάκι άνοιξε και 
το καυτό περιεχόμενο του κυ
πέλλου χύθηκε πάνω του στέλ- 
νοντάς τον στο νοσοκομείο με 
εγκαύματα τρ ίτου βαθμού. Μ ε
τά από αυτό ήταν η σειρά του 
“McDonalds" να "ζεματιστεί". Ο 
Μακνότον, ο οποίος έχασε τη 
δουλειά  του εξα ιτ ία ς  τη ς  μα- 
κράς του ανάρρωσης, ζη τε ί τώ 
ρα αποζημίωση ύψους 2 εκα
τομμυρ ίω ν δολαρίω ν και όλα 
δείχνουν πως θα τα κερδίσει.

Φ Κανονικά ο ταύρος προο
ριζόταν για το ροντέο. Ο

μως από τη  στιγμή που τους ξέ- 
φυγε, το ροντέο έγινε λίγο νω
ρίτερα, στους δρόμους της πό
λης! Α φ ή ν ο ν τα ς  το  β α ρετό  
φορτηγό με το οποίο τον μ ετέ
φεραν, ο ταυρός δ ιασκέδασε 
κυνηγώντας έναν ποδηλάτη για 
τρ ία -τέσ σ ερ α  ο ικοδομ ικά  τ ε 
τράγωνα, ώσπου έφ θασ αν οι 
καουμπόις με τα λάσα τους και 
η καναδική έφιππη αστυνομία, 
αποφασισμένοι να του κόψουν 
τη  χαρά στη μέση. Πάντως, 
πριν κατορθώσουν να τον ακι- 
νητοπ ο ιήσ ουν χρησ ιμοπ ο ιώ 
ντας ένα βελονάκι με αναισθη
τικό, ο ταύρος ε ίχε την ευκαιρία 
να κυνηγήσει μια γυναίκα, να 
σπάσει μερικά ωραία πράγματα 
και να δει πόσο γρήγορα τρέχει 
ένας καουμπόι χωρίς το  άλογο 
του, σ' ένα στενό δρομάκι.

Μ έχρι σήμερα ξέραμε ότι 
οι άνθρωποι κινδυνεύουν 

από κα τολ ιαθήσ εις  βράχων ή 
χ ιονοστιβάδες. Οι Αγγλοι πά

ντως κατάφεραν να τραυματι
στούν κατά τη διάρκεια κατολί
σθησης τυριών!... Στο Τσέλτε- 
ναμ του Γκλόστερσιρ, 18 άτομα 
τρ αυμ ατίσ τηκα ν  και άλλοι 14 
χ ρ ε ιά σ τη κ α ν  τ ις  π ρώ τες 
βοήθειες επιτόπου: ήταν οι φ ε 
τ ιν έ ς  α π ώ λειες  του  ετή σ ιο υ  
διαγωνισμού στον οποίο κερδ ί
ζε ι αυτός που θα κατορθώσει, 
κυλώντας ένα στρογγυλό κεφ ά
λι τυρ ί από την κορυφή του λό
φου Κούπερ, να φτάσει πρώτος 
στο τέρμα. Οι ρ ίζες του παρά
ξενου αυτού αγώνα βρίσκονται 
στους προ-ρωμαικούς χρόνους, 
τό τε  που οι άνθρωποι γιόρταζαν 
την επιστροφή της άνοιξης με 
τ ε λ ε τ έ ς  για τη  γονιμοποίηση 
της γης. Φυσικά, το έπαθλο ε ί
ναι, τ ι άλλο, ένα τεράστιο στρογ
γυλό τυρί.

Χ "Η Μπέθ και ο Γκρέγκ 
παντρεύονται το Σάββα

το..." έλεγε η πρόσκληση στην 
είσοδο του πολυκαταστήματος 
"Εύκολα και Γρήγορα" στο Νόρ- 
θροπ της Αλαμπάμα. "Να ε ίσ τε 
όλοι εκεί". Και ήταν: ο γαμπρός, 
που γνώρισε τη νύφη όταν αυτή 
εργαζόταν εκε ί ως πωλήτρια, τα 
παιδιά το υ ς  από το υ ς  προη
γούμενους γόμους τους, οι φ ί
λοι τους, οι ιδ ιοκτήτες του κα
ταστήματος και ένα σωρό....πε
λάτες που λίγο πιο πέρα ψώνι
ζαν σαν να μη συνέβαινε τίποτα, 
ρίχνοντας ωστόσο, χαμογελώ
ντας και καμιά ματιά στην τ ε 
λετή. Στο κάτω-κάτω, όπως ε ί
πε και η νύφη, "μερ ικο ί τακτικο ί 
πελάτες είναι σαν μέλη της οι- 
κογένειάς μας πια!"

Στη Σαγκάη, άλλοι έχουν 
αιρ-κοντίσιον και δροσίζο- 

ν τα ι κα ι άλλοι τα  βλέπ ουν 
κα ι...εκνευ ρ ίζοντα ι: από τό τε  
που αυξήθηκε ο αριθμός των 
κλιματιστικώ ν, αυξήθηκαν και 
οι...μηνύσεις, καθώς αυτοί που 
δεν ε ίχαν έσερναν στα δ ικα 
στήρια αυτούς που είχαν, παρα- 
πονούμενοι για το θόρυβο αλλά 
και τη ζέστη που εξέπεμπαν τα 
μηχανήματα τους. Οι δ ικαστές 
δεν προλάβαιναν να εκδικάζουν 
τ ις  σχετικές υποθέσεις ώσπου 
τελ ικά  οι αρχές αναγκάστηκαν 
να επέμβουν. Σύμφωνα με τ ις  
νέες  διατάξεις, οι κάτοχοι κλι
ματιστικώ ν μηχανημάτων που 
ως τώρα αδιαφορούσαν για λε

πτομέρειες όπως ...πού στάζει η 
εξα γω γή  το υ  σ υ σ τή μ α το ς  
ψύξης ή αν το "κουτί” του κλι
ματιστικού φ ράζει το πεζοδρό
μιο, έχουν ελάχιστο χρόνο να 
συμμορφωθούν πριν αρχίσουν 
να πέφτουν βροχή τα πρόστιμα.

Τα κινητά τηλέφω να μπο
ρ ε ί να ε ίν α ι μικρά, αλλά 

στον αέρα μπορούν να δημιουρ
γήσουν μεγάλα προβλήματα: τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα που 
εκπέμπουν όταν λειτουργούν ε 
πηρεάζουν τον εξοπλισμό ναυ
τ ιλ ία ς  τω ν επ ιβα τικώ ν αερο
σκαφών, θέτουν ακόμη και τον 
αυτόματο πιλότο εκτός λειτουρ
γίας, άσε που κάνουν έξαλλο το 
πλήρωμα. Τους το  είπ αν μια 
τους το είπαν δυό, αλλά όλοι αυ
το ί που "δεν μπορούν" χωρίς το 
κ ιν η τό  το υ ς  ήταν πολύ απα- 
σχολήμένοι για να το καταλά
βουν. Τώρα μετά την ευγένεια 
των αεροσυνοδών η φιλανδική 
αεροπορική ετα ιρ ε ία  FINNAIR 
επ ισ τρ α τεύ ε ι την  τεχνολογία . 
Στο εξής, οι αεροσυνοδοί θα έ 
χουν στη ζώνη τους μια μικρή 
συσκευή η οποία θα ανιχνεύει 
τα κινητά, εντοπίζοντας το σήμα 
τους από απόσταση 5 0  μέτρων. 
Οταν πρόκειται για την ασφά
λεια πτήσεων, τίποτα δεν πρέ
πει να αφήνεται στην τύχη...

Νομοσχέδιο που επ ιτρέ
πει την ευθανασία ύστερα 

από αίτημα του ίδιου του ασθε
νούς, ενέκρ ινε ύστερα από μα
ραθώνια συζήτηση 14 ωρών το 
Κοινοβούλιο του  Ντάρβιν της 
Βόρειας Αυστραλίας. Ο νέος νό
μος δίνει τη δυνατότητα στους 
πάσχοντες από ανίατες ασθέ
νε ιες  να βάζουν τέλος στη ζωή 
τους, με τη  βοήθεια  τω ν για 
τρών. Η εθελοντική ευθανασία 
επ ιτρέπ ετα ι ήδη στη Νέα Ζη
λανδία, ενώ  ε κ κ ρ ε μ ε ί δη μο
ψήφ ισμα στην Πολιτεία του 0- 
ρεγκον των Η.Π.Α. για την υ ιο
θέτησή της. Η απόφαση, όμως, 
του Ντάρβιν είναι η πρώτη στον 
κόσμο που λαμβάνεται από Κοι
νοβούλιο. Η οργάνωση πάντως 
Δικαίωμα στη Ζωή", χαρακτήρι
σε την απόφαση αυτή ως τη με
γαλύτερη τραγωδία στην ιστο
ρία της Αυστραλίας. Π

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

D

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ
ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

Από άνδρες της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Αττικής εξιχνιάσθηκε η 
ληστεία  της χρηματαποστολής 
του Γενικού Κρατικού Νοσοκο
μείου Νικαίας, που διαπράχθηκε 
την 1 -6-1995 και είχε ως αποτέλε
σμα τη δολοφονία του Μαντούβα- 
λου Δημητρίου και την αφαίρεση 
του χρηματικού  ποσού των 
146.000.000 δραχμών.

Δράστες είναι οι: 
α. Α δαμαντίδης Μ ιχαήλ του 

Κων/νου και της Θεώνης γεν. το 
1962 στην Αλεξανδρούπολη.

β. Μαρίνος Χριστόφορος του 
Δημητρίου και της Αγγελικής γεν. 
το 1966 στην Κύμη Ευβοίας.

γ. Μπαλτάς Δημήτριος του Αλε
ξάνδρου και της Μαριάνθης γεν. 
το 1972 στην Αθήνα.

δ. Παυλόπουλος Γεώργιος του 
Ιωάννη και της Ελένης γεν. το 1965 
στη Νίκαια.

ε. Τσιριμιάγκος Σωκράτης του Α
ναστασίου και της Βαρβάρας γεν. 
το 1963 στην Αθήνα.

στ. Τσοροτιώτης Ιωάννης του 
Παναγιώτη και της Κων/νας γεν. το 
1959 στην Αθήνα.

ζ. Πρίφτης Ανδρέας του Λόνι και 
της Naunka γεν. το 1972 στο Μπε- 
ράτι Αλβανίας.

Πριν από ενάμιση περίπου μήνα 
οι παραπάνω δράστες είχαν κατα- 
στρώσει σχέδιο για τη διάπραξη 
της ληστείας στο Γ. Κ. Ν. Νίκαιας 
και για το λόγο αυτό είχαν εφοδια- 
σθεί με όπλα, χειροβομβίδες και 
κλεμμένες μοτοσυκλέτες. Είχαν 
αλλεπάλληλες συναντήσεις και έ 
καναν αυτοψίες στο χώρο του Νο
σοκομείου.

Το βράδυ της προηγούμενης η
μέρας είχαν μεταφέρει στο χώρο 
του Νοσοκομείου τρεις κλεμένες 
μοτοσυκλέτες και είχαν κόψει την 
αλυσίδα της πόρτας διαφυγής 
τους από το Νοσοκομείο.

Τις πρωινές ώρες της 1-6-1995, 
ο Τσοροτιώτης Ιωάννης τους με
τέφερε με φορτηγό και τους άφη
σε έξω από το Νοσοκομείο όπου 
και μπήκαν μέσα αναμένοντας τη 
χρηματαποστολή και λαμβάνοντας 
τις προκαθορισμένες θέσεις.

Με την εμφάνιση του ταμία του 
επιτέθηκαν και του άρπαξαν τις 
δύο βαλίτσες με τα χρήματα πυρο
βολώντας τρεις φορές με διαφο
ρετικά όπλα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με τις 
μοτοσυκλέτες τις οποίες εγκατέ- 
λειψαν στο χώρο στάθμευσης του 
Σούπερ Μάρκετ "Μάκρο" στη λεω
φόρο Κηφισσού, απ' όπου διέφυ
γαν με αυτοκίνητα τα οποία είχαν 
σταθμεύσει από την προηγούμενη 
ημέρα. Τα χρήματα μοίρασαν με
ταξύ τους την επόμενη ημέρα.

Από τους παραπάνω δράστες 
δεν συνελήφθησαν παρά τις ανα
ζητήσεις οι: Παυλόπουλος Γεώρ
γιος και Πρίφτης Ανδρέας. Η σύλ
ληψη όμως των πέντε εξ  αυτών ε ί
χε ως αποτέλεσμα την επί πλέον 
εξιχνίαση πολλών ληστειών:

1. Τη ληστεία που έγινε την 31-3- 
1995 στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας 
και αφ α ιρέθηκε το  ποσόν των 
18.000.000 δραχμών. Δράστες ε ί
ναι οι Τσιριμιάγκος Σωκράτης και 
Μπαλτάς Δημήτριος.

2. Τη ληστεία του Νοσοκομείου 
Νοσημάτων Θώρακος "Σωτηρία" 
που έγινε την 12-4-1995 και αφαι
ρέθηκε το ποσόν των 5.500.000

δραχμών και τραυματίσθηκε ο 
Μαυρόπουλος Αναστάσιος. Δρά
στες είναι οι: Τσιριμιάγκος, Μπαλ
τάς και Λίτσας Γεώργιος του Δημη
τρίου και της Μαρίας γεν. το 1973 
στην Αθήνα.

3. Τη ληστεία στο Σούπερ Μάρ
κετ "Βασιλόπουλος" επί της λεω
φόρου Βουλιαγμένης που έγινε 
την 27-1-1995 και αφαιρέθηκαν α
πό χρηματαποστολή, 20.000.000 
δραχμές και τραυματίστηκε ο Βέλ- 
κος Κων/νος. Δράστες ήταν οι Τσι- 
ριμιάγκος και Λίτσας.

4. Τη ληστεία στην Εθνική Τράπε
ζα Βύρωνα που έγινε την 10-2- 
1995 και αφαιρέθηκαν 4.280.000 
δραχμές. Δράστες είναι οι: Αδαμα
ντίδης, Πρίφτης και ένας τοξικο
μανής ονόματι "Βασίλης" αγνώ
στων λοιπών στοιχείων.

5. Τη ληστεία στο Ταμιευτήριο 
Παγκρατίου που έγινε την 13-2- 
1995 και αφαιρέθηκε το χρηματικό 
ποσόν των 11.784.000 δραχμών. 
Δράστες είναι οι: Αδαμαντίδης, 
Πρίφτης και ο "Βασίλης".

6. Τη ληστεία στην Ε.Τ.Ε. Σαλαμί
νας που έγινε την 24-1-1995 και α
φαιρέθηκε το  χρηματικό ποσόν 
των 12.124.287 δραχμών. Δράστες 
είναι οι: Τσολακάκης Φώτιος, Χρι- 
στοδουλόπουλος Κων/νος, ο Ρου
μάνος Ochesoiu του Toderita και 
της Aurelia και δύο ακόμη άτομα εκ 
των οποίων ο ένας έχει το ψευδώ
νυμο Didu.

7. Για τους πυροβολισμούς στα 
κέντρα διασκεδάσεως "Bio-Bio" 
και "Buzios" που έγιναν τη νύκτα 
της 26-5-1995. Δράστης είναι ο Λί
τσας Γεώργιος.

Επίσης συνελήφθησαν οι: Τσολα
κάκης Φώτιος του Χρήστου και της 
Ελπίδας γεν. το 1964 στην Αθήνα 
και η Μητροπέτρου Αννα του Ελευ
θερίου και της Αλεξάνδρας γεν. το 
1963 στην Αθήνα, κατηγορούμενοι 
για σύσταση και συμμορία προς 
διάπραξη ληστειών και άλλων α
ξιόποινων πράξεων, οι οποίοι με 
τον Αδαμαντίδη και τον Τσιριμιά- 
γκο σχεδίασαν τη διάπραξη λη
στειών σε υποκαταστήματα της 
Δ.Ε.Η. και σε σούπερ μάρκετ.

Από τους παραπάνω δράστες 
που συνελήφθησαν οι: Τσιριμιά- 
γκος, Αδαμαντίδης, Τσολακάκης 
και Λίτσας είναι και δραπέτες φυ
λακών.

Ο Τσιριμιάγκος ευρισκόμενος 
στις φυλακές Κορυδαλλού καταδι
κασμένος για σωρεία απλών και 
διακεκριμένων κλοπών, την 15-6-

1994 είχε λάβει πενθήμερη άδεια 
χωρίς να επιστρέψει.

Ο Λίτσας ευρισκόμενος και αυ
τός στις φυλακές Κορυδαλλού κα
ταδικασμένος για απόπειρα αν
θρωποκτονίας και εκβίαση, την25- 
3-1995 έλαβε πενθήμερη άδεια 
χωρίς ποτέ να επιστρέψει.

Ο Αδαμαντίδης ο οποίος εκρα- 
τείτο  για αγορά, μεταφορά και ε ι
σαγωγή κοκαΐνης, την 5-10-1993 
απέδρασε από το Γ.Κ.Ν. Πειραιά ό
που είχε εισαχθεί προκειμένου να 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμ
βαση.

Ο Τ σολάκης την 31 -12-1994 απέ
δρασε από τις Αγροτικές Φυλακές 
Τίρυνθας, όπου ε ξ έ τ ιε  ποινή κα- 
θείρξεως για διακεκριμένες κλο
πές και σύσταση και συμμορία.

Σε κατ' οίκον έρευνες που πραγ
ματοποιήθηκαν στα σπίτια των 
Τσολάκη, Αδαμαντίδη και Τσιριμιά- 
γκου βρέθηκαν πολλά όπλα, χειρο
βομβίδες, φυσίγγια και ναρκωτικά.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Την28-6-1995, στα πλαίσια ενερ- 
γούμενης προανάκρισης ύστερα 
από προφορική εντολή και με την 
παρουσία Εισαγγελέα Πλημελειο- 
δικών Αθηνών, ενεργήθηκε κατ' οί
κον έρ ευ να  από άνδρ ες της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 
στο επί της οδού Πολυκλείτου 6 
πενταόροφο κτίρ ιο στην Αργυ
ρούπολη ιδιοκτησίας Διαμαντίδη 
Σπυρίδωνα του Αδαμαντίου και της 
Βικτωρίας γεν. το 1948 στην Αλε
ξανδρούπολη και στον τρίτο όρο
φο της επί της οδού Δραγούμη 20 
πολυκατοικίας, όπου στεγάζονται 
τα γραφεία του "Ινστιτούτου Ερευ
νών και Εφαρμογών Ομοιοπαθη
τικής Ιατρικής", πρόεδρος του ο
ποίου είναι ο ανωτέρω ιατρός.

Κατά την έρευνα στην οδό Πολυ
κλείτου 6, στα γραφεία και στα 
διαμερίσματα που διαμένουν ο ί
διος και οι ιατροί-μέλη του ανωτέ
ρω Ινστιτούτου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν: τέσσερ ις καραμπί- 
νες, δύο κυνηγετικά δίκανα, εκατό 
φυσίγγια cal 22 mm, ένα περίστρο
φο κρότου-αερίου, έξι αεροβόλα 
πιστόλια, πέντε φορητοί ασύρμα
τοι, δύο αναισθητικά σπρέι, μια βα- 
λίστρα, τέσσερα σπαθιά, 580 φυ
σίγγια κυνηγίου, ένα δερμάτινο μα- 
στίγιο, δυο ζεύγη χειροπέδες, ε 
πτά γκλόπς πολεμικών τεχνών, 15 
σιδηρογροθιές, δυο ρόπαλα, μεγά
λος αριθμός μαχαιριών-στιλέτων
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διαφόρων τύπων και μεγεθών, πυ
ρίτιδα επτακοσίων γραμμαρίων, έ 
νας πίνακας επί του οποίου ήταν 
τοποθετημένες τέσσερις φωτο
γραφίες μικρών διαστάσεων απει- 
κονίζουσες πρόσωπα πέντε ατό
μων, στα μάτια των οποίων υπήρ
χαν καρφωμένες καρφ ίτσες με 
μαύρες και κόκκινες κεφ αλές, 
πορτρέτο ενός γενειοφόρου Ιν
δού όνδρα, δύο ζεύγη πινακίδων 
αυτοκινήτων των οποίων η προέ
λευση και το νόμιμον της κατοχής 
εξετάζονται.

Επειδή εντός του οικήματος σε 
χρηματοκιβώτια αλλά και άλλα μέ
ρη εντοπίσθηκαν μεγάλα χρηματι
κά ποσό και άλλα τιμαλφή (πολύτι
μοι λίθοι, χρυσαφικό) εκλήθη και 
προσήλθε αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών και κατα
σχέθηκαν μέχρι στιγμής τρεις χι
λιάδες εννιακόσιες χρυσές λίρες 
Αγγλίας και χρηματικό ποσόν αρ
κετών δεκάδων εκατομμυρίων η 
προέλευση των οποίων εξετά ζε
ται.

Από υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, επίσης, ερευνάται το 
περιεχόμενο μεγάλου αριθμού δι
σκετών ηλεκτρονικών υπολογι
στών.

Συνελήφθησαν επτά άτομα: Παϊ- 
ζης Αντώνιος του Θεοδώρου και 
της Πελαγίας γεν. το 1960 στην 
Πάτρα Αχαϊας, ια τρ ός , Κ ιάτου 
Κλειώ του Νικολάου και της Μα
ρίας γεν. το 1970 στην Αθήνα, ι
δ ιω τικός υπάλληλος, Τζω ρτζο- 
πούλου Ζηνοβία, γεν. το 1957 στο 
Α γρ ίν ιο , οικοκυρό, Κλαδής 
Δ ιονύσ ιος του  Ιωάννη και της 
Δήμητρας γεν, το  1963 στην 
Αθήνα, δικηγόρος, Κυβέλου Περ- 
σεφόνη του Γεωργίου και της Χιο
νιάς γεν. το 1963 στην Αθήνα, ια
τρός, Κυριακοπούλου Ελένη, σύζυ
γος Σπυρίδωνος γεν. το 1962 στη 
Λαμία, ιατρός και η Λαμπροπούλου 
Αναστασία του θεοδώρου και της 
Μαρίας γεν. το 1963 στην Αθήνα, 
ιατρός.

Την 29-6-1995 συνελήφθη στη 
Δραγούμη 20 ο Χατζηγεωργίου 
Κυριάκος του Γεωργίου και της 
Μαρούλας γεν. το 1964 στη Λευ
κωσία Κύπρου, ιατρός, σε χώρο 
που ήταν υπεύθυνος και στον ο
ποίο ευρέθησαν ένα αεροβόλο πι
στόλι με τρεις αμπούλες προωθη- 
τικού  αερ ίου, ένα μαχαίρι, μια 
σφενδόνα και 250 σφαιρίδια αερο
βόλου.

Ο χώρος που συνελήφθη ο Χα
τζηγεωργίου χρησιμοποιείτο ως 
ιατρείο από την Δρόσου Πετρούλα 
του Λαζάρου και της Μαρίας γεν. 
το 1962 εναντίον της οποίας σχη- 
ματίσθηκε δικογραφία.

Την 1-7-1995 συνελήφθη η Πο- 
λυχρονοπούλου Ζωή του Σωτη
ρ ίου  και τη ς  Σ τέλλα ς  γεν. το  
1963 στην Αθήνα, ιατρός εργα
ζόμενη και αυτή στο Ινστιτούτο 
του Διαμαντίδη, γ ια τί σε νοικια
σμένο από την ίδια διαμέρισμα ε 
πί της οδού Ιόσωνος 22 στην Η
λιούπολη βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με 
19 αμπούλες, τρ εις  σιδερογρο- 
θιές, δύο μαχαίρια, 24 χρυσές λί
ρ ες  Α γγλ ίας, τρ ία  ομοιώματα 
γεννητικών οργάνων, 25 φυσίγ
για κηνυγετικού όπλου, 16 σακ- 
κουλάκια περιέχοντα λευκή σκό
νη άγνωστης σύνθεσης, πέντε 
β ιντεοκασέτες, διάφορα βιβλία 
σχετικά με φ ιλοσοφίες, και έξ ι 
πορτρέτα Ινδού γενειοφόρου άν- 
δρα.

Η ανω τέρω  ε ίχ ε  κα ταγγείλε ι 
ψευδώς στο ΚΔ' Τ.Α. Αθηνών ό
τι σ τις 17-10-1991 της εκλάπη- 
σαν οι π ινακίδες κυκλοφορίας 
του υπ' αριθμ. AMT-3613 ΙΧΕ αυ
τοκινήτου της, κόκκινες, μειω 
μένων δασμών και στη θέση αυ
τώ ν το π ο θ έ τη σ ε  ά λλες  πλα
σ τές  χρώ ματος μαύρου, προ- 
κειμένου να χρησιμοποιείται το 
α υτοκ ίνητό  τη ς  και από τρ ίτα  
πρόσωπα, γεγονός που βεβαιώ
θηκε λ ίγες ημέρες μετά στην Ε
θνική Οδό Αθηνών - Λαμίας ο
δηγούμενο από τον Διαμαντίδη 
ο οποίος καταδικάστηκε για την 
παράβαση αυτή.

Υστερα απ' αυτό υφάρπασε 
ψευδή βεβαίωση από το ΚΔ' ΤΑ. Α
θηνών και προμηθεύτηκε νέες ε- 
ξαπατώντας το Υπουργείο Συγκοι- 
κωνιών. Οι ανωτέρω πινακίδες 
βρέθηκαν στην οδό Πολυκλείτου 6, 
κτίριο όπου διέμεναν ο Διαμαντί- 
δης και εκτός των άλλων και η α
νωτέρω.

Στην έρευνα που έγινε επί της 
οδού Περικλέους 23 στο Χολαρ- 
γό, οικία του Στεφανάκου Γρηγο- 
ρ ίου  το υ  Π αναγιώ τη και της 
Σουλτάνας, ετών 35, φοιτητή της 
ιατρικής, βρέθηκε μεγάλος αριθ
μός ιδιοσκευασμάτων ομοιοπα
θητικής, η σύνθεση των οποίων 
θα ερευνηθεί από το Γενικό Χη
μείο του Κράτους.

Ο Στεφανάκος συνελήφθη και 
θεω ρείτα ι βασικός συνεργάτης 
της οργάνωσης, στο κτήμα του 
Διαμαντίδη στο Κρανίδι Αργολί- 
δος, γ ια τί σε έρευνα που έγινε 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα 
μαχαίρι με μήκος λάμας είκοσι ε 
κατοστών.

Σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοι
κίας δίπλα από την πολυκατοικία 
της οδού Δραγούμη 20 όπου τα ια
τρεία του ανωτέρω Ινστιτούτου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις 
σιδερογροθιές και πέντε μαχαίρια 
όμοια με τα κατασχεθέντα εντός 
του Ινστιτούτου τα οποία προφα
νώς είχαν πεταχθεί από τα ιατρεία 
του Ινστιτούτου λίγο πριν διενερ- 
γηθεί η έρευνα.

Εναντίον όλων των κατηγορου
μένων ή συλληφθέντων σχηματί- 
σθηκε δικογραφία για παράβαση 
του νόμου 2168/93 που αφορά 
"Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν ό
πλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 
κ.λ.π." σε συνδυασμό με το άρθρο 
187 Π.Κ. περΓ’Συστάσεως και συμ
μορίας".

Ο ΛΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Μετά από συντονισμένες ενέρ

γε ιες  και αξιολόγηση πληροφο
ριών συνελήφθη από αστυνομι
κούς του Τμήματος Ασφαλείας 
Λαυρίου ο Σκλέπας Νικόλαος του 
Σταματίου και της Αγγελικής γεν. 
το 1971 στην Κερατέα Αττικής για 
απόπειρες ανθρωποκτονιών, λη
στείες και επικίνδυνες σωματικές 
βλάβες.

Συγκεκριμένα ο ανωτέρω δρά
στης κατά το χρονικό διάστημα α
πό το Νοέμβριο του 1994 ως τον 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους διέ- 
πραξε αξιόποινες πράξεις στις 
περιοχές Κερατέας και Καλυβιών 
όπου με την απειλή καραμπίνας α- 
ποσπούσε από ιδιοκτήτες διερχο- 
μένων αυτοκινήτων σε απόμερα 
μέρη και νυκτερινές ώρες διάφο
ρα χρηματικό ποσά και τιμαλφή α
ντικείμενα αφού προηγουμένως έ 
ριχνε επί του οδοστρώματος ε 
μπόδια με σκοπό την υποχρεωτική 
ανακοπή της πορείας τους.

1. Την 28-1 1-1994 στη θέση 
"Μύλος" Κερατέας διέπραξε λη
στεία σε βάρος του Κωνσταντινίδη 
Σωτηρίου και αφαίρεσε το ποσόν 
των 40.000 δραχμών και ένα δερ
μάτινο τσαντάκι με προσωπικά τού 
έγγραφα. Στην κατοχή του δράστη 
βρέθηκε το τσαντάκι.

2. Την 6-12-1994 στην ίδια πε
ριοχή απέσηασε με τον ίδιο τρόπο 
από τον Pahas Morris το πορτοφό
λι του που περιείχε 50.000 δραχ
μές και 60 χάρτινες λίρες και το 
ρολόι του που βρέθηκε στην κα
τοχή του δράστη και αποδόθηκε 
στο θύμα.

3. Την 9-12-1994 έξω από οικι
σμό της Κερατέας απέσπασε με 
την ίδ ια  μέθοδο από τον Γκίνη 
Γεώργιο του Σταματίου το ποσόν 
των 30.000 δραχμών και την τσά
ντα της συζύγου του που περιείχε 
προσωπικό αντικέιμενα. Την ίδια η
μερομηνία στο ίδιο μέρος με τον 
ίδ ιο  τρόπο απέσπασε από τον 
Μπούσουλα Ιωάννη το ποσόν των
5.000 δραχμών. Κατά τον ίδιο χρό
νο στο ίδιο μέρος αποπειράθηκε 
ανεπιτυχώς να διαπράξει ληστεία 
σε βάρος του Ευαγγελίου Ιωάννη 
που ανέπτυξε ταχύτητα αλλά δέ
χθηκε πυροβολισμούς με αποτέ
λεσμα να προκληθούν υλικές ζη
μιές στο αυτοκίνητο.

4. Την 8-12-1994 έξω  από το 
νεκροταφείο της Κερατέας απο- 
πειράθηκε ανεπ ιτυχώ ς να δια- 
πράξη ληστεία σε βάρος τουΛια- 
γκή Αθανασίου του Σταματίου ο 
οποίος ανέπ τυξε ταχύτητα . Ο 
δράστης πυροβόλησε και αφού 
έσπασε το πίσω παρ μπριζ του 
αυτοκινήτου τον τραυμάτισε ε 
λαφρά στο κεφάλι.

5. Την 26-12-1994 στην περιοχή 
Καλυβίων απέσπασε με τον ίδιο 
τρόπο από τον Τζαφέρη Φίλιππο 
του Ιωάννη, το ποσόν των 45.000 
δραχμών και το ρολόι του.

6. Την 31-12-1994 αποπειράθη- 
κε έξω  από οικισμό της Κερα
τέα ς  να δ ιαπράξει ληστεία  σε 
βάρος του Χατζηδήμα Σταματίου 
του Βασιλείου χωρίς όμως θετ ι
κό γι' αυτόν αποτέλεσμα γιατί ο 
παθών ανέπ τυξε ταχύτητα  και 
διέφυγε. Στο σημείο αυτό ο δρά
στης εγκα τέλε ιψ ε  ένα δίκαννο 
κυνηγετικό όπλο το οποίο χρησι
μοποιούσε στις ληστείες και για 
το  οποίο προέκυψε ότι ε ίχ ε  α- 
φαιρέσει από την οικία του Σω
τηρίου Βασίλειου που βρίσκεται 
σε περιοχή της Αναβύσσου.

Ο δράστης με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος του  δ ικογραφ ία  ο
δηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών.

Επιμέλεια:
Αρχιφύλακας Κων. Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Me την 6001/2/585 από 23/6/95 

Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, μετατέθησαν - 
τοποθετήθησαν και μετακινήθη- 
σαν οι κατωτέρω αξιωματικοί, για 
λόγους υπηρεσιακούς, ως εξής:

Αστυνομικοί Διευθυντές: Βλά
χος Φώτιος στη Δ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών, Νικόλαος Γατσιός στην 
Α.Δ. Φθιώτιδας ως Δ/ντής, Γιαννές 
Γεώργιος στην Δ.Κ.Α/ΥΔΤ, Κατσί- 
μπρας Χρήστος στη Δ/νση Ασφά
λ ε ια ς  Θ εσσ αλον ίκης ως Υ- 
ποδ/ντής, Κλώνος Στυλιανός στη 
Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής ως 
Υποδ/ντής, Κουτσοσηύρος Από
στολος στην ΔΑΑ/Υποδ/νση Δίω
ξης Ναρκωτικών ως Δ/ντής, Μα- 
θιουδάκης Νικόλαος στη Σχολή Α
στυφυλάκων ως Διοικητής, Πλιώ- 
τας Πάνος στην Α Α  Πρέβεζας ως 
Δ/ντής, Ρίνης Κων/τίνος στη Δ/νση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως Υ
ποδ/ντής, Στράντζος Ιωάννης στο 
Επιτελείο της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
Τζώνης Κων/τίνος στη Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής/ΥΕΛ.

Αστυνομικοί Υποδιευθυντές: 
Αγγελής Κων/τίνος στην Υ.Τ,Ε. Βο
ρείου Ελλάδος ως Δ/ντής, Αγγελό- 
πουλος Νικόλαος στην ΑΑ. Αρκα
δίας ως Υποδ/ντής, Αθανασιάδης 
Ιωάννης στην Υποδ/νση Αστυνο
μίας Αργοσαρωνικού ως Δ/ντής, 
Αθανασόπουλος Μόδεστος στην 
ΑΑ. Κορινθίας ως Υποδ/ντής, Αθα
νασόπουλος Νικόλαος στην Υ
ποδ/νση Μετ. Δικ. Θεσσαλονίκης 
ως Δ/ντής, Ακτύπης Νικόλαος στην 
Α.Δ. Ευρυτανίας ως Υποδ/ντής, Α- 
λεξόπουλος Σωτήριος στηνΑστυν. 
Υποδ/νση Αιγίου ως Δ/ντής, Ανα- 
γνωστόπουλος Ιωάννης στην ΑΑ.

Ακαρνανίας ως Υποδ/ντής, Αντω- 
νόπουλος Φώτιος στην Α.Δ. Μεσ
σηνίας ως Υποδ/ντής, Αρώνης Νι
κόλαος στην ΑΑ. Αχαϊας ως Υ
ποδ/ντής, Ασλάνογλου Μιχαήλ 
στην ΑΑ. Ξάνθης ως Υποδ/ντής, 
Βενιζέλος Χρήστος στο Τ.Α.Ο.Χ. 
ως Υποδ/ντής, Βιολιντζής Πανα
γ ιώ της στην Αστυν. Υποδ/νση 
Νάουσας ως Δ/ντής, Βλάχος Θεό
δωρος στην Υποδ/νση Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής, Βονικά- 
κης Γεώργιος στην Α.Δ. Καβάλας 
ως Υποδ/ντής, Γαστεράτος Ανα
στάσιος στην A Α  Θεσπρωτίας ως 
Υποδ/ντής, Γεωργίου Ιωάννης στην 
Υποδ/νση Αστυνομίας Κηφισιάς 
ως Δ/ντής, Γιακοβής Ικαρος στο 
Πρότυπο Αστυν. Τμήμα Θεσσαλο
νίκης ως Διοικητής, Γιαννόπουλος 
Βασίλειος στο Β' Αστυν. Τμήμα Α
θηνών ως Διοικητής, Γκανάς Αση- 
μάκης στην ΑΑ. Κυκλάδων ως Υ
π οδ/ντής, Γκότσης Δημήτριος 
στην Α.Δ. Ξάνθης ως Δ/ντής, Δα- 
βίλλας Αριστείδης στη Δ/νση Εκ- 
παίδευσης/ΥΔΤ, Δούκας Κων/τίνος 
στην Υποδ/νση Αλλοδαπών Ατ
τικής ως Υποδ/ντής, Ευθυμίου Νι
κόλαος στην Α Α  Μαγνησίας ως Υ
ποδ/ντής, Ζιάκας Νικόλαος στην Υ
ποδ/νση Αστυνομίας Αγίας Παρα
σκευής ως Δ/ντής, Θέμελης Χρι
στόφορος στη Δ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών, Θεοχάρης Δημήτριος στη 
Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
Θεοχάρης Νικόλαος στο Α.Τ. Σαλα
μίνας ως Διοικητής, Καλάρας Νικό
λαος στη Δ/νση Αμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης, Καραγιαννίδης 
Κων/τίνος στην ΑΑ. Ιωαννίνων ως 
Υποδ/ντής, Καρακώστας Ηλίας 
στην Α Α  Αρκαδίας ως Υποδ/ντής, 
Καραπαναγιώτης Βασίλειος στο

ΚΘ' Αθηνών ως Διοικητής, Καραχά- 
λιος Γεώργιος στο Τμήμα Αλλοδα
πών Πειραιά ως Διοικητής, Καρα- 
χάλιος Σπυρίδων στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής, Κότσος Γεώργιος 
στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Α τ
τικής, Κοκμοτός Αθανάσιος στην 
Α Α  Κυκλάδων ως Υποδ/ντής, Κομ- 
μάτος Ιωάννης στην Α Α  Λάρισας 
ως Υποδ/ντής, Κουκούλάς Γεώρ
γιος στην Υποδ/νση Αστυνομίας 
Κυψέλης ως Δ/ντής, Κουτρουμά- 
νης Σπυρίδων στη Β' Υποδ/νση Α- 
σ τυνομ ίας Θ εσσαλονίκης ως 
Δ/ντής, Κραββαρίτης Νικόλαος 
στην Υποδ/νση Αστυνομίας Παλ. 
Φαλήρου ως Δ/ντής, Κωνσταντινί- 
6ης Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. 
Συνεργασίας/ΥΔΤ, Λαμπρινέας Α
λέξανδρος στη ΓΑΔΑ/ΤΓΑ, Λιακό- 
γκωνας Αθανάσιος στο Τμήμα Αλ
λοδαπών Αμαρουσίου ως Δ/ντής, 
Λιανός Φώτιος στην ΥΑΚΑ Αθηνών 
ως Υποδ/ντής, Λιάτσος Αναστά
σ ιος στην Α.Δ. Η λείας ως Υ
ποδ/ντής, Μακρίδης Κωνσταντί
νος στην Α.Δ. Δράμας ως Υ
ποδ/ντής, Μαλανδρένιας Ιωάννης 
στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 
Μαλιάγκας Θωμάς στο Α.Τ. Αγίας 
Παρασκευής ως Διοικητής, Μαρι- 
νάκης Αναστάσιος στην A Α  Δωδε- 
κανήσου ως Υποδ/ντής, Ματρά- 
γκας Αντώνιος στην Π Υποδ/νση Α
στυν. Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής, 
Μαστρογιάννης Δημήτριος στηνΑ
στυν. Υποδ/νση Θηβών, Μηλάκης 
Ιωάννης στην ΑΑ. Κέρκυρας ως Υ
ποδ/ντής, Μιχαλόπουλος Γεώρ
γιος στην Υποδ/νση Αστυνομίας Ε
λευσίνας ως Διοικητής, Μποζίκης 
Κων/τίνος στην Α.Δ. Καβάλας ως 
Υποδ/ντής, Μπουλαλάς Γεώργιος 
στη Δ /νση Οικον. Επιθεώρη- 
σης/ΥΔΤ, Μπουλαμάντης Κων/τί
νος στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Ατ
τικής, Οικονομόπουλος Παναγιώ
της στο Τ.Τ. Νέας Ιωνίας ως Διοι
κητής, Οργαντζής Ανδρέας στην 
Α Α  Ροδόπης ως Υποδ/ντής, Παλα- 
φούτης Δημήτριος στην Α.Δ. Χα- 
νίων ως Υποδ/ντής, Παναγιωτό- 
πουλος Αλέξιος στην ΑΑ. Ηλείας 
ως Υποδ/ντής, Παντούλας Γεώρ
γ ιος στην Α.Δ. Α ρτας ως Υ
ποδ/ντής, Παπαβασιλείου Αθανά
σιος στη Β' Υποδ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών ως Δ/ντής, Παπαγεωργίου 
Αγγελος στη Δ/νση Διαχείρισης Υ- 
λικού/ΥΔΤ, Παπαδόπουλος Ιωάννης 
στην Αστυν. Υποδ/νση Κυπαρισ
σίας ως Δ/ντής, Παηακώστας Βα
σίλειος στο Πρότυπο Α.Τ. Αθηνών 
- Καλλιθέας ως Διοικητής, Παπανί-

κος Βασίλειος στην ΔΎποδ/νση Α
στυνομ ίας Θ εσσαλονίκης ως 
Δ/ντής, Παρασκευαϊδης Ευάγγε
λος στη Σχολή Μετεκπαίδευσης- 
Επιμόρφωσης Ελλην. Αστυνομίας, 
Πατσαντάρας Χριστόφορος στην 
ΑΑ. Φωκίδας ως Υποδ/ντής, Πα- 
τσίδης Κυριάκος στην ΑΑ. Σάμου 
ως Υποδ/ντής, Παττακός Γεώρ
γιος στη Δ/νση Διαχείρισης Χρη- 
ματικού/ΥΔΤ, Π ιέρρος Αντώνιος 
στο ΣΤ' Α.Τ. Αθηνών ως Διοικητής, 
Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος 
στην A Α. Κιλκίς ως Υποδ/ντής, Ρο- 
ντογιάννης Γεώργιος στο Α.Τ. Α- 
χαρνών ως Δ/ντής, Σαργιώτης Νι
κόλαος στην ΑΑ. Τρικάλων ως Υ
ποδ/ντής, Σαρηγιαννίδης Νικόλαος 
στην Α' Υποδ/νση Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης ως Δ/ντής, Σδούγκος 
Στυλιανός στο Α.Τ. Αιγάλεω ως 
Διοικητής, Σέλκος Χρήστος στο Τ  
Α.Τ. Πειραιά ως Διοικητής, Σινάπης 
Γεώργιος στο Ε' Α.Τ. Αθηνών ως 
Διοικητής, Σκαραφίγκας Ιωάννης 
στην ΠΣΕΑ/ΥΔΤ, Σκρέκας Γεώργιος 
στην Αστυν. Υποδ/νση Γιαννιτσών 
ως Δ/ντής, Στεφάνής Κων/τίνος 
στο Δ' Α.Τ. Αθηνών ως Διοικητής, 
Συνοδινός Ανδρέας στην ΑΑ. Αι
τωλίας ως Υποδ/ντής, Σωτηρίου 
Χρήστος στη Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ, 
Σωτηρόπουλος Βασίλειος στην Υ
ποδ/νση Αστυνομίας Αγίων Αναρ
γύρων ως Δ/ντής, Τζαλακώστας 
Κων/τίνος στην Α.Δ. Λευκάδας ως 
Υποδ/ντής, Τζατζάκης Νικηφόρος 
στην Α' Υποδ/νση Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής, Τρια- 
νταφυλλάκης Ιωάννης στη Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής/ΥΚΑ/3ο Τ μήμα, 
Τσαλκιτζής Αλέξανδρος στην Α Α  
Σερρών ως Υποδ/ντής, Τσίμηρης 
Θεμιστοκλής στην Α.Δ. Βοιωτίας 
ως Υποδ/ντής, Τσολάκης Αλέξαν
δρος στη Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ, 
Τσούλφας Νικόλαος στην Α Α  Αλε
ξανδρούπολης ως Υποδ/ντής, 
Τσούτσης Κων/τίνος στη Δ/νση Α
στυνομίας Δυτ. Αττικής, Τσούφης 
Χρήστος στην ΑΑ. Ξάνθης ως Υ
ποδ/ντής, Φλώρος Βασίλειος στην 
Α Α  Λάρισας ως Δ/ντής, Χασιώτης 
Δημήτριος στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελλην. Αστυνομίας ως Υποδ/ντής, 
Χρονόπουλος Δημήτριος στην Υ
ποδ/νση Αστυνομίας Αιγάλεω ως 
Δ/ντής και Ψωμάς Ιωάννης στην 
Α.Δ. Κεφαλληνίας ως Υποδ/ντής.

Με την 6001/4/21ε από 27-6-95 
Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, τοποθετήθησαν 
οι κατωτέρω νέοι Υπαστυνόμοι 
Β' (Παραγωγικής Σχολής Αξιωμα-
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Μόνιμες Στήλες

τικών Ελληνικής Αστυνομίας), για 
λόγους υπηρεσιακούς, ως εξής: 

Νεκτάριος Αγγελής στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Αθανασόπουλος Βασί
λειος στη διάθεση της ΓΑΛΑ., Α
λαμάνες Σπυρίδωνας στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Αλεβιζόπουλος Ηλίας 
στο Α.Τ. Σαμοθράκης, Αναγνωστό- 
πουλος Αγαμέμνων στο Α.Τ. Τρο
παίων, Αναγνώστου Βασίλειος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ.Θ., Ανανιάδης 
Σάββας στη διάθεση της ΓΑΔ.Θ., 
Αντωνίου Σπυρίδωνας στη διάθε
ση ΓΑΛΑ., Αντωνόπουλος Ιωάννης 
στο Α.ΤΑερόπολης Λακωνίας, Α- 
ξιοτόπουλος Ηλίας στο Α.Τ. Πά- 
τμου, Απανωμεριτάκη Σμαραγδή 
στη διάθεση της ΓΑ.Δ.Θ., Απόστο
λος Φώτιος στο Α.Τ. Φουρνά Ευρυ
τανίας, Αριστομενόπουλος Ιωάν
νης στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Αυγε
ρινός Δημήτριος στο Α.Τ. Αντισ- 
σας, Βαρδιάμπασης Στυλιανός στο 
Α.Τ. Χώρας Σφακίων, Βασαλάκης 
Ν ικόλαος σ της δ ιάθεση της 
Γ.Α.Δ.Α., Βασιλείου Γεώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Βασιλείου 
Ιωάννης στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Βράντζας Βασίλειος στο Α.Τ. Βέ
ροιας, Γανίτης Ευστράτιος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Γεωργόπουλος 
Π αναγιώ της στη δ ιά θεσ η  τη ς  
Γ.Α.Δ.Α., Γιαβρούτας Παύλος στο 
Α.Τ. Φλώρινας, Γιαλαμάς Δημήτριος 
στο Α.Τ. Βλαχιώτη Λακωνίας, Γιαν- 
νακόπουλος Χρήστος στο Α.Τ. 
Ζακύνθου, Γιανναράκης Νικόλαος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Γιοβανί- 
δης Δημήτριος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Γκουμπέτης Κων/τίνος στη 
διάθεση της ΓΑΔ.Θ., Γούλα Παρα
σκευή στο Α.Τ. Ρόδου, Γραμματικός 
Κ ω ν/τ ίνο ς  στη δ ιάθεσ η της 
Γ.Α.Δ.Α., Δάβαλος Δημήτριος στη 
διάθεση της Γ.Α.ΔΑ., Δαμάσκος 
Θεοφάνης στο Α.Τ. Ορεστιάδος, 
Δασκάλάς Ανδρέας στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Δεδέκης Βλάσιος στο 
Α.Τ. Καλλονής Λέσβου, Δημαράς Α- 
να σ τάσ ιο ς  στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Δημητρόπουλος Περικλής 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Δημόπου- 
λος Χρήστος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Δουκάκης Αντώνιος στο 
Α.Τ. Φερρών, Δροσάκης Κων/τίνος 
στο Α.Τ. Δεσκάτης, Ελευθεριάδης 
Λάζαρος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Ζήσης Λουκάς στο Α.Τ. Ιου Κυκλά
δων, Ζωβοϊλης Αθανάσιος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ„ Ηλιόπουλος Αθα
νάσιος στο Α.Τ. Σύμης, Θεοχάρης 
Χαράλαμπος στο Α.Τ. Κοζάνης, 
Θερμογιάννη Παναγιώτα στη διά
θεση της Γ.Α.Δ.Α., θωμόπουλος

Δημήτριος στο Α.Τ. Κομοτηνής, 
Ιωαννίδης Απόστολος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Κακαγιάς Ευθύμιος στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Καλεντεριά- 
δης Χαράλαμπος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Καλόγερος Γεώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.ΔΑ., Καλόγηρος 
Χαράλαμπος στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Καλτσής Χαράλαμπος στη 
δ ιάθεσ η τη ς  Γ.Α.Δ.Α., Κάλφας 
Κων/τίνος στο Α.Τ. Ειδομένης, Κα
μπύλης Χρήστος στο Α.Τ. Καλαμά
τας, Κανατάς Νικόλαος στη διάθε
ση τη ς  Γ.Α.Δ.Α., Κανούτας 
Δ ημήτρ ιος στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Καραϊσκος Γεώργιος στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Καραμανλής 
Ιωάννης στο Α.Τ. Νιγρίτας, Καρα- 
μπούλης Παναγιώτης στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ.Α., Καρανάσιος Θωμάς 
στο Α.Τ. Νάουσας Ημαθίας, Καρα- 
παπάς Ευάγγελος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Καστρινέλλης Χριστόφο
ρος στο Α.Τ. Σάμου, Κατσιαμάκας 
Ιωάννης στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Κατσιάμπας Παναγιώτης στο Α.Τ. 
Κ ερασοχω ρίου, Κεβόπουλος 
Γεώργιος στο Α.Τ. Αλεξανδρούπο
λης, Κέραμός Θεόδωρος στο Α.Τ. 
Σερβίων, Κεσελίδης Σταύρος στη 
διάθεση της ΓΑΔ.Θ., Κολλιντζάς 
Παναγιώ της στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Κόντος Βασίλειος στο Α.Τ. 
Πυρσόγιαννης Ιωαννίνων, Κοπασά- 
κης Εμμανουήλ στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Κορόμηλά Ελένη στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Κούκαρης Πα
ντελής στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Κουράκος Παναγιώτης στη διάθε
ση της Γ.Α.ΔΑ., Κουφός Απόστο
λος στο Α.Τ. Χαλκίδας, Κυριακό- 
πουλος Ιωάννης στο Β' Α.Τ. Πα- 
τρών, Κύρκος Ζώης στο Α.Τ. Κέρ
κυρας, Κωστάζος Πρωτοσίλαος 
στη δ ιάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Κω- 
στούλας Βασίλειος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ.Α., Λαζάρου Γεώργιος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ.,Λαλιώτης 
Βασίλειος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Λαμπρής Κων/τίνος στον Α.Σ. Α- 
λιάρτου Βοιωτίας, Λάππας Βασί
λειος στο Α.Τ. Κομοτηνής, Λυκιαρ- 
δόπουλος Δαρείος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Λύτρας Ιωάννης στο 
Α.Τ. Καρπάθου, Μ ανούρας 
Χρήστος στη διάθεση ΓΑΔΑ., Μα
νώλης Ευάγγελος στο Α.Τ. Ορε- 
στιάδας, Μαραγκάκης Στυλιανός 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Μαρίνος 
- Ξάνθος Διονύσιος στο Α.Τ. Πά
ρου, Μάρκου Χριστόφορος στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Ματαλιωτά- 
κης Γεώργιος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Ματσούκας Αναστάσιος

στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Μαυρίδης 
Χαράλαμπος στο Α.Τ. Σιάτιστας, 
Μ ήτσου Γεώ ργιος στον Α.Σ. 
Ορμενίου Ορεστιάδος, Μουρελά- 
τος Παναγιώτης στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Μούρτος Αριστείδης στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Μπακαλάρος 
Γεώργιος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Μπακόλας Δημήτριος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Μπαλάνος Ευάγγελος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Μπαμπα- 
λούκας Ανδρέας στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Μπαρμπούτης Αριστείδης 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Θ., Μπά- 
τζιος Σπύρος στο Α.Τ. Εχίνου Ξάν
θης, Μπλάνης Κων/νος στη διάθε
ση της ΓΑΔΑ., Μπούκας Σταμά- 
τ ιο ς  στη δ ιάθεση της Γ.Α.Δ.Α., 
Μπουραντά Ιωάννης στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Μπριλάκης Δημήτριος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Νάτσιου 
Λεμονιά στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Νικολακόπουλος Σωτήριος στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Νικολής Θεμι
στοκλής στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Νταλαχάνης Ιωάννης στο Α.Τ. Τρί
πολης, Ξερός Κωνσταντίνος στο 
Α.Τ. Δελφών, Οψιμος Θεόδωρος 
στο Α.Τ. Γυθείου, Παγώνη Μαρία 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Παλιο- 
γιάννης δημήτριος στο Α.Τ. Αγίου 
Γερμανού Φλώρινας, Παναγιωτό- 
πουλος Κωνσταντίνος στη διάθε
ση της ΓΑΔΑ., Πανταζής Σταύρος 
στο Α.Τ. Πραμάντων Ιωαννίνων, Πα- 
παδήμος Δημήτριος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Παπαδόπουλος Γεώρ
γιος στο Α.Τ. Ν. Ζίχνης Σερρών, Πα
παδόπουλος Νικόλαος στη διάθε
ση της Γ.Α.Δ.Θ., Παπαδόπουλος 
Σταύρος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Παπαδοπούλου Α ικατερ ίνη στη 
διάθεση της ΓΑΔ.Θ., Παππάς Βασί
λειος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Πα- 
ραδεισάνος Αδάμ στο Α.Σ. Λιβα
δειού Ρεθύμνου, Παυλόπουλος Πέ
τρος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Πε- 
νταγ ιώ της Ιωάννης στο Α.Τ. 
Κομοτηνής, Περράκης Αλέξαν
δρος στο Α.Τ. Ρεθύμνου, Πέτσας 
Δημήτρ ιος στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Πίκουλας Παναγιώτης στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Πούπουζας 
Παναγιώτης στο Τμήμα Τροχαίας 
Κυπαρισσίας, Πριόβολος Γεώργιος 
στο Α.Τ. Νάξου, Προύτσος Ηλίας 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Ρεκούτης 
Πολύχρονης στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Ρόκκος Βασίλειος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Σάββας Μάρκος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Σακελλα- 
ρίου Καλλιόπη στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Σαραντόπουλος Ιωάννης 
στο Α.Τ. Σκάλας Λακωνίας, Σιδέρης

Δημήτριος στο Α.Τ. Καρύστου, Σι- 
μούλης Χρήστος στο Α.Τ. Σαπών 
Ροδόπης, Σκούρας Ιωάννης στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Σκριάπας 
Ιωάννης στο Α.Τ. Αμυνταίου, Σου- 
λόπουλος Γεώργιος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ.Α., Σπανουδάκης Εμμα
νουήλ στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., 
Σπηλιόπουλος Γεώργιος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Σπυνθουράκης 
Σπυρίδω νας στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔ,Α., Σπυριδάκης Νικόλαος στο 
Α.Τ. Βιάννου, Σταγάκης Μαρίνος 
στο Α.Τ. Χανίων, Στίμος θωμάς στο 
Α.Τ. Γιαννιτσών, Συκιωτάκης Γεώρ
γιος στον Α.Σ. Σκύρου, Σχίζας Πα
ναγιώτης στο Α.Τ. Φλώρινας, Σω- 
τηρ ιάδης Σάββας στη διάθεση 
Γ.Α.Δ.Θ., Ταλαμπίρης Ιωάννης στη 
διάθεση της ΓΑΔ.Θ., Τέλλιος Αθα
νάσιος στο Α.Τ. Κοζάνης, Τζήμας 
Ιωάννης στο Α.Τ. Φιλιάτων, Τζίτζης 
Αντώνιος στη διάθεση της ΓΑΔ.Θ., 
Τ ζόβολου Λ εμονιά  σ το  Α.Τ. 
Κω, Τζομάκας Βασίλειος στη διά
θεση της Γ.Α.Δ.Α., Τίγκας Ευάγγε
λος στο Α.Τ. Κοζάνης, Τίγκας Πα
ντελής στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., 
Τρικαλίτης Νικόλαος στο Α.Τ. Σχη- 
ματαρίου, Τσαπικούνης Ανδρέας 
στο Τ μήμα Τροχαίας Πατρών, Τ σια- 
ντής Παναγιώτης στο Α.Τ. Αγίου Νι
κολάου Χαλκιδικής, Τσιγγούνης 
Π αναγιώ της στη δ ιάθεση της 
ΓΑΔΑ., Τσιόγκας Αριστοτέλης στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Φελούρης 
Χρήστος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Φιλίπππου Γεώργιος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ., Φουντουλάκης Ιωάν
νης στο Α.Τ. Χανίων, Φραγκιουδά- 
κης Ζαχαρίας στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Φυτιλάκος Ηλίας στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Χαιρετάκης Εμ
μανουήλ στο Α.Τ. Σητείας, Χαμου- 
ζάς Ανδρέας στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑ., Χατζημανώλης Νικόλαος 
στο Α.Τ. Μ εγίσ της, Χελιδώνης 
Δημήτριος στο Α.Τ. Σάμου, Χολέ- 
βας Αθανάσιος στο Α.Τ. Σκύδρας, 
Χριστοδουλίδης Ασημάκης στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ.Θ., Χριστόπου- 
λος Κωνσταντίνος στο Α.Τ. Σχημα- 
ταρίου, Χριστοφιλάκη Νικολέτα 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Α., Χύτας 
Γρηγόριος στο Α.Τ. Πολυγύρου, 
Ψωμαράς Χρήστος στο Α.Τ. Κασ- 
σάνδρειας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το Προεδρικό Διάταγμα της 

8-6-1995, προήχθη στο βαθμό του 
Αστυν. Υποδ/ντού και αποστρα- 
τεύθηκε ύστερα απο αίτησή του ο 
Αστυνόμος Α' Βασίλειος Ηρακλής.
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Μόνιμες Στήλες
Me το Προεδρικό Διάταγμα της 

6-6-1995, προήχθη στο βαθμό του 
Αστυνόμου Α' και αποστρατεύθη- 
κε ύστερα από αίτησή του ο Υπα- 
στυνόμος Α' ΙΝ.Δ. 649/70) Γεώρ
γιος Ιιαρμπάς.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αποστρατεύθηκαν ύστερα α
πό αίτησή τους με το βαθμό του 
Ανθυπαστυνόμου οι παρακάτω Αρ- 
χιφύλακες ΙΜ.Π.Σ.Ι: Μάρκος Γιαν- 
νουδόκης, Επαμεινώνδας Γρόβος, 
Βασίλειος Γρυμπογιάννης, Κων/τί- 
νος Ζαβέρδας, Αριστοτέλης Κα- 
ραντάκος, Κ ω ν/τ ίνο ς  Κόκκας, 
Δημήτριος Κουτσιούμπας, Πανα
γιώτης Κουτσοκέρας, Κων/τίνος 
Λαμπρόπουλος, Σωτήριος Μπακο- 
γιάννης, Ιωάννης Πανταζής, Ιωάν
νης Σωτηρόπουλος, Γρηγ. Τουμπα- 
ρίδης και Γεώργιος Τρακάλας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος 

Μάντζαρης που υπηρετεί στο Η' 
Α.Τ. Αθηνών (τηλ. 8652.873 και 
8652.0041, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
τη Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής.

ΑΠΟΝΟΜΗ  
ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Με την 217.885/7/2ζ Απόφαση 
του κ. Γενικού Γραμματέα Υ.Δ.Τ., α- 
ποφασίσθηκε η χορήγηση υλικής 
αμοιβής ύψους πέντε βασικών μι
σθών στονΑρχιφύλακα Ανδρέα Πι
κρό γιατί την 14-4-1995, ευρισκό
μενος εκτός υπηρεσίας, στη συμ
βολή των οδών Ηρώων Πολυτε
χνείου και Σκουζέ στον Πειραιά, α- 
ντιληφθείς ένοπλο κακοποιό που 
είχε αφαιρέσει την τσάντα γυναί
κας, τέθηκε σε καταδίωξή του και 
αφού επ έδειξε εξα ιρετική δρα
στηριότητα, θάρος και απφασιστι- 
κότητα, επέτυχε τη σύλληψή του 
ύστερα από συμπλοκή, που είχε 
σαν επακόλουθο τον τραυματισμό 
του με πυροβόλο όπλο που έφερε 
ο δράστης, ο οποίος πριν τη σύλ
ληψή του είχε τραυματίσει θανά
σιμα ιδιώτη που τον καταδίωκε.

Με την 243.107/7/8α Απόφαση 
του κ. Γενικού Γραμματέα ΥΔΤ., α- 
ποφασίσθηκε η απονομή ευαρέ
σκειας και η χορήγηση υλικής α
μοιβής ύψους δέκα πέντε χιλιά
δων (σ τον καθένα) σ τους  Α
στυφύλακες Δημήτριο Λαγογιάννη 
και Γεώργιο Μπαλάφα γιατίτην 10- 
5-1995 και ώρα 03.35' κατά την ε 
κτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρε

σίας ως πλήρωμα περιπολικού αυ
τοκινήτου, αφού επέδειξαν εξαι
ρετική δραστηριότητα, θάρρος, 
ψυχραιμία και αποφαστικότητα, ε 
πέτυχαν να συλλάβουν στην οδό 
Γράμμου 14 στη Δάφνη έναν ένο
πλο και επικίνδυνο κακοποιό, δρα- 
πέτη των Φυλακών Αλικαρνασσού, 
ο οποίος για να αποφύγει τη σύλ
ληψη απείλησε και στη συνέχεια 
πυροβολούσε κατά των αστυνομι
κών, ευτυχώς ανεπιτυχώς λόγω ε 
μπλοκής του όπλου, στην κατοχή 
του οποίου ανευρέθησαν και κατα
σχέθηκαν μικροποσότητα ηρωί
νης, διαρρηκτικά εργαλεία και διά
φορα έγγραφα, προϊόντα τεσσά
ρων διαρρήξεων που είχε διαπρά- 
ξει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στην πε
ριοχή Δάφνης, πριν τη σύλληψή 
του.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΡΩΓΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής 
Αστυν. και Πολιτικού Προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που συ- 
στήθηκε στο Ιδρυμα Εξοχές Ελλη
νικής Α σ τυνομ ίας με το  Ν. 
2168/93, συμπλήρωσε ήδη ένα 
χρόνο λειτουργίας.

Οπως είναι γνωστό, μέτοχοι του 
λογαριασμού είναι υποχρεωτικά ό
λοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και 
πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι οποίοι παραμένουν 
μέτοχοι και μετά την έξοδό τους 
από την Υπηρεσία, εφόσον το επι
θυμούν.

Πόρους του Λογαριασμού απο
τελούν:

α. Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά 
των μελών σε ποσοστό 0,5% επί 
του βασικού μισθού του Αστυνό
μου Β'.

β. Δωρεές, κληρομίες ή άλλες 
χα ρ ισ τικές  παροχές υπέρ του 
σκοπού του Λογαριασμού.

γ. Εσοδα από καλλιτεχνικές ή α
θλητικές εκδηλώσεις, 

δ. Τόκοι καταθέσεων, 
ε. Εσοδα από επενδύσεις κεφα

λαίων ή προσόδους ακινήτων.
Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής 

ενισχύσεως από το Λογαριασμό 
αυτό είναι, κατά σειρά προτεραιό
τητας, οι κατωτέρω: 

α. Ο ίδιος ο μέτοχος, 
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και ά

νεργα τέκνα του μετόχου.
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα 

αδέλφια του μετόχου.
Η οικονομική ενίσχυση παρέχε

ται στους ανωτέρω προς αντιμε

τώπιση ιδ ια ιτέρων οικονομικών 
δυσχερειών που οφείλονται:

α. Σε θάνατο του μετόχου, 
β. Σε ανικανότητα λόγω τραυμα

τισμού ή πάθησης μετόχου.
γ. Σε βαρεία νόσο του ιδίου ή μέ

λους της οικογενείας του, για τη 
θεραπεία της οποίας απαιτείται 
μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντι
μετώπισή της απαιτεί πρόσθετες 
δαπάνες, πέραν εκε ίνω ν που 
καλύπτονται από τους ασφαλιστι
κούς φορείς.

δ. Σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο 
σοβαρό ατύχημα.

Το ύψος της χορηγούμενης εφά
παξ οικονομικής ενισχύσεως δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκα
τομμύρια δραχμές για περίπτωση 
θανάτου και τα δύο εκατομμύρια 
δραχμές για κάθε άλλη περίπτωση. 

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο 
απολογισμός του πρώτου χρόνου 
της λειτουργίας του είναι εντυπω
σιακός: εξετάστηκαν 162 αιτήσεις 
δικαιούχων και με απόφαση του 
Δ ιοκητικού  Συμβουλίου του  Ι
δρύματος χορηγήθηκε συνολικά 
το ποσό των 153.600.000 δραχ
μών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Με το υπ' αριθμ. 209/95 Προε
δρικό Διάταγμα καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ε 
ξεταζόμενα μαθήματα και διαδι
κασία προαγωγικών εξετάσεω ν 
για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών κα
θηκόντων, ως εξής:

Αρθρο 1
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις 

προαγωγικές εξε τά σ ε ις  για το 
βαθμό του Αρχιφύλακα έχουν οι Α
στυφύλακες που συγκεντρώνουν 
τα εξής προσόντα: 

α. Συμπληρώνουν τρία (3) έτη  
πραγματικής υπηρεσίας στο βαθ
μό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έ 
τους διενέργειας των εξετάσεων.

β. Δεν υπερβαίνουν το 35 ο έτος 
της ηλικίας κατά την 31 Δεκεμ
βρίου του έτους διενέργειας των 
εξετάσεων.

γ. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή εξα 
ταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης Σχολής.

δ. Εχουν ευμενή πρόταση των ιε
ραρχικά πρϊσταμένων τους ότι συ
γκεντρώνουν τα απαιτούμενα ου
σιαστικά προσόντα και διαγωγή.

2. Καθ' υπέρβαση του καθοριζο- 
μένου κάθε φορά αριθμού προα

κτέων, στο βαθμό του Αρχιφύλακα 
προάγονται χωρίς εξετάσεις οι Α
στυφύλακες που έχουν πτυχίο ο- 
ποιουδήποτε Ελληνικού ή ισότιμου 
αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρ
τήτως της ηλικίας και του χρόνου 
παραμονής στο βαθμό, εφόσον 
πληρούν την προϋπόθεση του εδα
φίου δ' της προηγούμενης παρα
γράφου...

Αρθρο 3
Προκήρυξη προαγωγ. εξετάσεων
1. Οι προαγωγικές εξε τά σ ε ις  

δ ιενεργού ντα ι στην Αθήνα και 
Θ εσσαλονίκη  με μέρ ιμνα της 
Σχολής Αστυφυλάκων και της Δ/ν- 
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης α
ντίστοιχα. Με την προκήρυξη των 
εξετάσεω ν δύναται να ορίζετα ι 
ως τόπος διενέργειας αυτών μόνο 
η Αθήνα.

2. Οι προαγωγικές εξετάσεις γί
νονται μετά από προκήρυξη του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, η οποία εκδίδεται κατά μήνα 
Σεπτέμβριο και στην οποία ορίζο
νται:

α. Ο αριθμός των προαγωμένων 
συνολικά και κατά κατηγορίες, 

β. Τα απαιτούμενα προσόντα, 
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητι- 

κά, ο χρόνος και ο τρόπος υπο
βολής τους.

δ. Ο χρόνος και ο τόπος της διε
νέργειας των εξετάσεων. Η ημε
ρομηνία έναρξης των εξετάσεων 
δεν μπορεί να απέχει λιγότερο α
πό δύο μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης ούτε να 
μετατεθεί παρά μόνο σε περίπτω
ση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης 
ή άλλης σοβαρής αιτίας.

ε. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήμα
τα του άρθρου 7 του παρόντος.

στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ
ρεια.

3. Η προκήρυξη δ ιαβ ιβάζετα ι 
στις υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας για ενημέρωση των εν
διαφερομένων...

Αρθρο 7
Εξεταστέα μαθήματα - Θέματα 

εξετάσεων
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα 

ακόλουθα μαθήματα:
α. Ελληνικά (Εκθεση Ιδεών), 
β. Ποινικό Κώδικα, 
γ. Ποινική Δικονομία, 
δ. Οργανισμός και Κανονισμός 

της Ελληνικής Αστυνομίας και 
ε. Προαιρετικά ξένες γλώσσες: 

Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιτα
λική.

2. Τα μαθήματα της προηγούμε-
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Μ ό ν ιμ ε ς  Σ τ ή λ ε ς

νης παραγράφου βαθμολογούνται 
με ακέραιους αριθμούς από 0 -
20...

Αρθρο 20
Επιμόρφωση προαγομένων
1. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του 

Αρχιφύλακα σύμφωνα με τις δια
τάξεις του παρόντος, που προέρ
χονται από Αστυφύλακες, οι οποίοι 
εισήλθαν και εκπαιδεύτηκαν στη 
Σχολή Αστυφυλάκων με βάση τις 
δ ιατάξεις του Π.Δ. 496/1986 και 
του Π.Δ. 585/1985 και προγενέ
στερα, παρακολουθούν υποχρεω
τικό σεμινάριο επιμόρφωσης σε 
θέματα προανακρίσεων και πρα
κτικής εφαρμογής ποινικών υπο
θέσεων στη Σχολή Μετεκπαίδευ
σης - Επιμόρφωσης, η διάρκεια 
των οποίων δεν μπορεί να είναι μι
κρότερη των δύο μηνών.

Σύσταση Τμήματος
Ειδικών Αστυν. Ελέγχων 

στη Δ/νση Αμεσης Δράσης
Με το υπ' αριθμ. 216/1995 Π.Δ. 

συστόθηκε Τμήμα Ειδικών Αστυν. 
Ελέγχων στη Δ/νση Αμεσης Δρά
σης Αττικής και τροποποιήθηκαν 
δ ια τάξεις  του Π.Δ. 97/1995, ως 
εξής:

Αρθρο 1
Σύσταση - Αποστολή
1. Στη Δ/νση Αμεσης Δράσης της 

Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Ατ
τικής συνιστάται και λε ιτουργε ί 
Τμήμα Ειδικών Αστυνομικών Ελέγ
χων ΙΤ.Ε1ΔΑ.Ε.).

2. Αποστολή του Τμήματος Ειδι
κών Α στυνομ ικώ ν Ελέγχων 
ΙΤ.ΕΙΔΑ.Ε.) είναι η συμβολή και πα
ροχή ειδικής υοστήριξης στο έργο 
των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυ
νομικής Δ/νσης Αττικής, με σκοπό 
την καταπολέμηση του εγκλήμα
τος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης 
σημασίας αστυνομικών συμβά
ντων και την ενίσχυση του αι
σθήματος ασφαλείας των πολι
τών. Η αποστολή αυτή εκπληρώνε
ται κυρίως με την:

α. Ενέργεια αιφνιδιαστικών και ε 
πιλεκτικών, από πλευράς αστυνο
μικής αξιολόγησης, ελέγχων επί ο
χημάτων, προσώπων, πραγμάτων 
και χώρων.

β. Ενέργεια ενεδρών και περιπο
λιών πεζών και εποχούμενων.

γ. Συνεργασία και σύμπραξη, με 
άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, κα
τά το σχεδίασμά και την εκτέλεση 
κοινών αστυνομικώ ν επι
χειρήσεων.

3. Το Τ.ΕΙΔΑΕ. ενεργεί με ομά

δες αστυνομικών κατά τρόπο ώ
στε να εξασφαλίζονται αιφνιδια
σμός, ταχύτητα, αμεσότητα και α- 
ποτελεσματικότητα δράσης. Κατά 
την εκτέλεση της αποστολής του 
τα πρόσωπα που συλαμβάνονται 
και τα πειστήρια του εγκλήματος, 
καθώς και τα δελτία βεβαιώσεως 
παραβάσεων παραδίδονται στις 
αρμόδιες ΑστυνομικέςΥηηρεσίες 
για τις περαιτέρω ενέργειες. Κατ' 
εξαίρεση δεν παραδίδονται στις 
ανωτέρω υπηρεσίες οι πράξεις ε 
πιβολής προστίμων ή διοικητικών 
ποινών, για το  χειρ ισμό των ο
ποίων αρμόδιο είναι το Τμήμα Εσω
τερικών Λειτουργιών της Δ/νσης 
Αμεσης Δράσης Αττικής.

4. Ως προϊστάμενος του Τ.ΕΙΔΑ.Ε. 
ορίζεται αξιωματικός με βαθμό Α
στυν. Δ/ντή. Επίσης, ορίζεται ως 
βοηθός αυτού αξιω ματικός με 
βαθμό Αστυν. Υποδιευθυντή...

Αρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων
ΠΔ. 97/1995
1. Το άρθρο 2 του π.δ. 97/1995 (Α' 

- 60) αντικαθίσταται ως εξής:
Αρθρο 2 - Αποστολή
1. Τα πρότυπα Αστυν. Τμήματα 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Α
θηνών και Θεσσαλονίκης ασκούν, 
μέσα στα όρια της εδαφικής τους 
δικαιοδοσίας, τις  αρμοδιότητες 
δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, 
πολιτικής κινητοποίησης και γε
νικής αστυνόμευσης, πλήν αυτού 
του Τουρισμού, σύμφωνα με τα ε ι
δικότερα οριζόμενα στις διατά
ξεις του παρόντος διατάγματος.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ί
διου ως άνω προεδρικού διατάγ
ματος αντικαθίσταται ως εξής:

Ί .  Τα πρότυπα Αστυν. Τμήματα 
διαρθρώνονται εσωτερικά στα α
κόλουθα Γραφεία:

α. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευ
σης.

β. Γραφείο Ασφάλειας.
γ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήρι

ξης"·
3. Το Γραφείο Γενικής Αστυνό

μευσης των Πρότυπων Αστυνομι
κών Τμημάτων ασκεί όλες τις αρ
μοδιότητες που προβλέπονται από 
την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 
97/95, πλην αυτών της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του π.δ. 508/1989 ΙΑ' - 
216)...

Αρθρο 3
Επανασύσταση - Μετονομασία
Υπηρεσιών.
1. Από την έναρξη ισχύος του πα

ρόντος διατάγματος, επανασυ-

στώνται και λειτουργούν, οι ακό
λουθες Υπηρεσίες, οι οποίες κα- 
ταργήθηκαν με το άρθρο 18 του 
π.δ. 97/1995.

α. Το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας.
β. To A' Τμήμα Τσυριστικής Αστυ

νομίας, το οποίο υπάγεται διοικητι
κά στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης.

2. Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνο- 
μίας Θεσσαλονίκης που προβλέ- 
πεται από την παρ. 3 του άρθρου 
18 του π.δ. 97/1995 μετονομάζε
ται σε Β' Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας και υπάγεται διοικητικά στη 
Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Ταξίαρχος e.a. (τέως Α.Π.) 

Χρηστός Τζελέπης. Γεννήθηκε 
το 1925 στο Μάνεση Καλαβρύτων. 
Απεβίωσε στις 19-6-1995.

'Αστυφύλακας Γεώργιος Γε- 
ροκούδης. Γεννήθηκε το  1961 
στη Λαμία. Τραυματίσθηκε θανά
σιμα σε τροχαίο ατύχημα στις 9-6- 
1995.

* Αστυφύλακας Κωνσταντί
νος Μανωλάκης. Γεννήθηκε το 
1969 στη Χαλκίδα. Τραυματίσθηκε 
θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα στις 
15-6-1995.

* Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυ
στύχημα, βρήκε ο Αστυνόμος Α' 
Χρηστός Αποστολούδας του
Γεωργίου, Διοικητής του Αστυνομι
κού Τμήματος Πτολεμαϊδας.

Ο Αστυνόμος Αποστολούδας 
σκοτώθηκε στις 7.00' το πρωί της 
21-6-1995, όταν το αυτοκίνητο το 
οποίο οδηγούσε συγκρούσθηκε με 
φορτηγό έξω από την Πτολεμαϊδα 
(26ο χλμ. της Εθνικής οδού Κοζά
νης - Φλώρινας).

Ο θανών είχε γεννηθεί το 1952 
στο Μαυροβούνιο Πέλλας και υπη
ρέτησε επί σειρά ετών σε υπηρε
σίες της Αστυνομικής Δ/νσης Ημα
θίας (Διοικητής Τμήματος Αγορα
νομίας κ.ά.1

Ηταν παντρεμένος και πατέρας 
δύο ανήλικων παιδιών. □

ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΔΩΡΑ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

(ΓΙΑ ΥΠ Η ΡΕΣΙΕΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% Σ Ε  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ 
ΘΗΡΑΣ 56 & ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΗΛ. 5021059
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Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΛΡΗΣΗ

13 Το ζεύγος Παναγιώτης και Δέσποινα Αρβανίτη, σε ευχαριστήρια ε 

πιστολή τους που απευθύνουν προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Α

στυνομίας για την διάσωση της 7χρονης κόρης τους από το Διοι
κητή του Αστυνομικού Στάθμου Κιμώλου, μεταξύ άλλων αναφέ

ρουν: “Τις ημέρες του Πάσχα ευρισκόμαστε μαζί με την οικογένεια 
μας στην Κίμωλο Κυκλάδων για να περάσουμε εκ ε ί τις Αγιες Ημέ

ρες. Ανήμερα του Πάσχα 123-4-951, η 7χρονη κόρη μας Εύα, ενώ 

έπαιζε στο μώλο με ένα πλαστικό βαρκάκι, βρέθηκε στη θάλασσα 
στο λιμάνι της Κιμώλου, μη γνωρίζοντας, σημειωτέον μπάνιο. Τότε 
με αστραπιαία ταχύτητα, ο ευρισκόμενος τυχαίως ε κ ε ί Διοικητής 
του Αστυνομικού Σταθμού Κιμώλου Αρχιφύλακας Σπυρίδων 
Παντβλάκης, έπεσε με αυτοθυσία στη θάλασσα, ανέσυρε και διέ

σωσε από βέβαιο πνιγμό την κόρη μας. Ταυτόχρονα, από αντίθετη 

κατεύθυνση και για τον ίδιο σκοπό έπεσε στη θάλασσα και ο ιδιώ
της Σαρδής Δημήτριος. Η πράξη αυτή που καταδεικνύει ότι και 
σήμερα ακόμη υπάρχουν μερικοί που επιμένουν να είναι “άνθρω
ποι", εκτός από το γεγονός ότι τιμά τον ίδιο, τιμά σαν Αστυνομικό 
και την Ελληνική Αστυνομία που έχει τέτο ια στελέχη στις τάξεις 
της:

3  Για την ίδια πράξη αυτοθυσίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώ
ματος Αντιναύαρχος κ. Εμμ. Πελοποννήσιος, απέστειλε την παρα
κάτω επιστολή ευαρέσκειας που απευθύνεται προς τον Αρχιφύλα- 
κα Σπύρο Παντελάκη και προς τον κ. Δημήτριο Σαρδή από τον Πει
ραιά, την οποία και δημοσιεύουμε στη συνέχεια: "Πληροφορπ'θηκα 
την ιδιαίτερα ανθρώπινη και γενναία πράξη αυτοθυσίας σας, χάρη 

στην οποία μια νεαρή συνάνθρωπός μας συνεχίζει να απολαμβάνει 
τις χαρές της ζωής. Πράξη σαν τη δική σας τιμούν τον άνθρωπο 
γιατί πέραν της γενναιότητας καταδεικνύουν κατά τον ιδανικότερο 
τρόπο την αγάπη σας προς το συνάνθρωπό μας και απεικονίζουν 

σ'όλη τους την έκταση τα υψηλά ιδανικά από τα οποία εμφορείστε. 
Ως Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, που κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας μου βρέθηκα αρκετές φορές στην ίδια με σας θέ
ση και έπραξα ακριβώς το ίδιο, νοιώθω όχι μόνο το επιτακτικό 
καθήκον,αλλά και την πανανθρώπινη υποχρέωση, να σας συγχαρώ 
ολόθερμα γι'αυτή την υπέροχη Πράξη σας, και να σας γνωρίσω ότι 

έδωσα εντολή για να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για 
την απονομή της προβλεπόμενης, για την πράξη σας ηθικής α
μοιβής. Τέλος, σαν άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε σ'αυτό 
το όμορφο νησί, την Κίμωλο, νοιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά 

που τα καθάρια και καταγάλανα νερά του εξακολουθούν να παρα
μένουν πηγή ζωής και ανθρωπιάς".

3 0  Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Γεράσιμος Φόρτες, εκ μέρους όλου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ευχαριστεί τον Αστυν. Δ/ντή καθώς και 
όλο το προσωπικό της ΑΑ. Κεφαλληνίας, για τις πολλές και με
γάλες προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε να επιτύχουν οι εκδηλώ
σεις που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη τους για την επέτειο 
της Ενωσης των Νησιών με την Ελλάδα, τις οποίες και τίμησε με 
την παρουσία του ο κ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΠΙ κ. Γεώργιος Γαλανόκης, εκφράζει 

τα συγχαρητήριό του προς όλο το προσωπικό του Γ' Τμήματος 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για τον όριστο σχεδίασμά και την α

κρίβεια της εκτέλεσης επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθησαν 
πωλητές παράνομων κασσετών, στο χώρο του Αριστοτελείου Πα

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παραπέμφθησαν στον Εισαγγελέα, 

παρά τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

3  Ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Θανάσης Καναπίτσας, κάτοικος Λαμίας, 

εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλο το προσωπικό της 
ΓΑ ΑΑ ., της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και του Τμήματος Α
σφάλειας Λαμίας, για την ανεύρεση και επιστροφή του αυτο

κινήτου του που είχε κλαπεί πρόσφατα.

3 0  Πρόεδρος και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού 

Προσκυνήματος της Εκατονταπυλιανής, ευχαριστούν θερμό το 
Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Πάρου, για τη χρηματική 
τους δωρεά που έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας 
που ανέλαβε το Ιερό Προσκύνημα για δωρεάν παροχή συσσιτίου 

στους γέροντες και μοναχικούς Χριστιανούς της Πόλης.

3  Ο κ. Γιώργος Πρέκας, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών δώρων και 
κρυστάλων στα Φηρά Θήρας, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 

το Α.Τ. Θήρας και ειδικότερα στον Αστυφύλακα Μιχαήλ Μαράσο- 
γλου, που υπηρετεί στο ανωτέρω τμήμα, επειδή με την έγκαιρη ε 
πέμβασή του, συνέβαλε στα μέγιστα στην κατάσβεση πυρκαϊάς 
που εκδηλώθηκε στο κατάστημά του.

3  Ο Πρόεδρος, το Κοινοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι της Κοινότη
τας Καρπερού, ευχαριστούν θερμό το Διευθυντή και όλο το προ
σωπικό της ΑΑ. Γρεβενών, ιδιαίτερα δε, το Αστυνομικά τμήμα 
Δεσκάτης και τον Αστυνομικό Σταθμά Καρπερού για τις υπη

ρεσίες που πρόσφεραν στην σεισμόπληκτη κοινότητά τους

3 0  Δ/ντής Εργου της "Κοινοπραξίας Βόκων" κ. Γ. Ρήγας, εκφράζει τις 

θερμότερες ευχαριστίες προς το Δ/ντή καθώς και σε όλο προσω
πικό της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την πολυτιμότατη 

συμβολή τους στην επιτυχημένη διεξαγωγή της ταχείας και ελεγ
χόμενης κατεδάφισης του κτιρίου του Ιδρύματος "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥ- 
ΝΑΝ", που για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα.

3 0  Διοικητής της Διεύθυνσης Ωκεανογραφίας του Πολεμικού Ναυτι
κού Υποναύαρχος κ. Α. Μαρότος, μετά από την επιτυχή διεξαγωγή 

της 30ης Σύσκεψης Στρατιωτικής Ωκεανογραφίας, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για τη συμβολή της, όσον αφορά στην 

παροχή μέτρων ασφαλείας προς τους συνέδρους.

3 0  Καθηγούμενος της Ιερός και Σεβάσμιας Μεγίστης Μονής του 
Βατοηεδίου στο Αγιο Ορος, σε επιστολή του που απευθύνει προς 
το Δ/ντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Υπο
στράτηγο Νικόλαο Χατζάκη, ευχαριστεί θερμό τόσο τον ίδιο ό
σο και όλους τους Αστυνομικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνο
δεία και λοιπές εκδηλώσεις της Αγίας Ζώνης.

3  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διαβαλκανικού Αντιναρκω- 

τικού Συνδέσμου κ. Αργύρης Συμεωνίδης, συγχαίρει τον Αστυνο
μικά Διευθυντή Λαρίσης Νικόλαο Γατσιό και τον προϊστάμενο 
δίωξης ναρκωτικών Αστυνόμο Α' Βασίλη Χαλάτσιο για την πρό

σφατη σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών στην πόλη της Λάρισας.
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Ε3Η κα Ειρήνη Μητρέλη ευχαριστεί θερμά τον Αστυφύλακα Κων. 
Κράλλη της ομάδας Ζήτα, ο οποίος της πρόσφερε με προθυμία 

βοήθεια για να αηοκαταστήσει τη βλάβη στο αυτοκίνητό της.

Κ Ι  Ο κ. Γιώργος Φακής και η σύζυγός του Εφη, κάτοικοι Καλλιθέας, σε 
επιστολή τους, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη τους προς την Αμεση Δράση Αθηνών και ιδιαίτερα 
προς τον οδηγό και συνοδηγό του Β6-3 περιπολικού της Αμεσης 

Δράσης, Αστυφύλακες Βασίλη Αγγελόπουλο και Παϊσιάδη 
Μιχάλη, για την αποφασιστική τους βοήθειά που είχε σαν αποτέ

λεσμα να σωθεί ο γιος τους, μόλις 22 μηνών, που στις 2-5-95 και 
ώρα 12.30 μ.μ, είχε καταπιεί ένα ελατήριο από μανταλάκι. Συγκε

κριμένα, το περιπολικό διατάχθηκε να διευκολύνει την ταχεία με

ταφορά του παιδιού που βρισκόταν σε κίνδυνο. Επειδή, λόγω της 

αγωνίας του, ο πατέρας αδυνατούσε να ακολουθήσει γρήγορα και 
προκειμένου να διασωθεί το παιδί το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρό
τατο αναπνευστικό πρόβλημα και είχε χάσει ήδη τις αισθήσεις, το 
πλήρωμα παρέλαβε μόνο το παιδί από το αυτοκίνητο, το επιβίβασε 

στο περιπολικό και κατόρθωσε να το διακομίσει ταχύτατα και -το 

κυριότερο- έγκαιρα στο Νοσοκομείο "ΠΑΙΔΩΝ".

Ε3 Η Δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών κ. Πόπη Πηνελόπη, ευχαριστεί τον 
Αστυνόμο Α' Νικόλαο Χατζηδημητρίου και τον Υπαστυνδμο 
Β' Κων/νο Βλόσκου του Α.Τ Ηράκλειας για την αξιόλογη συμ
μετοχή τους σε πρόσφατη ενημέρωση που έκανε ο Δήμος σε μα

θητές Λυκείου για τη μάστιγα του αιώνα μας, τα ναρκωτικό.

Κ Ι Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισραηλίτικης Κοινότη
τας Βόλου κ. Ραφ. Φρετζής, ευχαριστεί το Διοικητή και όλο το προ
σωπικό του Τ.Α Βόλου, για τα άψογα μέτρα ασφαλείας που 

λήφθηκαν, τόσο κατά την άφιξη του Πρέσβυ του Ισραήλ στο Βόλο, 

όσο και κατά την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση για την επέτειο 
των 50 χρόνων από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ε ΙΟ  Πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος κ. Τ. Οβακι- 
μιόν, ευχαριστεί θερμό τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ
τικής για τη συνεργασία και βοήθεια της στις πρόσφατες εκδη

λώσεις που οργάνωσε η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος για την 

80η επέτειο της Γενοκτονίας του αρμενικού λαού από την Τουρκία 

το 1915, εκδηλώσεις που στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 
Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

Ιο  εσώ φυλλο εξω φύλλου: 200 .0 0 0  δρχ., 2ο εσώ φυλλο εξωφύλλου: 180 .000  δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150 .000  δρχ., ασπρόμαυρη: 100 .000  δρχ.
1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 80 .000  δρχ., ασπρόμαυρης: 50 .000  δρχ.
1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 50 .000  δρχ., ασπρόμαυρης: 30 .000  δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 
με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 

περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.
Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 

των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης δια
κόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ

ματεία του περιοδικού (τηλ. 8676 .401 ).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ *

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

για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν.......................... ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1 .800  Δραχμές (οι συνδρομές εξω τερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος....................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..............
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ............... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...............................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

(Υπογραφή)

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφω νο: 8677 .074 .
L  — — — — — ——— — —————————— — — —————————— —----------------- — — ————————————— — — — —————-1
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Μόνιμες Στήλες

Ανατολικό ζήτημα
Τη λεκάνη της Μεσογείου θεωρούσαν ανέκαθεν σαν το κλειδί για 

την κυριαρχία του κόσμου. Οι διαμένοντες στο εσωτερικό λαοί πάντα 

αναζητούσαν μια διέξοδο προς το Αιγαίο και τα Στενό των Δαρδανελ- 

λίων και άρχισαν ατέλειωτους διπλωματικούς αγώνες. Ο Drault δέχεται 

ότι το ανατολικό ζήτημα γεννήθηκε με την αποχώρηση των Τούρκων 

από την Ευρώπη και την παραμονή τους στις Ασιατικές ακτές του Βο- 

σπόρου και της Προποντίδας. Μέχρι σήμερα το ανακύψαν ζήτημα πα
ραμένει άλυτο. Εμεινε δε παροιμιώδης η φράση "ανατολικόν ζήτημα”. 

'Το έκανε ανατολικόν ζήτημα" λέμε για κάποιο που στην επίλυση ενός 
θέματος παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. (Στ. Καλογερόπουλος, Διπλω

ματική Ιστορία - Εγκυκλοπαίδεια ΠυρσούΙ.

Γλύτωσε κι αυτός από το Μανιάκι
"Πολλοί Ελληνες παράτησαν το Δικαίο εις την μάχην του Μανιακίου 

και τόσκασαν πριν μπλοκάρει ο Μπραήμης τα ταμπούρια. Υστερα όμως 

εντρέποντο δια την πράξην τους και επειδή όλος ο κόσμος τους πε- 

ριφρονούσε, για να βγούν λάδι, λέγανε πως πολέμησαν και πως κατά- 

φεραν και γλύτωσαν. Αμα ήθελαν τότε να κοροϊδέψουν κανένα ψευ- 

τοπαληκαρά που έλεγε πως έκανε και έρανε, έλεγαν την ανωτέρω φρά- 

σιν" (Μ. Καραγάτση, "Αίμα χαμένο και κερδισμένο", σελ. 242).

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
Στην Ισπανία ο Φερδινάρδος και η Ισαβέλλα καταδίωξαν με πείσμα 

και σκληρότητα τους αιρετικούς και ιδιαίτερα τους Αραβες, τους 
Μαύρους και τους Ιουδαίους. Υπολογίζεται ότι κατά την τρομερή εκείνη 

περίοδο φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν γύρω στις 400.000 άνθρωποι. 

Οι Ιησουίτες έλεγαν: "Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα” IN. Καραχόλιος, Θρη
σκευτικόν απάνθισμα, σελίς 30). Στην Αγγλική γλώσσα η φράση έχει ως 

εξής: The end justifies the means.

Σαρδόνιος γέλω ς
Προσποιητό, αφύσικο γέλιο, που κρύβει οργή, απειλή, τάση για εκ

δίκηση. Κατά τον Πλούταρχο "ο Σαρδόνιος ή Σαρδόνειος γέλως" θυμίζει 
τον σπασμωδικό μορφασμό των Σαρδεέων, τους οποίους οι Καρχηδό- 

νιοι έκαιγαν ζωντανούς μέσα στο κούφιο άγαλμα του θεού Μολώχ. Κα

τά τον Τίμαιο και το λεξικό της Σούδας "ο Σαρδόνειος γέλως” ήταν 
μορφαστικό γέλιο των ανθρώπων, οι οποίοι άγγιζαν τα χείλια τους με 

το παράξενο φυτό το λεγόμενο σαρδωνιά πόα (*).

Πύρρειος νίκη
Ο Πύρρος, ο περίφημος βασιλιάς της Ηπείρου, γεννήθηκε στα 318 

π.Χ. Στη δόξα του τη μεγάλη ο γενναίος στρατός του έστησε μια φονική 

μάχη κατά τωνΡωμαίων κοντά στο Σίριο ποταμό. Σ' αυτή την αναμέτρη

ση και οι δυο αντίπαλοι έπαθαν φοβερή πανωλεθρία με πολύ σοβαρές 

απώλειες. Ο Πύρρος που ήταν και ο μεγάλος νικητής της μάχης έκαμε 

μια γρήγορη επιθεώρηση, κατάλαβε με δέος την ανεπανόρθωτη κατα

στροφή των στρατευμάτων του και είπε στοχαστικά!: "Αν κερδίσω άλλη 
μια τέτοια μάχη θα επιστρέφω μόνος μου στην Ηπειρο" (*).

Γ ιατί 
λέμε έτσι

Δημητσανίτικη μπαρούτη
Κατά τον αγώνα του 1821 στη Δημητσάνα κατασκευαζόταν αρίστης 

ποιότητας πυρίτιδα στους εκεί πυριτιδομύλους. Η πυρίτιδα αυτή έγινε 

περιζήτητη ιδιαίτερα μετά τη μάχη του Βαλτετσίου όπου οι Δημητσα- 

νίτες, πιεσθέντες από τους Τούρκους, τους έδωσαν πυρίτιδα, αφού 

προηγουμένως την ενόθευσαν, ενώ στους Ελληνες έδωσαν αγνή. Από 

τότε οι Τούρκοι αποκαλούσαν κάθε κακής ποιότητας πυρίτιδα "Δημη- 
τσανίτικη μπαρούτη". Κατ' άλλη εκδοχή η φράση "βρωμάει Δημητσανί
τικη μπαρούτη" που σημαίνει απειλή από άμεσο κίνδυνο, προήλθε από 

την ιδιάζουσα μυρωδιά που αποδίνει η πυρίτιδα αυτή όταν χρησιμοποιεί
ται I*).

Εκ γυναικός ερ ρ ε ί τα φαύλα  
και εκ  γυναικός πηγάζει τα κρ είττω

Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεόφιλος όταν αποφάσισε να δια

λέξει σύζυγο διοργάνωσε γιορτή στην οποία παρευρέθηκαν οι υ

ποψήφιες. Ανάμεσά τους ήταν και η Κασσιανή. Ο Θεόφιλος απευθυνό

μενος προς αυτήν είπε: "εκ γυναικός ερρεί τα φαύλα", εννοώντας ότι 

από το αμάρτημα της Εύας προήλθαν όλα τα δεινά. Εκείνη απάντησε: 

Και εκ γυναικός πηγάζει τα κρείττω", εννοώντας την Παναγία (*).

Ες αύριον τα σπουδαία
Η φράση λέγεται όταν θέλουμε, για οποιονδήποτε λόγο, να αναβά

λουμε κάτι. Ειπώθηκε από τον Αρχία, (4ος αιών π.Χ.), όταν σε ένα συ
μπόσιο πήρε ένα γράμμα φιλικό με το οποίο τον προειδοποιούσε ότι 

κινδύνευε από τον Πελοπίδα. Λέγοντας τα λόγια αυτά έβαλε το γράμμα 

στην τσέπη του. Πράγματι μετά από λίγες ώρες δολοφονήθηκε (*).

Μη μου τους κύκλους τά ρ αττε
Η φράση αποδίδεται στο μαθηματικό Αρχιμήδη. Κατά την κατάληψη 

των Συρακουσών από τους Ρωμαίους, το 212 π.Χ., ο Αρχιμήδης βρισκό

ταν στις Συρακούσες. Οταν κάποιος Ρωμαίος στρατιώτης μπήκε στο 

εργαστήριό του, ο σοφός μαθηματικός ήταν αηορροφημένος στους 

μαθηματικούς τύπους και τις πράξεις και τα πειράματά του, τον είδε 

που μπήκε και συνεχίζοντας πάντα την εργασία του του είπε την πα

ραπάνω φράση. Σήμερα η φράση αυτή λέγεται στην περίπτωση όπου 

κάποιος μας διασπάει την προσοχή από μια πολύ σοβαρή εργασία 1*1.

Ερρίφθη ο κύβος
Δηλαδή ή του ύψους ή του βάθους. Κατά τον Ρωμαϊκό εμφύλιο πό

λεμο του 49, τα στρατεύματα του Ιουλίου Καίσαρα χρειάστηκε να δια

βούν τα ορμητικά ρεύματα του ποταμού Ρουβίκωνα. Κατά την επικρα

τέστερη εκδοχή, την κρίσιμη εκείνη στιγμή ο Καίσαρ είπε: "Ας βαδίσω- 
μεν όπου μας καλεί το πεπρωμένον και η αδικία των εχθρών μας. Ερ

ρίφθη ο κύβος (Alea jauta est)". Και αμέσως έδωσε διαταγή και ο στρα

τός του πέρασε το Ρουβίκωνα χωρίς να περιμένει να ζεύξουν τα 

γεφύρια (*). □

(*) Λαογραφία Ν. Σιέτου, Αθήνα 1972.
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Γ ια tis etevdtpts
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Λέγεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονί

κης Ικαθ.Ι
2. Η κατάσταση των πραγμάτωνίκαθ.) - Το 85.

3. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα του Καναδά 

-Αρχικά του ποιητή του "Τάφου" - Εχει τα ψηλό

τερα βουνά της γης.

4. Σύμφωνα... για σφράγισμα - Σε στέλνουν 

και αυτές στη... φυλακή - χωρίς αυτό, η ομελέ

τα δε... γίνεται Ικαθ.Ι.
5. Το Κυπριακό ραδιόφωνο - Καταπάτηση 

του ηθικού νόμου.

6. Τα βλέπουμε με... κλειστά μάτια - Κυκλαδί- 

τικο νησί-Αρχικά νομικού κώδικα.
7. Συγκέντρωση για διασκέδαση - Προς τα ε 

κεί κατευθύνονται τα... καιρικά φαινόμενα.
8. Μόριο δισταγμού - Βελγική λουτρόπολη - 

Οροσειρά της Αφρικής.
9. Αστεία που ...παγώνουν - Αίσθημα έχθρας.

10. Το 6 - Ψηλότερη κορυφή τους το Εβερε

στ-Αηχη... νότα.

11. Πομπή μεταμφιεσμένων - Βασιλιάς του 

Ιούδα.

12. Τα σχετικά με σύνορα - Καλλιέργεια χω

ραφιού Ικαθ.Ι.

13. Τσουβάλια - Κόρη συζύγου από προη

γούμενο γάμο.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Τον προκαλούν τα φρικτά πράγματα.
2. Κρασί από τον ...τόπο μας - Κι έτσι το από

βαρο.

3 .0  Ιρλανδικός απελευθερωτικός στρατός - 

Είναι και το δεκάρικο - Κομψότητα Ιξ.λ.Ι.

4. Το τρίτο πρόσωπο της ινδουϊστικής τριά
δας - Προέρχονται από μεσογειακή χώρα αυ

τές  Ικαθ.Ι.
5. Είδος πετονιάς με πολλά αγκίστρια - Επι

δίωξη... τρακαδόρου.

6. Βρίσκονται μέσα στο ...ποτό - Χρονικός 

σύνδεσμος - ...Ζαγόρα: Πόλη της Βουλγαρίας.

7. Καθορισμένα από πριν - Μαλακά, τρυφερά 

στην αφή.

8. Συμβαίνουν το... βράδυ αυτά Ικαθ.Ι - Ενας α

πό τους Ναξάτες άγγελους που λάτρευαν οι 

Πέρσες. _________.

9. Κινέζικο νόμισμα - Υπόνομος ορυχείου - Α

κάθαρτο, μολυσμένο.

10. Λεγόταν παλιά η στρατονομία - Περιοχή 

της Γιουγκοσλαβίας - Το 73.

11. Απείραχτα, ακέραια - Αρχαίο... πρόβατο - 

Σταφιδικός οργανισμός που καταργήθηκε.

12. Φοβερό ναρκωτικό - Ο πρόεδρος της Αρ

γεντινής.

13. Χαρούμενη μια τέτοια συντροφιά - Μικρή 

...επανάσταση.

ΕΔΩ ...ΓΕΛΑΝΕ
©  Μια νεαρή Αμερικανίδα έθεσε εκτός μά

χης ένα διαρρήκτη χτυπώντας τον με το σίδε

ρο του σιδερώματος μόλις τον είδε να επιχει
ρεί να ξεγλιστρήσει μεσ' το σπίτι, στο σκοτάδι 

της νύχτας. Η Αστυνομία την συγχαίρει για το 

θάρρος και την ψυχραιμία της, αλλά εκείνη δι

καιολογείται κοκκινίζοντας:
- Νόμιζα πως ήταν ο άνδρας μου που γύριζε 

επιτέλους στο σπίτι...

©  Ενας κύριος μπαίνει ταραγμένοςσ' ένα 

Κέντρο Υγείας.

- Θέλω να αναφέρω  την εξαφ άνισ η  της 

συζύγου μου, λέει στην προϊσταμένη.

- Και γ ια τί ήρθατε σε μας; Στην Αστυνομία 

πρέπει να πάτε!

- Ναι, την άλλη φορά όμως που είχε ξαναχα- 
θεί, πήγα στην Αστυνομία και μου την έφεραν 

αμέσως πίσω!

©  Η νεάζουσα κυρία συμπληρώνει μια αίτη

ση στο Αστυνομικό Τμήμα. Οταν όμως φθάνει 

στο έτος γέννησης, σταματάει, κοκκινίζει και 

μένει αναποφάσιστη. Ο γραμματέας χάνει την 

υπομονή του και της λέει:

- Κυρία μου βιαστείτε. Με κάθε στιγμή που 

περνάει, η ηλικία σας μεγαλώνει!

ΛΥΣΗ
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- VNII13d Z lOWIVIUOdiOUV' l :Vi30VX
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-ojodu - νιχνι ε i liiodv - vxvido ζ  i 'viv -
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ΜΙ Φ ΡΗ Τ KCYTIKH ΚΑΤΑNYΙΗ ,„
Ο Αρχιφύλακας Μιχαήλ Δημητριάδης γεννήθηκε στην πανέμορφη 

Σιάτιστα και από μικρός λάτρευε τη ζωγραφική.

Το 1977 κατατάχθηκε στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή και σήμερα 

υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών.

Το απερίσπαστο πνεύμα και το χρόνο να καλλιεργήσει την κλίση του 

προς τη ζωγραφική, βρήκε το 1982, όταν μετατέθηκε στο Αστυνομικό 

Τμήμα Αγίου Ορους που εδρεύει στις Καρυές. Μέσα στο γαλήνιο και 

κατανυκτικό αγιορίτικο περιβάλλον άδραξε την ευκαιρία της γνωριμίας 

του με τον μοναχό Αντώνιο της Βατοπεδινής Σκήτης, ο οποίος του πα

ρέδωσε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής αγιογραφίας.

Πέρασε πάρα πολλές ώρες "πνιγμένος" μέσα στα χρώματα και προ
σπαθώντας να τελειοποιήσει την τεχνική του, ώστε το αποτέλεσμα να 

είναι το καλύτερο δυνατό. Η αγάπη του για την αγιογραφία το ταλέντο 
αλλά και το αποτέλεσμα του προσωπικού μόχθου και κόπου μπορείτε 

να το θαυμάσετε στις φωτογραφίες.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ, Αρισχοτέλους 1 7 5 , 1 1 2  5 1 , Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, ΠΎ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ. Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Φωτ. Αρχείο: Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία 

Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας.

Τηλέφωνα: Δ/ντής: 8672573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655.505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax: 8676.633 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  Α.Ε. ,  Ηρακλείου 145, Περισσός.

Κατά τη γνώμη μας, οι αγιογραφίες του είναι εφάμιλλες των καλυ

τέρων ίσως επαγγελματιών αγιογράφων, απ' τους οποίους ελάχιστα έ 

χει να ζηλέψει.

Ο συνάδελφος Μιχάλης Δημητριάδης γεμίζει τις ελεύθερες από τα 
υπηρεσιακά και οικογενειακό καθήκοντα ώρες γόνιμα, ασχολούμενος 

αποκλειστικό με τη βυζαντινή αγιογραφία και την κατασκευή ξυλόγλυ

πτων εικόνων.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκ

θέσεις ζωγραφικής και φυσικά ήταν παρών στην τελευταία έκθεση 
καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Θρησκευτικής 

Υπηρεσίας του Σώματος, στη Σχολή Αξιωματικών στην Αθήνα. Ευχόμα

στε στον εκλεκτό συνάδελφο να βρίσκει πάντοτε το χρόνο και τη δύνα

μη να εκφράζει τόσο παραστατικό τις ανησυχίες του. Π

Παρουσίαση: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος 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 Σώματος 
και να ανοίξει γέφυρες αμφίδρομης επικοινωνίας, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέματα

1. Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας 
2. Ελληνική φύση - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

με βραβεία:

Ελληνική α>ύση - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: 
Α' Βραβείο: 1 φω τογραφ ική  μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-S II.
Ρ  Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 50.

Α ', Β ', Γ  Επαινοι: Από ένα φω τογραφ ικό βιβλίο, 
(προσφορά της Εταιρείας Φωτογραφικών  
"Σπ. Σκιαδόπουλος" Υμηττού 251,  Αθήνα)

Σκηνέε υπηρεσιακής καθημερινότητας:
Α' Βραβείο: 1 φω τογραφ ική μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-S II.
Γ' Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 50 .

Α ', Β', Γ' Επαινοι: Από ένα φω τογραφ ικό βιβλίο, 
(προσφορά του περιοδικού “Αστυνομική Επιθεώρηση”)

ΟΡΟΙ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ Ο
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές 

(αστυνομικοί - πολιτικοί υπάλληλοι - ιδιώτες) του περιοδικού.

2. Κάθε διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να στείλει στο περιοδικό μας 

μέχρι πέντε έγχρωμες φωτογραφίες με τα αρνητικά τους, διαστάσεων 

20X25 ή 30X40, και μέχρι πέντε διαφάνειες (Slides) 35 mm. Στο πίσω 
μέρος της φωτογραφίας ή στο πλαίσιο των διαφανείων θα πρέπει α
παραίτητα να αναγράφονται τα στοιχεία του φωτογράφου και ο τίτλος 

του έργου. Δεν θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες ή διαφάνειες που έ 

χουν δημοσιευθεί ή έχουν βραβευθεί σε άλλους διαγωνισμούς.

3. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η 10η Ο

κτωβρίου 1995 (αποδεικτικό ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

4 Τα αρνητικά και οι διαφάνειες θα παραμείνουν στο αρχείο του 

περιοδικού. Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" διατηρεί το δικαίωμα της δη
μοσίευσης ή έκθεσης όλων των φωτογραφιών και διαφανειών, που θα 

διαγωνισθούν, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του φωτογράφου.
5. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο τεύχος Δεκεμ 

βρίου 1995 μαζί με τα ονόματα της κριτικής επιτροπής που θα αποτε 

λείται από έναν υπεύθυνο του περιοδικού, έναν εκπρόσωπο της χορη
γού εταιρείας και τρείς γνωστούς φωτογράφους και εικαστικούς καλ 

λιτέχνες των Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επειδή πολλές από τις συμμετοχές στο διαγωνισμό θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ταχυδρομήσετε αυτό το κουπόνι μαζί με τις φωτογραφίες σας.

ΕΠΩΝΥΜΟ.........................

ΟΝΟΜΑ............................
ΒΑΘΜΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ............

T.KL............................. ΤΗΛ....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..................

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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