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Α υ τό  το  μήνα

□  Κοινή Η σ υ χ ί α .................................................................... 4 8 0
Ενα από τα προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας, αν 

κρίνουμε από τις καταγγελίες που γίνονται καθημερινό στα Αστυνομικό 
Τμήματα, είναι και αυτό της διατάραξης της κοινής ησυχίας Για διευκό
λυνση των Αστυνομικών, αλλά και ενημέρωση των αναγνωστών της 
Ά.Ε.", παραθέτουμε τα βασικό νομοθετικό κείμενα που προστατεύουν 
το έννομο αυτό αγαθό, συνοδεύοντας τα με περιληπτικό σχόλια.

□  Η ασ τυνομ ική  σ υ ν ερ γ α σ ία
στην Ευρωπαϊκή Ε ν ω σ η ....................................................4 8 4
Η αστυνομική συνεργασία δεν αποτελεί πλέον ένα απλό αντισταθ

μιστικό μέτρο της κατάργησης των ελέγχων στα σύνορα, αλλά "μια 
πραγματική πρόθεση, ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί σ'αυτήν 
και γι' αυτήν". Γίνεται ένας στόχος ολοκληρωτικός, ενώ αρχικό αποτε
λούσε ένα όργανο που επέτρεπε την πραγματοποίηση της κατάργησης 
των ελέγχων στα σύνορα.

□  Τ εχ ν ικ ές  ε ξ έ τ α σ η ς  μά ρ τυρ α
από Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς .................................................................4 8 8
Τη τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των πειραματι

κών ψυχολόγων όσον αφορά την εξέταση μαρτύρων κατά την προα- 
νακριτική διαδικασία. Το ενδιαφέρον τους έχει επικεντρωθεί στην ε ξ έ 
ταση της μνήμης του μάρτυρα και στην κατανόησή της σύμφωνα με 
τις αρχές της ψυχολογίας. Ως αποτέλεσμα οι ψυχολόγοι έχουν ανα
καλύψει μια σειρά από αιτίες που επιδρούν αποφασιστικό στην ανάκλη
ση των γεγονότων από το μάρτυρα.

□  Α ρ γ ο λ ίδ α ............................................................................. 4 9 2
Ανάμεσα στο Σαρωνικό και το Μυρτώο, έχοντας βορεινό της την 

Κορινθία και Δ-ΝΔ την Αρκαδία, η Αργολίδα απλώνει τα 2.214 τ.χ. της 
έκτασής της, αγκαλιάζοντας τους 100.000 περίπου κατοίκους της και 
τις εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών της.

□  Μ ετα ν ά σ τευ σ η :
ένα πρόβλημα που ζητά  λ ύ σ η ....................................... 4 9 6
Σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες του Ο.Η.Ε., 

ένας στους 130 κατοίκους της γης αναγκάζεται να εγκαταλείψει την 
πατρίδα του και το σπίτι του λόγω των πολέμων, της καταπίεσης, της 
φτώχειας, των Πολιτικών διώξεων και της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

□  Κ υκλάδες .........................................................................5 0 0
Εδώ η ομορφιά μιλιέται με πολλά ονόματα. Κυκλάδες της παρηγο

ριάς τις είπαν. 28 νησιά και ξερονήσια, παιδόπουλα της θάλασσας που 
λιάζονται γαλήνια μεσ' το Αιγαίο. Κάθε νησί και η Χώρα του, με τη χα
ρακτηριστική αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, την αρμονία των ασύμμε
τρων κάτασπρων σπιτιών και τα μικρά λιθόστρωτα σοκάκια.

□  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
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□  Δ εκα π εντα ύγο υσ το ς  σ τις  Κ υκλάδες .................. 5 0 6
Ο μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε 

σχήμα λόγου ούτε υπερβολή, αν σκεφθεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό 
ή πολιτεία στην Ελλάδα, που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. 
Από αυτό τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων, που 
τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε Δεκαπενταύγουστο την Παναγιά μας, είτε 
μέσα από αστραφτερά, κάτασπρα γραφικά ξωκλήσια είτε μέσα από με
γάλους και περικαλείς ναούς.

□  Καλοκαιρινή Λ α μ π ρ ή ...................................................... 5 1 5
Δεκαπενταύγουστος... Η σκέψη όλων στρέφεται στη μεγάλη Μητέ

ρα, την Παναγία. Η μορφή της δεσπόζει παντού. Η νηστεία και οι Πα
ρακλητικοί Κανόνες, με το έντονο ποιητικό λυρισμό τους και τα ανεπα
νάληπτα βιώματα, συνθέτουν την πνευματική ατμόσφαιρα και προετοι
μάζουν τους πιστούς για την "κορωνίδα των γιορτών του καλοκαιριού".

Η "Αστυνομική Επ ιθεώ ρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες π 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.

□  Η Σμύρνη κ α ίγ ε τ α ι .......................................................5 2 2
Η Μικρασιατική καταστροφή, το καλοκαίρι του 1922, σημειώνει το 

τέλος μιας περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι αγώνες για 
την απελευθέρωση και για την ενοποίηση του Ελληνισμού, που άρχισαν 
με την ελληνική επανάσταση του 1821, είχαν διαρκέσει ήδη έναν αιώνα. 
Και ενώ η Ελλάδα είχε πια φτάσει σχεδόν στην ολοκλήρωση των εθνι
κών της πόθων, ο πολιτικός διχασμός των Ελλήνων προκάλεσε τη με
γαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο Ελληνισμός, ύστερα από την άλω
ση της Κωνσταντινουπόλεως.

□  Εκατό χρόνια κ ινη μ ατο γρ ά φ ο ς ............................5 3 2
Το μαγικό ταξίδι στο όνειρο, η τέχνη του κινηματογράφου συ

μπλήρωσε εκατό προκλητικά έντονα χρόνια ζωής. Ωστόσο, οι εορτα
σμοί για το παρελθόν του συναγωνίζονται σε ένταση τις δυσοίωνες 
προβλέψεις για το μέλλον του. Στο συναγωνισμό του με την τηλεόρα
ση, μπορεί άραγε η τέχνη της μεγάλης οθόνης να βγει κερδισμένη;

Α υ τ ό  τ ο  μ ή ν αΑ υ τ ό  τ ο  μ ή ν α
Ε π ικ α ιρ ό τ η τ α ...............................................................................5 1 0
Υπηρεσιακό Ν έ α .......................................................................... 5 1 6
Γεγονότα και Σ υ μ β ά ν τ α ........................................................ 5 2 0
Ισ τορ ική  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η .............................................................5 2 4
Γ ια τί το  λ έ μ ε  έ τ σ ι ......................................................................5 27
Ια τρ ικό  Θ έ μ α ...............................................................................5 2 8
Από τον κόσμο το υ  πνεύματος και τη ς  τέχ ν η ς  . 5 3 0
Η α λλη λο γρ αφ ία  μ α ς .............................................................5 3 6
Επαγγελματικός π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό ς ..................................5 37
Συνέβησ αν σ τον Κ ό σ μ ο ........................................................ 5 3 8
Για τ ις  ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  ώ ρ ε ς ........................................................ 5 4 0
Π ο ρ τρ έτο  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ........................................................ 5 4 2

Το εξώ φ υλλό  μας: Εκκλησάκι στο Αιγαίο.
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Ν ομικό Θέμα

Κ Ο Ι Ν Η

Η Σ Υ Χ Ι Α

τ ο υ  Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Υ π ο δ ιε υ θ υ ν τ ο ύ  
Β α σ ίλ ε ιο υ  X . Π α π α κ ώ σ τα

Ενα από τα προβλήματα 
που απασχολούν τους συμπολίτες μας, 

αν κρίνουμε από τ ις  καταγγελίες 
που γίνονται καθημερινά στα Αστυνομικά Τμήματα, 
είναι και αυτό της διατάραξης της κοινής ησυχίας.

Για διευκόλυνση τω ν Αστυνομικών, 
αλλά και ενημέρωση τω ν αναγνωστών της "Α.Ε.", 

παραθέτουμε τα βασικά νομοθετικά κείμενα  
που προστατεύουν το έννομο αυτό αγαθό, 
συνοδεύοντας τα με περιληπτικά σχόλια.

1 . Π οινικός Κ ώ δικας (άρθρο  4 1 7 )
"Δ ιατάρ αξη  ησυχίας"

Όποιος διαταράσσει δημόσια τις ασχολίες, τις τέρψεις ή τη νυχτε
ρινή ησυχία των κατοίκων με υπερβολικούς κρότους που παρόγονται 
κατά την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή που προκαλούνται με άλλον 
τρόπο ή με θορύβους, διαπληκτισμούς ή με οποιεσδήποτε άλλες πρά
ξεις  τιμωρείται με κράτηση ή με πρόστιμο".

Ζ.Σ. Η αξιόποινη εγκληματικό διαγωγή συνίσταται στη διατάραξη 
των κατοίκων στις ασχολίες τους, στις τέρψεις τους ό στη νυχτερινό 
ησυχία.

Οι τρόποι με τους οποίους επέρχεται η διατάραξη είναι: αΙ Οι υπερ
βολικοί κρότοι που παρόγονται από την άσκηση κάποιου επαγγέλματος, 
β) Οι υπερβολικοί κρότοι που προκαλούνται με άλλο τρόπο γΙ Οι θόρυβοι, 
οι διαπληκτισμοί ως και άλλες πράξεις.

Παράβασις άρθρου 417 Π.Κ. υπάρχει όταν οι κρότοι, θόρυβοι κ.λ.π. 
γίνονται δημοσίως ήτοι όταν η διατάραξις προσβάλλει γενικώτερον 
κύκλον προσώπων, ουχί δε περιωρισμένον κύκλον εν ιδιαιτέρα μετά του 
δράστου σχέσει γειτονιάς ή συνοικήσεως τελούντων 1Α.Π 364/19541.

Το ανωτέρω άρθρο μπορεί να εφαρμοστεί ολόκληρο το 24ωρο.

2 . Υγειονομική  Δ ιά τα ξη  Γιγ 6 0 0 1 /1 9 .5 .6 7  
(Φ.Ε.Κ. 360 BV2.6.1967)

"...δέον να λαμβάνονται μέτρα υπό των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών οι
κιών, καταστημάτων, εργοστασίων κ.λπ., εξουδετερώσεως των τυχόν 
παραγομένων υπ'αυτών κόνεων, αερίων, ατμών ως και του οιουδήποτε 
προκαλούμενου θορύβου, δυναμένων να προκαλέσωσι βλάβην ή ενό- 
χλησιν των περίοικων ή ενοίκων ή εργαζομένων εν αυτοίς”.

Γ.Γ. Ο Α.Ν. 2520 /40 "Περί υγειονομικών διατάξεων" με το άρθρο 
1 nap. 1 προβλέπει την έκδοση υγειονομικών διατάξεων για την προ
στασία της δημόσιας υγείας. Οποιος από πρόθεση παραβαίνει τις Υ

γειονομικές Διατάξεις "τιμωρείται" με φυλάκιση μέχρι τρεις 131 μόνες 
ό με χρηματικό ποινή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού 
Κώδικα ό και με τις δύο ποινές. Σε περιπτώσεις υποτροπής τα παρα
πάνω όρια των ποινών διπλασιάζονται. ΙΑρθρο 11 παραγρ. 10 του Ν. 
2307/95 ΙΦ.ε.Κ. 113 /AM 15.6.9511.

Ως θόρυβος νοείται σύμφωνα με την διάταξη αυτή, όπως προκύπτει 
από τον εξουσιοδοτούντο νόμο, ο δυνάμενος να βλάψει την υγεία (ψυ
χική) άλλου (περίοικου κ.λπ ). Εκείνος ο οποίος από πρόθεση παραβαίνει 
τη διάταξη αυτή τιμωρείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Εάν ο θόρυβος δεν είναι τέτοιος ώστε να δύναται να προκαλέσει 
βλάβη της υγείας άλλου, εφαρμογή δύναται να έχει, εφόσον συντρέ
χουν οι όροι της η διάταξη του άρθρου 417 Π.Κ.

Ο παθών πρέπει να δώσει κατάθεση και, αν θέλει, για ενίσχυση της 
καταγγελίας του, βεβαίωση γιατρού ότι κλονίσθηκε η υγεία του από τον 
προκαλούμενο θόρυβο.

3 . Α σ τυνομική  Δ ιά τα ξη  1 /9 1  
(Αριθμ. Πρωτ. 1 0 2 3 /2 /2 -ιη  23-4-91 Γ.Α.Δ.Α., Φ.Ε.Κ. 621 BV6.8.91) 

"Μ έτρ α  για  την τήρηση τη ς  κοινής η σ υχ ία ς".
Αρθρο 1 ο -  Ω ρες κοινής ησυχίας
1. Οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00' ως 17.30' και από 23.00' ως 

07.00'.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30' εως 17.30' και από 22.00' 

εως 07.30'.
2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται 

το χρονικό διάστημα από 1/4 εως 30/9 και ως χειμερινή το χρονικό 
διάστημα από 1/10 εως 31.3.

Αρθρο 2ο -  Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις
1. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται:
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Ν ομικό Θέμα

α. Οι εργασίες που δημιουργούν θόρυβο ή με άλλο τρόπο διαταράσ- 
σουν την ησυχία των περίοικων.

β. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λει
τουργία ραδιόφωνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρό
μους, πλατείες και δημόσιους γενικό χώρους κατοικημένων περιοχών, 
καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

γ. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, 
μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θο
ρυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης, εκδήλωση σε κατοικίες ή 
άλλους ιδιωτικούς χώρους.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια 
κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των 
θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Τα παιγνίδια στους δρόμους, τις πλατείες και γενικά στους κοι
νόχρηστους χώρους. Ειδικότερα το ποδόσφαιρο και άλλα παιγνίδια, που 
προκαλούν θόρυβο και ενόχληση σε τρίτους, απαγορεύονται στους 
δρόμους και πλατείες όλες τις ώρες του 24ωρου.

στ. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυ
τοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ κ.λπ), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευ
μάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που διαταράσσει την ησυχία των 
περίοικων, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφό
ρου, το οποίο είναι σε στάση.

ζ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων συστημάτων ασφα
λείας χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης.

2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων 
κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως με μηχανικά ή 
άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λπ.) περιστέλλουν στο ε 
λάχιστο δυνατό όριο τον θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία 
αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικιών, όταν από τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανση, κλιματισμού ή άλλων μηχα
νημάτων προκαλείται θόρυβος, από το οποίο διαταράσσεται η ησυχία 
των περίοικων.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχο
νται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου 
Αστυνομικού Τμήματος, μπορεί να επιτραπεί κατά τις ώρες κοινής ησυ
χίας, η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θό
ρυβο.

Αρθρο 3ο -  Απαγόρευση διαλαλησεων
1. Απαγορεύονται όλες τις ώρες του 24ωρου, η διαλάληση από τους 

μικροπωλητές και άλλους υπαίθριους επαγγελματίες των ειδών που 
πωλούν ή του επαγγέλματος τους, καθώς και η χρήση μεγαφώνων ή 
άλλων ηχητικών οργάνων, για τον ίδιο σκοπό.

2. Απαγορεύεται στους διευθυντές και υπαλλήλους των καταστημά
των και δημοσίων γενικά κέντρων, η διαλάληση των πωλουμένων ειδών 
ή των ηροσφερομένων υπηρεσιών, από τις θύρες των καταστημάτων 
τους ή εκτός αυτών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές, 
επικλήσεις και χειρονομίες, όλες τις ώρες λειτουργίας των καταστη
μάτων τους. Οταν διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω από υπαλ
λήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των επιχειρήσεων.

Αρθρο 4ο  -  Απαγορεύσεις σ ε  δημόσια κέντρα
1. Απαγορεύονται στα δημόσια κέντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 

μπαρ, ταβέρνες κ.λ.π.) τα τραγούδια, οι απαγγελίες και η λειοτυργία κά
θε είδους μουσικών οργάνων, ηλεκτροφώνων, ραδιοφώνων, τηλεορά
σεων κ,λ,π. χωρίς άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής (νυν Δημοτικής! Αρ
χής. Στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα κέντρα διασκέδασης.

2. Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν δια- 
ταράσσεται η ησυχία των περίοικων. Στην άδεια καθορίζεται η διάρκεια, 
το είδος (πνευστά, ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα κ.λπ.), ο αριθμός των μου

σικών οργάνων και η θέση τοποθέτησης αυτών. Ειδικότερα τα ηλεκτρό
φωνα, τα ηχεία και οι ορχήστρες πρέπει να τοποθετούνται και να λει
τουργούν στο βάθος των καταστημάτων και σε χαμηλή ένταση.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται κατ'αρχήν μέχρι της 22.00 ώρας τη 
χειμερινή περίοδο και της 23.00 ώρας τη θερινή και μπορεί να παρα- 
ταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το  είδος 
των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους 
γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοι
χτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσ- 
σεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών ορ
γάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουρ- 
γείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα...

7. Επιτρέπεται στα καταστήματα πωλήσεως ειδών μουσικής η λει
τουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χα
μηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. ·

Αρθρο 5ο -  Κινηματογράφοι -  Θ έατρα
1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογράφων πέραν της 00.30 

ώρας κατά τη χειμερινή περίοδο και της 00.45 ώρας κατά τη θερινή 
περίοδο.

2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 ΙΦ.Ε.Κ. 23) "Περί Θεάτρων".

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων 
σε ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση 
των θεατών.

Αρθρο 6ο -  Κατοικίδια ζώ α  ή πτηνά
Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβά

νουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με ο- 
ποιονδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων. Σε περίπτωση διατάρα
ξης της ησυχίας των περιοίκων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
17 της Υγειονομικής Διάταξης Αιβ /8181 /86 ΙΦ.Ε.Κ. 57 /5.2.87Ι, όπως 
αντικαταστάθηκε με την Υγειονομική Διάταξη Α1 β/οικ.7684/30.7.87 
ΙΦ.Ε.Κ. 457 Β'). Οι ανωτέρω Υγειον. Δ /ξεις καταργήθηκαν με το άρθρο 
23 της Υιβ/2000/29.3.95 ΙΦ.Ε.Κ. 343/6/4.5.95) ομοίας (βλέπε κατωτέρω 
παράγραφο 10).

Αρθρο 7ο -  Κυρώ σεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984 (“Οι παραβάτες 
των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο") ε 
φόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Αρθρο 8ο -  Ισχύς
Η παρούσα ισχύει στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης 

Αττικής από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 . Ν.Δ. 8 0 5 /3 0 .1 2 .7 0
(Φ.Ε.Κ. 30 .12 .7 0  (Φ.Ε.Κ. 1 /  Α /1 .1 .7 1 )

1. Κατά των καταλαμβανομένων επ'αυτοφώρω ως υπαιτίων πται- 
σματικών παραβάσεων, αναφερομένων εις την οδική κυκλοφορίαν, την 
κοινή ησυχίαν ως και την καθαριότητα και ευπρεπή εμφάνισιν των δη
μοσίων, κοινοχρήστων ή ιδιωτικών χώρων, επιβάλλονται παρά του βε- 
βαιούντος τας εν λόγω παραβάσεις αστυνομικού οργάνου τα εν τη ε 
πομένη παραγράφω οριζόμενα πρόστιμα, η καταβολή των οποίων α- 
παλλάσει τους παραβάτες της ποινικής διώξεως.

2. Τα ποσά των εν τη προηγούμενη παραγράφω αναφερομένων προ
στίμων καθορίζονται κατά κατηγορία πταισματικών παραβάσεων, ως 
εξής:

...ε. Δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες 115.0001 προκειμένου περί παρεμ
βάσεων των περί κοινής ησυχίας κειμένων διατάξεων. (Η αναπροσαρ-
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μογή του ποσού έγινε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 2130 της 21/ 
23.4.93, Φ.Ε.Κ. 62, τΑΊ.

Σ.Σ. Οταν ο αστυνομικός είναι εφοδιασμένος με το τριπλότυπο πρά
ξεων βεβαιώσεως παραβάσεων μετά ή άνευ επιβολής προστίμου, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ΝΑ. 805/71, επιβάλλει το ανωτέρω πρόστι
μο, άλλως καταχωρίζει σχετική εγγραφή στο επίσημο σημειωματάριό 
του.

5 . Α σ τικό ς  Κ ώ δικας (ά ρ θρ α  57  και 1 0 0 3 )
Αρθρο 57 -  Δ ικαίω μα στην προσωπικότητα
Οποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δι

καίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο 
μέλλον.

Αρθρο 1003
Ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, 

αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες πα
ρόμοιες επενέργειες που προέρχονται από άλλο ακίνητο, εφ ' όσον αυ
τές  δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρ
χονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, 
από το οποίο προκαλείται η βλάβη.

Σ.Σ. Ο παραπονουμενος για διατάραξη της ησυχίας του πολίτη, πρέ
πει να ενημερώνεται ότι εκτός από το δικαίωμα της υποβολής μήνυσης 
για παράβαση της ποινικής νομοθεσίας έχει και τη δυνατότητα προ
σφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

6 . Κ ώ δικας Ο δικής Κ υκ λ ο φ ο ρ ία ς  Ν. 2 0 9 4 /2 0 .1 1 .9 2  
(Φ .Ε.Κ. 1 8 2  Α 7 1 5 .1 1 .1 9 9 2 )

α. Αρθρο 15 -  Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λπ.
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ως και η οδήγηση κάθε οδικού 

οχήματος το οποίο:
...β. Προκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία τους θορύβους, 

πέραν των επιτρεπομένων ορίων.
4. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ

θρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων 150.000) δραχ
μών και με ...

β. Αρθρο 4 6  -  Ακινητοποίηση οχήματος
1. ..Ακινητοποίηση κάθε οδικού οχήματος μπορούν να επιβάλλουν τα 

αστυνομικά όργανα, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και μέσα στις κατοι- 
κημένες περιοχές αν από τη λειτουργία του προκαλούνται υπερβολικοί 
θόρυβοι...

Γ.Γ. Η βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων συνήθως γίνεται από 
μικτές ομάδες υπαλλήλων συναρμοδίων Υπουργείων, στις οποίες με
τέχουν και αστυνομικοί της Τροχαίας. Κατ'ακολουθίαν όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένα παράπονα να ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Τροχαίας. Τί
ποτε όμως δεν εμποδίζει οποιαδήποτε αστυνομικό σε περίπτωση που 
διαπιστώνει κατάφωρη παράβαση να υποβάλλει σχετική μήνυση.

7 . Α ρ θρ ο  2 το υ  Π.Δ. 1 8 0 /1 9 .2 .7 9
(Φ.Ε.Κ. 46 AV10.3.79)

"Π ε ρ ί όρω ν λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  κα τα σ τη μ ά τω ν  π ω λήσεω ς  
οινοπ νευματω δώ ν ποτών και κ έν τρ ω ν  δ ια σ κ εδ ά σ εω ς  

"όπως α ν τ ικ α τα σ τό θ η κ ε  από το  ά ρ θρ ο  1 παρ. 2
το υ  Π .Δ. 4 5 7 /8 .1 2 .1 9 9 0 "  (Φ.Ε.Κ. 1 7 5  A V 1 4 .1 2 .9 0 )
... 2. Η αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων δια- 

σκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ
θρου 1 του παρόντος (καταστήματα στα οποία προσφέρονται κυρίως 
οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση [μπαρ και 
τα όμοια προς αυτά καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σ
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νακ - μπαρ, αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και μικτά 
καταστήματα, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω κατα
στήματα!) καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ
ροντος στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις 
προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανά
λωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει 
το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα μέχρι εξήντα ημερών, εφό
σον:

α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς τρεις (3) συνολικά παραβάσεις 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος των διατά
ξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μου
σικής χωρίς άδεια...

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστι- 
κές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων.

Σ.Σ. Η Αστυνομική Αρχή πρέπει να ενημερώνει το οικείο ΟΤΑ όταν 
διαπιστώνει τις σχετικές παραβάσεις προκειμένου στη συνέχεια να α- 
ποφασίζεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

8 . Υγειονομική  Δ ιά ταξη  Α 5 /3 0 1 0  τη ς  1 4 .8 /2 .1 0 .1 9 8 5  
(ΦΕΚ 593 Β')

Μ έ τρ α  π ροσ τασ ίας τη ς  Δημόσιας Υ γ ε ία ς
από θο ρύβους μουσικής τω ν  Κ έντρ ω ν δ ιασ κέδα σ η ς  

και λοιπών Κ ατα σ τημά τω ν
Αρθρο 1 -  Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονομικός έλεγχος και η λήψη μέ

τρων για προστασία της δημ. υγείας από θορύβους που δημιουργούνται 
στα κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καταστήματα, μόνο από τη μουσική.

2. Παράρτημα II
Γενική Τεχνική προδιαγραφή πρότυπης ηχητικής πηγής
Για κάθε αυτοψία και πραγματοποίηση μετρήσεων θα συντάσσεται 

και συμπληρώνεται φύλλο ελέγχου, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα 
τα στοιχεία του Κέντρου ή Καταστήματος (είδος, στεγασμένο ή υπαί
θριο, διεύθυνση, τα πλήρη στοιχεία των αποτελεσμάτων όλων των με
τρήσεων, το πλήθος των μετρήσεων κ.λπ.)

Το σχετικό Φύλλο θα αναφέρει επί πλέον την αιτία της αυτοψίας 
μέτρησης (αρχική άδεια, έλεγχος υπηρεσίας ή εξαιτίας παραπόνων με 
στοιχεία παραπονούμενου κ.λπ.) θα υπογράφεται από τα αρμόδια Υγειο
νομικά Οργανα και θα συνυπογράφεται από τα κατά περίπτωση συμμε- 
τέχοντα στην αυτοψία όργανα της Αστυνομίας κ.λπ.)

Κυρώσεις
Σ.Σ. Οποιος από πρόθεση παραβαίνει Υγειονομικές Διατάξεις τιμω

ρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις 131 μήνες ή με χρηματική ποινή σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή και με τις δύο ποινές. 
/Αρθρο 11 παρ. 10 του Ν. 2307/95 Φ.Ε.Κ. 113 Α715.6.951

9 . Β ιομηχα νίες , Β ιο τεχ ν ίες , Εργασ τήρια  κ.λπ.
α. Ν Α . ΚΣΤ' της 22 .1 .1 91 2
“Π ερ ί τω ν όρων ιδρύσεω ς βιομηχανικών εργοστασίω ν"
Αρθρο 1
Ουδείς δύναται να ιδρύση εργοστάσιον ή κατάστημα ή να συστήση 

αποθήκην ή να εξασκήση επάγγελμα, ανήκον εις μίαν εκ των κατωτέρω 
αναφερομένων κατηγοριών, άνευ αδείας του επί των Εσωτερικών Υ
πουργού (νυν Βιομηχανίας).

Αρθρο 6
Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προς ε- 

κτέλεσιν αυτού εκδοθησομένων Β. Διαταγμάτων, διωκόμενοι και ε ξ  ε 
παγγέλματος, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής 5.500 δρχ. ή φυλακί- 
σεως μέχρι 2 μηνών ή δι'αμφοτέρων των ποινών.

Αύγουστος 1 9 9 5- 4 8 2  -
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β. Β.Δ. της 1 5 /2 1 .1 0 .1 9 2 2
"Π ερ ί χορηγήσεω ς αδειώ ν ιδρύσεω ς
και λειτουργίας πόσης μηχανολογικής εγκαταστάσ εω ς"
Αρθρο 1
Απαγορεύεται η ίδρυσις οιασδήποτε μηχανολογικής εγκατάστεως 

εν γένει, άνευ ειδικής προς τούτο αδείας, εκδιδομένης υπό του Υπουρ
γείου Συγκοινωνίας Ινυν Βιομηχανίας)...

Αρθρο 6
Απαγορεύεται η λειτουργία οιασδήποτε νέας εγκαταστάσεως, δι ην 

έχει χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως η επέκτασις μεταρρύθμισις και ανακαί- 
νησις ταύτης άνευ ειδικής αδείας, εκδιδομένης υπό του Υπουργείου Συ
γκοινωνίας (νυν Βιομηχανίας).

γ. Α.Ν. 2 0 7 /2 7 .1 1 .6 7  (Φ.Ε.Κ. 2 16  Α '/1 4 .1 2 .6 7 )
"Π ερ ί εγκα τα σ τάσ εω ς και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνώ ν, πόσης φ ύ σ εω ς μηχανολογικών εγκαταστάσ εω ν  
και αποθηκών, και περί άλλων τινών συναφώ ν δ ιατάζεω ν"  
Αρθρο 1
1. Από της ισχύος του παρόντος και δια την εγκατάστασή και λει

τουργίαν ιδρυομένων, επεκτεινομένων και διαρρυθμιζομένων βιομηχα
νιών ή βιοτεχνιών, ως και των πόσης φύσεως μηχανολογικών εγκατα
στάσεων και αποθηκών, απαιτούμενοι άδειαι χορηγούνται εντός μηνός 
από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, μετά πλήρων δικαιολογητι- 
κών και μόνο δι'αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας....

8. Εις τους κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόμου 
προβαίνοντος εις εγκατάστασιν, επέκτασιν ή διαρρύθμισιν βιομηχανίας, 
ή βιοτεχνίας, αποθήκης ή εν γένει πόσης μηχανολογικής εγκαταστά- 
σεως, ως και εις την έναρξιν λειτουργίας αυτών, επιβάλλεται δίαπο- 
φάσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας εγκαταστάσεως, ως και εις την έ- 
ναρξιν λειτουργίας αυτών, επιβάλλεται δι'αποφάσεως της αρμοδίας Υ
πηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας αναλόγως της σοβαρότητας της 
παραβόσεως πρόστιμον μέχρι 200.000 δραχμών ή εν όλω ή εν μέρει 
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας...

Αρθρο 3
1. Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασμού των δια της εν 

άρθρω 1 του παρόντος αδείας ή αδειών οι κάτοχοι βιομηχανικών ή βιο
τεχνικών επιχειρήσεων, διαθετουσών μηχανολογικός εγκαταστάσεις εν 
μεν τη περιοχή τέω ς Διοικήσεως Πρωτευούσης ισχύος μέχρι και 10 
ίππων, καθ'απασαν δε την λοιπήν Επικράτειαν μέχρι και 15 ίππων...

δ. Π Δ . 2 7 0 /1 7 .3 .8 1  (Φ.Ε.Κ. 78  Α 7 3 0 .3 .8 1 )
"Π ερ ί ρυθμ ίσ εω ς θεμ άτω ν αναγόμενων ε ις  τα  της  
ιδρύσεω ς, επ εκτάσ εω ς μ εταφ ο ρ ά ς, εγκατασ τάσ εω ς, 
δ ιαρρυθμίσεω ς και λειτουργίας βιομηχανικών και 
βιοτεχνιώ ν ω ς και πόσης φ ύ σ εω ς μηχανολογικών 
εγκατασ τάσ εω ν και αποθηκών"
Αρθρο 2 ·  3 .
Δεν απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασμού δια της, υπό 

των κειμένων διατάξεων, προβλεπομένης αδείας εγκαταστάσεως, ε 
πεκτάσεως και λειτουργίας, αι βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί επιχειρήσεις 
αι οποίοι διαθέτουν μηχανολογικός εγκαταστάσεις κειμένας εντός των 
ορίων του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής μετά των νήσων 
Σαλαμίνας και Αιγίνης ανεξαρτήτως του ύψους της κινητηρίου δυνά- 
μεως του μηχανολογικού εξοπλισμού των.

Σ.Σ . 1. Και μετά τον Α.Ν. 207/1967 εξακολουθεί ισχύουσα η ποινική 
διάταξη του άρθρου 6 του Ν. ΔΚΣΤ/1912. Η ύπαρξη ποινικού αδικήματος 
δεν αντίκειται στην εκ παραλλήλου επιβολή διοικητικών κυρώσεων ΙΑ.Π. 
790/1972, Ποιν. Χρ. ΚΓ 471.

2. Οι κάτοχοι βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην πε
ριοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας πρέπει να είναι εφοδιασμένη 
με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας 
της Νομαρχίας και να συμμορφώνονται με τους όρους της.

3. Στις περιπτώσεις που έχουμε διατάραξη της κοινής ησυχίας από 
τέτοιες επιχειρήσεις παράλληλα με την ποινική διαδικασία να ενημερώ
νεται και η αρμόδια Διεύθυνση βιομηχανίας.

1 0 . Υγειονομική  Δ ιά ταξη  Υ ΐβ  2 0 0 0 /2 9 .3 .9 5  
(ΦΕΚ 343 Β74.5.95)

Π ε ρ ί όρω ν ιδ ρ ύ σ εω ς και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  
πτηνό -  κ τη ν ο τρ ο φ ικ ώ ν  εγ κ α τα σ τά σ εω ν

Αρθρο 17
Διατήρηση κατοικιδίων ζώων και (οδικών ή παραδείσιων πτηνών
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και 

μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες, 
επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο 
σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα, ακόμα κι εκεί όπου ο κανο
νισμός της πολυκατοικίας το απαγορεύει, με την προϋπόθεση ότι τα 
ζώα θα διαβιούν στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και 
δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος.

Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικιδίων ζώων στους κοι
νόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας ή στην ταράτσα, βεράντες, 
αυλή και λοιπούς ανοικτούς χώρους μονοκατοικιών. Επίσης απαγορεύε
ται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικιδίων ζώων στα δημόσια 
κέντρα και καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

2. Οι κάτοχοι των διατηρουμένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, κα
τοικίδιων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό 
τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση κα
θαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγή προκλήσεως 
θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περίοικων ή των ενοίκων 
της πολυκατοικίας κατά περίπτωση.

3. Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδείσιων πτηνών σε κα
τοικίες ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονι
σμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων πτηνών, με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας 
ή άλλες ενοχλήσεις στους περίοικους ή τους ενοίκους της πολυκατοι
κίας και ότι τα πτηνά αυτό δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους 
χώρους της πολυκατοικίας.

4. Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών, που δεν τηρούν τις προϋπο
θέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρό
ντος άρθρου, τιμωρούνται, για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και 
οχλήσεως των περιοίκων από τους θορύβους, που προκαλούνται κα- 
θ'οιονδήηοτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 417 και 459 του Ποινικού Κώδικα για δε τις λοι
πές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.

Πέρα από τις ανωτέρω κυρώσεις η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων, ή των πτηνών, η οποία θα γίνεται 
σε συνεργασία με τον οικείο Ο.ΤΑ. και κατόπιν εγγράφου, παραγγελίας 
του αρμοδίου Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή πτηνά θα 
παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή συλλόγους με 
ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Υπουργείου Γεωργίας.

Ποινικές Κυρώ σεις
Σ .Σ . Οποιος από πρόθεση παραβαίνει Υγειονομικές Διατάξεις τιμω

ρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις 13) μήνες ή με χρηματική ποινή, σύμφω
να με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή  και με τις δύο 
ποινές [Αρθρο 11 παρ. 10 του Ν. 2307/95 ΙΦΕΚ 113 A '/ l5.6.95)1. □
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Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Ε Ν Ω Σ Η
ΤΑ Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Ο Ρ Γ Α Ν Α  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

ΚΑΙ  ΟΙ  Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ  ΓΙΑ ΤΟ Μ Ε Λ Λ Ο Ν  - ( E U R O P O L )

το υ  Αστυνόμου Α ' Ν ικόλαου Αθ. Μπλάνη

Μ ε  την πτώση του ανατολικού μπλοκ και τον φόβο για μια μαζική "μεταναστευτική εισβολή", 
η κατάργηση ελέγχων στα σύνορα του "ενδοκοινοτικού" χώρου δεν φ αίνετα ι πλέον να επιβάλλεται κατεπειγόντως 

όπως κατά την στιγμή της υπογραφής τω ν συμφωνιών Schengen.
Εξάλλου, η Συνθήκη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενωση (7  Φεβρουαρίου 1 9 S 2 )  επαναφέρει το θέμα  

της αστυνομικής συνεργασίας χαρακτηρίζοντάς την σαφώ ς σαν θέμα "κοινού ενδ ιαφ έροντος" (άρθρο Κ 1), 
στον ίδιο τίτλο  με την πολιτική του ασύλου και του αγώνα εναντίον της τοξικομανίας.

Α φού έγινε κοινός στόχος τω ν κρατών-μελών, η αστυνομική συνεργασία 
δεν αποτελεί πλέον ένα απλό αντισταθμιστικό μέτρο της κατάργησης τω ν ελέγχων στα σύνορα, 

αλλά "μια πραγματική πρόθεση, ένας στόχος που πρέπει να επ ιτευχθεί σ'αυτήν και γι' αυτήν".
Η αστυνομική συνεργασία γίνεται ένας στόχος ολοκληρωτικός, 

ενώ αρχικά αποτελούσε ένα όργανο που επέτρεπε την πραγματοποίηση της κατάργησης τω ν ελέγχων στα σύνορα. 
Στα  πλαίσια αυτής της προπτικής πρέπει να κατανοήσουμε την απόφαση τω ν κρατών-μελών  

να περιβάλουν με εξουσ ίες όργανα όπως η Europol.
Στα πλαίσια της ομάδας TREVI επινοήθηκε η διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Αστυνομίας (Europol). 

Τον Ιούλιο του 1 9 9 1 ,  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την σύνταξη μιας έκθεσης σχετικά με τη  διεθνή διακίνηση 
ναρκωτικών και το  οργανωμένο έγκλημα και ζήτησε να επεξεργασθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Το Δεκέμβριο του 1 9 9 1 ,  η ομάδα TREVI αποδέχθηκε την σύσταση, σε διαδοχικά διαστήματα, 
ενός οργάνου ειδικής συνεργασίας, την Europol.
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Η ad hoc ομάδα Europol αποτελείται από 8 υπο-ομάδες έχοντας η 
κάθε μία, μία αρμοδιότητα: η υπο-ομάδα "Σύμβαση" (εξετάζει το ζήτημα 
μιας διεθνούς Σύμβασης στην οποία θα κυριαρχεί η λειτουργία της 
Europol), οι υπο-ομάδες "αρμοδιότητα", "επικοινωνία", "προστασία των 
στοιχείων", "οικονομικά", "προσωπικό και διαχείρηση”, "απαιτήσεις σχε
τικά με την πληροφορία" καθώς και η υπο-ομάδα N.C.I.S., η οποία έχει 
αναλάβει να ρυθμίζει τα προβλήματα τα σχετικά με τη σύσταση εθνικών 
υπηρεσιών πληροφοριών.

Η εφαρμογή της EDU αποτελεί τον πρώτο λίθο αυτού του οικο
δομήματος: είναι μια δομή, η οποία επιτρέπει στους αξιωματικούς συν
δέσμους να ανταλάσσουν πληροφορίες σχετικές με την διακίνηση και 
την χρήση ναρκωτικών. Αυτό το πρώτο ταπεινό βήμα δεν προσηερά- 
σθηκε χωρίς δυσκολία. Η συγκρατημένη λύση προκύπτει από μια συμ
φωνία μεταξύ των θέσεων της Γερμανίας και της Ισπανίας, οι οποίες 
επιθυμούσαν την δημιουργία μιας αστυνομικής μονάδας συγκεντρωμέ
νης στις Βρυξέλλες, και των θέσεων της Αγγλίας και της Ολλανδίας, οι 
οποίες όριζαν μια απλή δομή ανταλλαγής πληροφοριών, όπως αυτή υ
πάρχει ήδη και δεν είναι άσχημη.

Οπως κάθε συμβιβαστική λύση, αυτή φαίνεται προσωρινή: η νέα Υ
πηρεσία θα έπρεπε να εξελιχθεί προς μια αστυνομική υηερ-κρατική 
δομή την οποία οι Γερμανοί θα ήθελαν. Για την ώρα, τα ακριβή καθήκο
ντα της Europol, όλα, όπως το  νομικό καθεστώς και οι κανόνες που 
ορίζουν το περιεχόμενο και την χρήση της βάσης στοιχείων της, δεν 
έχουν αποφασισθεί.

Η χ ρ η σ ιμ ό τη τα  τη ς  Europol σ ε  σ χ έσ η  μ ε την In terp o l
Κατ'αρχήν να διασαφηνίσουμε την χρησιμότητα της δομής της 

Europol σε σχέση με τις υπάρχουσες όπως της Interpol.
Το πρόσφατο σχέδιο Σύμβασης διευκρινίζει ότι "ο στόχος της 

Europol είναι να βελτιώσει στα πλαίσια της αστυνομικής συνεργασίας, 
την αποτελεσματικότητα των αρμοδίων υπηρεσιών για την πρόληψη και 
τον αγώνα εναντίον της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών και των 
άλλων σοβαρών μορφών της διεθνούς εγκληματικότητας" (άρθρο 2).

Η Europol θα πρέπει να εκπληρώσει τα εξής καθήκοντα (άρθρο 31:
α. Να σ υγκεντρώ νει, να επ εξερ γ ά ζετα ι και να διανέμει τις  

πληροφορίες που αφορούν [τις μορφές εγκληματικότητας που πρέ
πει να διορισθούνΙ.

β. Να δ ιευκολύνει τ ις  έρ ευ ν ες  στα κράτη-μέλη ενημερώνο
ντας τις υπάρχουσες εθνικές υπηρεσίες σύνδεσης με τις πληροφορίες 
που διαθέτουν ή τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος άλλων κρα- 
τών-μελών.

γ. Να ε ξ ε τ ά ζ ε ι  τ ις  ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς  γ νώ σ εις  που χρη σ ιμο
ποιούνται στις μεθόδους έρευνας από τις εθνικές υπηρεσίες της 
αστυνομίας και να παρέχει συμβουλές και μια υποστήριξη για τις έρευ
νες.

δ. Να παρέχει στρατηγικής φ ύσης πληροφορίες για να διευ
κολύνει και να προάγει μια πραγματική και αποτελεσματική χρήση των 
πηγών που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για τις επιχειρησιακές δρα
στηριότητες.

ε. Να επ εξερ γ ά ζετα ι τ ις  γεν ικές εκ θ έσ ε ις  σχετικό με την κα
τάσταση των εργασιών και των αναλύσεων της εγκληματικότητας βάσει 
των πληροφοριών που προέρχονται από τις εθνικές μονάδες.

στ. Να χ ε ιρ ίζ ε τα ι μια κεντρική βάση σ το ιχείω ν που περιέχει 
εθνικό στοιχεία και νέα στοιχεία.

Επι πλέον, η Europol θα ασκούσε καθήκοντα τεκμηρ ίω σ ης, μ ελ έ
τη ς , ανταλλαγής πληροφοριών καθώ ς και τεχνικής συνεργα
σίας στους επόμενους τομείς: της εκπαίδευσης των μελών αυτών των 
υπηρεσιών, της οργάνωσης και του υλικού αυτών των υπηρεσιών, της

πρόληψης της εγκληματικότητας και των μεθόδων της τεχνικής και ε 
πιστημονικής αστυνομίας και των μεθόδων έρευνας.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι "μορφές της διεθνούς εγκληματι
κότητας" που μπορούν να εισέλθουν στο πεδίο αρμοδιότητας της 
Europol δεν έχουν ορισθεί ακόμη. Λοιπόν, με την επιφύλαξη του περιο
ρισμού του σχετικού με τις παραβάσεις του κοινού δικαίου που περιο
ρίζει τις δυνατότητες δράσης της Interpol στον τομέα της τρομοκρα
τίας, οι στόχοι που επιδιώκονται από την Interpol θα μπορούσαν άνετα 
να συμπέσουν με αυτούς που προτόθηκαν από τους εισηγητές της 
Europol. Ας θυμηθούμε επίσης ότι από τα μέσα της δεκαετίας του '80, 
ο εξοπλισμός και η δομή της Interpol έχουν σταδιακά ανανεωθεί λόγω 
της επέκτασης των μορφών συνεργασίας στην Ευρώπη: πληροφορική 
για την τεκμηρίωση, σύσταση μιας τεχνικής Επιτροπής για την συνερ
γασία στην Ευρώπη ICTEI και μιας περιφερειακής ευρωπαϊκής Γραμμα
τείας.

Φαίνεται ότι δύο στοιχεία οδήγησαν τα όργανα του TREVI να θέσουν 
κατά μέρος την λύση να προσφύγουμε στην Interpol. Πρώτον οι μορ
φ ές  λειτουργίας της Interpol δεν θα ταιρ ιάζουν με τον στόχο 
που έθεσ α ν  οι εισηγητές του σχεδίου της Europol. Πρέπει να 
παρατηρήσουμε ιδιαίτερα ότι η Interpol δεν είναι παρά ένα διεθνές κέ
ντρο πληροφοριών (ένα "γραμματοκιβώτιο" λένε οι κακές γλώσσες) που 
δεν παρουσιάζει κανένα επιχειρησιακό χαρακτήρα. Ας σημειώσουμε ότι 
το πρόσφατο σχέδιο Σύμβασης δεν προβλέπει ότι η Europol θα μπο
ρέσει να ασκήσει επιχειρησιακές αρμοδιότητες στα εδάφη των κρατών 
- μελών.

Δ εύτερον, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Interpol υποτιμάται 
από μερικούς από το γεγονός της παρουσίας, μ εταξύ  τω ν μ ε
λών της, "ανεπιθύμητων" σ τοιχείω ν. Η ύπαρξη υπονοιών που βάλ
λουν ορισμένα κράτη θα μείωναν την αποτελεσματικότητα των αστυ
νομικών επιχειρήσεων στον τομέα της καταστολής της διακίνησης ναρ
κωτικών, της διεθνούς τρομοκρατίας και των "μαφιόζικων" πρακτικών. 
Εκτιμόται γενικό ότι αυτό το τελευταίο επιχείρημα προσδιορίστηκε.

Πολλοί αμφιβάλλουν γι'αυτά. Κατά μια άποψη, η απάντηση είναι αλ
λού. Μη στέκεστε μόνον στην κριτική, η Interpol παρέμεινε μια "λέσχη 
αστυνομικών" ή όπως υπογραμμίζει επίσης ο C.Valleix, "ένας σύλλογος 
ατόμων". Το ένα από τα μέλη της, εξηγώντας γιατί αυτός ο χαρακτήρας 
θα έπρεπε να διατηρηθεί, δεν εκφράζει μια άποψη που κυριαρχεί στην 
Interpol από την επομένη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου: "Τα πλεονε
κτήματα που προξενεί στην οργάνωση η πρόσφατη κατάσταση της θα 
κινδύνευαν να εξαλειφθούν εάν η οργάνωση έπαιρνε έναν χαρακτήρα 
καθαρά κυβερνητικό. Οι αντιπρόσωποι εκφραζομένοι στο όνομα των 
κυβερνήσεών τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες, θα κινδύνευαν 
να εισάγουν στις συζητήσεις ορισμένες πολιτικές έννοιες οι οποίες 
δεν θα μπορούσαν παρά να βλάψουν τα συμφέροντα της οργάνωσης".

Εν συντομία, η Interpol είνα ι ένα όργανο διεθνούς συνερ
γασ ίας μ εταξύ  τω ν αστυνομιώ ν και όχι ένας τρόπος (ε ίδος) 
συνεργασίας μεταξύ  τω ν κυβερνήσεω ν για υποθέσεις της α
στυνομίας. Α ντ'αυτού, η Europol είναι ένα όργανο αστυνομικής 
συνεργασίας μεταξύ  τω ν κυβερνήσεω ν. Είναι μια οργάνωση ε 
ξα ιρετικά  πολιτική.

Σ χ έ σ ε ις  μ ετα ξύ  της Europol 
και τω ν  άλλω ν δ ιεθνώ ν  οργάνω ν σ υ νερ γα σ ία ς

Το σχέδιο Σύμβασης προβλέπει ότι η Europol πρέπει να "συνάπτει" 
και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία την 
αρμόδια για τα ναρκωτικά και τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών τις 
αρμόδιες για τον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών. Επίσης, η Europol 
έχει σαν έργο να συνάπτει τις απαραίτητες σχέσεις για την ανταλλαγή
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των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 14.1 με την Interpol 
και τις υπηρεσίες τις αρμόδιες για τις τρ ίτες χώρες" (άρθρο 21). Το 
άρθρο 14.1 διευκρινίζει πράγματι ότι η Europol μπορεί να "κοινοποιεί 
εθνικά στοιχεία καθώς και νέα στοιχεία των τρίτων χωρών και σε άλ
λους διεθνείς οργανισμούς και να δέχεται στοιχεία των εν λόγω χωρών 
και οργανισμών. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να συντάσσει 
κανόνες Γομόφωνες αποφάσεις") που θα ρυθμίζουν τις σχέσεις - ε 
παφές με τις τρ ίτες χώρες και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς".

Η διεθνής αστυνομική συνεργασία προσκρούει σε μια σημαντική δυ
σκολία, αυτή του συντονισμού. Η εμπειρία δείχνει όπως παρατηρεί ο 
Jean-Claude Monnet, ότι είναι "πολύ ευαίσθητο να επιδιώξεις να συνερ- 
γασθούν οι διάφορες δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες συνυπάρχουν 
στο εσωτερικό μιας χώρας, που έχουν τον ίδιο ποινικό κώδικα, που μι
λούν την ίδια γλώσσα. Πόσο μεγάλη θα είναι, προσθέτει, η δυσκολία 
όταν θα πρέπει να συνεργαστούν δώδεκα Ιδέκα πέντε) χώρες των ο
ποίων τα συστήματα των αστυνομιών και της δικαιοσύνης είναι τόσο 
διαφορετικό!".

Το σχέδιο Σύμβασης φαίνεται ότι γίνεται πρόβλημα αφού προβλέπει 
ρητό μια "υποχρεωτική συνεργασία" μεταξύ των κρατών μελών, αυτό 
δε πρέπει να λάβουν "όλα τα σχετικά μέτρα για την διασφάλιση της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμ
βαση, και να διευκολύνουν την Europol στην εκπλήρωση των καθηκό
ντων της" Ιόρθρο 21).

Μένει ακόμη να μάθουμε ποιον ρόλο θα ασκεί σ'αυτόν τον τομέα η 
Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο Κ.4 της Συνθήκης σχετικό με 
την Ενωση. Μπορούμε να σκεφθούμε νόμιμα ότι "η ομάδα των συντο
νιστών” (που συστάθηκε στην σύνοδο κορυφής της Ρόδου το 19881 δεν 
ευδοκίμησε προς όφελος της “Επιτροπής Κ4". Εξ άλλου γνωρίζουμε ότι 
το διοικητικό συμβούλιο της Europol Ιπου αποτελείται από έναν αντι
πρόσωπο από κάθε κρότος-μέλος) θα υιοθετεί Ικόθε 6 μήνες ή κάθε 
χρόνο) μια γενική έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία θα ετοιμάζεται από 
τον διευθυντή για να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κ4 για έγκρισή της 
από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα μπορεί με την ευκαιρία αυτής της 
έγκρισης να δίνει στην Europol τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων 
της, που εκτιμά ως απαραίτητες Ιόρθρο 161.

Πρέπει επίσης να χαραχθούν οι ενδεχόμενες διαχωριστικές γραμ
μές (όρια) μεταξύ των διαφόρων τεχνικών οργάνων τα οποία, σε ορι
σμένα σημεία, εκπληρώνουν τα ίδια καθήκοντα με αυτό που θα χρησι
μοποιούνται από την Europol, ιδιαίτερα δε αυτό του Ευρωπαϊκού Συ
στήματος Ενημέρωσης (SIE).

Ποιά Θα είνα ι πράγματι τα  σ το ιχεία  που Θα πρέπει να συ
γκεντρώ νονται στο SIE; Σ ε  τ ι Θα διαφ έρουν από τα  στοιχεία  
που Θα σ υ γ κ εν τρ ώ ν ο ν τα ι σ το  SIS (Σύσ τημα  Ενημέρω σης  
Schengen), ή στο σύστημα ενημέρω σ ης της Interpol που ήδη 
υπάρχει; Θα φ οβόμασ τε να σ υνεισ φ έρο υμε σ 'αυτό λόγω του  
πολλαπλασιασμού τω ν  οργάνω ν διανομής τω ν αστυνομικώ ν  
πληροφοριών στην Γηραιό Ηπειρο;

Για την ώρα, το σχέδιο Σύμβασης προβλέπει την παρακάτω τεχνική 
μορφή:

α. Ενα σύστημα αυτόματου χειρισμού τω ν πληροφοριών ε 
φ αρ μ ό ζετα ι από μια ειδ ικευμένη  υπηρεσία σ ε κάθε κρότος- 
μέλος. Αυτή μεριμνά για την ακρίβεια, το επίκαιρο, τη νομιμότητα και 
την ορθότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο εθνικό 
σύστημα (όρθ. 7). Μπορεί επίσης να υποβάλλει τη Ιμετόδοση) επικοινω
νία και τη χρήση τους σε ορισμένους περιοριστικούς όρους (όρθ. 8).

β. Μ ια κεντρική επ ετηρ ίδα , που Θα ενημερώ νεται από τα  ε 
θνικό σ το ιχεία  που τροποποιούνται από την Κεντρική Μονάδα της 
Europol, η οποία ελέγχει την μετάδοση και την χρήση τους (άρθρο 8).

Οι εθνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να εξάγουν όλες τις πληροφο
ρίες που τηρούνται. Η επετηρίδα που θα εφαρμόζεται από την Κεντρική 
Μονάδα της Europol "δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνδέεται με 
άλλα (διεθνή) συστήματα αυτόματου χειρισμού" (άρθρο 10).

Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο σχέδιο 
σύμβασης είναι παρόμοιο με αυτό της Interpol. Οι τεχνικής μορφής 
λύσεις που προτείνονται να εφαρμοστούν είναι χωρίς αμφιβολία δια
φορετικές. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, το σύστημα επινοήθηκε κα
τά τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε εθνική υπηρεσία, η οποία ενεργεί στο 
"κεντρικό εθνικό γραφείο" (BCN) για την Interpol ή στην "εθνική Μονάδα" 
για την Europol, θα είναι σε θέση να ελέγχει το  είδος των αιτήσεων 
και των πληροφοριών που δέχεται ή διανέμει.

Επί πλέον, τα κράτη- μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια νομοθεσία ε 
φαρμόζοντας τις αρχές της Σύμβασης του Στρασβούργου της 28ης 
Ιανουαρίου 1991 για την προστασία των ατόμων σχετικό με τον αυτό
ματο χειρισμό των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και να αναλόβουν 
έναν εθνικό οργανισμό για την ανεξάρτητη εποπτεία του χειρισμού και 
της χρήσης των στοιχείων που διαβιβάζονται με εφαρμογή της πα
ρούσας σύμβασης (άρθρο 6). Ας παρατηρήσουμε ακόμη ότι το σχέδιο 
Σύμβασης προβλέπει τη σύσταση μιας κοινής αρχής ελέγχου που θα 
αναλόβει τον έλεγχο της επετηρίδας που θα εφαρμόζει η Κεντρική Μο
νάδα της Europol. Αυτή η αρχή, η οποία θα αποτελείται από δύο αντι
προσώπους από κάθε επιτροπή εθνικού ελέγχου, θα μεριμνά για την 
εφαρμογή των ειδικών κανόνων προστασίας (άρθρο 13).

Σχετικό με το προσωπικό, ποιο θα είναι το καθεστώς των υπαλ
λήλων που θα ενεργούν στα πλαίσια της Europol; Θα πρόκειται για α
στυνομικούς ή για διπλωμάτες; για εθνικούς υπαλλήλους ή για κοινοτι
κούς; Ποιές επιπτώσεις θα έχει αυτό το καθεστώς στην αστυνομική 
εργασία; Για την ώρα, το σχέδιο Σύμβασης Ιόρθρο 181 προβλέπει απλό 
ότι "οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στους υπαλλήλους και τα όργανα 
της Europol θα ορίζονται από τα κράτη- μέλη στα πλαίσια του Συμβου
λίου (ομόφωνα) ή (με πλειοψηφία των 2/3)".

Η εξέλιξη της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας προσκρούει σε 
μια δεύτερη δυσκολία: αυτής του ελέγχου. Η εμπειρία δείχνει πόσο η 
δυνατότητα αυτονομοποίησης των αστυνομιών ως προς την εσωτερική 
πολιτική, διοικητική και δικαστική εποπτεία είναι δυνατή. Πως θα ελέγ
ξουμε την ενδεχόμενη εξέλιξη  μιας αστυνομικής υπερ-κρατικής γρα
φειοκρατίας, ικανής να διεξάγει επιχειρησιακές αναγκαιότητες μυστι
κές και "αναλόγες με τις απαιτήσεις του χώρου" για να λειτουργήσει 
κατά τρόπο αηεντοπισμού σε σχέση με τα διάφορα εσωτερικό ή εξω 
τερικό κέντρα ελέγχου; Διότι αυτές ξεπροβάλλουν από παντού, τα κρα
τικό σύνορα, οι μορφές αστυνομικής συνεργασία που εξελίσσονται συ
νεχώς σήμερα βρίσκονται σε ένα είδος, no man's land διαφανή, όπου 
οι παραδοσιακοί τρόποι ελέγχου της αστυνομίας - των οποίων η απο- 
τελεσματικότητα είναι περιορισμένη ! - τείνουν να διακοπούν.

Ενα από τα ουσιώδη ζητήματα είναι να μάθουμε εάν θα εηωφελη- 
θούμε από τις συνέπειες των κριτικών για το Schengen. Γνωρίζουμε 
ότι το ζήτημα του ελέγχου, ιδιαίτερα του δικαιοδοτικού, είχε προκύψει 
σαν θέμα από την Σύμβαση Schengen και το Συμβούλιο της Ολλανδίας 
είχε εκφρόσει πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ως προς αυτό. Από αυτήν 
την άποψη, το άρθρο K-3-2-C της συνθήκης της Ενωσης αποτελεί βέ
βαια μια απάντηση σ'αυτές τις επιφυλάξεις. Αυτή η διάταξη παρέχει 
πράγματι τη δυνατότητα απονομής αρμοδιότητας στο Δικαστήριο να α
ποφασίζει σχετικό με την ερμηνεία των συμβάσεων βάσει του άρθρου 
Κ της συνθήκης καθώς και για “κάθε διαφορά που αφορά την εφαρμογή 
τους". Το άρθρο 20 του σχεδίου Σύμβασης επαναλαμβάνει για λογαρια
σμό του αυτή την αρχή. Μπορούμε να συμβουλευτούμε μια τέτοια 
ρήτρα στο τελικό κείμενο της σύμβασης της Europol.
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Ευρωπαϊκή Ενωση και Αστυνομική Συνεργασ ία
Οι π ροοπτικές τη ς  Europol

Από ένα όργανο αστυνομικής συνεργασίας, η Europol θα μπορούσε 
να εξελιχθεί σε μια δομή που θα αποτελούσε μια ευρωπαϊκή αστυνομία; 
Μερικοί εκτιμούν ότι μπορούμε να αναθέσουμε στην Europol εξουσίες 
όπως π.χ. έρευνας, ώστε να ενισχυθεί ο άμεσα επιχειρησιακός χαρα
κτήρας της. Για να λεχθεί διαφορετικό, η δομή της Europol καλείται να 
γίνει μια ευρωπαϊκή αστυνομία παρόμοια με το αμερικάνικο FBI;

Θα έπρεπε να εκφραστούν πολλές αντιρρήσεις στο εγγύς μέλλον. 
Πράγματι, η πρόοδος μιας πραγματικής συνεργασίας υπερ-κρατικής δεν 
προσκρούει τόσο στον πολιτικό ή νομικό διαμελισμό του ευρωπαϊκού 
χώρου όσο στις αντιρρήσεις των συνεργών στην πορεία των διαπραγ
ματεύσεων και της συνεργασίας. Ο Monnet επισημαίνει τρεις:

α. Αντιρρήσεις στο επίπεδο των Κρατών, τα οποία επιθυμούν, συγ
χρόνως να επισπεύσουν την κίνηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
να υπερασπίσουν βήμα προς βήμα την κυριαρχία τους στους παραδο
σιακούς τομείς: δικαιοσύνη, αστυνομία, εξωτερικές υποθέσεις, άμυνα.

β. Αντιρρήσεις στο επίπεδο των ανωτέρων πολιτικών αρμοδίων, ό
πως των Υπουργών Εσωτερικών (Δημόσιας Τάξης! και Δικαιοσύνης, οι 
οποίοι θέλουν να περιορίσουν τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα 
από το άνοιγμα των συνόρων και να ενισχύσουν την αστυνομική συνερ
γασία στην Ευρώπη, αλλά χρησιμοποιούν, συγχρόνως, τις υπάρχουσες 
δομές των διαπραγματεύσεων Ιομάδες TREVI και Schengen ιδιαίτερα) 
για να περάσουν σ'αυτά τα διεθνή οχυρά" άλυτα προβλήματα εσωτε
ρικής τάξης που προκύπτουν από πάθη και αμφισβητήσεις: κυρίως θέ
ματα μετανάστευσης.

γ. Αντιρρήσεις στο επίπεδο των αξιωματούχων σε θέματα ασφά
λειας οι οποίοι ως εμπειρογνώμονες περιβάλλουν τους Υπουργούς Ε
ξωτερικών και Δικαιοσύνης στις ευρωπαϊκές τους διαπραγματεύσεις 
και των οποίων η γνώμη βαραίνει στις αποφάσεις. Λόγω επαγγελμα

τικής πεποίθησης δυσπιστούν για κάθε πορεία απελευθέρωσης που θα 
ανακουφίζει τις νομικές δυσκολίες που γνωρίζουν καλά και ανταπεξέρ
χονται και από τις οποίες αντλούν εξουσία και γόητρο. Δυσμενείς, εκ 
πρώτης όψεως, στην ελεύθερη κυκλοφορία, συνειδητοποιούν μετέπει- 
τα τα πλεονεκτήματα που θα είχε γι'αυτούς μια ενισχυμένη αστυνομική 
συνεργασία: ιδού ποιοί θα τους επέτρεπαν να συναινέσουν σε μια "α
γορά" με ισχυρή πολιτική ορατότητα και να επανακτήσουν ίσως, κινώ
ντας την απειλή μιας αναδίπλωσης του οργανωμένου εγκλήματος στον 
ενοποιημένο κοινοτικό χώρο, την αμβλυνόμενη νομιμότητά τους στην 
εσωτερική τάξη.

Α ν τί επιλόγου
Πράγματι, η ουσιώδης αντίρρηση επέρχεται στην ίδια αντίληψη της 

αστυνομικής συνεργασίας που πρέπει να εφαρμοσθεί; Διότι μεταξύ των 
υποσχέσεων ευρωπαϊκής γειτνίασης, που αναφέρονται στις συμφωνίες 
του Maastricht, και των πολλαπλών αντισταθμιστικών μέτρων, που ε 
μπνεύστηκαν στους πολίτικο - αστυνομικούς κύκλους, ποια θα είναι η 
μορφή αυτού του "ευρωπαϊκού σπιτιού” που προετοιμάζεται;

Η ελευθερία της κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους και εμπόδια στην 
Κοινότητα δεν μπορεί παρά να ευνοεί την ένταξη των πολιτών των 
δώδεκα (δέκα πέντε) στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα: είναι αυτό που θα 
τους επιτρέπει να αισθάνονται σαν "στο σπίτι τους” και να αποτελούν 
επίσης μέρος των δικαιωμάτων, στα οποία μπορεί να απαιτεί αυτός ο 
μελλοντικός "ευρωπαίος πολίτης", για τον οποίο οι συμφωνίες του 
Maastricht δείχνουν το πιστοποιητικό γέννησης. Οριστικά, "εάν συμφέ
ρει", όπως το αναφέρει ο Jean - Claude Monnet, "η Ευρώπη της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας να είναι η Ευρώπη των επιβεβαρυμένων ανασφαλειών, 
δεν είναι λιγότερο ουσιώδες η Ευρώπη των αστυνομικών να ενεργεί 
εναντίον της Ευρώπης των πολιτών". □

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

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

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

Υποκατάστημα Β ': Αγίου Μελετίου 107 Αθήνα

Παρακαλώ
να μον στείλετε εντελώς 

δωρεάν τον νέο κατάλογο  
Ανοιξη-Καλοκαίρι ’95
Επώνυμο

Ονομα

Επάγγελμα

Διεύθυνση

DeDeo
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 
143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Αύγουστος 1 9 9 5 - 4 8 7  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Α στυνομική πρακτική

το υ  Υπαστυνόμου Α ' Σ ή φ η  Καμπανάκη

Τη τελευτα ία  δεκαετία  έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των πειραματικών ψυχολόγων 
όσον αφορά την εξέτασ η μαρτύρων κατά την προανακριτική διαδικασία.

Το ενδιαφέρον τους έχει επ ικεντρω θεί στην εξέταση της μνήμης του μάρτυρα 
και στην κατανόησή της σύμφωνα με τις  αρχές της ψυχολογίας.

Ως αποτέλεσμα οι ψυχολόγοι έχουν ανακαλύψει μια σειρά από α ιτίες  
που επιδρούν αποφασιστικά στην ανάκληση των γεγονότων από το μάρτυρα.

Το σημείωμά μας θα στηριχτεί στο άρθρο των γνωστικών ψυχολό
γων Ronaid Ρ. Fisher, R. Edward Geiselman, David S. Raymond (1987) 
"Critical Analysis of Police Interview Techniques" από το περιοδικό Jour
nal of Police Science and Administration, v. 15, n.3, pp. 177-185, οι οποίοι 
έχουν αναπτύξει μία καινούργια τεχνική εξέτασης μάρτυρα τη "Γνω
στική Εξέταση" (Cognitive Interview!, βασισμένη στις σύγχρονες επιστη
μονικές ψυχολογικές θεωρίες για τη μνήμη και τη γνώση.

Σε έρευνες που ενέργησαν στις ΗΠΑ ότι σε περιπτώσεις που χρη
σιμοποιήθηκε η νέα αυτή τεχνική οι μάρτυρες ανακαλούσαν στη μνήμη 
τους 20% με 40% περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ανακα
λούσαν οι μάρτυρες που εξετάζονταν με την παραδοσιακή τεχνική ε 
ξέτασης. Επίσης βρέθηκε ότι αυτή η αύξηση της ικανότητας ανάκλησης 
πληροφοριών δε συνοδευόταν απο αντίστοιχη αύξηση των λανθασμέ
νων πληροφοριών (Ronaid Ρ. Fisher, R. Edward Geiselman, David S. 
Raymod, Lynn M. Jurkevich, Monica L. Warhaftig, 1987).

Θα αναφερθούμε σε γενικότερες αρχές και προβλήματα που συν
δέονται με την εξέταση μαρτύρων από αστυνομικούς, όπως διατυπώ
θηκαν από τους ερευνητές σε έρευνα που έγινε σε αστυνομικούς στις 
ΗΠΑ. Η αναφορά μας περιλαμβάνει πολλές αρχές που χρησιμοποιούνται 
στη "Γνωστική Εξέταση" αλλά δεν εστιάζεται μόνο σ'αυτή αφού εξετά 
ζει ευρύτερα τις εξετάσεις μαρτύρων από αστυνομικούς.

Μ ε ρ ικ έ ς  ο δ η γ ίες  για  να α υ ξ η θ ε ί  
η ανάκληση τω ν γεγο νό τω ν  από το  μά ρ τυρ α

1. Μ ία  γενικά παραδεκτή αρχή είνα ι ότι κάθε στιγμή 
υπάρχουν π ερισσότερες π ληροφορίες στη μνήμη μας 
απ'όσες ε ίμ α σ τε ικανοί να ανακαλέσουμε.
Αυτό συμβαίνει, όχι γιατί οι πληροφορίες δεν είναι αποθηκευμένες 

στη μνήμη, αλλά γιατί αποτυγχάνουμε να ανακαλέσουμε ή να ενεργο
ποιήσουμε πληροφορίες που παραμένουν στη μνήμη.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 4 8 8  - Αύγουστος 1 9 9 5



Α στυνομική πρακτική

Ετσι όταν ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να ανακαλέσει ένα 
συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί οι πληροφορίες που επιθυμεί να είναι 
αποθηκευμένες στη μνήμη, αλλά δε δέχεται τα κατάλληλα ερεθίσματα 
για να το κατορθώσει.

Ο αποτελεσματικός εξεταστής είναι εκείνος που μπορεί να προσ
διορίζει και να δημιουργεί τις τεχνικές που απαιτούνται για να ξεκλει
δώσει τα κρυμμένα γεγονότα χωρίς όμως να καθοδηγεί το μάρτυρα.

2. Μ ερ ικά  γεγονότα όταν δεν μπορούν να αποκτηθούν
με μια συγκεκριμένη προσέγγιση ανάκλησης
μπορούν να αποκτηθούν με μια δ ιαφ ορετική  προσέγγιση.
Αυτό σημαίνει ότι εάν ο μάρτυρας δεν μπορεί να ανακαλέσει ένα 

γεγονός όταν του γίνεται μια συγκεκριμένη ερώτηση, μπορεί να είναι 
σε θέση να το ανακαλέσει όταν η ερώτηση τεθ ε ί διαφορετικά.

Για παράδειγμα, ένας μάρτυρας που λέει "Δε γνωρίζω" στην ερώ
τηση "Φορούσε χρυσαφικά η ύποπτη;" μπορεί να θυμηθεί ότι φορούσε 
κολιέ εάν ερωτηθεί "Μπορείς να μου περιγράφεις το πουκάμισο που 
φορούσε η ύποπτη;".

Ετσι ο εξεταστής μπορεί να αποκτήσει τις σχετικές πληροφορίες 
μέσα από μια ποικιλία ερωτήσεων, εάν δεν κατορθώσει να πάρει απά
ντηση από την πρώτη, άμεση ερώτηση.

3. Η ανάκληση απά τη μνήμη,
όπως άλλες γνω σ τικές εν έρ γ ε ιες , απαιτεί συγκέντρω ση.
Για πολλούς λόγους ο μάρτυρας μπορεί να μην επιθυμεί να δώσει 

την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση, εκτός εάν παρακινηθεί να 
το κάνει. Το περιβάλλον που βρίσκεται συμβάλλει σ'αυτή την προσπά
θεια.

Ο εξεταστής λοιπόν πρέπει να ενθαρρύνει τον εξεταζόμενο να συ
γκεντρωθεί στην προσπάθεια να θυμηθεί γεγονότα αλλά και να του ε 
ξασφαλίσει ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την προσπάθειά του.

Οι παράγοντες που συντελούν στην συγκέντρωση του μάρτυρα εί
ναι:

α) Ο μάρτυρας θα πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια που 
να αισθάνεται σωματικά και ψυχολογικά άνετα μέσα στο περιβάλλον 
της εξέτασης,

β) Δε θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβολές που αποσπούν την προ
σοχή του μάρτυρα, και

γ) Ο μάρτυρας πρέπει να παρωθείται να συγκεντρώσει την προσοχή 
του στη νοητική εικόνα που έχει μέσα του και όχι σε εξωτερικές πηγές 
πληροφοριών.

Σε ιδανικές συνθήκες, για να βελτιωθεί η προσπάθεια συγκέντρω
σης του μάρτυρα πρέπει να του δοθεί να καταλάβει ότι έχει απεριόρι
στο χρόνο να ψάξει μέσα στη μνήμη του και να απαντήσει με όσο το 
δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και ότι η επιτυχία της εξέτασης 
εξαρτάται από αυτή την προσπάθειά του και όχι από τον εξεταστή.

4 . Η εξέτα σ η  πρέπει να π ροσεγγίζεται με ένα τρόπο
που να τα ιρ ιά ζε ι με τη  νοητική αντίληψ η του μάρτυρα
για το  έγκλημα.
Αυτό σημαίνει ότι η αναπαράσταση του εγκλήματος από το μάρτυρα 

βασίζεται σε μερικές εσωτερικές εικόνες του περιστατικού. Οταν τί
θεται η ερώτηση, ο μάρτυρας πλάθει τη σχετική νοητική εικόνα και ε 
πιλεκτικά εξιστορεί τις ηλΓοοφορίες.

Ο προσεκτικός εξεταστής φτιάχνει τις κατάλληλες ερωτήσεις που 
ταιριάζουν με τη νοητική εικόνα που ο μάρτυρας αφήνει να εννοηθεί 
ότι έχει μέσα του. Εάν οι ερωτήσεις δεν είναι οι κατάλληλες ο μάρτυρας 
θα πρέπει να καταβάλλει μια άλλη νοητική προσπάθεια να πλάσει μια 
νέα νοητική εικόνα που θα ταιριάζει με τις ερωτήσεις του εξεταστή. 
Ο εξεταστής λοιπόν πρέπει να προσαρμόζει τις ερωτήσεις του στις 
νοητικές εικόνες που χρησιμοποιεί ο μάρτυρας.

Αυτή η ενέργεια θα κάνει τον εξεταστή να εγκαταλείψει κάθε ηρο- 
σχεδιασμένη σειρά ερωτήσεων και να επικεντρωθεί στην ακρόαση του 
μάρτυρα, προσπαθώντας παράλληλα να καταλάβει τη νοητική εικόνα 
που έχει μέσα του για το γεγονός που περιγράφει.

Π ροβλήματα  που π αρουσ ιάζονται 
σ τις  ε ξ ε τ ά σ ε ις  μαρτύρω ν

1. Διακοπές στην περιγραφή του μάρτυρα.
Δύο προβλήματα δημιουργούνται από τις διακοπές.
α) Προξενούν τη διακοπή της συγκέντρωσης του μάρτυρα στη δια

δικασία ανάκλησης των γεγονότων.
β) Οταν ο μάρτυρας έχει διακοπεί κατά την αφήγησή του αρκετές 

φορές, τότε περιμένει φυσιολογικά ότι αυτές οι διακοπές θα συμβαί
νουν σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Ετσι ο μάρτυρας καταλαβαίνει 
ότι θα έχει μόνο λίγο χρόνο, στον οποίο θα πρέπει να δώσει την απά
ντησή του, πριν την επόμενη διακοπή. Επίσης, καθώς ο μάρτυρας θα 
περιμένει να διακοπεί ξανά στα επόμενα λεπτά, είναι πολύ δύσκολο να 
κατορθώσει να συγκεντρωθεί στην ανάκληση λεπτομερών εικόνων από 
το συμβάν.

2. Υπερβολική χρήση του μοντέλου "ερώ τηση -  απάντηση".
Συχνές είναι οι κατευθυνόμενες σύντομες ερωτήσεις που περιορί

ζουν την αντίδραση του μάρτυρα σε ακόμη πιο συγκεκριμένες και 
σύντομες απαντήσεις. Για να προσδιοριστούν οι ερωτήσεις στην ε ξ έ 
ταση, κατηγοριοποιούνται ε ίτε  ως "ανοικτές" που επιτρέπουν στο 
μάρτυρα να παράγει μια σύνθετη απάντηση που συμπεριλαμβάνει αρ
κετές πληροφορίες Ιπ.χ. "Μπορείς να μου περιγράφεις τα ρούχα του 
ύποπτου;"), είτε ως "κατευθυνόμενες -  σύντομης απάντησης" που 
απαιτούν μία συγκεκριμένη πληροφορία Ιπ.χ. 'Τι χρώμα είχε το πουκά
μισο του ύποπτου;").

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν οφέλη από τις “κατευθυνόμε
νες - σύντομης" απάντησης ερωτήσεις. Περιορίζουν τις πληροφορίες 
ώστε να έχουν σχέση με την έρευνα και διατηρούν τη περιγραφή του 
μάρτυρα μέσα στο θέμα.

Την ίδια στιγμή όμως προξενούν δύο σημαντικά προβλήματα.
α) Ο μάρτυρας συγκεντρώνεται λιγότερο στην ανάκληση γεγονότων 

όταν απαντά σε κατευθυνόμενες - σύντομης απάντησης ερωτήσεις πα
ρά όταν απαντά σε ανοιχτές ερωτήσεις.

β) Στις κατευθυνόμενες - σύντομης απάντησης ερωτήσεις όλες οι 
πληροφορίες που αποσπώνται είναι συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη 
ερώτηση.

3. Ακατάλληλη σειρά ερω τήσεω ν.
Η σειρά των ερωτήσεων του εξεταστή συχνά είναι διαφορετική με 

τη νοητική αναπαράσταση που έχει ο μάρτυρας για το έγκλημα. Αυτό 
σημαίνει ότι η περιγραφή του εγκλήματος από το μάρτυρα δείχνει ότι 
η ανάκληση καθορίζεται από μια συγκεκριμένη νοητική εικόνα του συμ
βάντος. Ο εξεταστής, όμως, χρησιμοποιεί ερωτήσεις με μια σειρά που 
δεν είναι κατάλληλη για την ενεργή νοητική αναπαράσταση του μάρτυ
ρα. Αποτέλεσμα είναι η εξέταση να μην εκμεταλλεύεται όσο πρέπει τη 
μνήμη του μάρτυρα για το περιστατικό.

Αλλα μ ικ ρ ό τερ α  προβλήματα
1. Αρνητικού τύπου ερ ω τή σ εις .
Οι αρνητικές φράσεις Ιπ.χ. "Δε θυμάσαι εάν...;" αντί "Θυμάσαι εάν...;") 

έντεχνα υποβάλλουν ότι ο εξεταστής έχει τη γνώμη ότι ο μάρτυρας 
δε γνωρίζει την απάντηση στην ερώτησή του και έτσι αποθαρρύνει το 
μάρτυρα να συγκεντρωθεί και να ανακαλέσει γεγονότα. Αντίθετα, πα
ρέχει την ευκαιρία για μια απάντηση “Δε γνωρίζω". Η απλή λύση είναι 
να σχηματίζονται ερωτήσεις με θετικό τρόπο.
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2. Χρήση λ έξεω ν  που δεν είνα ι ο υδ έτερ ες .
Οπως με το παραπάνω πρόβλημα, αρκετοί εξετα σ τές  χρησιμο

ποιούν κατευθυνόμενη γλώσσα για να κάνουν ερωτήσεις Ιη,χ. Ήταν 
νεαρός;") όπως εάν ήθελαν να επιβεβαιώσουν μια συγκεκριμένη υπό
θεση, παρά να χρησιμοποιούν περισσότερο ουδέτερη γλώσσα ("Μπο
ρείς να μου περιγράφεις χαρακτηριστικά που να δείχνουν την ηλικία 
του,"). Χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες εκφράσεις υποδεικνύεται κα
τά κάποιο τρόπο ότι η υποτιθέμενη περιγραφή είναι σωστή και εκ
μαιεύουν μία καταφατική απάντηση καθώς επίσης υπάρχει το ενδεχό
μενο να επηρεάσει τη μετέπειτα ανάκληση του γεγονότος από το μάρ
τυρα.

3. Χρήση ακατάλληλης γλώσσας.
Συχνά οι εξετασ τές χρησιμοποιούν υπερβολικά επίσημες και τυπο

ποιημένες εκφράσεις ή πέρα από τις νοητικές ικανότητες των μαρ
τύρων. Με αυτό το τρόπο δημιουργούνται ψυχολογικά φράγματα με
ταξύ του μάρτυρα και του εξεταστή. Οι μάρτυρες που κατέχονται από 
υπερβολικό άγχος μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο ενώ θα έπρε
πε να υποστηριχτούν για να διατηρηθούν σε μια ήρεμη κατάσταση. Οι 
ερωτήσεις πρέπει να κατανοούνται εύκολα. Αυτό επιτρέπει στο πρό
σωπο που ε ξε τά ζετα ι να συγκεντρώνεται στην απάντηση των ε 
ρωτήσεων και όχι στην αποκρυπτογράφηση του νοήματος τους (James 
R. Ryals, 1991).

4 . Απδτομος τρόπος ερω τή σ εω ν.
Ο χρόνος που δίνεται μεταξύ το τέλος της απάντησης του μάρτυρα 

και η αρχή της επόμενης ερώτησης είναι πολύ μικρός έτσι ώστε δε 
δίνεται η ευκαιρία στο μάρτυρα να ανακαλέσει πρόσθετες πληροφο
ρίες που μπορεί να έχει. Πρέπει να δίνεται περισσότερος χρόνος στο 
μάρτυρα για να αναπτύξει την απάντησή του και ο εξεταστής να περι
μένει μερικά λεπτά μέχρι να κάνει την επόμενη ερώτηση.

5 . Παρεμβολές.
Συχνά υπάρχουν ηχητικές και οπτικές παρεμβολές κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης (πέρασμα άλλου αστυνομικού από το χώρο της εξέτα 
σης, ανοικτό ράδιο ή τηλεόραση). Πολλές φορές από αυτές τις παρεμ
βολές μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.

6 . Επικριτικά σχόλια.
Συχνά γίνονται επικριτικά σχόλια για το μάρτυρα ή για τα περιστατικά 

του εγκλήματος που πολύ λίγο σχετίζονται με την έρευνα και τα οποία 
κάνουν το μάρτυρα να τηρεί μια αρνητική στάση. Οι εξετασ τές πρέπει 
να πειθαρχούν στον εαυτό τους και να συγκεντρώνουν την προσοχή 
τους σε ό,τι λέγεται και στο πώς λέγεται (James R. Ryals, 1991).

7. Δεν ακολουθείτα ι ο κατάλληλος δρόμος,
σύμφω να με την κατάσταση
που δίνει με την περιγραφή του  ο μάρτυρας.
Πολλοί μάρτυρες περιγράφουν το γεγονός ή τον ύποπτο με αντι

κειμενικούς όρους ("Ηταν 1.75 στο ύψος!") και με υποκειμενικούς όρους 
("Εμοιαζε σαν εφημεριδοπώλης!"). Δε δίνεται όμως σημασία στην υπο
κειμενική περιγραφή ώστε να μετατραπεί σε αντικειμενική και να απο
κτηθούν περισσότερες πληροφορίες από αυτή την πλευρά. Στο παρα
πάνω παράδειγμα η πιο κατάλληλη συνέχεια μπορεί να είναι η ερώτηση 
“Τι σε κάνει να νομίζεις ότι ήταν εφημεριδοπώλης;".

Οταν λοιπόν δίνονται στοιχεία που δέχονται παραπέρα επεξηγήσεις 
ο εξεταστής θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί για εξαγωγή περισσοτέρων 
αντικειμενικών περιγραφών.

8 . Δε δ ίνετα ι η σημασία που απαιτείται
σ ε αποδεικτικά σ το ιχεία  που σ χ ετίζο ντα ι με την ομιλία.
Οι εξετασ τές θα πρέπει, εκτός από τα περιγραφικά οπτικά στοιχεία 

του εγκλήματος, να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη συλλογή αποδεί
ξεων σχετικών με το  λόγο (η.χ. προφορά, τρόπος ομιλίας, χρήση συ

γκεκριμένων λέξεων, ρυθμός ομιλίας, ένταση, ελαττώματα λόγου, κ.λπ.Ι 
ειδικότερα όταν ο μάρτυρας δείχνει σημάδια ότι κατέχει μια καλή ει
κόνα από αυτό τα στοιχεία.

Π ρ ο τε ιν ό μ εν ες  τροπ οπ οιήσεις (π εριληπτικά)
1. Προσπάθεια για μεγαλύτερη συγκέντρω ση.
Περισσότερη ομιλία από το μάρτυρα, ανοιχτές ερωτήσεις, κλειστές 

ερωτήσεις μετά που θα τελειώσει την εξιστόρηση ο μάρτυρας για κά
λυψη και άλλων θεμάτων, αποφυγή διακοπών, παροχή περισσότερου 
χρόνου, ενθάρρυνση για ανάκληση λεπτομερειών.

2. Ερωτήσεις που τα ιρ ιάζουν με τη νοητική εικόνα του μάρ
τυρα.

Περισσότερη προσοχή στα λεγάμενα του μάρτυρα, λιγότερη σημα
σία στη γνώση που υπήρχε πριν την εξέταση, προσέγγιση της εξέτασης 
σαν να είναι η πρώτη πηγή πληροφοριών για το έγκλημα.

3. Περιορισμός παρεμβολών.
4 . Παρώθηση του μάρτυρα να μιλάει αργά.
Ο εξεταστής γίνεται ενεργητικός ακροατής και κρατάει λεπτομε

ρείς σημειώσεις.
5 . Τροποποίηση της γλώσσας ανάλογα με το  μάρτυρα.
Αποφυγή τυποποιημένων και προκαθορισμένων εκφράσεων.
6 . Επιμονή στα σχόλια που επιδέχονται π εραιτέρω  εξήγηση.
Εξετάζονται περισσότερο οι υποκειμενικές εκφράσεις του μάρτυρα.
7. Μ είω σ η του άγχους του μάρτυρα.
8 . Αποφυγή κρίσεω ν και προσωπικών απόψεω ν.
9 . Επανάληψη τω ν σ το ιχείω ν που έχ ε ι δώ σ ει ο μάρτυρας.
Ελεγχος της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών από τον ε 

ξεταστή, ευκαιρία για πρόσθεση, διόρθωση και τροποποίηση πληροφο
ριών από το μάρτυρα. □
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Παρουσίαση Υπηρεσία

Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α

Ανάμεσα στο Σαρωνικό και το Μυρτώ ο, 
έχοντας βορεινά της την Κορινθία και Δ -Ν Δ  την Αρκαδία, 

η Αργολίδα απλώνει τα 2 .2 1 4  τ.χ. της έκτασής της, 
αγκαλιάζοντας τους 1 0 0 .0 0 0  περίπου κατοίκους της  

και τ ις  εκατοντάδες χιλιάδες τω ν επισκεπτών της.

Ο τό π ο ς σ τ ο  μ ύ θ ο  κα ι τη ν  ισ το ρ ία
Σήμερα ο ανατολικότερος από τους νομούς της Πελοπόννησου. 

Στην αρχαιότητα, όμως, ο όρος "Αργείο" γη καταλάμβανε όλη την έκτα
ση του ανατολικού Μόριά κι όχι μόνον αυτό αλλά έδινε το όνομά της 
σε όλους τους Έλληνες.

"Αργείτες" ονομάζει ο Όμηρος όλους τους στρατηλάτες που για κά
ποια κοινά οικονομικά συμφέροντα, που τα ονόμασαν "Ελένη", εκστρά- 
τευσαν εναντίον του Ιλίου, σημαδεύοντας την απαρχή της ελληνικής λο
γοτεχνίας με τα κατορθώματα και τις ατυχίες τους.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Αργολίδα και ειδικότερα το Αργος 
διεκδικεί από τη Θήβα και δευτερευόντως από την Αθήνα το μεγαλύτε
ρο μερτικό της ελληνικής μυθολογίας. Εξ άλλου ο αργείτικος μυθολο
γικός κύκλος θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα της αρχαίας ελληνικής 
τραγικής ποίησης. Ο Αισχύλος θα ανεβάσει σε λογοτεχνικά έργα υ
ψηλής και σπάνιας έμπνευσης τις ιστορίες του πολύπαθου οίκου των 
Ατρειδών.

Και σήμερα τα λείψανα των κυριοτέρων εστιών του μυκηναϊκού πο
λιτισμού, οι Μυκήνες και η Τίρυνθα, διεκδικούν ένα μεγάλο μέρος από 
τους ξένους επισκέπτες της χώρας μας.

Το Αργος, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της χώρας, συνεχίζει να 
ζει αδιάλειπτα μετά από 4.000 και πλέον χρόνια στον ίδιο ακριβώς χώ
ρο. Πίσω από τα αρχαία ερείπια μπορεί κανείς ακόμη να διακρίνει την 
λυρική ποιήτρια Τελέσιλλα, με το κοντάρι στα χέρια και τα βιβλία στα 
πόδια της, να αντιμετωπίζει γενναία και αποτελεσματικά την επίθεση 
του βασιλιά Κλεομένη. Πνεύμα και γενναιότητα, αυτά ήταν τα δυο όπλα 
του ελληνισμού στο διάβα των αιώνων. Από την Ακρόπολη της πόλης, 
τη Λάρισα, μπορεί κανείς να ατενίσει το βράχο του Αγαμέμνονα, τα πα
λάτια της Τίρυνθας, το βράχο τ ' Αναπλιού και πιο πέρα την Ακρόπολη 
της Ασίνης, για να χαθεί το  βλέμμα του πέρα, στη γαλήνη του Επι- 
δαύριου τοπίου.

Στ' Ανάπλι οι δόξες οι κατοπινές σκέπασαν τη μνήμη του αδικοχα
μένου και σοφού Παλαμήδη. "Στρατηλάται ταν μύριοι γενοίμεθα, σοφός 
δ' αν τις εις ή δύ' εν μακρώ χρόνο”, έγραψε ο Ευριπίδης στην ομώνυμη 
τραγωδία του.

Οι ντόπιες του Παλαμηδιού και του Ιτς Καλέ παραπέμπουν περισσό
τερο στις μέρες της Παλιγγενεσίας παρά στους φοβερούς βενετο - 
τουρκικούς πολέμους, για τους οποίους και χτίστηκαν.

Το Παλαμήδι θυμίζει πιότερο τον άδικο κατατρεγμό του Γέρου του 
Μόριά παρά τη σκληρή μοίρα του γιου του Ναυπλίου.

Απέναντι στο Μπούρτζι, στο επιθαλάσσιο φρούριο, τις σκοτεινές 
νύχτες του χειμώνα γυροφέρνει στις επάλξεις η φοβερή μορφή του 
δήμιου Μπεκιάρη.
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Σήμερα, στο Ναύπλιο του 1995, δε θα συναντήσεις την Αμυμώνη, το 
Ναύπλιο ή τον Παλαμήδη, ούτε τους βενετσιάνους Προβλεπτές να ε 
πιθεωρούν τα κάστρα τους που φάνταζαν άπαρτα, αλλά πολύχρωμα και 
πολύβουα γκρουπς τουριστών να ξεκινούν από την προκυμαία και να 
απλώνονται ως τον τελευταίο προμαχώνα. Στην Ασίνη μάταια θα ψάξεις 
για το λησμονημένο βασιλιά της. Ίσως, αν επιμένεις, να δεις το Σεφέρη 
να περιεργάζεται "...τις φλέβες του βράχου" που κατεβαίνουν "από ψη
λά στριμμένα κλήματα γυμνά πολύκλωνα" και να ψυθιρίζει μαζί με τον 
Όμηρο "Ασίνην τεΑσίνην τε..." Τώρα δίπλα της το πανέμορφο Τολό, ένα 
θέρετρο σπάνιας ομορφιάς με τουριστική υποδομή υψηλής στάθμης.

Στο θέατρο της Επιδαύρου ξαναζωντανεύει κάθε καλοκαίρι η αττική 
τραγωδία. Το χειμώνα όμως έχεις τη μοναδική ευκαιρία να μυηθείς στη 
μυστική γαλήνη του τοπίου. Λίγο πιο κάτω, στην Ερμιονίδα, το Κρανίδι, 
η Ερμιόνη και το Πορτοχέλι σε περιμένουν.

Η Α ργολίδα  το υ  σ ήμερ α
Η Αργολίδα σήμερα είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές της 

χώρας. Ο κάμπος της Αργοναυπλίας αποτελεί μια από τις σημαντικότε
ρες περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών, χωρίς να λείπουν και οι άλ
λων ειδών καλλιέργειες Ικαπνός, φρούτα, λαχανικά, κ.ά.1.

Εξίσου επίσης συμβάλλουν στην αγροτική οικονομία της περιοχής 
και οι μικρές πεδιάδες του Δρεπάνου, των Ιρίων, του Λυγουριού, της 
Επιδαύρου, του Κρανιδίου, κ,λπ. Εκτός όμως από την αγροτική παραγωγή 
σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία παίζει και ο τουρισμός.

Οι αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών, του Αργους, της Τίρυνθας και 
της Επιδαύρου, το ιδιαίτερο χρώμα του Ναυπλίου αλλά και οι καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις της περιοχής (Επιδαύρια, μουσικός Ιούνιος στο 
Ναύπλιο, πρωτοπορειακό θέατρο στο Αργος, τα Κιανό στη Ν. Κίο, κ.ά.Ι 
προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων.

Όλα αυτά, παράλληλα με τη λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
μονάδων, εξασφαλίζουν σημαντική άνεση στην περιοχή, μια άνεση που 
αποδεικνύεται από τον αριθμό και τον τύπο των οχημάτων που κυκλο
φορούν και τα κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν κατά τη χειμερινή 
περίοδο.

Η τουριστική κίνηση καλύπτεται από μια αρκετά καλή υποδομή τόσο 
σε καταλύματα όσο και σε κέντρα εστίασης και ψυχαγωγίας. Ταυτό
χρονα ιδιαίτερα μεγάλος είναι και ο αριθμός των καταστημάτων υγειο
νομικού ενδιαφέροντος.

Ο νομός έχει τρεις επαρχίες -Ναυπλίας, Αργους και Ερμιονίδας- και 
δύο πρωτεύουσες. Διοικητική είναι το Ναύπλιο, όπου και εδρεύουν Ε- 
φετείο, Πρωτοδικείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Πταισματοδικείο και Ει
ρηνοδικείο, τα οποία λειτουργούν με μεγάλη συχνότητα και φόρτο υ
ποθέσεων.

Πρωτεύουσα πόλη ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά 
και πληθυσμιακά μεγαλύτερη (25.000 περίπου κάτοικοι! είναι αναμφίβολα 
το Αργος. Στην πόλη, εκτός από το μεγάλο αριθμό εμπορικών κ.λπ. κα
ταστημάτων και βιοτεχνικών μονάδων, λειτουργεί κάθε Τετάρτη και, κυ
ρίως, Σάββατο μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές αγορές της χώρας.

Η οικονομική δραστηριότητα έχει σαν συνέπεια και τον αυξημένο 
φόρτο των συγκοινωνιών. Το λιμάνι του Ναυπλίου φιλοξενεί μεγάλο α
ριθμό φορτηγών πλοίων το χειμώνα, ενώ το οδικό δίκτυο επιβαρύνεται 
με μεγάλα φορτηγά το χειμώνα και με μεγάλο αριθμό επιβατικών αυ
τοκινήτων το καλοκαίρι.

Η αυξημένη όμως οικονομική δραστηριότητα επιβαρύνει ανάλογα και 
το αστυνομικό έργο. Παρά ταύτα όμως η εγκληματικότητα στο νομό 
συγκροτείται σε πολύ χαμηλό επίπεδα κι αυτό χάρη στην εντατικοποίη
ση των ελέγχων και τη διαρκή, παρόλες τις δυσχέρειες, αστυνομική 
παρουσία.
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Η Α σ τυνο μ ία  σ το  νομό

Την ευθύνη αστυνόμευσης στο νομό έχει η Αστυνομική Διεύθυνση 
Αργολίδας με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της, όπως φαίνονται στο δη- 
μοσιεύομενο πίνακα. Στην πρωτεύουσα του νομού, το Ναύπλιο, λειτουρ
γούν Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας, Τμήμα Ασφαλείας και Τμήμα 
Τουριστικής Αστυνομίας του οποίου η εδαφική αρμοδιότητα επεκτείνε- 
ται σε ολόκληρη την περιοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Στην πόλη του Ναυπλίου καθαυτή δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προ
βλήματα τάξης, παρά μόνον το καλοκαίρι με τις καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις και κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Το Θέατρο 
της Επιδαύρου συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι μεγάλη κίνηση και μεγάλο 
αριθμό προσωπικοτήτων, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη μέτρων τάξης 
αντίστοιχης έκτασης. Επί πλέον στο νομό υφίστανται αρκετά αθλητικά 
σωματεία Β' Εθνικής κατηγορίας και κατωτέρων κατηγοριών, τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε όλη την περιφέρεια του επιβαρύνοντας ανάλο
γα το αστυνομικό έργο. Σημαντικό φόρτο αστυνομικού έργου συνεπά
γεται η λειτουργία των δικαστηρίων στο Ναύπλιο, όπου το ομώνυμο Α
στυνομικό Τμήμα ενισχυόμενο λαμβάνει σχεδόν καθημερινά μέτρα τά- 
ξεως. Η ίδια Υπηρεσία εκτελεί καθήκοντα και υπηρεσίες μεταγωγών. 
Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου λειτουργούν η ομώνυμη 
Δικαστική Φυλακή οι οι Αγροτικές Φυλακές Νέας Τίρυνθας.

Η προστασία του καταναλωτή είναι άλλη μία ακόμη ευθύνη του Α
στυνομικού Τμήματος Ναυπλίου, όπς και των Α.Τ. Αργους και Κρανιδίου, 
και ασκείται με τη συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφε
ρειακής Διοίκησης του νομού. Το πρώτο εξάμηνο του 1995 στην πε
ριοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας έγιναν 1.158 αγορανομι- 
κοί έλεγχοι και αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις και βεβαιώθηκαν 57 πα
ραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και 35 της αγορανομικής νομο
θεσίας. Παράλληλα ελήφθησαν μέτρα τάξης σε 150 συνεδριάσεις δι

καστηρίων και 410 αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ έγιναν 986 μεταγωγές 
κρατουμένων, στις οποίες δε συμπεριλαμβάνονται οι επαναπροωθήσεις 
των Αλβανών λαθρομεταναστών.

Η νέα οδική αρτηρία Κορίνθου - Τρίπολης αποσυμφόρησε αρκετά 
το παλαιό οδικό δίκτυο της επαρχίας Αργους, δημιούργησε όμως νέα 
προβλήματα αστυνόμευσης για το Τμήμα Τροχαίας Αργους, το οποίο 
έχει την ευθύνη του μεγαλυτέρου Τμήματός της. "Το Τμήμα Τροχαίας 
Αργους", μας είπε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αργους κ. Ευάγγελος 
Χρυσανθακόηουλος, "αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Τόσο το χει
μώνα στο οδικό δίκτυο της ορεινής επαρχίας λόγω των χιονοπτώσεων 
Iπεριοχές Αχλαδοκάμπου και Σήραγγας ΑρτεμισίουI όσο και καθ' ολό
κληρο το έτος στην πόλη του Αργους. Στο Αργος, πόλη παλαιό, χωρίς 
σύγχρονη ρυμοτομία και παρακαμπτήριους και περιφερειακούς δρό
μους, αντιμετωπίζεται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο επι
βαρύνει ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των οχημάτων που κυκλοφο
ρούν. Η οικονομική ευρωστία του Αργους μετράται σε αυτοκίνητα".

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας του νομού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα α
νάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και μπορεί να λε
χθεί ότι τα μέτρα αυτά και οι προληπτικοί έλεγχοι αποδίδουν, αφού 
παρά τον τεράστιο συγκοινωνιακό φόρτο τα ατυχήματα βρίσκονται σε 
χαμηλά επίπεδα. Το πρώτο εξάμηνο του 1995 έλαβαν χώρα στο νομό 
56 τροχαία ατυχήματα, από τα οποία 4 θανατηφόρα (νεκροί 41, 12 σο
βαρών σωματικών βλαβών (15 τραυματίες) και 40 ελαφρών σωματικών 
βλαβών 167 τραυματίες). Την ίδια περίοδο έγιναν εκτεταμένοι τροχονο- 
μικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιωθήκαν 633 παραβάσεις σε βαθ
μό πλημμελήματος και επιβλήθηκαν 2.111 πρόστιμα.

Ο τομέας του τουρισμού απορροφά ένα μεγάλο μέρος της αστυ
νομικής δραστηριότητας, όχι μόνον του Τμήματος Τουριστικής Αστυνο
μίας Ναυπλίου αλλά και άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 4 9 4  - Αύγουστος 1 9 9 5



Παρουσίαση Υπηρεσίας
Η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση εντοπίζεται στο Ναύπλιο και στα 

θέρετρα Τολό, Πλάκα, Πορτοχέλι, Πλέπι, Θερμησία, Επίδαυρος, κ,ά. 
Σήμερα στο νομό λειτουργούν 130 ξενοδοχειακές μονάδες όλων των 
κατηγοριών με συνολική δυναμικότητα 11.470 κλινών (Πολυτελείας 210 
κλίνες, Α' κατηγορίας 2.608, Β’ 4.605, Γ  3.393, Δ' 513 και Ε' 141). Επίσης 
λειτουργούν επιπλωμένα διαμερίσματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια συ
νολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 3.000 κλινών, καθώς και 15 camp 
ings δυναμικότητας 6.000 θέσεων. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 
στα παντός είδους καταλύματα και campings στο νομό διατηρήθηκε 
καθόλη τη δεκαετία του 1980 σε 1.050.000 έως 1.280.000. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, αν και τα στοιχεία είναι προσωρινό, σημειώ
θηκε σημαντική πτώση από την οποία ο τοπικός τουρισμός άρχισε να 
αναλαμβάνει αισθητό τείνοντας να προσεγγίσει το μέσο όρο της προη
γούμενης δεκαετίας. Την τουριστική υποδομή του νομού συμπληρώνει 
μεγάλος αριθμός κέντρων εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής.

Τόσο το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου όσο και οι υπόλοι
πες Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης καταβάλλουν σύντονες 
προσπάθειες για την εξασφάλιση παροχής στους επισκέπτες υπηρε
σιών υψηλής στάθμης, υπηρεσιών από τις οποίες έχει τόση πλέον α
νάγκη ο ελληνικός τουρισμός. Το προσωπικό της Τουριστικής Αστυνο
μίας στο νομό, όπως και σε όλη τη χώρα, εμπλέκεται πλέον ενεργό 
στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας, προστατεύοντας τον κατα
ναλωτή τουριστικών υπηρεσιών και προσφέροντας σημαντικές υπηρε
σίες στην ελληνική οικονομία.

Από πλευράς ασφάλειας η κατάσταση μπορεί χωρίς αμφιβολία να 
χαρακτηρισθεί ικανοποιητική. Όπως μας δήλωσε ο Αστυνομικός Διευ
θυντής Αργολίδας κ. Παναγιώτης Καλοφωλιάς "Στον τομέα των ναρκω
τικών οι Υπηρεσίες έχουν να παρουσιάσουν σημαντική δραστηριότητα, 
ιδιαίτερα στον εντοπισμό και έγκαιρη κατάσχεση δενδρυλίων ινδικής 
κάνναβης με επ' αυτοφώρω σύλληψη των δραστών. Ταυτοχρόνως στον 
τομέα της εξιχνίααης σοβαρών αξιοποίνων πράξεων έχουν επίσης να 
παρουσιάσουν αξιόλογη δραστηριότητα, αφού μεγάλος αριθμός αξιο
ποίνων πράξεων έχει εξιχνιασθεΓ

Συνεχίζοντας ο κ. Καλοφωλιάς τονίζει την ευαισθησία της Διεύθυν
σης στο πρόβλημα των αλλοδαπών λαθρομεταναστών. Ό  νομός Αργο
λίδας", μας είπε, "σαν παραγωγικός νομός με κυριότερη παραγωγή τα 
εσπεριδοειδή και τα βερύκοκα προσελκύει μεγάλο αριθμό αλλοδαπών, 
που προσέρχονται για αναζήτηση εργασίας, κυρίως Αλβανών υπηκόων 
και υπηκόων άλλων βαλκανικών κρατών. Οι αντέρω απασχολούν σοβαρά 
την Υπηρεσία, αφού ενέχονται στη διόπραξη μεγάλου αριθμού αξιοποί
νων πράξεων, ανθρωποκτονιών, κλοπών, διαρρήξεων, κ.λη. Η Αστυνο
μική Διεύθυνση Αργολίδας προβαίνει σε καθημερινή βάση σε ελέγχους, 
συλλήψεις, απελάσεις και επαναπροωθήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι 
κατά τη διάρκεια ενός έτους επαναπροωθήθηκαν 2.500 αλλογενείς Αλ
βανοί λαθρομετανάστες και 500 άλλοι αλλοδαποί'.

Πράγματι μόνο το τελευταίο εξάμηνο η Αστυνομική Διεύθυνση Αρ
γολίδας προέβη στην επαναπροώθηση 1.750 αλλογενών Αλβανών λα
θρομεταναστών και στην απέλαση άλλων 350 αλλοδαπών. Ταυτόχρονα 
επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.100.000 δρχ. σε ερ
γοδότες, που απασχολούσαν αλλοδαπούς χωρίς άδεια.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, παρά τα εγγενή προβλήματα 
(μειωμένο προσωπικό κατά 25% περίπου, ηαλαιότητα στόλου οχημάτων) 
κατορθώνει χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης του προσωπικού της να 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αυξημένα προβλήματα του αστυνομικού 
έργου στο νομό, γεγονός που συχνότατα προκαλεί τα ευμενή σχόλια 
του κοινού αλλά και του τοπικού τύπου. Π

Παρουσίαση: Υπαστ/μος Α ' Κω ν/νος Δανούσης
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Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η

Του Α στυνόμου Β ' Γ εω ρ γίο υ  Β. Π αηακω νσ ταντή

Είναι αλήθεια ότι -ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη- τα τελευταία χρόνια, 
αρχίζει να επικεντρώνεται το πρόβλημα της ασφάλειας των συνόρων.

Τα προβλήματα των συνόρων, παρουσιάζουν αρκετές πτυχές και για 
τη Νότια Ευρώπη αρκετές ιδιαιτερότητες.

Είναι γνωστό, ότι όταν λέμε σύνορα, εξωτερικό σύνορα, εννούμε τα 
χερσαία, τα θαλάσσια αλλά και τα σημεία εισόδου στις χώρες (αερο
δρόμια, λιμόνιαΙ μέσω των οποίων γίνεται διακίνηση προσώπων και 
πραγμάτων.

Τα προβλήματα των συνόρων θα πρέπει να τα βλέπουμε τόσο στην 
Εθνική τους όσο και στην Ευρωπαϊκή τους διάσταση. Τα πιο κύρια από 
αυτό είναι η διακίνηση προσφύγων γενικά και η διακίνηση αντικειμένων 
εγκλήματος (ναρκωτικό, όπλα, έργα τέχνης κ.λπ.).

Πρόσφατα, βλέπουμε ένα παγκόσμιο μεταναστευτικό κύμα από τις 
υπό ανάπτυξη χώρες στις πλέον ανεπτυγμένες (ίσως η λέξη "πρόσφα
τα" δεν είναι επιτυχής, αλλά υποδηλώνει τη τεράστια αριθμητική δια
φορά από παλαιότερες εποχές που γινόταν το ίδιοΙ.

Το μεταναστευτικό αυτό κύμα, έχει ως κύρια γνωρίσματα:

α. Τη δ ια φ ο ρ ά  της δ ημογραφ ικής δυναμικής μ ετα ξύ  τω ν  
χωρών αποστολής και τω ν χω ρώ ν υποδοχής, 

β. Τη μετακίνηση από το  Νότο προς το  Βορρά, 
γ. Την ύπαρξη έντονου οικονομικού χαρακτήρα αντί του πο

λιτικού ή πολιτιστικού στη μετανάσ τευσ η  και για αυτό γ εν 
νήθηκε και ο όρος "οικονομικοί πρόσφυγες".

δ. Τη συνεχή αύξηση του όγκου τω ν "λαθρομεταναστώ ν" σε 
σχέση με τους "νόμιμα μετανασ τεύοντες" και το  νεαρό σ χ ε
τικά  της ηλικίας τους (2 0 -35  ετώ ν).

ε . Τη διαμόρφω ση μίας αστάθμητης παραμέτρου, εκείνη ς  
που αφορά τους μετανάσ τες που προέρχονται από χώ ρ ες του  
πρώην "υπαρκτού σοσιαλισμού."

Σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες του Ο.Η.Ε., 
ένας στους 130 κατοίκους της γης αναγκάζεται να εγκαταλείψει την 
πατρίδα του και το σπίτι του λόγω των πολέμων, της καταπίεσης, της 
φτώχειας, των Πολιτικών διώξεων και της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 70 οι πρό
σφυγες όταν 2.5 εκατομμύρια, μετά 10 χρόνια ανήλθαν στα 11 εκατομ
μύρια και σήμερα ξεπερνούν τα 19 εκατομμύρια.

Ο οικουμενικός και όπως αιφνίδια παρουσιάσθηκε οξυμένος, χαρα
κτήρας του προβλήματος, δημιούργησε πρωτόγνωρες ανάγκες αντιμε
τώπισης στα περισσότερα Κράτη.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν 0α 
πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι ανάγκες αυτές δημιουργούνται πα
ράλληλα με τις νέες ανάγκες για ελεύθερη μεταξύ τους διακίνηση προ
σώπων και πραγμάτων.

Ετσι, δημιουργήθηκε αυτή η σχέση που όλοι ξέρουμε, της ελεύθε
ρης διακίνησης προσώπων και πραγμάτων μεταξύ των χωρών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και ταυτόχρονα της άσκησης αποτελεσματικής 
προστασίας στα εξωτερικό σύνορα, για την ασφαλή διαφύλαξη του ελ- 
λείματος ασφάλειας που διαφαίνεται.

Το μεταναστευτικό κύμα των "οικονομικών" προσφύγων νόμιμων και 
λαθραίων, κινείται από τις υπανάπτυκτες χώρες προς τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, αλλά κινείται και προς τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι'αυτό και στις δύο περιπτώσεις, συνήθως 
τα περιθώρια της δυναμικής της ανάπτυξης είναι εκείνα που καθορί
ζουν τα ποσοστό της μετακίνησης.

Για τη Νότια Ευρώπη, τα προβλήματα των συνόρων είναι περισσό
τερο πολύπλοκα, με το δεδομένο ότι υπάρχουν χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα σε αρκετό μεγάλη έκταση (ιδιαίτερα στην Ελλάδα αυτό είναι 
περισσότερο από φανερό).

Υπάρχουν οικονομικοί πρόσφυγες από Βορειοανατολικό, ανατολικό 
και Νότια οι οποίοι χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, νόμιμα και παράνομα 
για να πετύχουν το σκοπό τους.

Στη διαδικασία αυτή, φαίνεται πως εντάσσεται και ένα νέο σχετικό 
στοιχείο εγκληματικότητας που αφορά τη δημιουργία συμμοριών τόσο 
στις χώρες αποστολής όσο και στις χώρες υποδοχής, που με μεγάλη 
αμοιβή, διευκολύνουν τη λαθραία είσοδο οικονομικών προσφύγων.

Εδώ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί πρόσφυ
γες εξαιτίας πολιτικών πεποιθήσεων για τις οποίες υφίστανται διώξεις 
είτε από διδακτορικό Κράτη είτε από καταστάσεις πολέμου που υπάρ
χουν στην περιοχή τους.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αλλά και τα 
προβλήματα στις χώρες της εγγύς ανατολής, αυξάνουν καθημερινό τον 
αριθμό των προσφύγων, ενώ οι προοπτικές για το μέλλον είναι ιδιαί
τερα δυσοίωνες.

Ετσι, το πρόβλημα των προσφύγων καθίσταται ένα από τα μεγαλύτε
ρα που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής Κοινότητα και κυρίως οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα η Ελλάδα και η Ιταλία, 
αντιμετωπζουν ιδιαίτερες καταστάσεις πάνω στο θέμα αυτό.

Η Ελλάδα έχει χερσαία σύνορα με 4 χώρες έχει μεγάλη έκταση θα
λασσίων συνόρων και 3.000 περίπου νησιά. Ενώ υπάρχουν 98 σημεία 
εισόδου διαβατηριακού ελέγχου.

Ακόμη, οι πολιτικές καταστάσεις στον περίγυρο αυτό είναι ιδιαίτερα 
"θερμές", με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικό αίτια δημιουργίας ό
λων των ειδών των προσφύγων.

Τα σύνορα της Ελλάδας, είναι εξωτερικό σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Εχοντας ακόμη υπ’όψη ότι η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στη 
συμφωνία SCHENGEN, καταλαβαίνουμε όλοι τη σημασία διαφύλαξης των 
συνόρων αυτών.
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Η Ελλάδα μπορεί παλιότερα να εχρησιμοηοιείτο σαν ενδιάμεσος 
σταθμός κάθε λογάς προσφύγων, περιορισμένου αριθμού, τώρα εκτός 
από αυτό είναι και χώρα στην οποία οι πρόσφυγες επιθυμούν να μεί
νουν μόνιμα.

Το ίδιο ισχύει και για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ομως 
το πρόβλημα δεν είναι μόνο Εθνικό, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκά 
Ενωση έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση της διακίνησης προσώπων και 
αγαθών μεταξύ των Κρατών μελών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την 
ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων.

Τα εθνικά προβλήματα διαφύλαξης αυτών των συνόρων αποκτούν 
Ευρωπαϊκή διάσταση και δημιουργούν για την Ευρωπαϊκή Ενωση -σαν θε
σμό- αυξημένες υποχρεώσεις στον εντοπισμό του προβλήματος, στην 
αξιολόγησή του και στους κατάλληλους χειρισμούς για την αντιμετώ
πισή του, οι οποίοι δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν τη συνεργασία 
με τα Κράτη - Μέλη, που δέχονται λόγω της θέσης τους μεγαλύτερη 
πίεση, και την ανάλογη υποστήριξή τους.

Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα αναγκαία, αν αναλογισθούμε ορισμένες 
καταστάσεις που επιτείνουν το πρόβλημα. Διαπιστώνουμε ότι οι χώρες 
υποδοχής στον Ευρωπαϊκό Νότο αιφνιδιάσθηκαν και βρέθηκαν αμήχα
νες και ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, είτε σε επίπεδο 
αποτροπής της εισόδου στα σύνορα, είτε σε επίπεδο δημιουργικής α
πορρόφησης όσων προσφύγων εισέλθουν.

Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αναγκαίων κοινών 
και ενιαίων θεσμών, οργανωτικών μέτρων προστασίας των εσωτερικών 
αγορών εργασίας, των δημοκρατικών θεσμών και των Εθνικών συνόρων 
Ιστην περίπτωση μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ενωσης η προστασία των ε 
ξωτερικών της συνόρων, ιδιαίτερα για την Βαλκανική όπου κυριαρχεί 
οξύτατη πολεμική κρίση, θα έπρεπε να ήταν κύριο ζήτημα στις διαδι
κασίες για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.]

Διαπιστώνεται επίσης η άνιση και σπασμωδική αντιμετώ πι
ση του προβλήματος τω ν οικονομικών προσφύγων ιδια ίτερα  
τω ν λαθρομεταναστώ ν, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όσο 
και από τα  δ ιάφορα Κράτη.

Η κατάσταση αυτή, εξαρτάτα ι:
α. Από το βαθμό ανάπτυξης και συγκρότησης τω ν θεσμώ ν  

σ ε κάθε Εθνος - Κράτος και της εμπειρίας που ε ίχ ε  σ ε  θέματα  
μετανάστευσης και από τη δυνατότητα για δ ιαφ ύλαξη  τω ν συ
νόρων.

β. Από τη δυνατότητα παρέμβασης του Κράτους στα οργα
νωμένα παράνομα συμφέροντα  τω ν συμμοριών μαύρης αγο
ράς εργασίας και σωματεμπορίας καθώ ς και οργάνωσης απο
στολών λαθρομεταναστώ ν.

γ. Από τη δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρω μένου δικτύου  
πληροφόρησης και παρέμβασης στις χώ ρ ες αποστολής.

δ. Από τη συγκρότηση συστήματος υποδοχής και επιλογής 
τω ν οικονομικών προσφύγων για την ορθολογική αξιοποίηση 
του  νέου εργασ ιακού δυναμικού και από τη δυνατότητα της  
χώ ρας να επιβάλλει στους ετα ίρ ο υς και συμμάχους της ν 'ανα- 
λάβουν την ευθύνη τους -  οικονομική πολιτική -  απέναντι στο  
πρόβλημα τω ν οικονομικών προσφύγω ν, αναπτύσσοντας μια 
ενιαία και κοινή πολιτική.

Αλλη διαπίστωση, είναι η υποβόσκουσα ξενοφοβία, η ύπαρξη ρατσι
στικών φαινομένων και η πιθανή φυλετική βία. Οι καταστάσεις αυτές 
έχουν τη δυναμική να εκθρέψουν φαινόμενα όπως: η υπονόμευση των 
δημοκρατικών θεσμών, ο νεοφασισμός και η πολεμοκαπηλεία.

Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη της Πολιτικής και της Πολιτισμικής 
περιφρούρησης των δημοκρατικών και κοινωνικών θεσμών των ανθρώ
πινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής πρόνοιας -προς όφελος των με
ταναστών- με ευρύτατα προγράμματα ενημέρωσης και παιδείας. Ανα
γκαία είναι επίσης η αντιμετώπιση κάθε μορφής προπαγάνδας και πλη
ροφόρησης για την πολιτική των χωρών στα θέματα των λαθρομετα
ναστών.

Ολες αυτές οι διαπιστώσεις, φανερό ισχύουν πολύ περισσότερο για 
τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι χώ
ρες αυτές, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αποτελούν χώρες υπο
δοχής, έντονου μάλιστα ρυθμού.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να χω ρ ισ τε ί σε 
δύο μέρη:

α. Στην καταστολή του φαινομένου και
β. Στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόληψη.
Στην πρώτη περίπτωση, επιτακτική είναι η ανάγκη της αποτροπής 

των υποψηφίων μεταναστών με τη δημιουργία πραγματικό ασφαλών 
συνόρων, φυσικό αυτό αφορά και τους ελέγχους για τη διακίνηση 
προϊόντων εγκλήματος.

Βέβαια η φρούρηση των συνόρων ήταν και εξακολουθεί να είναι α
ποστολή του Στρατού. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η φρούρη
ση αυτή αφορά την προστασία έναντι στρατιωτικής εισβολής και μόνο. 
Και βέβαια, ο στρατός δεν είναι η κατάλληλη υπηρεσία για να 
α ντιμετω π ίσ ει τον οικονομικά εξα θλ ιω μ έν ο  πρόσφυγα ούτε  
μπορούν να σταματήσουν εκείνον  που ο πόλεμος ή οι πολιτι
κ ές , εθ ν ικές , θρη σ κευτικές δ ιώ ξεις  τον αναγκάζουν να ανα
ζητήσ ει καταφύγιο σ ε ξένη χώρα.

Οι χώρες λοιπόν όσον αφορά την αποτροπή του ρεύματος των λα
θρομεταναστών από άποψη καταστολής θα πρέπει να αναπτύξουν μέ
σα αστυνόμευσης και άσκησης ελεγχόμενης φυσικής βίας, για την προ
στασία των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και της έννομης τάξης τόσο 
στις Διεθνείς σχέσεις, όσο και στην Επικράτεια.
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Ε6ώ περιλαμβάνεται η δημιουργία συστήματος προστασίας των χερ
σαίων συνόρων της Ελλάδας με τις άλλες Βαλκανικές χώρες, με τη 
χρήση προσωπικού και τεχνολογίας, περιλαμβάνεται η θαλάσσια ε 
πιτήρηση και η επιτήρηση των νησιών για την αποτροπή της εισόδου 
λαθρομεταναστών και προϊόντων εγκλήματος με πλωτά μέσα, σημείο 
που αφορά και τις άλλες Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
καθώς και την αναγκαία οργάνωση της υποδομής στα σημεία εισόδου 
για αποτελεσματικό έλεγχο.

Στη φάση αυτή, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η αποτελεσματική 
ασφάλεια των συνόρων θα πρέπει να εγγυάται ταυτόχρονα και την α
ποτελεσματική προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα δε 
των κανόνων Δικαίου που αφορούν το Πολιτικό άσυλο και είναι θεσπι
σμένοι με διάφορες συνθήκες και ιδιαίτερα εκείνη του Δουβλίνου. Ετσι, 
η αποτρεπτική - κατασταλτική λειτουργία των συνοριακών ελέγχων θα 
πρέπει να έχει αυτή την αναγκαία ευελιξία.

Η δεύτερη φάση της καταστολής του προβλήματος αφορά τα μέτρα 
εκείνα που θα πρέπει να πάρουν οι χώρες υποδοχής ώστε να αντιμε
τωπίσουν τους λαθρομετανάστες που καταφέρνουν και εισέρχονται 
στη χώρα.

Τα μέτρα  αυτά Θα πρέπει να είνα ι θεσ μικά Εθνικού και Ευ
ρωπαϊκού επιπέδου που θα στοχεύουν:

α. Στον έλ εγχ ο , ρύθμιση, επιλογή και προώθηση τω ν μετα 
ναστών ανάλογα με τ ις  ανάγκες της κάθε χώ ρας, σ ε δημόσιες 
ή ιδ ιω τικές ερ γα σ ίες .

β. Στη μετατροπή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμέ τω ν λα
θρομεταναστώ ν σ ε  νόμιμους οικονομικούς πρόσφυγες, οι ο
ποίοι εντάσσονται στην θεσ μοθετημένη διαδικασία του ελ έγ 
χου και της ρύθμισης και της εξά λ ε ιψ η ς  τω ν κοινωνικών ε 
ντάσεω ν.

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μην έχοντας την εμπειρία και την 
αναγκαία υποδομή, είναι υποχρεωμένες τώρα, περισσότερο από ποτέ 
να αναπτύξουν και τις δύο μορφές καταστολής. Η επιτυχής αντιμετώ
πιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατά το μεγαλύτερο μέρος επίλυση 
του προβλήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνολικά. Στη δεύτερη πε
ρίπτωση των διαδικασιών πρόληψης, εντάσσεται η διεθνής αναπτυξιακή 
πολιτική και ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωση των οικονομιών των 
χωρών αποστολής.

Αυτό σημαίνει τη δημιουργία κινήτρων και δυνατοτήτων, ώστε οι υ
ποψήφιοι μετανάστες να έχουν λόγο να παραμένουν στις χώρες τους. 
Αυτό γίνεται με πολιτική και οικονομική υποβοήθηση των χωρών απο
στολής, για τη δημιουργία στέρεων δημοκρατικών θεσμών που θα προ
στατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών τους χωρίς να τους δημιουρ
γούν τάσεις φυγής ε ξ  αιτίας καταπιεστικών καταστάσεων, αλλά και τη 
δημιουργία οικονομικών δυνατοτήτων ανθρώπινης διαβίωσης των κα
τοίκων των χωρών αποστολής.

Εδώ Θα πρέπει να μας προβληματίσουν οι ε ξ ε λ ίξ ε ις  στη  
Βαλκανική, στην Εγγύς Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και, ι
δ ια ίτερ α , οι ε ξ ε λ ίξ ε ις  σ ε σχέση με την παρουσία τω ν φανα
τικώ ν Μουσουλμάνων.

Το τόξο που θα περικλείει τη Νότια Ευρώπη, είναι τελικά ο χώρος 
όπου οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να ανα
λάβουν τις ευθύνες τους.

Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμ
μα αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό για τις χώρες από τις οποίες 
προέρχονται οι μετανάστες, ενώ θα πρέπει να επιβάλλει σχετικές κυ
ρώσεις στις χώρες εκείνες που για δικούς τους λόγους διευκολύνουν 
τη διέλευση μεταναστών, ιδιαίτερα λαθραίων, σε χώρες μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης.

Η συμφωνία SCHENGEN, είναι περισσότερο μια συμφωνία τεχνική, 
με σκοπό να διευκολύνει μεν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
όπως αυτοί καθορίστηκαν και μπορούμε να πούμε αποτελεί πρωτοπο
ριακή τεχνική από αυτή την άποψη, δεν δίνει όμως ουσιαστικές λύσεις 
σε σημαντικές παραμέτρους του προβλήματος.

Τα προβλήματα των συνόρων, όπως φαίνεται δεν είναι μόνο τεχνικά 
ή νομικό, είναι και πολιτικά και οικονομικό ή μάλλον κυρίως πολιτικό και 
οικονομικά. Χρειάζεται βούληση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να μεταφέρει 
οικονομική και τεχνική υποστήριξη προς τη νότια πλευρά της, να πα- 
ρέμβει θετικό στις κοντινές θερμές περιοχές για να υπάρξουν πραγ
ματικό ασφαλή σύνορα.

Εστω και χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις οι χώρες μέλη του Νότου, 
έχουν βασικούς εθνικούς λόγους και θα προστατεύσουν τα σύνορό 
τους αλλά μοιάζει αντιφατικό το γεγονός της προσπάθειας για την Ευ
ρωπαϊκή ολοκλήρωση από την μια μεριά και της μονομερούς αντιμετώ
πισης του προβλήματος από την άλλη από τις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην Ευρωπαϊκή συνοχή και 
στην αξιοπιστία των σχέσεων των χωρών μελών μεταξύ τους.

Ούτως ή άλλως η κατάσταση για την Ευρώπη, θα συνεχίζει να γίνεται 
οξύτερη και είναι ανάγκη να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι αμυντικοί μη
χανισμοί απέναντι στο φαινόμενο στη βάση της Δημοκρατίας, των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και στην περιφρούρηση των εθνικών συμ
φερόντων των Κρατών. □

Σημείωση:
Πολλά στοιχεία έχουν αντληθεί από εργασίες για τη Λαθρομετανάστευση, 

της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΥΔ.Τ., το 1994.
Το ανωτέρω κείμενο ήταν ο κορμός εισήγησης του υπογράφοντα σε συ

νέδριο που έγινε στο Winston Park Conference Center, στο West Sussex της 
Μεγάλης Βρετανίας, στις 14-18/11/1994,

r ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PANAFON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
περιορισμένου αριθμού συσκευών, 
με ειδικές τιμές για αστυνομικούς

1. AEG 9020 29.000
2. SHARP G400 69.000
3. ERICSSON GH337 73.000
4. ERICSSON GH198 25.000
5. NOKIA 2110 65.000

Κόστος σύνδεσης 25.000 Δρχ. + Φ.ΠΑ 18%  πληρωτέα με τον πρώτο λογαριασμό

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.ΠΑ 18% 
ΕΟι ανωτέρω τιμές ισχύουν μονον εφόσον 

οι τηλεφωνικές συσκευές συνοδεύονται με σύνδεση 
στο δίκτυο PANAFON).

Διάρκεια σύμβασης 2 χρόνια.
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Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ
Εδώ η ομορφιά μιλιέται με πολλά ονόματα.

Κυκλάδες της παρηγοριάς τ ις  είπαν.
2 8  νησιά και ξερονήσια, παιδόπουλα της θάλασσας 

που λιάζονται γαλήνια μεσ' το  Αιγαίο.
Το λευκό έχει ανάψει τα φ ώ τα  του.

Σκέφ τομαι πως ζεχάστηκε από κάποια αρχαία γιορτή.
Ενα θαύμα που δεν ξέρ εις  ποιος θεός το σχεδίασε.

Η θάλασσα χωρίς τέλος.
Κάστρα, τείχη, περιστεριώνες, μοναστήρια, εκκλησιές. 

Κάθε ναυτικός χ τίζε ι και από μια εκκλησιά.
Κάθε μέρα ένας Αγιος να φυλάει απ' το κακό.

3 0 0  εκκλησιές στη Μύκονο. 2 0 0  στην Τήνο και στη Νάξο. 
Κάθε νησί και η Χώρα του, 

με τη χαρακτηριστική αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, 
την αρμονία τω ν ασύμμετρων κάτασπρων σπιτιών 

και τα μικρά λιθόστρω τα σοκάκια.

ΣΥΡΟ Σ
"Αρχόντισσα των Κυκλάδων και νύφη του Αιγαίου" την ονόμαζαν. Εί

ναι η πρωτεύουσα ολόκληρων των Κυκλάδων και ήταν το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ελλάδας πριν τη θέση της πάρει ο Πειραιάς. Τα περίφημα 
νεοκλασικά και τα παραδοσιακά της κτίρια, οι μεγάλες πλατείες και η 
αρχοντιά που αποπνέει, κάνουν τη φυσιογνωμία της να διαφέρει από 
τα υπόλοιπα Κυκλαδίτικα νησιά.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Ερμούπολη. Χτισμένη αμφιθεατρι
κά. με νεοκλασσικά κτίρια και αρχοντικά, με την πλακόστρωτη πλατεία 
Μιαούλη με τους καμαρωτούς φοίνικες και με το Δημαρχείο σε σχέδια 
Τσίλερ, μαγεύει τον κάθε επισκέπτη.

Αξίζει κανείς να επισκεφθεί ακόμα, το Δημοτικό "Θέατρο Απόλ
λων",την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το μνημείο του 'Άταφου Στρα
τιώτη" και τη συνοικία Βαπόρια με τα εξαιρετικά νεοκλασσικά. Ο Ταρ
σανάς όπου ναυπηγήθηκαν εκατοντάδες πλοιάρια και η Χαλανδριανή, 
όπου βρέθηκε αρχαία νεκρόπολη και λείψανα προϊστορικής ακρόπολης, 
είναι μερικά ακόμα από τα αξιοθέατα της Σύρου. Μπάνιο μπορείτε να 
κάνετε στις παραλίες Αγιος Νικόλαος, Κύματα, Τάληρο και Αστέρια. Ε
πίσης με καί'κι από την Ερμούπολη μπορείτε να προσεγγίσετε την ό
μορφη παραλία Γράμματα.

Αλλες όμορφες περιοχές της Σύρου, που μπορεί κανείς να περάσει 
τις διακοπές του, είναι: Η Ανω Σύρος με τη μεσαιωνική γοητευτική 
της ατμόσφαιρα, την Καθολική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τα δύο 
μοναστήρια των Καπούτσικων και των Ιησουιτών. Η Βάρη με τις όμορ
φες παραλίες στον οικισμό Αχλάδι και Αζόλιμνο, ο τραγουδισμένος από 
τον Βαμβακάρη στη “Φραγκοσυριανή" Γιαλησσάς με το εκκλησάκι του 
Αγίου Στεφάνου μέσα σε μια σπηλιά, ο Μ έγας Γιαλός και το Κίνι, 
γνωστό για τη μεγάλη αμμουδιά του. Εδώ βρίσκεται το μοναστήρι της 
Αγίας Βαρβάρας ενώ ξεκινούν και καΐκια για τις παραλίες Βαρβαρούσα, 
Δελφίνι και Αετός.

13 χιλιόμετρα από την Ερμούπολη, βρίσκεται ένας μικρός παράδει
σος, ίσως η ομορφότερη περιοχή της Σύρου: η Ποσειδω νία ή όπως 
την τραγούδισε ο Βαμβακσρης "Ντελαγκράτσια", με τις χρυσαφένιες 
ακρογιαλιές και τις όμορφες νεοκλασσικές βίλες.

Πώς θα πάτε: Μ ε αεροπλάνο από την Αθήνα και με πλοίο από Πει
ραιά και Ραφήνα.

Χρήσ ιμα  τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 1 1: Λιμεναρχείο: 22690, Αστυνομία: 
22620, Νοσοκομείο: 22555, Δημαρχείο: 22500.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 0 0  - Αύγουστος 1 9 9 5
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Αύγουστος 1 9 9 5 - 5 0 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση

Μ ΥΚ Ο ΝΟ Σ
Κοσμοπολίτικο νησί, με έντονη νυχτερινή ζωή, η Μύκονος είναι ένα 

από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, που παρά τη μεγάλη τουρι
στική της ανάπτυξη δεν έχει χάσει την Κυκλαδίτικη φυσιογνωμία της 
και δεν υστερεί σε καθαρές θάλασσες και αμμουδιές.

Η Χώρα της, κάτασπρη στο φως του ήλιου, με τους γραφικούς α
νεμόμυλους που ξεπετάγονται χαρούμενοι εδώ και εκεί, είναι μια από 
τις γοητευτικότερες κυκλαδίτικες πόλεις. Η εκκλησία της Παναγίας Πα- 
ραπορτιανής, η συνοικία Αλευκάντρα, η “Βενετία" της Μυκόνου, με τα 
σπίτια χτισμένα πάνω στη θάλασσα, οι γραφικοί κάτασπροι Ανεμόμυλοι, 
τα τρία πηγάδια, το νεοκλασσικό κτίριο του Δημαρχείου και το μονα
στήρι του Αγίου Παντελεήμονα, είναι μερικά από τα αξιοθέατά της.

Με λεωφορείο μπορείτε να επισκεφθείτε τους οικισμούς και να κά
νετε μπάνιο στις ομώνυμες πανέμορφες παραλίες: Ορνός, Α ϊ Γιάν
νης, Ψ αρού, Πλατύς Γιαλός, Ελιά, Καλαφάτη, Αγιος Στέφ ανος  
και Τούρλος. Στη δημοφιλή παραλία για γυμνιστές Σούπερ Παρα- 
ν τά ϊς , καθώς και στις Αγία Αννα, Π αράγκα, Αγράρι και Παρα- 
ν τά ϊς , θα πάτε με καΐκι από τον Πλατύ Γιαλό και από τον Ορνό.

Πώς θα πάτε: Μ ε αεροπλάνο από την Αθήνα και με πλοίο από Πει
ραιά και Ραφήνα. Επίσης με τα ιπτάμενα Δελφίνια από τη Ραφήνα.

Χρήσ ιμα τη λ έφ ω ν α  (0289): Λιμεναρχείο: 22218, Αστυνομία: 
22716, ΤουρΑστυνομία 22482, Κέντρο Υγείας: 23996, Δημαρχείο: 22201.

Απέναντι από τη Μύκονο βρίσκεται η Δήλος, το νησί του Απόλλωνα, 
που πάνω του καθρεφτίζεται η αρχαία Ελληνική Ιστορία. Το νησί δεν 
κατοικείται και απαγορεύεται η διανυκτέρευση. Εκατοντάδες επισκέ
πτες, όμως, επισκέπτονται το νησί καθημερινά. Στη Δήλο θα πάτε μέ
σω Μυκόνου. IΠληροφορίες Λιμεναρχείο ΜυκόνουΙ.

ΝΑΞΟΣ
Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Οι εύφορες κοιλάδες με ελιές, 

τα οπωροφόρα δέντρα, τα κηπευτικά, τα αμπέλια και η κτηνοτροφία 
κάνουν τη Νάξο σχεδόν αυτάρκη σε προϊόντα. Είναι νησί που το χαρα
κτηρίζει η ποικιλία. Ψηλά βουνά, απότομες χαράδρες που εναλλάσονται 
με εύφορες κοιλάδες, αλλά και πολύ όμορφες παραλίες.

Στην πρωτεύουσα Χώ ρα, πολλά είναι τα αξιοθέατα. Στην είσοδο 
του λιμανιού, στο νησάκι Παλάτια, θα σας εντυπωσιάσει η “Πορτάρα". 
Πρόκειται για μαρμάρινη πύλη του ναού Απόλλωνα που δεν τελείωσε 
ποτέ. Η Αρχαία Πόλη στην τοποθεσία Γκρότα, το Κάστρο η γοητευτι
κότερη περιοχή της Χώρας, η βράση του Αγά, ο Πύργος του Μπελόνια 
στο δρόμο προς Γαλανάδο, οι εκκλησίες της Παναγίας της Βλαχερ- 
νιώτισσας και της Ζωοδόχου Πηγής, καθώς και το μοναστήρι του Αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου είναι μερικά από τα αξιοθέατα της Νάξου.

Νότια του νησιού, από τον Αγιο Γεώργιο μέχρι την Αγιασσό, θα 
συναντήσετε τις παραλίες Αγιος Προκοπής, Αγία Αννα, Μικρή Βίγλα, Κα- 
στράκι, Αλυκος και Πυργόκι. Βόρεια, την Παχειά Αμμο, τον Αγιο Μάμα 
και το Αμπράμι.

Αξίζει να επισκεφθείτε επίσης, τον Αγιο Αρσένιο, το κατάφυτο 
χωριό Απόλλωνα, την Απείραθο, ένα από τα πιο όμορφα χωριά των 
Κυκλάδων που διατηρεί ανέπαφη τη μορφή του από την περίοδο της 
Βενετοκρατίας, το Δανακό με τη Μονή Φωτόδοτου, την Κορώνα, την 
Κεραμω τή με τα πολλά τρεχούμενα νερά και τα ωραία πλατάνια, τις 
Εγγαρές, τους Μ έλ α ν ες , την Ποταμιά, την Τραγαία με τους δύο 
παραμυθένιους πύργους, του Μπαρότση και του Γκρατσία και το Φιλότι 
με τα δροσερά πλατάνια.

Πώς θα πάτε: Μ ε αεροπλάνο από Αθήνα και με πλοίο από Ραφήνα 
και Πειραιά.

Χρήσ ιμα  τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 5 ): Λιμεναρχείο: 22300, Αστυνομία: 
23280. Κέντρο Υγείας: 23280, Κέντρο Υγείας: 23676, Δημαρχείο: 22717.
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ΠΑΡΟΣ

Γραφικό νησί που κατακλίζεται από παραθεριστές όλο το καλοκαίρι 
και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, λόγω εορτασμού της Παναγίας της Εκατο- 
νταπυλιανής. Η Πόρος με τις χρυσαφένιες αμμουδιές, με τα μοναστήρια 
και τις εκκλησίες, με τα κάτασπρα σπίτια, τους ιβίσκους και τις μπου- 
καμβίλιες, θα κάνει τις διακοπές σας αξέχαστες.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού είναι η Παροικία, που διατηρεί 
πολλά απο τα κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά της και συγκεντρώνει πολύ 
κόσμο κάθε καλοκαίρι. Εδώ θα δείτε λείψανα του αρχαίου κάστρου, τη 
Βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, καθώς και 
το  βυζαντινό και αρχαιολογικό μουσείο. Μια επίσκεψη στις πετα
λούδες θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστη. Θα κολυμπήσετε στην παρα
λία της Παροικίας και στο Λιβάδι. Με δικό σας μεταφορικό μέσον μπο
ρείτε να πάτε και στις ακτές Καμίνια. Κριός και Αγιος Φωκάς.

10 χιλιόμετρα από την Παροικία βρίσκεται η γραφική Νάουσα. Εχει 
άρτια τουριστική υποδομή και πάρα πολύ όμορφες παραλίες για μπάνιο. 
Η Αλυκή, ο Δρυός. οι Λ εύ κ ες , η Μάρπησα, ο Λογαράς και το Πίσω  
Λιβάδι θα σας χαρίσουν αξέχαστες διακοπές.

Πώς θα πάτε: Μ ε αεροπλάνο από Αθήνα και με πλοίο από Πειραιά 
και Ραφήνα.

Χρήσ ιμα τη λ έφ ω ν α  (0284 ): Λιμεναρχείο: 21240, Αστυνομία: 
23333, Τουρ. Αστυνομία: 21673, Δημαρχείο: 22078, Κέντρο Υγείας: 
22500.

Μ ε Φεριμπότ μέσω Πάρου, μπορείτε να φθάσετε στο όμορφο νη- 
σάκι της Αντιπάρου που τελευταία συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Το χω
ριό Αντίπαρος έχει πάρει και το όνομα Κάστρο από το μεσαιωνικό κά
στρο που βρίσκεται εκεί. Μπάνιο θα κάνετε στις παραλίες Ψαραλυκά, 
Αγιος Σπυρίδωνας, Θεολόγος, ίιαλός και Διαπόρι. Επίσης όμορφες πα
ραλίες προσφέρουν και οι οικισμοί Αϊ Γιώργης και Σωρός.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Το νησί με την απερίγραπτη ομορφιά. Το νησί με τις αντιθέσεις και 

τα έντονα χρώματα. Το κάτασπρο των σπιτιών, το ζεστό γκρί της αμ
μουδιάς, το βαθύ μπλέ της θάλασσας και τις χρωματιστές λουρίδες 
του βράχου, όπως τις έστρωσε η ηφαιστειακή λάβα: από το έντονο 
κεραμίδι' ως το σκούρο βυσσινί και από το σταχτί ως το μαύρο. Απέ
ναντι της τα δύο αποκομμένα νησάκια Παλαιά και Νέα Καμένη, και 
πιο πέρα η Θηρασία. Στη Σαντορίνη μπορείτε να επισκεφθείτε μονα
στήρια και εκκλησίες ενώ παρουσιάζει και αρχαιολογικά ενδιαφέρον.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα ή Φηρά, όπου φθάνετε από 
το λιμάνι με λεωφορείο. Το παλιό λιμάνι έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και 
οι επισκέπτες κατεβαίνουν με τελεφερίκ. Ξεχωριστή εμπειρία είναι να 
κατεβεί κανείς από τα σκαλιά με τα πόδια και να ανεβεί με το τελ ε
φερίκ. Τα Φηρά είναι χτισμένα στο φρύδι του βράχου και η θέα από 
εκεί είναι εκπληκτική, ιδίως το ηλιοβασίλεμα.

Η Οία είναι μια από τις πλέον αγαπημένες περιοχές των επισκε
πτών. Δεκάδες ρομαντικοί συρρέουν καθημερινά να παρακολουθήσουν 
το θρυλικό πλέον ηλιοβασίλεμα, ενώ προσφέρει έντονη νυχτερινή ζωή 
και όμορφες παραλίες, όπως το Αρμενάκι, το Αμμοόδι κ.λπ. Πανοραμική 
θέα θα σας χαρίσει το Η//εροβίγλι Το Ακρω τήρι όπου υπάρχει οικι
σμός του 3.000 Π.Χ., το Καμάρι, η Μεσαριά, ο Μ ονόλιθος, η Π ερ ίσ - 
σα, ο Πύργος, το Μ εγαλοχώ ρι και η Φ οινικιά, είναι από το πιο ε 
ντυπωσιακά μέρη του νησιού, με θαυμάσιες παραλίες και άλλα αξιο
θέατα, που αξίζει να επισκεφθείτε.

Πώς θα πάτε: Μ ε αεροπλάνο από την Αθήνα και με πλοίο από Πει
ραιά και Ραφήνα.

Χρήσ ιμα τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 6 ): Λιμεναρχείο: 22239, Αστυνομία: 
22649, Κέντρο Υγείας: 23123.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 0 2  - Αύγουστος 1 9 9 5



Α φ ιέρω μα: Καλοκαίρι 1 9 9 5
ΤΗΝΟΣ

Το νησί της Μεγαλόχαρης. Το ιερό νησί', που επισκέπτονται με 
ευλάβεια κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί, για να προσκυνήσουν τη Θαυμα
τουργή εικόνα της Παναγίας. Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού η 
Τήνος, όπου βρίσκεται η μεγαλόπρεπη μαρμάρινη εκκλησία  της Πα
ναγιάς με τη θαυματουργή εικόνα που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Κάτω από το Ναό βρίσκεται η εκκλησία  της Εύρεσης και στην 
είσοδο το Μαυσωλείο για τα θύματα από τον τορπιλισμό της "Ελλης". 
Αλλο όμορφο μοναστήρι κοντά στην πόλη είναι της Αγίας Τριάδας.

Για μπάνιο μπορείτε να πάτε στο Σταυρό, στον Αγιο Μάρκο, στον 
Αγιο Φωκά, στα Κιόνια, στον ΑϊΣώστη, στον Α ϊ Γιάννη και στην Πόρτα. 
Ομορφα χωριά είναι τα Ισ τέρνια , ο Κάμπος με τους πάμπολλους καλ
λιτεχνικά φτιαγμένους Περιστεριώνες, η καταπράσινη Καρδιανή, η 
Κώμη, ο Πύργος, και η Στενή.

Πώς θα πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά και από Ραφήνα καθημερινά. 
Επίσης υπάρχει και τοπική σύνδεση από τη Μύκονο.

Χρήσ ιμα  τη λ έ φ ω ν α  (0 2 8 3 ): Λιμεναρχείο: 22348, Αστυνομία: 
22255. Τουρ. Αστυνομία: 23670, Κέντρο Υγείας: 22210, Δημαρχείο: 23513.

ΑΝΔΡΟΣ
Οι φυσικές ομορφιές, τα μοναστήρια και τα κατάλοιπα του αρχαίου 

πολιτισμού, θα εντυπωσιάσουν αυτούς που θα επισκεφθούν την Ανδρο, 
το βορειότερο και δεύτερο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων. Πρω
τεύουσα του νησιού είναι η Ανδρος ή, όπως συνηθίζεται στις Κυκλά
δες, Χώρα. Αξιοθέατα της Χώρας είναι το ερειπωμένο Κάστρο, το αρ
χαιολογικό και το Ναυτικό Μουσείο και αρκετές αξιόλογες εκκλησίες.

Μπάνιο θα κάνετε στο Νημποριό, στα Γιάλια και Πίσω Γιάλια, στο Πα
ραπόρτι, στο Συνέτι και στα Αχλα. Επίσης αξίζει να επισκεφθείτε τα 
κατάφυτα Αποίκια, το Γαύριο, τη Μ εσ αριά  και το Μπατσί.

Πώς Θα πάτε: Από Ραφήνα με πλοίο καθημερινά.
Χρήσ ιμα  τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 2 ): Λιμεναρχείο: 22250, Αστυνομία: 

22300, Δημαρχείο: 22275, Κέντρο Υγείας: 22758.

ΙΟΣ
Ενα κοσμοπολίτικο νησί που προσφέρει ξέφρενη διασκέδαση, έντο

νη νυχτερινή ζωή, αλλά και πανέμορφες ακρογιαλιές. Συγκεντρώνει 
νεολαία από κάθε άκρη της γης και έχει πάνω από 150 μπαράκια, αριθ
μός ρεκόρ για την έκταση του νησιού 1108 τ.χλμ.). Η γραφική και κατά- 
λευκη Χώ ρα, είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Η Αγία Θεοδότη, το 
Μαγγανάρι, ο Μυλοπότας και ο Ορμος ή Λιμάνι είναι τα πανέμορφα 
χωριά που μπορείτε να επισκεφθείτε.

Πώς θα πάτε: Μ ε φεριμπότ από Πειραιά και Ραφήνα.
Χρήσ ιμα  τη λ έ φ ω ν α  (0 2 8 6 ): Λιμεναρχείο: 91264, Αστυνομία: 

91222, Αγροτικό Ιατρείο: 91227.

ΣΙΦ Ν Ο Σ
Γραφικό νησάκι, με παράδοση στην κεραμική. Είναι πολύ ανεπτυγμένο 

τουριστικά, με πολύ όμορφες παραλίες, με ιστορικά μνημεία, με κάτα
σπρα σπίτια και εκκλησάκια, με γαλάζιους τρούλους, με περιστερώνες 
και με ανεμόμυλους. Η Απολλωνία είναι η γοητευτική πρωτεύουσα του 
νησιού με αξιόλογες εκκλησίες και μοναστήρια που πρέπει να δει κα
νείς. Ο Α ρτεμώ νας, το Βαθύ, οι Καμάρες, που είναι και το λιμάνι του 
νησιού, το Κάστρο, ο Πλατύς Γιαλός, ο Φάρος και η Χρυσοπηγή, 
είναι μερικά από τα πολλά όμορφα χωριά του νησιού, που διαθέτουν 
όμορφες παραλίες για μπάνιο και πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα.

Πώς θα πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά και Ραφήνα.
Χ ρήσ ιμα  τη λ έ φ ω ν α  (0 2 8 4 ): Λιμεναρχείο: 31617, Αστυνομία: 

31210, Αγροτικό Ιατρείο: 31315, Κοινότητα: 31345.

Αύγουστος 1 9 9 5 - 5 0 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Α φ ιέρω μα: Καλοκαίρι 1 9 9 5

ΚΕΑ (Τζιά)
Είναι από τα λίγα νησιά που οι κάτοικοι δεν έχουν κάνει τον τουρισμό 

σκοπό της ζωής τους. Παρόλο αυτό όμως, η μικρή απόσταση από την 
Αθήνα, το κυκλαδίτικο χρώμα που διατηρεί ανέπαφο και οι όμορφες 
παραλίες, την κάνουν να συγκεντρώνει αρκετό κόσμο το καλοκαίρι. 
Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώ ρα ή Ιουλίς με το Ενετικό κάστρο 
να δεσπόζει στη θέση της ακρόπολης της αρχαίας Ιουλίδας και τον 
περίφημο Λέοντα της Κέας ή Λιόντα. Τα κάτασπρα σπίτια, χτισμένα 
στην πλαγιά του λόφου, κρατόνε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με τα 
πλακόστρωτα δρομάκια, τα σκαλάκια και τα στενόδια ανάμεσα.

Η Κορησία, που διατηρεί το αρχαίο όνομά της, είναι το λιμάνι του 
νησιού - οι ντόπιοι το αποκαλούν και Λιβάδι. Εδώ μπορείτε να κάνετε 
μπάνιο στην παραλία της περιοχής και στα Ξύλα.

Το Βουρκάρι, ο Κούντουρος, ο Ο τζιάς και οι Πήσσες είναι τα 
μέρη όπου μπορείτε να περάσετε ήσυχες διακοπές και να απολαύσετε 
το μπάνιο σας στις όμορφες παραλίες που διαθέτουν.

Πώς 0α πάτε: Καθημερινά, με ιπτάμενα δελφίνια από τη Μαρίνα 
Ζέας και με φέριμποτ από το Λαύριο.

Χρήσ ιμα  τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 8 ): Λιμεναρχείο: 21344, Αστυνομία: 
21100, Αγροτικό Ιατρείο: 22200.

Μ ΗΛΟ Σ
Τα πολλά αξιοθέατα, οι όμορφες παραλίες με την ψιλή όμμ j και τα 

πεντακάθαρα νερό, καθώς και τα ιαματικό της νερό, κάνουν τη Μήλο 
πόλο έλξης πολλών παραθεριστών. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η 
Πλάκα, με έντονο το νησιώτικο χρώμα και αρκετά αξιοθέατα. Εκείνο 
που δεν πρέπει να χάσει ο επισκέπτης, είναι το ηλιοβασίλεμα από το 
κάστρο της Πλάκας. Κολύμπι στις παραλίες Πλαθιένα και Φυροπόταμος.

Ο Αδάμαντας είναι, το φυσικό λιμάνι της Μήλου και χτίστηκε από 
Ιφακιανούς που είχαν καταφύγει εκεί. Εχει αρκετό αξιοθέατα και μπο
ρείτε να κάνετε μπάνιο στις αμμουδερές ακτές Λαγκαδά, Μομπάρδα 
και Παπικινού. Στο Κλήμα υπάρχουν οι "Κατακόμβες της Μήλου", 
σήραγγες δηλαδή που έβρισκαν καταφύγιο οι πρώτοι χριστιανοί. Επίσης 
χαρακτηριστικά είναι τα λαξεμένα στους βράχους σπιτάκια, τα “σύρμα
τα", όπου μπορεί να μείνει κανείς.

Ο Εμπορειός, η Ζεφ ύρια , η Αγία Κυριακή, το Παλιοχώρι και η 
Χιβαδολίμνη, με την ανεπανάληπτη ακρογιαλιά και τα εντυπωσιακά 
σπήλαια "Σμαραγδένια σπηλιά", "Συκιά" και "κλέφ τικο " ή "Θα
λασσινά Μ ετέω ρ α ", είναι οι περιοχές που πρέπει να επισκεφθείτε 
και που θα σας χαρίσουν όμορφες στιγμές.

Πώς 0α πάτε: Μ ε αεροπλάνο από Αθήνα και με πλοίο από Πειραιά 
και Ραφήνα. Δρομολόγια καθημερινά.

Χ ρήσ ιμα  τη λ έ φ ω ν α  (0 2 8 7 ): Λιμεναρχείο: 22100, Αστυνομία: 
21378, Δημαρχείο: 21370, Κέντρο Υγείας: 22700.

Κ ΙΜ Ω ΛΟ Σ
Οι χαρούμενοι ανεμόμυλοι, τα όμορφα εκκλησάκια, καθώς και οι ό

μορφες ακρογιαλιές, είναι τα χαρακτηριστικά του νησιού, που βρίσκεται 
πολύ κοντά στη Μήλο και συνδέεται καθημερινά με τοπικά δρομολόγια. 
Το νησί δεν έχει τουριστική ανάπτυξη και προσφέρεται για ήσυχες δια
κοπές, σ' ένα τοπίο που πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας περπα
τώντας, αφού δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.

Εκτός από τη Χώρα και τον οικισμό Ψ άθη, δεν υπάρχουν άλλα χω
ριά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σπήλαια του νησιού, της Κονσολίνας 
και αυτό στη Βρωμολίμνη. Θα κολυμπήσετε στις παραλίες της Ψάθης 
Αλυκή, Μπονάτσα, Καλαμίτσι, Κλίμα, Λιβαδάκι, Ελληνικά, Πράσα κ.λπ.

Πώς 0α πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά και Ραφήνα ή μέσω Μήλου.
Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0287): Λιμεναρχείο Μήλου: 22100, Αστυνο

μία: 51205, Αγροτικό Ιατρείο: 51222, Κοινότητα: 51218.

ΣΙΚ ΙΝ Ο Σ
Ιδανικό νησί για ήσυχες διακοπές, αφού είναι ακόμα αλώβητη από 

την επίδραση του τουρισμού. Η Χώ ρα της Σικίνου είναι από τις ωραιό
τερες των Κυκλάδων, με όμορφα αρχοντικό και στενά γραφικά δρομά
κια. Ονομάζεται και Κάστρο. Νοτιοδυτικά της Χώρας βρίσκεται η Επι
σκοπή με οικισμό που πιστεύουν ότι είναι η Αρχαία Σίκινος. Βόρεια θα 
δείτε τη γνωστή Μαύρη Σπηλιά.

Η Ανω Πρόνοια ή Αλοπρόνοια είναι το λιμάνι του νησιού και συ
γκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικής κίνησης.

Κοντό στη Σίκινο υπάρχουν και τα ακατοίκητα νησάκια. Καλόγεροι, 
Κάραβος, Καρδιώτισσα και Αδέλφ ια .

Πώς 0α πάτε: Μ ε πλοίο από τον Πειραιά. Δρομολόγια καθημερινά.
Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0286): Λιμεναρχείο Φηρών: 22239, Αστυνο

μία: 51222, Αγροτικό Ιατρείο: 51211, Κοινότητα: 51238.

ΑΜΟΡΓΟΣ
Είναι το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων και προσφέρεται για 

ήσυχες διακοπές. Η Χώ ρα, χτισμένη σε ύψωμα, με το κάστρο να δε
σπόζει, και το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, θα σας εντυπωσιάσει. Η 
Αιγιάλη είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού, με μεγάλη τουριστική κί
νηση και με δύο όμορφες παραλίες: την Ψιλή Αμμο και τη Λεβρυσό.

Τα Κατάπολα είναι το κύριο λιμάνι του νησιού και συγκεντρώνει αρ
κετό τουρισμό. Μπάνιο θα κάνετε στις παραλίες Κάτω Ακρωτήρι, Αγιος 
Παντελεήμονας, Αγιος Παύλος και Φοίνικες. Ωραίες παραλίες έχει και 
το χωριό Αρσεκίνη.

Πώς 0α πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά και Ραφήνα.
Χρήσ ιμα τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 5 ): Λιμεναρχείο: 71259, Αστυνομία: 

71210, Αγροτικό Ιατρείο: 71207, Κοινότητα: 71246.

Αστυνομική Επιθεώρηση_________________________________- 5 0 4  -_______________________________________ Αύγουστος 1 9 9 5



Α φ ιέρ ω μ α : Καλοκαίρι 1 9 9 5
ΣΕΡΙΦΟΣ

Το επιβλητικό κάστρο στην κορυφή του λόφου, τα κάτασπρα σπιτά
κια σκαρφαλωμένα στην πλαγιά και τα μικρά εκκλησάκια, είναι αυτά που 
πρωτοαντικρίζει όποιος επισκέπτεται τη Σέριφο. Ιδανικός τόπος για 
διακοπές, με αμμουδερές παραλίες και αρκετά αξιοθέατα. Η Χώρα εί
ναι χτισμένη σε κατακόρυφο βράχο και η θέα από το κάστρο της είναι 
μοναδική. Απέχει 5 χλμ. από το  Λιβάδι που είναι το λιμάνι του νησιού. 
Στον Κουτάλά θα δείτε δύο γνωστούς πύργους, τον Ασπρόπυργο και 
τον Ψαρόπυργο καθώς και τη σπηλιά του Κύκλωπα με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες. Η Παναγιά, το Μ εγάλο Λιβάδι και η Συκαμιά είναι με
ρικά ακόμα από τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε.

Το σημαντικότερο μνημείο του νησιού είναι το Μοναστήρι τω ν Τα
ξιαρχώ ν, κτίσμα του 17ου αιώνα, που εξωτερικά μοιάζει με φρούριο.

Στη Β. πλευρά του νησιού βρίσκεται το νησάκι Πιπέρι και ΒΑ η Σ ε -  
ριφοπούλα, ακατοίκητη με απόκρημνες ακτές. Ενα ακόμα μικρό νησάκι 
είναι ο Βούς, που ονομάστηκε έτσι από το σχήμα του.

Πώς Οα πάτε: Me πλοία καθημερινά από Πειραιά και Ραφήνα.
Χρήσ ιμα  τη λ έφ ω ν α  (0 2 8 1 ): Λιμεναρχείο: 51470, Αστυνομία: 

51300, Αγροτικό Ιατρείο: 51202, Κοινότητα: 51210.

ΚΥΘΝΟΣ
Χαρακτηριστικό Κυκλαδίτικο νησί, με όμορφες αμμουδερές παρα

λίες και με πολύ ησυχία. Η Χώρα ή Μ εσ σ αριά , είναι χτισμένη σε πλα
γιά λόφου και απέχει από το λιμάνι του νησιού, το  Μέριχα, 8 χλμ. 
Δεύτερο μεγάλο χωριό του νησιού είναι η Δρυοπίδα. Τα Λουτρά και 
η Παναγιά Κανάλα είναι δύο ακόμη όμορφα χωριά της. Παραλίες: Ε
πισκοπή, Απόκρουση, Σχινάρι, Μαρούλα, Σαράντου, Αγία Ειρήνη κ.α.

Πώς Οα πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα και με δελ
φίνια από Μαρίνα Ζέας.

Χρήσ ιμα  τη λ έ φ ω ν α  (0281 ): Λιμεναρχείο: 32290, Αστυνομία: 
31201, Αγροτικό Ιατρείο: 31202, Κοινότητα: 31277.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Είναι το νοτιότερο νησί των δυτικών Κυκλάδων, με γαλήνιο τοπίο, 

που τελευταία έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης τουριστών απ' όλο 
τον κόσμο. Πρωτεύουσά του είναι η Φολέγανδρος ή Χώρα. Ρομαντι
κός τόπος, που διατηρεί ατόφιο το μεσαιωνικό του χαρακτήρα και έχει 
αρκετό αξιοθέατα. Ο Καραβοστάτης, είναι παραθεριστικός οικισμός 
και λιμάνι του νησιού, ενώ η Αγκάλη και η Ανω Μ εριά  οικισμοί με 
πολύ όμορφες παραλίες στις οποίες μπορείτε να κολυμπήσετε.

Πώς θα πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά.
Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0286): Αστυνομία - Λιμεναρχείο: 41249, Α

γροτικό Ιατρείο: 41222, Κοινότητα: 41285.

ΑΝΑΦΗ
Ξεκομμένη από τις υπόλοιπες Κυκλάδες η Ανάφη, είναι ένα νησί που 

μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν γνωστό σε πολύ κόσμο. Τελευταία, όμως 
άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικό και αποτελεί πόλο έλξης γί αυτούς 
που πραγματικό θέλουν να ηρεμήσουν στις διακοπές τους.

Η Χώ ρα, κάτασπρη, γραφική, με θόλους και ανεμόμυλους, χτισμένη 
γύρω από το βρόχο που ήταν βενετσιόνικο κάστρο, είναι το μοναδικό 
χωριό του νησιού.

Μικροί οικισμοί είναι ο Αγιος Νικόλαος και το Κλεισίδι. Μπάνιο 
θα κάνετε στο Μικρό και Μεγάλο Ρούκουνα, στο Μέγα Ποταμό, στο 
Μοναστήρι, και στο Κατσούνι.

Πώς θα πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά. Συχνά δρομολόγια.
Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0286): Αστυνομία - Λιμεναρχείο 61216, Α

γροτικό Ιατρείο: 61215, Κοινότητα: 61266.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Πρόκειται για μικρό νησιά ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό. Η Η

ράκλειά, η Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και η Δονούσα κατοικούνται, 
ενώ υπάρχουν και ακατοίκητα, όπως είναι η Κέρος. Τα τελευταία χρό
νια προσελκύουν αρκετούς επισκέπτες που τα προτιμούν για τη φυσική 
τους ομορφιά, τα καθαρό νερό, τις χρυσές αμμουδιές και το ήρεμο 
τοπίο που διαθέτουν.

Πώς θά πάτε: Μ ε πλοίο από Πειραιά και Ραφήνα, καθώς και με 
ιπτάμενα δελφίνια από Ραφήνα.

Χρήσιμα τηλέφ ω να: Λιμεναρχείο Νάξου: 0285- 22300, Αστυνομία 
Κουφονησίων: 0285 - 71375. □

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνάμος Κω ν/νος Κατσινούλας
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Ο μήνας τη ς  Παναγίας

Ο μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου ούτε υπερβολή, 
αν σ κεφ θεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα, που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. 

Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται την Θεία Μ ετάσταση  
και βλέπει στο βάθος τω ν θείω ν κριμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως.

Μ εγάλος αριθμός από μοναστήρια, Ιερούς Ναούς και Ξωκκλήσια είναι αφιερω μένος στην Παναγιά μας.
Και το καθένα με το δικό του όνομα, ε ίτ ε  αυτό προέρχεται από κάποια τοπωνυμία, 

ε ίτε  από κάποιο θαύμα της περιοχής, ε ίτε  από τον τρόπο ανεύρεσης - φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. 
Από αυτό τον κανόνα δεν ξεφ εύγουν ούτε τα νησιά τω ν Κυκλάδων μας, 

που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε Δεκαπενταύγουστο την Παναγιά μας, ε ίτ ε  μέσα από αστραφτερά, 
κάτασπρα γραφικά ξωκλήσια ε ίτ ε  μέσα από μεγάλους και περικαλείς ναούς.

Π Χ Ν λ Γ Ιλ . T H C  Τ Ή Ν Ο Υ

Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη 
της, κάθε φορά που γιορτάζει. Ανθρωποι παντοτινοί φερμένοι από τα 
πέρατα της γης, που προσκομίζουν στην αγάπη της τον πόνο τους, τον 
καημό τους, την δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, την ζωή τους, 
το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πλειστηριασμούς της αγά
πης στην "Υψηλοτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλια
κών".

Τήνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το 
πανσεβάσμιο και Πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λα
τρείας της Παναγιάς. Η Υπέρμαχος Στρατηγός και προστάτιδα των Ελ
λήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τήνου; Ποιος 
δεν έχει εηικαλεσθεί την βοήθειά της;

Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η εύρεσή της. Εκείνη φώτισε 
τον απλοϊκό Τηνιακό χωρικό I. Γκιουζέ ότι; "στον αγρό του Δοξαρά υ
πάρχει ένα πριγκηπάτο, που κατοικεί μια μεγάλη πριγκηπέσσα".

Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό κηπουρό ΛΛιχ. Πολυζώη: "να σκάψει εκεί 
και θάβρει την αγία εικόνα της". Εκείνη ορμήνεψε και τη Μοναχή Πελα- 
γία ότι: "εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της".

Ετσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θαμμένη εικόνα.
Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με 

σχέδια του αρχιτέκτονα Ε. Καλλονάρη. Κι από τό τε  ο ναός της Μεγα
λόχαρης αποτελεί την "κολυμβήθρα του Σιλωάμ” ολοκλήρου του ελλη
νικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το Δεκαπεν- 
ταύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές συρρέουν ζητώντας το 
θαύμα, τη γιατρειά, τη λύτρωση, την ανακούφιση, την αγάπη της.

Κι η Μεγαλόχαρη βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την 
πίστη δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα η στοργική, η παρη
γορήτρα, η Ελεούσα, η Ελευθερώτρια, η μεσίτρια, λιμάνι απάνεμο για 
κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο οδοιπόρο, όαση μέσα 
στην ερημιά του αιώνα.

A  ■Τ Ι "  "  ▼ ▼
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Ο μήνας της Παναγίας
Π Χ Ν Χ Γ Ιλ . Η Θ Κ λ Χ Ο Ν Χ Χ Π Υ ,Μ λ Ν Η

Μέσα στην απεραντοσύνη του Αιγαίου δεσπόζει η Καταπολιανή ως 
ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγιάς μας στις Κυκλά
δες. Κοντό στην παραλία της Παροικίας στην Πόρο και μέσα σε πευ
κόφυτο δασύλλιο η Εκατονταπυλιανή κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος 
προσκυνητών.

Ο πανέμορφος ναός της Παναγιάς κτίσθηκε από την Αγία Ελένη, όταν 
αναγκάσθηκε λόγω τρικυμίας και ενώ ταξίδευε προς τους Αγίους Τό
πους για την ανεύρεση του Τιμίου Ζωοποιού Σταυρού να προσαράξει 
στον όρμο της Παροικίας. Προχωρώντας τότε από την παραλία, βρήκε 
μικρό ναό πραγματικά πνιγμένο μέσα στη βλάστηση, στον οποίο και ει
σέρχεται για να προσευχηθεί. Παρατηρεί ότι ο μικρός αυτός ναός είναι 
αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Τότε εκ βάθους καρδίας 
παρακαλεί την Υπεραγία Θεοτόκο να την βοηθήσει να βρει τον Τίμιο 
Σταυρό και υπόσχεται να ιδρύσει μεγαλοπρεπή Ναό στη χάρη της στο 
ίδιο ακριβώς σημείο.

Πράγματι, μετά την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και αφού επέ
στρεψε στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιεί την υπόσχεσή της. Αρ
χιτέκτονας του ναού ο μαθητής του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας 
και το αποτέλεσμα - το κάλλος και η μεγαλοπρέπεια του βυζαντινού 
αυτού ναού- αφήνει έκθαμβο και σήμερα τον προσκυνητή.

Ο ναός φέρει δύο ονομασίες: Καταπολιανή και Εκατονταπυλιανή. Και 
οι δύο σχετίζονται με τις εκατό πύλες του ναού. Σήμερα οι ενενήντα 
εννέα είναι φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πα
ράδοση συνδυάζει το άνοιγμα της πύλης με το πάρσιμο της Πόλης απο 
τους Ελληνες. Πέρα όμως από τις παραδόσεις η Καταπολιανή διαθέτει 
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Το εικονοστάσι ή τέμπλο, μαρμάρινο στο σύνολό του, αποτελεί πο
λυτελέστατο θρησκευτικό κόσμημα εξόχου λειτουργικής τέχνης. Μο
ναδικό για τον τύπο του και από τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί είναι 
το Κυβώριο - το επιστέγασμα δηλαδή της Αγίας Τραπέζης. Αξιόλογο 
επίσης και το σύνθρονο, που αποτελείται από οκτώ σειρές καθισμάτων, 
στη μέση του οποίου δεσπόζει ο μαρμάρινος Αρχιερατικός θρόνος.

Οι φορητές εικόνες του ναού έχουν επίσης μεγάλη αξία. Αναφέ
ρουμε ενδεικτικό την Παναγία Εκατονταπυλιανή που η παράδοση ανα
φέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή βρίσκεται 
σε φορητό εικονοστάσι και θεωρείται θαυματουργή.

Σ'αυτόν λοιπόν τον ιερό χώρο της Καταπολιανής συνεργάστηκε η 
πίστη και η τέχνη με αποτέλεσμα σήμερα, στο μέσο των Κυκλάδων να 
στέκει ένας φάρος επιβλητικός και φωτεινός μέσα στην ομίχλη των 
καιρών μας, να φωτίζει τη στράτα του ανθρώπου του 20ου αιώνα, να 
μεσιτεύει, να παρακαλεί, να αγκαλιάζει στοργικά τον καημό του, το βά
σανό του, τη δοκιμασία και το βογγητό του, να δέχεται και να γεύεται 
την αγάπη και την πίστη ενός λαού, ενός μεγάλου λαού που την τιμά.

Η K O IM H C H  C X H  φ Ο Χ Θ Γ Χ Ν Λ ,Ρ Ο

Στη μικρή Φολέγανδρο το πανηγύρι της Παναγιάς τον Δεκαπε- 
νταύγουστο είναι μεγάλο και συγκεντρώνει πολλούς προσκυνητές. Αιτία 
ο κάτασπρος ναός της Παναγιάς που υψώνεται στην πλαγιά του Πα
λαιοκάστρου, σε μικρή απόσταση από τη Χώρα του νησιού.

Η παράδοση αναφέρει ότι γύρω στα 1790 παρουσιάστηκαν έξω  από 
το νησί δεκαοκτώ πειρατικά πλοία των Αλγερινών που κατευθύνονταν 
προς την ακτή της Πλάκας. Φοβισμένοι οι κάτοικοι της Φολέγανδρου 
κατέφυγαν στην εκκλησιά της Παναγιάς που βρίσκεται πάνω στο βουνό. 
Με προσευχές και δάκρυα στα μάτια μετέφεραν την ιερή εικόνα στην 
άκρη του ψηλού βράχου που κάτω από αυτόν απλώνεται η θάλασσα 
και παρακαλούσαν τη Μεγαλόχαρη να τους προστατεύει. Ενας δυνατός 
βοριάς φύσηξε κι όλα τα πειρατικά πλοία των Αλγερινών βούλιαξαν. Κα-

Αοτυνομική Επιθεώρηση

νένας από το πλήρωμα των πλοίων δε σώθηκε, εκτός από έναν αιχμά
λωτο χριστιανό που κολυμπώντας έφτασε στην παραλία της Πλάκας 
και είπε στους Φολεγανδρίτες ότι μια αστραπή που ερχόταν από το 
βουνό -από την εικόνα- αναποδογύρισε τα πλοία. Από τό τε  οι κάτοικοι 
του νησιού ευλαβούνται και πανηγυρίζουν με μεγάλη λαμπρότητα την 
Παναγιά τους όχι μόνο τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και το Πάσχα, όπου 
περιφέρουν την εικόνα για προσκύνημα σε όλο το νησί.

Π λ Ν Λ Χ Ιλ . Η rK P G M IC D X IC C X

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν η Κρήτη στέναζε κάτω από 
την αδυσώπητη τυραννία των Τούρκων και την εποχή ενός από τους 
πιο φοβερούς διωγμούς των Χριστιανών, ευσεβείς Κρητικοί θέλοντας 
να σώσουν από τη βεβήλωση ότι πιο ιερό είχαν: τη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγιάς τους, την έβαλαν σε μια πρόχειρη σχεδία ανάψανε πάνω 
ένα καντήλι και εμπιστεύτηκαν το παλλάδιό τους στα κύματα του Αι
γαίου. Κι η θάλασσα με σεβασμό και προσοχή πήρε το θησαυρό και 
απαλά τον ταξίδεψε από τη Μεγαλόνησο στα βορεινά, στο νησί της 
Ιου κι ήρθε κι απόθεσε το σεπτό εικόνισμα της με το καντήλι του στα 
βράχια, κοντά στο Μυλοπόταμο.

Αγαθοί ψαράδες πρόσεξαν το βράδυ το παράξενο φως και πλησία
σαν περίεργοι κοντά του. Με έκσταση αντίκρυσαν την άγια εικόνα και 
με κατάνυξη την πήραν ευλαβικά και την έφεραν στο χωριό. Μα την 
άλλη μέρα κατάπληκτοι οι χωριανοί βρήκαν τη θέση της εικόνας άδεια 
και την εικόνα φευγάτη. Περαστικοί ανακάλυψαν τυχαία το εικόνισμα 
πάνω στο γκρεμό, κεί που σήμερα βρίσκεται ο ωραίος ναός της Πανα- 
γιάς της Γκρεμιώτισσας. Οι νησιώτες νόμισαν ότι κάποιος έκανε αυτήν 
την μετακίνηση, πήραν την εικόνα και την ξανάβαλαν στην τιμητική θέση
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Ο μήνας της Παναγίας

στο ναό του χωριού τους. Αλλά και πάλι το βράδυ η εικόνα χάθηκε από 
τη θέση της και ξαναβρέθηκε στο γκρεμό. Τότε λοιπόν κατάλαβαν πως 
η Παναγία είχε διαλέξει για κατοικία της τον γκρεμό. Ετσι οι Νιώτες 
οικοδομήσανε στον απρόσιτο γκρεμό ένα σεμνό, γραφικό ναΐσκο. Από 
κει ψηλό η Παναγιά η ίκρεμιώτισσα εποπτεύει και φυλάει όχι μόνο το 
νησί της Ιου, αλλά και όλο το Αιγαίο.

Π λ Ν Χ Γ Ιλ . Η ΚΧΚΙΧλΑ.

Κόπου εκεί στον όρμο της Παναγιάς Κανάλας στην Κύθνο σε μια 
βάρκα, ένα βράδυ ψαράδες σήκωναν τα παραγάδια και ξαγκίστρωναν 
την εσοδειά τους, που απρόσεμνα ήταν μεγάλη, μια και είχαν πέσει οε 
κοπάδι λιθρινιών. Η βάρκα έγερνε από τα ψάρια κι όμως ακόμη δεν 
είχαν τραβηχθεί ούτε τα μισό δίχτυα. Καθώς τραβούσαν τα δίχτυα, 
στην ακτή κοντά, ένας από τους ψαράδες αντίκρυσε ένα φως. Φοβήθη
καν και σκέφτηκαν να φύγουν, ίρήγορα, χωρίς ανάσα, τραβούσαν τα 
δίχτυα τους. Κάποτε σταμάτησαν. Τα δίχτυα είχαν μπλεχτεί και ήταν 
αδύνατο να φύγουν. Το φως που πάντα το έβλεπαν ν'ανάβει, έγινε α
νέσπερο κι έλαμψε με μιας δυνατά. Τα δίχτυα λευτερώθηκαν. Μα τώρα 
οι ψαράδες δεν έφευγαν. Κάποια δύναμη τους ωθούσε και θαρρετά

τράβηξαν ολόισια στο φως. Τότε είδαν να βγαίνει φως σαν πύρινη φλό
γα από τον βυθό και δίπλα ένα μικρό ξύλο να πλέει. Το ανέσυραν. Ο 
ένας ψαρός φώτισε με τον δαυλό και η Παναγιά, γλυκειά και ήρεμη, 
παρουσιάστηκε πάνω στο ξύλο ζωγραφισμένη.

Σήμερα το ξωκκλήσι της Κανάλας είναι κτισμένο σε μια από τις ω
ραιότερες πευκόφυτες ακρογιαλές του νησιού. Η θέα της θάλασσας 
από το μπαλκόνι τούτο της Κύθνου είναι μαγευτική. Στο μοναστήρι φυ
λάσσεται τώρα με ευλάβεια το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγιάς 
που η παράδοση το θέλει έργο του Αποστόλου Λουκά.

Π Χ Ν λ Γ Ιλ . Η Χ Κ Χ Θ Η

Η Σχοινούσα ανήκει στα Κουφονήσια. Και για να φτάσει ο ταξιδιώτης 
ως εκεί θα πρέπει να πάρει το πλοίο της άγονης γραμμής. Αν και ξ ε 
χασμένη, μικρή και άγονη η Σχοινούσα δεν παραλείπει να γιορτάζει κάθε 
Δεκαπενταύγουστο την Παναγιά την Ακαθή, που η παράδοση θέλει να 
έχει έρθει η εικόνα της από την Σαντορίνη.

Η Παναγιά της Σχοινούσας γιορτάζει και το Σάββατο του Ακαθίστου 
Υμνου. Ομως το Δεκαπενταύγουστο στολισμένα καΐκια από τα γύρω μι

κρά νησιά (Ηράκλειά - Κουφονήσια) φέρνουν τους προσκυνητές στη χά
ρη της. Μετά τη λειτουργία και τη λιτάνευση της εικόνας κάθεται ο 
κόσμος στα ετοιμασμένα τραπεζάκια του προαυλίου της Εκκλησίας και 
σερβίρεται από ανθρώπους που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες 
του στους άλλους, χάριν της εορτής. Κατόπιν ακολουθεί χορός με νη- 
σιώτικα τραγούδια που παίζουν βιολιά και λαγούτα. Το πανηγύρι συνε
χίζεται ως την άλλη μέρα και ο προσκυνητής - επισκέπτης συμμετέχει 
στο χρώμα, και τη γεύση της ομορφιάς των νησιώτικων εθίμων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Είναι τόσα πολλά τα προσκυνήματα της Παναγίας στα νησιά μας, που 

είναι αδύνατο, αν κανείς επιχειρήσει ένα οδοιπορικό μέσα από τις σε
λίδες ενός περιοδικού, να μην ξεχύσει πολλά απ'αυτά, είτε από ανθρώ
πινη αδυναμία, είτε κυρίως από έλλειψη χώρου. Κάθε προσκύνημα και 
μια ιστορία, γραμμένη από την ευλάβεια των απλοϊκών και ανοιχτόκαρ- 
δων ανθρώπων των νησιών μας και την αγάπη τους προς το πρόσωπο 
της Παναγίας. Ιστορία γραμμένη από την ανταπόκριση Εκείνης στην πί
στη των απλών ανθρώπων.

Επιχειρήθηκε στο αφιέρωμα αυτό η παρουσίαση μερικών από τα 
προσκυνήματα της Παναγίας στις Κυκλάδες, που συγκεντρώνουν πλήθη 
πιστών τον Δεκαπενταύγουστο. Κλείνοντας, ας τονισθεί τούτο: Ο
πουδήποτε κι αν βρίσκεται κανείς το Δεκαπενταύγουστο, είτε είναι ο 
τόπος του, η ιδιαίτερη πατρίδα του, ε ίτε  είναι προσκυνητής, παραθερι
στής, κάποιο προσκύνημα της Παναγίας θα τον περιμένει, για να σιγο- 
ψάλλει τις παρακλήσεις, τις ικεσίες, τις δεήσεις προς τη Μητέρα όλων 
μας αποθέτοντας και τις ελπίδες του σ'εκείνον.

Ας μην στερηθεί αυτή την εμπειρία. □
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Εγκαίνια
Πρότυπου Αστυνομικού Τμήματος 

Θεσσαλονίκης
Εγκαινιάσθηκε στις 11 -7-1995 από τον Υ

πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη Βαλυρόκη, το 
νεοϊδρυθέν Πρότυπο Τ μήμα Θεσσαλονίκης, με 
έδρα στην οδό Λυκάονος 13 - Τούμπα.

Μετά τον αγιασμό, μίλησε προς τους παρευ- 
ρισκόμενους ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Ιωάννης 
Καρακωντίνος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανα
φέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στην α
νάγκη δημιουργίας της νέας αυτής Υπηρεσίας, 
η οποία, όπως τόνισε, αποσκοπεί στη βελτίω
ση του οργανωτικού και λειτουργικού σχήμα
το ς  των Υπηρεσιών του Σώ ματοςτης Ελλη
νικής Αστυνομίας, στη δυναμικότερη αστυνο
μική δράση, στην ταχεία και πληρέστερη ε ξυ 
πηρέτηση και στην αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρε
σιών.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυρόκης, ο οποίος α
φού αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονι
σμού της Ελληνικής Αστυνομίας, υπενθύμησε 
ότι το  μοντέλο του Πρότυπου Αστυνομικού 
Τμήματος ξεκίνησε ως πιλοτικό πρόγραμμα 
στην Αθήνα το 1989 και η υλοποίησή του άρχι
σε το 1994.

Ανέφερε επίσης ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία 
από τα ήδη λειτουργούντα Πρότυπα Αστυνομι
κά Τμήματα Θεσσαλονίκης και Καλλιθέας, είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και υπάρχει πρόθεση 
το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα να επεκταθεί και 
σε άλλες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, με σκο
πό την αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμι
κού αλλά και γενικότερα των όρων λειτουρ
γίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Πρότυπο αυτό Τμήμα, διαθέτει δύναμη 
180 Αστυνομικών Ιη προβλεπόμενη είναι 2071, 
έχει ανεξάρτητο Σταθμό επικοινωνίας, διαθέ
τε ι οκτώ αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες, 
καθώς και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακό μέσα 
IFAX-Τ/ΠΙ.

Η τοπική αρμοδιότητα της νέας Υπηρεσίας 
θα είναι εκείνη των Β' και ΐ  Αστυνομικών Τμη- 
μότων Θεσσαλονίκης.

Η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότη
τε ς  των επιμέρους μονάδων έχουν ως ακο
λούθως:

-  Γρ α φ είο  Αστυνόμευσ ης, με αρμοδιό
τητα  την άσκηση της αστυνομίας γενικής  
α σ τυνό μ ευ σ η ς και την πολιτική κ ινητο 
ποίηση.

-  Γρ α φ είο  Α σ φ άλεια ς , με αρμοδιότητα  
την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και

κρατικής α σ φ ά λ εια ς .
- Γ ρ α φ είο  Δ ιοιητικής Υποστήριξης που 

θα είνα ι αρμόδιο για τη  γραμματειακή  ε 
ξυπ ηρέτηση και την εσ ω τερ ικ ή  λ ε ιτο υ ρ 
γία της Υπηρεσίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Υ
πουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνστα
ντίνος Τριαρίδης, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο Βουλευτής 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ελευθέριος Κωνσταντινίδης, ο 
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Τσίμας, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Μανόλης Χουρδόκης, ο Διοικητής του Γ' Σώ
ματος Στρατού, οι Γ ενικοί Πρόξενοι των Η.ΠΑ, 
Ιταλίας, Τουρκίας, εκπρόσωποι των στρατιωτι
κών και πολιτικών αρχών της πόλης, καθώς και 
πολλοί Αστυνομικοί και ΠολιτικοίΥπάλληλοι.



Επικά ισότητα
Αγιασμός νέων Αστυφυλάκων

Me την ευκαιρία ενάρξεως των μαθημάτων, 
εκπαιδευτικού έ το υ ς  1995-96, πραγματο
ποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία τελετή  α
γιασμού, χοροστατούντος του προϊσταμένου 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Α
στυνομίας Πανοσ. Αρχιμ. Ευσέβιου Πιστολή.

Η ανάγνωση της ημερήσιας Διαταγής έγινε 
από το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων Α
στυνομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Μαθιουδάκη, 
ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

"...Καλώς ωρίσατε στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στη Σχολή Αστυφυλάκων. Σας 
ευχόμαστε ολόψυχα, άριστη επίδοση και από
δοση στην εκπαίδευσή σας.

Για να πετύχατε σ' αυτό, χρειάζεται γερό και 
καλοφτιαγμένο σώμα, ισχυρό πνεύμα και καλή 
διάθεση, που αποκτώνται με την άσκηση, τη 
μελέτη και τη δυνατή θέληση....

Κατά την εκπαίδευσή σας να επ ιδείξετε εν
διαφέρον και επιμέλεια, με πνεύμα ευγενούς 
όμιλας και καταβολή φιλότιμης προσπάθειας. 
Η εμφάνισή σας να είναι φροντισμένη, επιβλη
τική και άψογη από κάθε άποψη...

Αν πιστεύουμε όλοι στο Θεό, στον εαυτό 
μας, στη δεδομένη φροντίδα της Πολιτείας και 
στην απόλυτη συμπαράσταση της Ηγεσίας του 
Σώματος, να είσ τε βέβαιοι, πως η εκπαιδευ
τική προσπάθεια που άρχισε, θα είναι δημιουρ
γική και επιτυχημένη.

Εύχομαι υγεία και φώτιση για όλους και καλή 
επιτυχία στην εκπαίδευσή σας."

Στην τελετή  παρέστησαν, ο Γ ενικός Γ ραμμα- 
τέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγ
γελος Ρογκάκος, οι Υπαρχηγοίτης Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασι- 
λόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, καθώς και 
πολλοί άλλοι Ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματι-

Αγιασμός στις κατασκηνώσεις
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στούς χώ

ρους των παιδικών εξοχώ ν της Ελληνικής Α
στυνομίας, στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, αγια
σμός και επίσημη τελετή  έναρξης λειτουργίας 
τους για την κατασκηνωτική περίοδο 1995.

Την τελετή  έναρξης τίμησαν με την παρου
σία τους ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημ. Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, οι Υπαρχη- 
γοίτου Σώματος Αντ/γοι κ.κ. Αθαν. Βασιλόπου- 
λος και Χαρ. Σκίτσας, ο Γ.Α.Δ.Α. Υποστ/γος κ. 
Νικ. Χατζάκης. ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας Αρχιμ. Ευσέβιος Πιστολής, 
πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματι
κοί του Σώματος, πολλοί προσκεκλημένοι και 
οι κατασκηνωτές. Και φ έτος, η προσέλευση 
των κατασκηνωτών ήταν μεγάλη, αφού έχουν 
δηλωθεί να φ ιλοξενηθούν, συνολικά, 1.400 
παιδιά σε τρεις περιόδους των είκοσι ημερών.

Αύγουστος 1 9 9 5 - 5 1 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Επικαιρότητα

Αγιασμός στη Σχολή των Γρεβενών
Αγιασμός με την ευκαιρία της εισόδου πε- 

ντακοσίων νέων Δοκίμων Αστυφυλάκων, έγινε 
πρόσφατα στο Παράρτημα της Σχολής στα 
Γρεβενό.

Στην τελετή  ηαραβρέθηκαν: ο Α' Υπαρχηγός 
του Σώματος Αντ/γος κ. Αθαν. Βασιλόπουλος, 
ο Β' Γ.Ε,Α. Υποστ/γος κ. Ιωάννης Τακόκης, ο 
ΕΠΑΣ. Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Γ. Τρια
ντάφυλλου, ο Αστ. Δ /ντής Γ ρεβενών κ. Αθαν. 
Τζαφέτας, ο Διοικητής της Σχολής Αστυνόμος 
Α' Δημοσθένης Βενέσης, άλλοι αξιωματικοί και 
οι εκπαιδευτέςτων δοκίμων.

Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή: ο 
Βουλευτής του Νομού κ. Κυριάκος Ταταρίδης, 
ο Νομάρχης Γ ρεβενών κ. Αντών. Πέτσας, ο Πε
ριφερειακός Δ/ντής κ. Πιπερίδης, ο Δήμαρχος 
Γρεβενών κ. Βάϊος Βάϊος, καθώς και εκπρόσω
ποι των τοπικών και στρατιωτικών αρχών.

Ποδοσφαιρικό τουρνουά 
Αστυνομιών στο RICCIONE Ιταλίας
Στο ποδοσφαιρικό τουρνουό Αστυνομικών 

Σωμάτων Ευρωπαϊκών Κρατών, που διοργανώ- 
θηκε με απόλυτη επιτυχία από τη Δημοτική Α
στυνομία στο Riccione της Ιταλίας, με τη συμ
μετοχή τριάντα δύο ομάδων, από ελληνικής 
πλευράς συμμετείχαν, κατόπιν εγκρίσεως του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι ποδοσφαιρι
κές ομάδες των Αστυνομικών Διευθύσεων 
Μαγνησίας (φωτογραφία δεξιάΙ, Θεσσαλονί
κης, Σερρών, Πιερίας καιΛαρίσης, που κατέλα
βαν την3η, 9η, 12η, 16η και 20ή θέση αντίστοι
χα.

Το τουρνουό διεξήχθη με το  σύστημα του 
παγκοσμίου κυπέλλου, σε οκτώ ομίλους των 
τεσσάρων ομάδων. Την καλύτερη θέση κατέ
λαβε η ομάδα της Α.Δ. Μαγνησίας, που έφ τα 
σε μέχρι τα ημιτελικά με 4 νίκες και 2 ήττες.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 1 2  - Αύγουστος 1 9 9 5



Επ ικαιρότητα
Μηχανοκίνητη ομάδα ...κρούσης

Σε ειδική τ ε λ ε τή  που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στη ΓΑ.ΔΑ., ο Διευθυντής της Αμέ
σου Δράσεως Ταξίαρχος κ. Σταύρος Χουλά- 
κης, παρουσία του Γ.Α.ΔΑ. Υποστ/γου κ. Νικο
λάου Χατζάκη, παρουσίασε την ειδική μηχανο
κίνητη ομάδα άμεσης επέμβασης, καθώς και 
τα πέντε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού Ιδύο 
Mercedes 190, μία Lancia Integrate 16ν 4X4, έ 
να Ford Sierra Cossworth 4X4 και μία BMW M31, 
με τα οποία εφοδιάσθηκε. Στη σύντομη ομιλία 
του, ο Δ/ντής της Αμέσου Δράσεως, τόνισε:

"Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο Λεκα
νοπέδιο το έγκλημα υπό τη γενική έννοια εμ
φάνισε ν έες  μορφές. Αυτοκίνητα παρασέρ
νουν πεζούς και τους εγκαταλείπουν. Δρά
στες σοβαρών εγκληματικών πράξεων χρησι
μοποιούν για τη διαφυγή τους κλεμένα αυτοκί
νητα και μοτοσκλέτες μεγάλου κυβισμού. Επι
πόλαιοι οδηγοί γίνονται δημόσιοι κίνδυνοι, κα
θώς επιδίδονται σε αυτοσχέδιους αγώνες, 
τρομοκρατώντας οδηγούς και περίοικους και, 
ως γνωστό, καθημερινά θρηνούμε θύματα.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, 
δημιουργήσαμε μια δυναμική ομάδα κρούσης, 
μια μηχανοκίνητη ομάδα άμεσης επέμβασης, η 
οποία θα έχει σαν ειδική αποστολή:

- να εν ερ γε ί καταδιώ ξεις σε περιπτώσεις 
διάπραξης σοβαρών αδικημάτων που οι δρά
στες διαφεύγουν με αυτοκίνητα ή μοτ/τες,

- να αστυνομεύει επικίνδυνες θέσεις σε οδι
κές αρτηρίες, όπου διαπράττονται τροχαίες 
παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα σο
βαρά τροχαία ατυχήματα,

- να επεμβαίνει σε περιπτώσεις που οδηγοί 
ιδία μοτ/τών ενεργούν αυτοσχέδιους αγώνες,

-να ενεργεί ελέγχους σε οδηγούς με τη μέ
θοδο του αλκοτέστ,

- να συνδράμει λοιπές αστυνομικές δυνά
μεις οσάκις λαμβάνουν χώρα αστυνομικές επι
χειρήσεις,

- να προβαίνει σε αναζητήσεις για τη σύλλη
ψη επικίνδυνων καταδιωκομένων προσώπων 
κατόπιν συγκεκριμένων πληροφοριών,

- να ενεργεί επιτήρηση σε στόχους οικονο
μικού ενδιαφέροντος ιδία τραπεζών, για πρό
ληψη και καταστολή ληστειών και γενικά να ε 
πεμβαίνει σε σοβαρά συμβάντα όπου παρατη- 
ρείται διασάλευση της δημόσιας τάξης.

Η ομάδα αυτή, ξεκινάει σε πιλοτική μορφή και 
θα λειτουργείστα πλαίσια της ΑμέσουΔράσεως. 
Τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιεί, είναι αυτοκί
νητα μεγάλου κυβισμού και αναπτύσσουν μεγά
λες ταχύτητες σε χέρια ικανών οδηγών. Φέρουν 
συμβατικές πινακίδες και δύο από αυτά έχουν ε- 
φοδιασθεί με τερματικό ηλεκτρονικό υπολογι
στή, για άντληση στοιχείων σχετικών με αναζη- 
τούμενα αυτοκίνητα..."

Α ύ γ ο υ σ το ς  1 9 9 5

Εγκαίνια αστυνομικού οικήματος στην Ασπροβάλτα

Στις 23-6-1995, πραγματοποιήθηκαν από το 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Παπα- 
δόπουλο τα εγκαίνια του νέου καταστήματος 
του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Τρο
χαίας Ασπροβάλτας, το οποίο στεγάζεται στο 
ίδιο κτίριο με την Κοινότητα Ασπροβάλτας.

Οπως τόνισαν τόσο ο κ. Νομάρχης όσο και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροβάλτας κ. 
Αγγελος Φραντζής αναφέρθηκαν στην ανα
γκαιότητα αγαστής συνεργασίας μεταξύ το 
πικής αυτοδιοίκησης και Αστυνομίας για το κα
λό του κοινωνικού συνόλου.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Αστυνομίας Θε- 
σαλονίκης Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Πανουσά- 
κης, στη σύντομη ομιλία του, ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης για το προσωπικό τους ενδιαφέρον, προ-

κειμένου να επ ιτευχθεί η μεταστέγαση των 
παραπάνω Αστυνομικών Υπηρεσιών και τόνισε 
ότι η σύγχρονη υποδομή τους θα αποτελέσει 
την αρχή για την αναβάθμιση των παρεχόμε
νων από την Αστυνομία υπηρεσιών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Βου
λευτές κ.κ. Γιάννης Γκλαβίνας, Κωνσταντίνος 
Διαμαντής και Χρήστος Κοσκινάς, ο Επαρχος 
Λαγκαδά κ. Τριαντάφυλλος Μαργαρίτης, ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, εκ
πρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρ
χών του Νομού Θεσσαλονίκης, πολλοί κάτοικοι 
της περιοχής, καθώς και Αστυνομικοί και Πολι- 
τικοίΥπάλληλοι. □

Επιμέλεια: ΑνΘ/μος Κων. Κατσινούλας

Α σ τυ ν ο μ ική  Επ ιθεώ ρηση



Π νευμ α τικο ί Ο

Ο νέος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας
Ο Αρχιμανδρίτης π. Ευσέβιος (κατά κόσμον Ευάγγελος) Πιστολάς, 

γεννήθηκε το 1949 στο Παλαιό Καρλόβασι Σάμου, όπου και περάτωσε 
τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Α
νώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο της Ριζα- 
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας 
είναι και πτυχιούχος.

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1972 και Πρε- 
σβύτερος το 1976, οπότε χειροθετήθηκε και 
Αρχιμανδρίτης.

Υπηρέτησε ως Διάκονος στην I. Αρχιεπι
σκοπή Αθηνών αναπτύσσοντας σημαντική δρά
ση στον τομέα του κατηχητικού έργου μεταξύ 
των νέων, και στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριά- 
δος ως Αρχιδιάκονος του Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Χριστοδούλου.

Από το 1976 και μέχρι σήμερα, με απόφαση 
της Ιερός Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας, προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας και Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία 
και όλες τις Σχολές της Αστυνομίας και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα υπηρέτησε ως Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Καλλινίκου. Υπεύθυνος 
στον τομέα των ιερατικών κλήσεων. Πνευματικός και εξομολόγος της 
νεανικής προσπάθειας της I. Μητροπόλεως Πειραιώς. Συνεργάτης του 
ραδιοφωνικού σταθμού της "Πειραϊκής Εκκλησίας".

Ανέπτυξε σημαντική κηρυκτική, κοινωνική, φιλανθρωπική και Ιεραπο
στολική δράση στη Μητρόπολη Πειραιώς, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 
στα Σώματα Ασφαλείας, όπου εργάστηκε με ενθουσιασμό και αυτα
πάρνηση, αποσπώντας την εκτίμηση, την αγάπη και το σεβασμό τους.

Καλλιέργησε το γραπτό Θείο Λόγο, εκδίδοντας κατά μήνα ειδικό πε
ριοδικό για την Αστυνομία, με πλούσια εποικοδομητική και επίκαιρη ύλη.

Επίσης ίδρυσε το περιοδικό "Παλμοί της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας", το οποίο 
και διευθύνει. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και 
περιοδικό.

Με ενέργειές του αναγέρθηκαν δύο Ιεροί 
Ναοί και το Πνευματικό Κέντρο του I. Ναού Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών.

Διοργόνωσε το Α' Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Θρησκευτικών Υπηρεσιών Αστυνομιών Ε.Ο.Κ. και 
εξέδω κε τα πρακτικά αυτού.

Εξέδωκε μικρό εποικοδομητικό βιβλία και τις 
Ιερές Ακολουθίες του Αγίου Αρτεμίου και της 
Αγίας Ειρήνης.

Γνωρίζει Αγγλικό.
Το σεμνό εκκλησιαστικό του ήθος, ο ανεπί

ληπτος βίος του, ο ιεραποστολικός ζήλος του, 
η απλότητά του και η βαθύτατη πίστη και αφο
σίωσή του στο Θεό και την Εκκλησία, αποτελούν 
εγγύηση για μια καρποφόρο Αρχιερατική διακο
νία στην ακριτική Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, 

θέση για την οποία επελέγη από την Ιερό Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στις 20-7-95.

Η χειροτονία του έγινε στις 22-7-1995 στον καθεδρικό ναό Αγίας 
Τριάδας στον Πειραιά και εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας παρευ- 
ρέθησαν ο Β' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, ο 
ΓΑΛΑ. Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Χατζόκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας 
Πειραιά Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μητρόπουλος, ο Διευθυντής Πολιτικού 
Προσωπικού/Υ,Δ.Τ. κ. Ιωάννης Δερμιτζόκης, η Διευθύντρια Δημοσίων 
Σχέσεων/Υ.Δ.Τ. Κ. Στυλιανό Σκουλάκη, αντιπροσωπεία Αξιωματικών και 
Δοκίμων, πολλοί συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Π
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Δεκαπενταύγουστος...
Η σκέψη όλων σ τρέφ εται στη μεγάλη Μ ητέρα, την Παναγία. Η μορφή της δεσπόζει παντού.

Η νηστεία και οι Παρακλητικοί Κανόνες, με το έντονο ποιητικό λυρισμό τους και τα ανεπανάληπτα βιώματα, 
συνθέτουν την πνευματική ατμόσφαιρα και προετοιμάζουν τους πιστούς 

για την "κορωνίδα τω ν γιορτών του καλοκαιριού", την "καλοκαιρινή λαμπρή".

Γιορτάζουμε την κοίμηση "της Μητέρας της ζωής ημών", δεν γιορ
τάζουμε τον θάνατο, αλλά την Αγία Κοίμηση και Μετάστασή της στους 
Ουρανούς.

Ηταν η Κοίμησίς της, όπως εδίδαξεν ο Ηλίας Μανιάτης "ένας γλυκός 
ύπνος, με του οποίου ηθέλησε η Πανάγιος Δέσποινα ωσάν να αναπαυθεί 
ολίγου εις το πέρας της επιγείου ταύτης ζωής, δια να αρχίσει την οδόν 
εκείνην της ακκράτου".

Ηταν "μια θαυμαστή έκστασις θείου έρωτος, εις την οποίαν η μα- 
καριωτάτη εκείνη ψυχή σπεύδουσα το ολιγώτερον να φθάσει προς τον 
ηγαπημένον Θείον Υιόν, άφησε δι'ολίγου το ομοδίαιτον σώμα".

Είναι γιορτή ευφρόσυνη και όχι πένθιμη. Καθώς υπογραμμίζει ο άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαμάς. "Ο Θάνατος Αυτής ζωηφόρος εις ουράνιον και 
αθάνατον μεταβιβάζον ζωήν και η τούτου χαρμόσυνος εορτή και πα
γκόσμιος εστί ηανήγυρις". Πράγματι η Κοίμησίς της είναι ζωηφόρος α
φού μεταφέρει σε ουράνια και αθάνατη ζωή και η επέτειός της είναι 
γιορτή χαρούμενη και πανήγυρις για όλο τον κόσμο.

Τα προφητικά της λόγια "ιδού από του νου 
μακαριουσί με πάσαι αι γενεαί" βρήκαν την 
πραγματοποίησή τους στο λαό μας, που του α
σκεί μία ακατανίκητη γοητεία, του εμπνέει πη
γαία ευλάβεια και σεβασμό, γι'αυτό έστησε 
"στης Παναγίας τη Χάρη, προσκυνητάρια και εκ
κλησίας και λαύρες και ξωκκλήσια". Ολόκληρη η 
Ελλάδα από το ένα της άκρο ως το άλλο γιορ
τάζει και πανηγυρίζει την Μάνα του κόσμου, το 
στήριγμα του Ελληνισμού.

Γιορτάζει το Αγιο όρος, η Κυρά του Πόντου 
"Σουμελά", η Προυσσιώτισσα, το Μέγα Σπήλαιο, 
η Εκατονταπυλιανή, η Μεγαλόχαρη της Τήνου, τα 
νησιά μας.

Κορυφαία έκφραση ο Επιτάφιος της Πανα
γίας που στολίζεται και θυμίζει Μεγάλη Παρα
σκευή. Αφού η εορτή της Κοιμήσεως της Θεο
τόκου έχει πολλές ομοιότητες προς το Πάσχα, 
δηλαδή "το πέρασμα" από τη φθορά στην α
φθαρσία, από τη γη στον ουρανό, από τον θά
νατο στην Αιώνια ζωή, διότι η Παναγία στη συνείδησή μας και κοιμη- 
θείσα ζει και ζώσα απλώνει πάνω μας το βλέμμα της και στηρίζει την 
ύπαρξή μας.

Ιδιαίτερα στο ακριτικό αιγαιοπελαγίτικο νησί της Σάμου, με επίκε
ντρο το  Καρλόβασι και τον ευρύχωρο Μητροπολιτικό του ναό Βυζαντι
νού ρυθμού (18981, στολίζεται ο Επιτάφιος της Παναγίας.

Το έθιμο αυτό αποτελεί λατρευτική ιδιομορφία και έχει μεταφερθεί 
στο νησί από τον 18ο αιώνα, υπό την επίδραση του Πατριαρχείου Ιε
ροσολύμων, λόγω προέλευσης εκ Σάμου πολλών μελών της Αγιοταφι-

Να σημειώσουμε ότι τέσσερες μεγάλοι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων: Τι
μόθεος 11935-1957), Δαμιανός Α' 11897-1931). Ιερόθεος Β' 11875-1882), 
Κύριλλος Β' (1845-1872), κατάγονταν εκ Σάμου, όπως και πολλοί επίσκο
ποι και Αρχιμανδρίτες μέχρι σήμερα.

Η περιφορά του Επιταφίου προϋποθέτει και τη σύνταξη ειδικών 
ποιητικών αντιφώνων σε τρεις Στάσεις που είναι παραλλαγή του Επιτα
φίου θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής.

Η πρώτη έντυπη έκδοση τους έγινε το 1836 στη Βενετία. Η τρίτη 
γνωστή έκδοσή τους στα Ιεροσόλυμα το 1885. Τα ψαλλόμενα εγκώμια 
στο Καρλόβασι της Σάμου, περιλαμβάνει έκδοση από χειρόγραφη φυλ- 
λάδα του Ιερέως Νικ. Βασιλειάδου (έτους 1913).

Η τυπική διάταξη της τελετής του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτό
κου έχει ως εξής:

Κατά τον πανηγυρικό εσπερινό (αγρυπνία, όπως τον ονομάζουν στη 
Σάμο), ψαλλομένου του Δοξαστικού των Αποστίχων του Εσπερινού, ο 
Ιερεύς λαμβάνει εκ της αγίας Τραπέζης τον Επιτάφιο της Παναγίας και 

εξέρχεται εκ της μικρός θύρας του Ιερού κα- 
τευθυνόμενος προς το κέντρο του ναού, όπου 
ευρίσκεται ο "Τάφος" της Παναγίας, στολισμέ
νος με λουλούδια της εποχής (έθιμο είναι κάθε 
οικογένεια να φέρει στην Παναγία μία γλάστρα 
βασιλικού, τα δε παιδιά από το πρωί να τρέχουν 
στα αγροκτήματα και στις αυλές των σπιτιών 
για συγκέντρωση των λουλουδιών, ώστε νωρίς 
το απόγευμα τα κορίτσια να στολίσουν τον Επι
τάφιο, παλαιό κουβούκλιο, ειδικά κατασκευα
σμένο για να στολίζεται με λουλούδια).

Ο ιερεύς εκφωνώντας "Σοφία", "Ειρήνη πάσι" 
εναποθέτει, όταν ψάλλεται το "εν μνήματι κηδεί 
σας απέθετο", τον Επιτάφιο στον “Τάφο" προ
σκυνά και ασπάζεται και αρχίζει να ψάλλει τις 
τρεις Στάσεις των εγκωμίων, στο τέλος των ο
ποίων γίνεται η περιφορά του Επιταφίου έξω  
σ'όλη τη πόλη με τα μικρά γραφικά καλντερίμια 
της που ευωδιάζουν θυμίαμα και βασιλικό.

Η αυγουστιάτικη βραδιά μαγευτική και μυρω
μένη από την χάρη της. Ολοι συμμέτοχοι στην Ιερή Λιτανεία του λαού, 
ντόπιοι και ξένοι, προσκυνητές κοσμοσυρροή. Γενικό προσκλητήριο, 
ψαλμωδίες και ύμνοι εξόδιοι, μουσικές και αγήματα "μακαρίζουν την 
Θεοτόκο" με το δικό τους τρόπο και καταφέρνουν να συγκινούν και να 
κάμουν όλους να ικετεύουν την Παναγία και να σιγοψάλλουν το "Από
στολοι εκ περάτων". Εκείνο το Αυγουστιάτικο βράδυ νοιώθεις τη ζεστή 
παρουσία της Μάνας του κόσμου.

Δεκαπενταύγουστος. Νίκη πάνω στο θάνατο, ελπίδα μέσα στη θλίψη, 
φως στο σύγχρονο σκοτάδι. Πραγματικό αναβάπτισμα. Πηγή δύναμης, 
αναγέννησης, ανανέωσης. Παναγία, ελέησον ημάς. Πτικής Αδελφότητος.
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Υπηρεσιακά

Μ ΕΤΑΘΕΣΕΙ!
Me την 6001 /2 /5 8 7  από 1 0 -  

7 -1 9 9 5  Δ ιαταγή το υ  κ. Αρχη
γού  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο 
μ ία ς ,  μ ε τ α τ έ Θ η σ α ν , το π ο - 
ΘετήΘησαν και μετακινήθηκαν  
οι κα τω τέρ ω  α ξιω μ α τικο ί, για 
λόγους υπηρεσιακούς και έχ ο 
ν τα ς  υπ όψ η τα  υ φ ισ τ ά μ ε ν α  
κενό στις Θέσεις τω ν Αστυνό
μων, ως εζής:

Αστυνόμοι Α':
Αμαξόπουλος Βασίλειος στο Επι

τελείο  της Α.Δ. Ξάνθης, Αναγνω- 
στόπουλος Αριστείδης στο Επιτε
λείο της Α.Δ. Αρτας, Αντωνόπου- 
λος Αθανάσιος στο ΤΑ. Ερμούπο- 
λης, Δρβυθάς Ηλίας στο Α.Τ. Χίου, 
Βαλκανιώτης Κων/νος στο Α.Τ. Πε
ριφέρειας Βόλου, Γατσάς Βασί
λειος στο Α.Τ. Σάμου, Γεωργαντάς 
Αθανάσιος στο Α.Τ. Περιφερείας 
Κατερίνης, Γεωργατσώνας Αλέ
ξανδρος στο Α.Τ. Αιδηψού, Γιαννά- 
κης Ιωάννης στο Α.Τ. Ξάνθης, Γιαν- 
νούλας Παναγιώτης στη Δ.Δ.Α.Σ 
/Υ.Δ.Τ, Γκοτσόπουλος Αθανάσιος 
στο ΤΑ. Αίγιου, Γώγος Σοφοκλής 
στο Α' Α.Τ. Πατρών, Δερμενούδης 
Νικόλαος στο Επιτελείο Α.Δ. Ξάν
θης, Δήμος Λάμπρος στο Επιτελείο 
Α.Δ. Θ εσπρω τίας, Δολαψάκης 
Γεώργιος στο Β' Α.Τ. Ηρακλείου, 
Δρίβας Δημήτριος στο Επιτελείο 
Α.Δ. Αχαίας, Ζαβερδινός Χαράλα
μπος στο Α.Τ. Περιφερείας Αρτας, 
Ιντός Δημήτριος στο Τ.Τ. Σερρών, 
Καζακίδης Γεώργιος στο Α.Τ. Πτο- 
λεμαίδας, Καλφόπουλος Πολυ
δεύκης στο Τ.Τ. Φλώρινας, Κανα
τάς Νικόλαος στο Α.Τ. Θηβών, Κα- 
ραβασίλης Αντώνιος στο Τ.Τ. Πτο- 
λεμαϊδας, Καραβιώτης Παναγιώ
της στο Τμ. Μετ. Δικ. Πατρών, Κολ-

λιάκης Κων/νος στο Επιτελείο Α.Δ. 
Αρτας, Κονταξής Γεώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, Κο
ντοδήμος Απόστολος στο Β' Α.Τ. 
Ηρακλείου, Κοσμάς Ιωάννης στο 
Α.Τ. Παρ. Αστρους, Κουλής Καννέ- 
λος στο Α.Τ. Καρύστου, Κουτρου- 
μάνης Ανδρέας στο Α.Δ. Αιτωλικού, 
Κωνσταντινέας Παναγιώτης στο Β' 
Α.Τ. Βόλου, Λαβδής Δημήτριος στο 
Α.Τ. Σερρών, Λεμπιδάκης Ιωσήφ 
στο Α' Α.Τ. Ηρακλείου, Λουράκης 
Βασίλειος στο Α.Τ. Αερ/να Ηρα
κλείου, Μαρατσόλας Κων/νος στο 
ΤΑ. Τρίπολης, Μεγάλος Ιωάννης 
στην Υπ. Μετ. Δικ. Αθηνών, Μελα- 
μπιανάκης Γεώ ργιος στην ΕΙΔ. 
ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Μίχος Στέρ- 
γιος στο Α.Τ. Ελασσόνας, Μούγιος 
Πέτρος στη διάθεση της ΓΑΔ. Ατ
τικής, Μ ουτεβέλης Ιωάννης στο 
Α.Τ. Λεωνιδίου, Μπαλατσός Κων/ 
νος στο Α.Τ. Νεμέας, Μπελσεμε- 
δάκης Αντώνιος στο Α.Τ. Αμαρου
σίου, Μπούτσικας Ιωάννης στο Α.Τ. 
Φιλοθέης, Νέλλας Ευάγγελος στο 
Α.Τ. Χαλκίδας, Ντάκουλας Χρήστος 
στο Επ ιτελείο  Α.Δ. Λευκάδας, 
Νταλλής Ευστράτιος στο Α.Τ. Αμ
φισσας, Ντιούδης Νικόλαος στη 
διάθεση της ΓΑ.Δ. Θεσ/νίκης, Πα- 
παγεωργίου Κων/νος στο Α.Τ. Κα
τερίνης, Παπαδημητρίου Λεωνίδας 
στο Α.Τ. Γρεβενών, Παπανικολάου 
Δημήτριος στο Α.Τ. Φιλιπηιάδας, 
Πιταροκοίλης Ιωάννης στο Α.Τ. 
Μοιρών, Προεστάκης Αντώνιος 
στο Α.Τ. Κισσάμου, Ρίνης Λεωνίδας 
στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνο
μίας Βόλου, Ροτζιώκος Νικόλαος 
στο Α.Τ. Κιάτου, Σεφερίδης Μιχαήλ 
στη διάθεση της ΓΑ.Δ. Θεσ/νίκης, 
Σιαψαλάκης Στέφ ανος στο Τ.Τ. 
Ξάνθης, Σιδέρης Σπυρίδωνας στο

Α.Τ. Αιγίου, Ταχτσίδης Κων/νος στο 
ΤΑ. Ξάνθης, Τζέκης Κων/νος στο 
Α.Τ. Κοζάνης, Τιμπλαλέξης Ιωάννης 
στο Α' Α.Τ. Βόλου, Τσαντάκος Αλέ
ξανδρος στο Α.Τ. Αλεξανδρείας, 
Τσεργής Κων/νος στο Α.Τ. Μουζα- 
κίου, Τσετσέκος Λεωνίδας στο Α.Τ. 
Αερ. Ρόδου, Τσιάμης Γεώργιος στη 
διάθεση της ΓΑ.Δ. Θεσ/νίκης, Τσι- 
τσ ές Χρήστος στο Α.Τ. Λούρου, 
Φεύγας Δημήτριος στο Α.Τ. Ορχο- 
μενού, Χατζηκυριάκος Χρήστος 
στο Α.Τ. Π ερ ιφ ερείας Λάρισας, 
Χλέτσης Λάμπρος στο Β' Α.Τ. Λά
ρισας, Χριστοφιλάκης Παναγιώτης 
στη Δ/νση Οικονομικών/Υ.Δ.Τ., 
Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας στο 
ΤΑ. Αμαλιάδας.

Αστυνόμοι Β': Αθανασούλης Α
θανάσιος στο Α.Τ. Κοζάνης, Βαλλί- 
δης Σταύρος στη ΔΑ. Θεσσαλονί
κης, Βαμβακερός Γεώργιος στο 
Α.Τ. Σαππών, Βρακάς Κωνσταντί
νος στο Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Πολυγύρου, Γιαννούλης Α
θανάσιος στο Α.Τ. Γρεβενών, Δαϊ- 
λάκης Ζαχαρίας στο Α.Τ. Αερολιμέ
να Ηρακλείου, Δασκαλόπουλος 
Δημήτριος στην Υπηρεσία Π.Σ.ΕΑ./ 
Υ.Δ.Τ., Δεσποτέλης Χρήστος στο 
Τ.Τ. Μυτιλήνης, Λούμπας Παναγιώ
της στο Α.Τ. Ξάνθης, Δρακίδης Πα
ναγιώτης στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Θ εσ /νίκης, Εταιρίδης Νικόλαος 
στο Α.Τ. Δεσκάτης, Ζαφειράκης 
Λεωνίδας στο Α.Τ. Πυθαγορείου, 
Ζησημόπουλος Σπυρίδωνας στο 
Α.Τ. Θεσπρωτικού, Καμπουράκης 
Ιωάννης στο Τμήμα Αγορανομίας 
Ηρακλείου, Καραντώνης Ιωάννης 
στο Α.Τ. Σερρών, Καρατζάς Αθανά
σιος στο Τ.Τ. Κοζάνης, Κόνιαρης Α
πόστολος στη διάθεση της Γ,Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, Κοντογιάννης Δημή- 
τριος στο ΤΑ. Καστοριάς, Κραββα- 
ρίτης Ιωάννης στο Τ.Α. Σερρών, 
Κωτσόπουλος Κων/ νος στο ΕΆ.Τ. 
Πατρών, Λαγογιάννης Βλάσης στο 
Α.Τ. Λουτρακίου, Λάμπος Ιωάννης 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
Λιολιοσίδης Χαράλαμπος στη διά
θεση τη ς  Γ.Α.Δ. Α ττική ς , Λου
κοδήμος Δήμος στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑττικής, Λυμπερέας Χρήστος 
στο Α.Τ. Μεγαλόπολης, Μαντάς 
Κων/νος στο Α.Τ. Πύλης, Μαρκά- 
κης Λάμπρος στο ΤΑ. Δράμας, Μα- 
στρογιάννης Δημήτριος στο Α.Τ. 
Αγ. Κηρύκου, Μουτσώκος Θεόδω
ρος στο Α.Τ. Αλιβερίου, Μπάρλας 
Σ τέφ α ν ο ς  στο Α.Τ. Μ υκόνου, 
Μπούρας Χρήστος στο Α.Τ. Παλα- 
μά, Νούλας Κων/νος στο Α.Τ. ©έρ
μου, Ν το κο μ ές  Γεώ ργιος στο

Τμήμα Αγορανομίας Ιωαννίνων, 
Ουρλάκης Χαράλαμπος στη διάθε
ση τη ς  Γ.Α.Δ. Α ττική ς , Παππάς 
Χρήστος στη διάθεση της Γ,Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, Πατίστας Δημήτριος 
στο Τ.Α. Π ρέβεζας, Πίτσιος Αν
δρ έα ς στο Α.Τ. Μήλου, Π ίττος 
Γεώργιος στην Δ/νση Οικονομικών 
Υ.Δ.Τ., Πόκας Γεώργιος στο Τ.Α. 
Χαλκίδας, Σαλαμούρας Γεώργιος 
στο Α.Τ. Καρλοβασίου, Στρατινά- 
κης Εμμανουήλ στο Α.Τ. Ανδρου, 
Τρικαλιάρης Κων/νος στο Τ.Τ. Κα
στοριάς, Τσαγκαραδάκης Ηλίας 
στο ΤΑ. Αργοστολιού, Τσαουσίδης 
Στέφανος στο Α.Τ. Κατερίνης, Τσι- 
τσούλας Κων/νος στο Α.Τ. Αργους 
Ορεστικού, Τσίτος Χαράλαμπος 
στο Α.Τ. Κορίνθου, Τσώλης Ευάγγε
λος στο Α.Τ. Τήνου, Τσόλκας Γεώρ
γιος στο Α.Τ. Σερβίω ν, Χάϊδος 
Λ εω νίδ α ς σ το  Α.Τ. Μ ύρινας 
Λήμνου, Χαρίτος Κων/νος στο Α' 
Α.Τ. Πατρών, Χατζηεφραιμίδης Χα
ράλαμπος στο Α.Τ. Περιφερείας 
Σερρών, Χριστοφορίδης Ιορδάνης 
στο Α.Τ. Χρυσούπολης.

Μ ε την 6001 / 2 /5 8 6  από 1 0 - 
7 -1 9 9 5  Δ ιαταγή το υ  κ. Αρχη
γού  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο 
μ ία ς ,  μ ε τ α τ έ θ η σ α ν  -  τοπ ο- 
θ ε τ ή θ η σ α ν  οι κ α τ ω τ έ ρ ω  α
ξ ιω μ ατικο ί, για λόγους υπηρε
σιακούς και έχο ντας υπόψη τα  
υφ ισ τάμενα  κενά στις Θέσεις 
τω ν Υπαστυνόμων, ως εξής: 

Υπαστυνόμοι Α ': Αδάμος Πανα
γιώ της στη διάθεση της  Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, Αρτσιδάκης Στυ
λιανός στο Α.Τ. Αγίου Ορους, Αση- 
μακόπουλος Ηλίας στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, Βάρσος Ιωάννης 
στο Τμήμα Αγορανομίας Αθηνών, 
Βάσσιος Κων/νος ατο Α.Τ. Ηγουμε
νίτσας, Βαρέλης Κων/νος στο Β' 
Α.Τ. Πατρών, Βελεγράκης Εμμα
νουήλ στην Α.Δ. Ηρακλείου, Γεωρ- 
γακόπουλος Βασίλειος στο Επιτε
λείο Α.Δ. Μεσσηνίας, Γεωργαντής 
Μιχαήλ στο Α.Τ. Καρδαμύλων, Για- 
βάσης Εμμανουήλ στο Τμήμα Αγο
ρανομίας Αγίας Παρασκευής, Για- 
ταγάνας Δημήτριος στο Α.Τ. Φερ- 
ρών Εβρου, Γώγος Αθανάσιος στο 
ΙΔ' Α.Τ. Αθηνών, Δημητρακόπουλος 
Δημήτριος στο Α.Τ. Καρπάθου, Δη- 
μητριάδης Γεώργιος στο Α.Τ. Κατε
ρίνης, Δημητρίου Χαράλαμπος στο 
Α.Τ. Ηγουμενίτσας, Δημητρόπου- 
λος Νικόλαος στο Ε' Α.Τ. Αθηνών, 
Ευθυμιάδης Παύλος στο Α.Τ. Κιλκίς, 
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης στην διά
θεση της ΓΑ.Δ. θεσ/νίκης, Καϊντάς 
Αναστάσιος στο Α.Τ. Χαλκίδας, Κα-

Α σ τυνομ ική  Επιθεώ ρηση 5 1 6  - Α ύ γο υ σ το ς  1 9 9 5



Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες

λούσιος Κων/νος στο Α.Τ. Καλα
μπάκας, Καραϊσκος Γεώργιος στη 
διάθεση της ΓΑΑ. Θεσ/νίκης, Κοκ- 
κινάκης Ιωάννης στο Τ.Τ. Χανιών, 
Κουλούκης Βασίλειος στο IB' Α.Τ. 
Πειραιά, Κουτσούλης Νικόλαος 
στη διάθεση της  Γ.Α.Δ. Αττικής, 
Κουφομιχάλης Θεόδωρος στην Υ- 
ποδ. Μετ. Δικ. Αθηνών, Κράνης Θω
μάς στο Α.Τ. Στυλίδας, Κυρίτσης 
Νικόλαος στη Α.Δ. Αιτωλίας/Υπ.Ε- 
δρας, Κωτσή Ελένη στην Δ/νση Εκ- 
π/σης/ΥΑΤ„ Λαμπαδάρης Μάρκος 
στο Π.ΙΑ. Γρεβενών, Λουκάς Πα
ναγιώτης στο Τ.Τ. Εδεσσας, Μάγ- 
γανος Εμμανουήλ στο Τ.Α. Κομο
τηνής, Μακρυγιάννης Κων/νος στη 
διάθεση της ΓΑ Α  Αττικής, Μάνδα- 
λος Στέφανος στο Πρότυπο Α.Τ. Α
θηνών, Μάλλιαρης Νικόλαος στο 
ΤΑ. Καρδίτσας, Μανιαδάκης Φα
νούριος στη Δ/νση Ελεγκτηρίου 
Δαπανών/Υ.Δ.Τ., Μανιάτης Αναστά
σιος στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, 
Μανουσιουδάκης Νικόλαος στο 
Τ.Τ. Πειραιά, Μαντίκος Γεώργιος 
στη Σχολή Αξ/κών Ελληνικής Αστυ
νομίας, Μαντούσης Γρηγόριος στη 
διάθεση της Γ Α Α  Αττικής, Μαρα- 
θιανός Χαράλαμπος στη διάθεση 
Α.Δ. Ηρακλείου, Μασίνας Νικόλαος 
στο Α.Τ. Σαλαμίνας, Μεγαγιάννης 
Αναστάσιος στο Α.Τ. Ανω Λιοσίων, 
Μιχαιρίνας Κων/νος στο Τ.Τ. Κερα- 
τέας, Μόκας Πέτρος στο ΤΑ. Πτο- 
λεμαίδας, Μορφόπουλος Μιχαήλ 
στη διάθεση της Γ Α Α  Αττικής, 
Μουστέλης Δήμος στη διάθεση 
τη ς  Γ.Α.Δ. Θ εσ /ν ίκης, Μπάδας 
Κων/νος στη διάθεση ΑΔ. Ακαρνα
νίας, Μπαλωμένος Ιωάννης στο 
Α.Τ. Χολαργού, Μπαρμπούτης Χα
ράλαμπος στο ΤΑ. Αερολ. Αθηνών, 
Μπέλλος Παναγιώτης στο Α.Τ. Πα- 
ραμυθιάς, Μπούρας Ιωάννης στο 
Α.Τ. Μεγίστης, Νικολαράκης Μι
χαήλ στο ΤΑ. Χανίων, Νικολόηου- 
λος Δημήτριος στο Τμήμα Τουρι
σ τικής Ασ τυνομίας Γλυφάδας, 
Ντοκομές Μιχαήλ στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑ.., Παλαντζάς Κων/νος στο 
Τ.Τ. Φλώρινας, Πάνικας Ευστάθιος 
στο 5ο Τ.ΕΛ./ΔΑ.Π./Υ Δ.Τ./Φρουρά, 
Πανόπουλος Κων/νος στην Υποδ. 
Μετ. Δικ. Αθηνών, Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος στο Τμήμα Αγορανο
μίας Αθηνών, Παπαδόπουλος Πα
ναγιώτης στο Τμήμα Αγορανομίας 
Σερρών, Παπαδόπουλος Ταράσιος 
στο Α.Τ. Φλώρινας, Παπαμιχαήλ 
Θεόδωρος στη διάθεση της ΓΑ.Δ. 
Θεσ/κης, Παπαχρήστου Δημήτριος 
στο Τ.Τ. Γιαννιτσών, Παπιγκιώτης 
Α νδρέας στο Α.Τ. Φιλιππιάδας,

Παππάς Γεώργιος στο Α.Τ. Θήρας, 
Παρασύρης Ευάγγελος στο Τ.Τ. Χα
νίων, Πάτρας Χρήστος στη διάθε
ση της ΓΑΑ. Θεσ/νίκης, Πιστιώλης 
Νικόλαος στο Τ.Τ. Αγρινίου, Πολύ
ζος Ιωάννης στο Τ.Τ. Αμφισσας, 
Προβατάς Ανδρέας στο Α.Τ. Ελευ
σίνας, Ράμμος Θωμάς στο Τ.Τ. Αγ. 
Κων/νου, Σάνδρος Θωμάς στο Α.Τ. 
Σερρών, Σαρκάβελου Γεωργία στο 
Επιτελείο της Δ/νσης Αστυνομίας 
Πειραιά, Σεϊντής Ιωάννης στο Α.Τ. 
Αμαλιάδας, Σκαμπούλος Ιωάννης 
στη Δ /νση Οικονομικών/Υ.Δ.Τ., 
Σ ταύρακας Γεώ ργιος στο Α.Τ. 
ΟΑ.Κ.Α., Σταυρίδης Χαράλαμπος 
στο Επιτελείο της Α.Δ. Κυκλάδων, 
Σταυρόπουλος Βασίλειος στο ΤΑ. 
Κω, Στεργιόπουλος Κων/νος στη 
διάθεση της ΓΑ.Δ. Αττικής, Στέφος 
Ευθύμιος στη διάθεση της ΓΑΑ., 
Τσατσαρώνης Αθανάσιος στο Α.Τ. 
Ερέτριας, Τσιούτσας Κων/νος στο 
Α.Τ. Ανδρου, Τσίπας Δημήτριος στο 
Α.Τ. Τρικάλων, Τσιώνας Δημήτριος 
στο Α.Τ. Μ άνδρας, Τυράνης - 
Γκούτζας Βασίλειος στο Α.Τ. Αιγι- 
νίου. Φούντα Αθανασία στη Δ/νση 
Δημ. Ασφαλείας/Υ.Δ.Τ./2ο Τμήμα, 
Χασομέρης Νικόλαος στο Τ.Τ. Κο- 
ρυδαλού, Χονδροκούκης Γεώργιος 
στον Σ. Τροχαίας Περάματος Πει
ραιά, Ψαρράκης Δημήτριος στο 
Α.Τ. Σπάρτης.

Υπαστυνέμοι Β': Αγαθαγγελί- 
δης Ανέστης στο Α.Τ. Κατερίνης, 
Αθανασάκης Ιωάννης στο Α.Τ. Χίου, 
Αναγνωστάκης Ευάγγελος στο ΤΑ. 
Φλώρινας, Αραμπατζής Γεώργιος 
στο Α.Τ. Κομοτηνής, Ατσώνιος 
Γεώργιος στη διάθεση της ΓΑΑ. 
Αττικής, Βαϊράμης Ευάγγελος στο 
Τ.Τ. Βόλου, Βαλασιάδης Κων/νος 
στο Α.Τ. Περιστεριού, Βαλσαμάς 
Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. Επιχ. 
Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ., Βαρδόκος Γρηγό
ριος στη σχολή Αξ/κων Ελληνικής 
Αστυνομίας, Βασιλάκος Ιωάννης 
στο ΤΑ. Ιωαννίνων, Βασιλόπουλος 
Βασίλειος στη διάθεση της ΓΑΑ. 
Αττικής, Βασιλόπουλος Ηρακλής 
στη Δ /νση Αστυν. Επιχ. Α τ τ ι-  
κής/ΥΑ.Τ., Γαραντζιώτης Αναστά
σιος στη διάθεση της ΓΑΑ. Α τ
τικής, Γεωργακάκος Γεώργιος στο 
Α.Τ. Σάμου, Γεωργίου Αναστάσιος 
στο Α.Τ. Πυθαγορείου, Γιαννακό- 
ηουλος Χρήστος στοΤΑ.Τρίπολης, 
Γούλας Αθανάσιος στο ΤΑ. Ιωαννί
νων, Δασκαλάκης Παύλος στο A.T. 
Σπηλίου, Δημητρίου Βασίλειος στη 
διάθεση της ΓΑΑ. Αττικής, Διαμα- 
ντόπουλος Γεώργιος στο Α.Τ. Αερ. 
Ρόδου, Δουρβετάκης Εμμανουήλ

στο Επιτελείο ΑΑ. Ζακύνθου, Δρί- 
τσας Αθανάσιος στο Α.Τ. Μυκόνου, 
Ζανιάς Αχιλλέας στο Τ.Τ. Ρόδου, 
Ζαρκαδούλας Αθανάσιος στη διά
θεση της ΓΑΑ. Αττικής, Ηλιόπου- 
λος Κων/νος στο Α.Τ. Τρίπολης, 
Θεοδωράκης Τίτος στο Α.Τ. Αγιά
σου, Θεοδορογλάκης Ιωάννης στο 
Α.Τ. Ρέθυμνου, Καγκελίδης Ιωάννης 
στη διάθεση της ΓΑΑ. Θεσ/νίκης, 
Καλογεράκη Ελένη στη διάθεση 
ΑΑ. Ρεθύμνου/Υπηρ. Εδρας, Κανέλ- 
λος Αθανάσιος στην υπηρεσία Π- 
ΣΕΑ/ΥΑ.Τ., Κανίδης Γρηγόριος στη 
διάθεση της ΓΑΑ. Θεσ/νίκης, Καρ- 
βουνάκης Γεώργιος στη Δ/νση Α
σφαλείας Αττικής/Υποδ/νση Δίω
ξης Ναρκωτικών, Κασκανέτας Βα
σίλειος στο ΤΑ. Κατερίνης, Κατέ- 
ρης Γεώργιος στο Τ.Α. Κοζάνης, 
Καφαλιανάκης Π αντελής στο 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, 
Κιτσάκης Μιχαήλ στο Τμήμα Τρο
χαίας Ελευσίνας, Κοκτσ ίδης 
Κων/νος στο Α.Τ. Ληξουρίου, Κο- 
πανέζος Δρόσος στο Α.Τ. Κω, Κου- 
μπούνης Βασίλειος στο Α.Τ. Δημη- 
τσάνας, Κούτρας Νικόλαος στο 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρι
σας, Κουτσιβίτης Κων/νος στο Α.Τ. 
Αγίου Γεωργίου, Κωνσταντόπου- 
λος Νικόλαος στη Δ/νση Ασφα- 
κλείας Αττικής/ΥΔΑ/Τμήμα εγκλη
μάτων κατά ιδιοκτησίας, Λαζαρί- 
δης Δημήτριος στο Α.Τ. Βέροιας, 
Λαμπροπούλου Σοφία στη Δ/νση Ε- 
γκληματ. Ερευνών/ΥΑ.Τ., Λεμπιδά- 
κης Ευάγγελος στο Α.Τ. Πάτμου, 
Λιανδράκης Ιωάννης στη Δ/νση Α
στυν. Επιχειρήσεων Αττικής/ΥΑΤ, 
Λουκούμης Ευάγγελος στη Δ/νση 
Κρατικής Ασφαλείας/ΥΑΤ., Λυμπι- 
νάκης Γεώργιος στον Αστυνομικό 
Σ ταθμό Πλατανιάς, Μ αγγίνας 
Γεώργιος στο Α.Τ. Κορίνθου, Μάλ- 
λιος Δημήτριος στη διάθεση της 
ΓΑΑ. Αττικής, Ματσούκας Ιωάννης 
στο ΑΆ.Τ. Αγρίνιου, Μιχαλόπουλος 
Γεώργιος στη διάθεση της ΓΑΑ. 
Αττικής, Μοσχόπουλος Γεώργιος 
στη διάθεση της ΓΑΑ. Θεσ/νίκης, 
Νάσιος Αθανάσιος στη διάθεση 
της ΓΑΑ. Αττικής, Νιάρος Ιωάννης 
στο Τ.Τ. Κορυδαλλού, Οικονομίδης 
Κων/νος στο ΤΑ. Σάμου, Πανώριος 
Τριαντάφυλλος στο Α.Τ. Αιγίου, Πα
παγεωργίου Βησσάριος στο Α' Α.Τ. 
Βόλου, Παπασωτηρίου Σωτήριος 
στο Επιτελείο της ΑΑ. Σάμου, Πα
ρασύρης Δημήτριος στο Α.Τ. Χερ
σονήσου Ηρακλείου, Παρλαβά- 
ντζας Γεώργιος στο Α.Τ. Λαμίας, 
Πέτσινος Χρήστος στο Α.Τ. Κατσι
κά Ιωαννίνων, Πλαστήρας Κων/νος

στο Α.Τ. Κακαβιάς, Ράλλης Δημή- 
τριος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, Ρηγόπουλος Δημήτριος στο 
Α ' Α.Τ. Πατρών, Σαμούτης Γεώρ
γιος στο Α.Τ. Σιδηρονέρου, Σμυρλή 
Κων/να στη Δ/νση Εγκλημ. Ερευ- 
νών/Υ.Δ.Τ, Σοϊλεμεζόγλου Θεόφι
λος στο Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής, 
Σουσώνης Κων/νος στη διάθεση 
της ΓΑΑ. Αττικής, Σπανουδάκης 
Νικόλαος στο Τ.Τ. Καλλιθέας, Σπα
νουδάκης Εμμανουήλ στο Α.Τ. Χα
νίων, Σταματάκης Εμμανουήλ στη 
Δ /νση Α σ φ α λεία ς  Α ττική ς /Υ - 
ΔΑ/Τμήμα Οικον. Εγκλημάτων, Στα- 
σινός Βίκτωρας στη διάθεση της 
ΓΑΑ. Αττικής, Ταμπάκη Πολυξένη 
στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνο
μίας Ρόδου, Τουλίκας Γεώργιος 
στο Η' Α.Τ. Πειραιά, Τσάκαλος 
Γεώργιος στο Α.Τ. Λέρου, Τσαντα- 
λίδης Γεώργιος στο Α.Τ. Ξάνθης, 
Τσέτσικας Νικόλαος στη Δ/νση Α
σφαλείας Αττικής/Υποδ. Δίωξης 
Ναρκωτικών, Τσιαπραλής Δημή- 
τριος στη διάθεση της ΓΑΑ. Α τ
τικής, Τσολχάς Νικόλαος στη διά
θεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, Φώτου 
Δημήτριος στη διάθεση της ΓΑΑ. 
Αττικής, Χανιωτάκης Αντώνιος στο 
Α.Τ. Αερολ. Ηρακλείου, Χαντζού- 
λης Κων/νος στην Υποδ/νση Α
σφαλείας Ορεστιάδας, Χριστό- 
πουλος Κων/νος στη διάθεση της 
ΓΑΑ. Αττικής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
M e το  από 2 9 -6 -9 5  Π ροεδρι

κό Διάταγμα που δημοσ ιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 1 4 4  Γ '/7 -7 -9 5 :

α. προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α', κατ' εκλογή, ο Αστυνό
μος Β' ΝΑ. 649/1970 Κων/νος Κω- 
στόπουλος.

β. προήχθησαν στο βαθμό του Α
στυνόμου Β', κατ' αρχαιότητα, οι 
κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α' Γενικών 
Καθηκόντων:

Παραγωγικής Σχολής:
Γεώργιος Κολονέλος, Αθαν. Μά- 

τσικας, Ευστάθιος Τσίτσος, Ανθή 
Φωτοπούλου και Δέσποινα Κρέπη.

Ν Α . 6 4 9 /1 9 7 0
Αριστείδης Γεωργίου, Δημήτριος 

Ανδριόπουλος, Χρήστος Τσιάνας, 
Κυριάκος Φωκάς και Δημήτριος 
Ψαράκης.

M e το  από 11 -7 -9 5  Π ροεδρι
κό Δ ιάταγμα που δημοσιεύθη- 
k c  στο Φ.Ε.Κ. 1 5 4  Γ ' /1 8 -7 -9 5  
προήχθησαν στο βαθμό του Υ- 
παστυνόμου Α ',  οι κ α τω τέρ ω  
Υπαστυνόμοι Β ' παραγωγικής 
Σχολής:

Αύγουστος 1 9 9 5 - 5 1 7  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε
Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Γεωρ

γία Λίτινα, Ν ικόλαος Τσολχάς, 
Γεώργιος Καστανής, Παναγιώτης 
Ρωμαϊδης, Γεώργιος Μπουλούγα- 
ρης. Ελευθέριος - Ταξιάρχης Βαρ- 
βιτσιώτης, Δημήτριος Γατσιός, Πα
ναγιώτα Χαρώνη, Θωμάς Μπεκα- 
τώ ρ ος, Ευάγγελος Φ λεβάρης, 
Κων/νος Μηλιώνης, Αθανάσιος Δη- 
μητρίου, Χαράλαμπος Φασουλιώ- 
της, Δημήτριος Αλέξανδρός, Ηλίας 
Γαϊτάνης, Γιούλια Γκούβα, Δημή- 
τρ ιος Ιτεργιόπ ουλος, Νικόλαος 
Μάλαμας, Ιωάννης Σερέτης, Ιωάν
νης Θεοδωρίδης, Αντώνιος Φιλίπ
που, Κων/νος Βουτσελάς, Θεόφι
λος Ξ ένος, Γεώ ργιος ΛΛανιός, 
Κων/νος Σκουλαρίκης, Γεώργιος 
Βούρβαχης, Βασίλειος Λάππας, 
Γεώργιος Μοσχόπουλος, Νικό
λαος Φλωρόπουλος, Κων/νος Τσά- 
γαρης, Γεώργιος Στασινός, Αθανά
σιος Παναγόπουλος, Αναστάσιος 
Π αρασκευόπουλος, Ν ικόλαος 
Σκουμποτής, Νικόλαος Μακρής, 
Παντελεήμονας Σοφούλης, Γεώρ
γιος Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης 
Λυκουρέζος, Αβραάμ Αϊβαζίδης, 
Εμμανουήλ Παπαδάκης, Παναγιώ
της Καλέλλης, Γεώργιος Γκουνό- 
πουλος, Βασίλειος Βερτούδος, 
Δημήτριος Νάνος, Κων/νος Στε- 
φανόπουλος, Παναγιώτης Σώκκας, 
Κων/νος Νταλέτσος, Νικόλαος 0- 
σταδημήτρης, Παναγιώτης Μπαλ- 
λάς, Δημήτριος Αθανασόπουλος, 
Πέτρος Γραμμένος, Φώτιος Ντζι- 
μάνης, Ταξιάρχης Αντώνιος, Θεμι
στοκλής Τέγος, Ιωάννης Αποστο- 
λάκης, Μιχαήλ Ματσάκος, Ιωάννης 
Λιανδράκης, Βασίλειος Μαυρο- 
γιάννης, Θεοφάνης Προδρομίδης, 
Χαρίλαος Τυρολόγος, Νικόλαος 
Κοντοχρήστος, Ιωάννης Καγκελί- 
δης, Ευσ τράτιος Παπαδέας, 
Σωτήριος Μιάμης, Εμμανουήλ Σπα- 
νουδάκης, Γ εώ ργ ιος  Α λεξ ίο υ , 
Γεώργιος Καρβουνάκης, Βασίλειος 
Παπαευθυμίου, Ιωάννης Βαγγέλης, 
Μιχαήλ ΛυτρΓβης, Δημήτριος Ρηγό- 
πουλος, Βασίλειος Καραπιπέρης, 
Ευάγγελος Βαϊράμης, Σταύρος 
Μαντάκος, Αικατερίνη Τσελώνη, 
Γεώργιος Αγάκος, Γεώργιος Γιαν- 
νόπουλος, Ηλίας Θεοχαράκης, Αρι
στείδης Φουτάκης, Γεώργιος Μαυ- 
ρομιχάλης, Ηλίας Ξανθάκης, 
Χρήστος Βασιλόπουλος, Ιωάννης 
Κατσαρός, Γεώργιος Χαμπίπης, 
Λάζαρος Γάλλος, Ιωάννης Βακου- 
φτσής, Κων/νος Ανδρεόπουλος, 
Α λέξιος  Φώτου, Δημήτριος Μ έ- 
μος, Χαρ ίτω ν Χ α τζη δ ρ ό σ ο ς , 
Δημήτριος Παρασύρης, Δημήτριος

Γεωργούλης, Νικόλαος Δημητριά- 
δης, Ιωάννης Κολλιός, Απόστολος 
Μπαμπίλης, Κων/νος Μπουραντά- 
νης, Ιωάννης Σακκάς, Αθανάσιος 
Μ πάλτας, Δ ημήτρ ιος Χήρας, 
Δήμος Μαριόλης, Γεώργιος Γκρά- 
νας, Γρηγόριος Χονδρογιόννης, 
Στυλιανός Ντελής, Αλέξανδρος Κι- 
τσοπάνος, Γεώργιος Τσεριώνης, 
Νικόλαος Τσιάκαλος, Ευστάθιος 
Δημητρόπουλος, Χρήστος Πανου- 
τσόπουλος, Λάμπρος Σταμούλης, 
Ανδρέας Θεοδοσόπουλος, Ιωσήφ 
Συμεόνογλου, Κων/νος Μπλέτσας, 
Κων/νος Μάγγος, Ιωάννης Θεοδω- 
ρογλάκης, Π ερ ικλής Παπα- 
σταύρου, Παρασκευάς Σανίδάς, Α
πόστολος Γιαννούλης, Γεώργιος 
Μπούνας, Κων/νος Τζουρμπάκης, 
Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Αν
δρέας Δαμίρης, Νικόλαος Πολύ
ζος, Γεώργιος Εμμανουήλ, Εμμα
νουήλ Δουλγεράκης, Θεόδωρος 
Καλαμπούκης, Αθανάσιος Ζαρκα- 
δούλας, Θεολόγης Μέκρας, Πανα
γιώτης Σουλιώτης, Δημήτριος Σου- 
ξές, Γεράσιμος Κυριακάτος, Αστέ- 
ριος Περιβουλιώτης, Τίτος Θεο- 
δωράκης, Κων/νος Ηλιόπουλος, 
Βασίλειος Βασιλόπουλος, Γεώρ
γιος Καλαϊτζής, Σταύρος Μπαζά- 
κος, Κων/νος Χαμχούγιας, Βασί
λειος Δημητρίου, Εμμανουήλ Φρου- 
δαράκης, Μάρκος Γιαννόπουλος, 
Γεώργιος Σκούρας, Παναγιώτης Α
ντωνίου, Νικόλαος Βερναδάκης, 
Ιωάννης Εξάρχου, Μιλτιάδης Ζα- 
φείρης, Χαράλαμπος Παπαδόπου- 
λος, Ν ικόλαος Β ερβεσ ός, Αρ- 
γύριος Φωτόπουλος, Δημήτριος 
Χατζηευφραιμίδης, Θεόδω ρος 
Μπακάλης.

Μ ε το  από 1 2 -7 -9 5  Π ροεδρι
κό Διάταγμα που δημοσιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 1 54  Γ V I 8 -7 -9 5 ,  
πρήχθησαν στο βαθμό του  Υ- 
παστυνόμου Α '( οι κατω τέρ ω  
Υπαστυνόμοι Β' Ν Α . 6 4 9 /7 0 :

Ιωάννης Τζαβέλας, Θεόδωρος 
Αρβάλης, Λάζαρος Παπαχρήστου, 
Γεώργιος Κονδύλης, Βασίλειος 
Μακρής, Παύλος Καρίνος, Νικό
λαος Μητρετώδης, Λεωνίδας Δη- 
μητριάδης, Αναστάσιος Βέργαδος, 
Νικόλαος Ζήσης, Γεράσιμος Σπα- 
τιώτης, Φώτιος Γκάγκαλης, Νικό
λαος Σπέγγος, Αναστάσιος Τασιό- 
πουλος, Παναγιώτης Τσακίρης, 
Κων/νος Σουσώνης, Δημήτριος Α
λεξόπουλος, Γεώργιος Χατζής, 
Ιωάννης Κουμουνδούρος, Λάζα
ρος Παπακωστάκης, Κυπαρίσσης 
Μ π οτα ΐτης, Δ ημήτρ ιος Τσια- 
πραλής, Δ ημήτρ ιος Μ ωκάκος,

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γεράσι
μος Ραυτόπουλος, Θ εόδω ρο ς 
Σαλμάς, Δημήτριος Θεολογίτης, 
Γεώργιος Μαρτζούκος, Χαράλα
μπος Τριανταφυλλόπουλος, Πανα
γιώτης Ηλιόπουλος, Ευάγγελος 
Καραμπάς, Κων/νος Αρκούδας, 
Δημήτριος Ρεντίφης, Αντώνιος 
Χουρδάκης, Νικόλαος Παπαδόπου
λος, Δημήτριος Τσέλιος, Πλούταρ
χος Παπουτσής, Δημήτριος Μα
κρής, Βασ ίλειος Θ εολογ ίδης , 
Χρήστος Βέργος, Γεώργιος Τσιμε- 
ρίκας, Γεώ ργιος Γραμμένος, 
Κων/νος Χριστακόπουλος, Στέφα
νος Στεφανίδης, Δήμος Αποστο- 
λόπουλος, Ιωάννης Καπέλλος, 
Θεόδωρος Καντερές, Δημήτριος 
Γραββάνης, Βασιλική Τσίρκα, Αλέ
ξανδρος Γεωργιάδης, Βασίλειος 
Νικάκης, Ηλίας Κατσίφας, Ηλίας 
Γεωργάκης, Νικόλαος Ζαρέντης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
Μ ε το  από 2 2 -6 -9 5  Π ροεδρι

κό Διάταγμα που δημοσιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 137 Γ /2 8 -6 -9 5 :

α. προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α' και αποστρατεύθηκε για 
λόγους υγείας ο Αστυνόμος Β' Νι
κόλαος Πολύμερος, 

β. προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α ' και απ οσ τρατεύθηκε 
ύστερα από αίτησή του ο Αστυνό
μος Β' Κων/νος Αθανασίου, 

γ. προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α ' και απ οσ τρατεύθηκε 
ύστερα από αίτησή του ο Αστυνό
μος Β' Ν.Δ. 649/70 Αλέξανδρος 
Σπυριδάκης.

δ. αποστρατεύθηκε για λόγους 
υγείας ο Αστυνόμος Α' Ν.Δ. 649/70 
Ηλίας Κουρέτας.

Μ ε το από 2 9 -6 -9 5  Π ροεδρι
κό Διάταγμα που δημοσιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 1 44  T V 7 -7 -9 5 :  

α. Προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νομικού Υποδιευθυντού και απο
στρατεύθηκε, λόγω συμπληρώ- 
σεως 35ετίας, ο Αστυνόμος Α' Ν.Δ. 
649/70 Ηλίας Πουλακίδας.

β. προήχθησαν στο βαθμό του Α- 
στυν. Υποδιευθυντού και αποστρα- 
τεύθηκαν, ύσ τερα  από αίτησή 
τους, οι Αστυνόμοι Α' Δημήτριος 
Καψής και Αλέξανδρος Σαρρής.

Μ ε το  από 1 2 -7 -9 5  Π ροεδρι
κό Διάταγμα που δημοσιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 1 54  Γ /7 - 7 - 9 5 :  

α. προήχθη στο βαθμό του Τα
ξιάρχου και αποστρατεύθηκε, λό
γω συμπληρώσεως 35ετίας, ο Α
στυνομικός Διευθυντής Νικόλαος 
Θεοδωρόπουλος,

β. προήχθη στο βαθμό του Αστυ
νομικού Υποδιευθυντού και απο
στρατεύθηκε, λόγω συμπληρώ
σεως 35ετίας, ο Αστυνόμος Α' Ν.Δ. 
649/70 Γεώργιος Ντούμας.

Μ ε δ ιά φ ο ρ ες  απ οφάσεις του  
κ. Α ρχηγού τη ς  Ελληνικής Α
στυνομίας, απ οσ τρατεύθηκαν 
ύστερα από αίτησή τους με το 
βαθμό του  Ανθυπαστυνόμου, οι 
παρακάτω Αρχιφύλακες ΙΜ.Π.Σ.Ι: 
Κων/νος Γκότσης, Παντελής Καρα
βάνας, Ιωάννης Κατσούλης, Νικό- 
λαςο Κωνσταντόπουλος, Αθανά
σιος Λαζαρόπουλος, Δημήτριος 
Λοτζανιώτης, Ιωάννης Μιχαλόπου
λος, Παναγιώτης Μπίκας, Σπυρί
δων Μπουλούκης, Αστέριος Πρά- 
τσας και Θωμάς Σχοινάς.

Α Π Ο Ν Ο Μ Η  
Η Θ ΙΚ Ω Ν  Α Μ Ο ΙΒ Ω Ν  -

* Με την 2519/1/11γ από 10-7- 
95 Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. 
Τάξης, α π ο ν εμ ή θη κ ε  ε υ α ρ έ 
σ κεια  στο Διοικητή του  Τμήμα
το ς  Τροχα ίας Κ αβάλας Α σ τυ
νόμο Α ' Καλλίνικο Μ ω ϋσιάδη, 
"γιατί επ έδ ε ιξε  εξα ιρετικό  ζήλο 
και ενδιαφέρον και αντιμετώπισε 
με ιδιαίτερη ευαισθησία, πέρα από 
τα όρια του καλώς εννοουμένου 
καθήκοντος, το θέμα της οδικής α
σφάλειας των μαθητών κατά τη 
σχολική περίοδο 1994 - 1995, και 
στο λοιπό προσωπικό της ίδιας υ
πηρεσίας γιατί επ έδειξε αυξημένη 
δραστηριότητα και συνέβαλε στην 
υλοποίηση των διαταχθέντων μέ
τρων για την πρόληψη των τρο
χαίων ατυχημάτων".

* Με την 208768/7/1 β από 7-7- 
95 Απόφαση του κ. Γεν. Γραμματέα 
Δημ. Τάξης, απονεμήθηκε ε ύ φ η 
μη μνεία  και χορηγήθηκε υλική 
α μ ο ιβ ή  τ ρ ιά ν τ α  χ ιλ ιά δ ω ν  
δ ρ α χ μ ώ ν  σ το ν  Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α  
Σταύρο Ταρινίδη του  Τμήματος 
Τροχαίας Κ ηφισ ιάς, "γιατί ενώ 
εκτελούσε τροχονομικά καθήκο
ντα με υπηρεσιακό όχημα, αντιλη- 
φθείς ότι πολίτες κατεδίωκαν νεα
ρό άτομο φωνάζοντας “ληστής", 
κατήλθε του οχήματος και τέθηκε 
σε καταδίωξή του, επιδείξας δε ε 
ξαιρετική δραστηριότητα, θάρρος 
και αποφασιστικότητα, επέτυχε να 
τον συλλάβει και να τον αφοπλίσει, 
αφαιρώντας του κυνηγετική καρα- 
μπίνα με είκοσι δύο φυσίγγια και 
κατάσχοντας χρηματικό ποσό πε- 
ντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιά
δων δραχμώ ν, προϊόν τη ς  λη
στείας που είχε διαπράξει".

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 1 8  - Αύγουστος 1 9 9 5



Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες
• Με την 6006/2/1052β από 17- 

6-95 Απόφαση του κ. Γεν. Γραμμα
τέ α  Δημ. Τάξης, απονεμήθηκε 
ευ α ρ έσ κεια  στον Α ρχιφύλακα  
Α ν τώ ν ιο  Α ν τω ν ό π ο υ λ ο  το υ  
Τ μ ή μ α το ς  Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τ ι
κών Πατρώ ν "διότι εργασθείς με 
ζήλο, επιμονή και μεθοδικότητα, ε- 
πέδειξε εξαιρετική δραστηριότη
τα και επέτυχε τη σύλληψη ενός α
τόμου, μετά από καταδίωξη σε 
βραχώδη και απρόσιτη περιοχή ό
που καλλιεργούσε επτακόσια δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης και εξα 
κρίβωσε τα στοιχεία ταυτότητας 
του συνεργάτη του, που διέφυγε 
τη σύλληψη".

* Με την 227935/7/1 α από 19-6- 
95 Απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμή- 
Θ η κε ε υ α ρ έ σ κ ε ια  σ τ ο ν  Α
σ τυ φ ύ λ α κ α  Π έτρ ο  Π ράνταλο  
τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ
τικής, "γιατί ύστερα από κατάλλη
λη αξιοποίηση πληροφορίας που 
του παρασχέθηκε, όσον αφορά τη 
διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, 
δόθηκε η δυνατότητα στην αρμό
δια υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών 
ουσιών, να προβεί στη σύλληψη σε 
περιοχή της Κυψέλης Αθηνών ε 
νός αλλοδαπού, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν πέντε κιλό ακατέργαστης κάν
ναβης, χρηματικό ποσό έ ξ ι εκα
τομμυρίων δραχμών προερχόμενο 
από εμπορία ναρκωτικών και ένα 
αυτόματο όπλο με γεμιστήρα δώ
δεκα φυσιγγίων".

Α Ν Α Δ ΙΑ Ρ Θ Ρ Ω Σ Η  
ΑΣΤΥΝ. ΤΜ Η Μ ΑΤΩ Ν  

Γ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Με το  260/95 Προεδρικό Διάταγ

μα αηοφασίστηκε η αναδιάρθρω
ση των Αστυνομικών Τμημάτων 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Αττικής, ως εξής:

Αρθρο 1
Τα Ασ τυνομικά Τμήματα τω ν 

Δ ιευθύνσ εω ν Ασ τυνομίας τη ς  
Γ.Α.Δ.Α. του άρθρου 17 του Π.Δ. 
95/1987 ασκούν εντός της εδα
φικής δικαιοδοσίας τους και τις 
αρμοδιότητες των ομώνυμων Τμη
μάτων Ασφάλειας του άρθρου 18 
του Π.Δ. 95/1987, τα οποία καταρ- 
γούνται.

Αρθρο 2
Τα Αστυνομικά Τμήματα του άρ

θρου 1 του παρόντος υπάγονται 
δ ιο ικητικά  σ τις κατά τόπ ους 
Διευθύνσεις Αστυνομίας και διαρ
θρώνονται εσωτερικά στα ακό

λουθα Γραφεία: Γραμματείας, Α
στυνόμευσης και Α σφ άλειας.

Το Γραφείο Γραμματείας είναι 
αρμόδιο για το  χειρισμό θεμάτων 
προσωπικού, τη διαχείριση του 
χρηματικού και υλικού, την ε ξα 
σφάλιση της γραμματειακής εξυ 
πηρέτησης και της εσω τερικής 
λειτουργίας του Τμήματος, την 
τήρηση του αρχείου και τη διεκπε
ραίωση αιτημάτων πολιτών διοικη
τικής φύσεως. Επίσης, το Γραφείο 
αυτό χειρίζεται και τα θέματα δια
χείρισης χρηματικού και υλικού 
της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης 
με την οποία συστεγάζεται.

Το Γραφείο Αστυνόμευσης ασκεί 
τις αρμοδιότητες της αστυνομίας 
γενικής αστυνόμευσης και πολι
τικής κινητοποίησης, όπως ορίζο
νται από τις διατάξεις των παρ. 2 
και 3 το υ  άρθρου 77 του  Π.Δ. 
582/1984 και της παρ. 2 του άρ
θρου 6 του ΠΔ. 454/1988. Το ίδιο 
Γραφείο φροντίζει και για την το 
ποθέτηση σκοπών σε πιθανούς 
στόχους εγκληματικών ενεργειών.

Το Γραφείο Ασφάλειας ασκεί τις 
αρμοδιότητες της αστυνομίας δη
μόσιας και κρατικής ασφάλειας, ό
πως ορίζονται από τις διατάξεις 
της παρ. 3 και 6 του άρθρου 18 του 
ΠΔ. 95/1987 καθώς και της παρ. 1 
του άρθρου 6 του ΠΔ. 454/1988. Ε
πιπλέον, το  Γραφείο Ασφαλείας, 
ύστερα από διαταγή του Διοικητή 
του Τμήματος, ενεργεί προανάκρι
ση και για τη διερεύνηση εγκλημά
των ή συμβάντων, τα οποία λόγω 
της βαρύτητας, του τρόπου, των 
μέσων και των ειδικών συνθηκών 
τέλεσής τους, συγκινούν ιδιάιτερα 
την κοινή γνώμη ή είναι δυνατό να 
επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθη
μα ασφάλειας των πολιτών ή απαι
τούν εξειδικευμένη ή παρατετα- 
μένη ενέργεια προς αποκάλυψη 
των δραστών και συλλογή των α
παραίτητων στοιχείων για την πα
ραπομπή των υποθέσεων στη δι
καιοσύνη.

Αρθρο 1 2
Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας 

που προβλέπονται από το άρθρο 
13 του ΠΔ. 95/1987 μετονομάζο
νται σε Αστυνομικές Υποδιευθύν
σεις και εξακολουθούν να διέπο- 
νται ως προς την τοπική τους αρ
μοδιότητα, την οργάνωση και τη 
λειτουργία τους από τις διατάξεις 
του προαναφερομένου άρθρου.

Οι Διευθυντές των ανωτέρω Υ
ποδιευθύνσεων εποπτεύουν, συ
ντονίζουν και ελέγχουν τη δράση

όλων των Αστυνομικών Τμημάτων 
της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα 
με τις οδηγίες και διαταγές των 
Διευθυντών των καθ' ύλη αρμο
δίων Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ., συ
ντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας 
των Διοικητών των Αστυνομικών 
Τμημάτων και γνωματεύουν επ' αυ
τών που συντάσσσουν οι προανα- 
φερόμενοι Διοικητές.

Επί πλέον, ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Υποδιεύθυνσης Καλλι
θέας ασκεί τις αρμοδιότητες της 
προηγουμένης παραγράφου και 
επί του Πρότυπου Αστυνομικού 
Τμήματος Καλλιθέας, χωρίς να α
παιτείται για τη σύνταξη της εκθέ- 
σεως ικανότητας του Διοικητού 
του ανωτέρω Τμήματος, πληροφο
ριακό σημείωμα του Διευθυντού 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε περίπτωση σοβαρών υποθέ
σεων τάξης ή ασφάλειας ή κατό
πιν σχετικής διαταγής, οι Διευθυ
ντές των Αστυν. Υπο δ/νσεων ανα
λαμβάνουν οι ίδιοι τη διεύθυνση 
των αστυνομικών ενεργειών, συμ- 
μορφούμενοι με τις  οδηγίες και 
διαταγές του καθ' ύλη αρμοδίου 
Διευθυντού Αστυνομίας ή Ασφα
λείας.

Αρθρο 13
Από την έναρξη ισχύος του πα

ρ ό ντο ς  Δ ια τά γμα τος  καταρ- 
γούνται οι Υποδιευθύνσεις Ασφα
λείας, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ
θρου 14 του ΠΔ. 95/1987....

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ  
ΣΤΟ Ν ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Με διαταγή του Αρχηγού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου Μανόλη Χουρδάκη, ρυθμίζο
νται οι λεπτομέρειες για τη συμμε
τοχή της Ελληνικής Αστυνομίας 
στον αντιπυρικό αγώνα 1995.

Στη διαταγή αυτή, αναφέρεται 
μ ε τα ξύ  άλλων, ό τι κατά τον 
ευρύτερο σχεδίασμά των συναρ- 
μοδίων φορέων, προς αντιμετώπι
ση των πυρκαϊών δασών, αγροτι
κών περιοχών και περιοχών αγρο- 
τοκτηνοτροφ ικώ ν εκμ ετα λλεύ 
σεων, είναι δυνατή η λήψη του μέ
τρου του προληπτικού αποκλει
σμού των δρόμων που διέρχονται 
μέσα από δάση επικινδύνων περιο
χών, όταν οι συνθήκες το επιβάλ
λουν. Τη λήψη του μέτρου αυτού, 
θα α π οφ ασ ίζει το  Υπουργείο 
Γεωργίας δια του Κέντρου Επι
χειρήσεων του Συντονιστικού Διϋ- 
πουργικού Οργάνου.

Για την παρατήρηση και αν απαι
τη θ εί τον διακριτικό έλεγχο του 
προσωπικού και των οχημάτων, 
που κινούνται στις δασικές περιο
χές, θα πραγματοποιούνται μικτές 
εποχούμενες περίπολοι σε 24ωρη 
βάση, με 8 ώρες αλλαγές. Ο καθο
ρισμός του δρομολογίου και ο συ
ντονισμός των περιπόλων θα γίνε
ται από τους κατά τόπους Δασάρ
χες και σε συνεργασία με τους ε 
μπλεκόμενους φορείς.

Κάθε περίπολος αποτελείται από:
* Ενα υπάλληλο της Δασικής Υπη

ρεσίας από το  τοπικό Δασαρχείο.
* Ενα αστυνομικό, ο οποίος θα 

διατίθεται από τις κατά τόπους Α
στυνομικές Αρχές, καθημερινά και 
μόνο, κατά το 8ωρο 14.00' - 22.00'.

* Ενα υπαξιωματικό και ένα οδη
γό από τις κατά τόπους μονάδες 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

* Ανάλογο στρατιωτικό όχημα.
Η διάθεση των αστυνομικών στις 

μικτές περιπόλους, έχει αρχίσει 
από 1 -7-1995 και θα διαρκέσει μέ
χρι 30-9-1995 και ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες.

Ε θελ ο ν τικά  η ρ ο σ φ έρ θ η κ α ν  
όλοι οι δόκιμοι Α σ τυ φ ύ λ α κ ες  
τ η ς  Σ χ ο λ ή ς  Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν  
σ τη ν  Α μ υ γ δ α λ έ ζ α , να ε κ τ ε -  
λ ο ύν  π ερ ιπ ο λ ίες  ανό ζ ε ύ γ η  
σ τις  π αρ υφ ές της Π άρνηθας, 
εν ισ χύο ντα ς το  έρ γο  του  Δα
σ α ρ χ ε ίο υ  τη ς  Π ά ρ ν η θα ς και 
σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τ α ς  στην κο ινω 
νική προσπάθεια για την πρό
ληψ η πυρκαγιών.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφ ύλακας Α ντώ νιος 

Κούλης του Α.Σ. Αγίας Ευφημίας 
Κεφαλληνίας Ιτηλ. 0674 - 61.204), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔΑ.

* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Παπα- 
βασιλείου του Α.Σ. Πολυχνίτου Λέ
σβου Ιτηλ. 0252 - 41.222), επιθυμεί 
να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑΔΑ.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ
t  Υπαστυνόμος Β' Κωνσταν

τίνος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε 
το 1956 στις Τριανταφυλλιές Βι- 
σαλτίας Σερρών. Απεβίωσε στις 
10-6-1995.

Επιμέλεια:
Α νθ/μ ο ς Κων. Καραγιάννης
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Γ εγονότα  
και

Συμβάντα

< Τ 2

Π ΛΑ ΣΤΕ Ι ΑΔΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΜ Ο ΝΗΣ

Από άνδρες του Τμήματος Οικο
νομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής σε συνεργασία 
με το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών ε 
ξαρθρώθηκε σπείρα η οποία προ
σπάθησε να πετύχει την έκδοση α
δειών παραμονής σε αλλοδαπούς 
με τη χρήση πλαστών δικαιολογη- 
τικών. Τα μέλη της σπείρας προ
σπάθησαν να διοχετεύσουν τις ά
δειες σε αλλοδαπούς προερχόμε
νους από τη Σοβιετική Ενωση τους 
οποίους εμφάνιζε ως ομογενείς.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: 
Παυλίδης Παναγιώτης του Αναστα
σίου και της Μαρίας γεν. το 1957 
στη Ρωσία, οδηγός αυτοκινήτου 
και Υπασπιστίδης Νικόλαος του 
Σπυρίδωνα και της Ελένης, γεν. το 
1950 στη Ρωσία, κατηγορούμενοι 
για "πλαστογραφία με χρήση, δω
ροδοκία και υφαρπαγή ψευδούς 
βεβαιώσεως".

Οι ανωτέρω συλληφθέντες απο
τελο ύ ν  το υ ς  εγ κ εφ ά λ ο υ ς  τη ς  
σπείρας οι οποίοι για να πετύχουν 
το σκοπό τους πλησίασαν υπάλλη
λο του Τμήματος Αλλοδαπών Αθη
νών για να τους εκδόσει έναντι α
μοιβής ή να μεσολαβήσει για την 
έκδοση αδειών παραμονής φ έρ
νοντας τους σε επαφή με τον αρ
μόδιο για την έκδοση των αδειών 
παραμονής υπάλληλο.

Το συμβάν αναφέρθηκε αμέσως 
ιεραρχικά και για να επιτευχθεί η 
εξάρθρωση της σπείρας και η επ' 
αυτοφώρω σύλληψη των δραστών 
οι υπάλληλοι προσποιήθηκαν ότι 
δέχονται την πρόταση των συλλη- 
φθέντων.

Οι συλληφθέντες προσκόμισαν

πλαστά δικαιολογητικά δεκατριών 
ατόμων τα οποία εμφάνιζαν ως ο
μογενείς και ζήτησαν την έκδοση 
ισάριθμων αδειών παραμονής αντί 
του ποσού των 150.000 δραχμών.

Και οι δύο σ υ λ η φ θ έν τες  ο
δηγήθηκαν με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία στον 
Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών.

"ECSTASY" ΚΑΙ "SPEED" 
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Μ ετά από πολυήμερη παρακο
λούθηση άνδρες του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνο
μικής Δ/νσης Λάρισας, κατόρθω
σαν να συλλάβουν τον Μπαμπα- 
γιούρη Θωμά του Θεοδώρου δια- 
κηνιτού μεγάλων ποσοτήτων ναρ
κω τικών "ecstasy" και "speed". 
Στην κατοχή του Μπαμπαγιούρη 
βρέθηκαν:

α) 354 ψυχότροπα ναρκωτικά δι
σκία "ecstasy", β) ποσότητα 125, 
200 γραμμαρίων ναρκω τικού 
"speed", γ) ποσότητα 3.800 γραμ
μαρίων "ecstasy" σε μορφή σκό
νης, 61 δύο πακέτα που περιείχαν 
"speed" βάρους 2.200 γραμμα
ρίων, ε) 15 γραμμάρια ινδικής κάν
ναβης σε "φούντα", στ) ένα μαχαί
ρι, ένα στιλέτο, δύο ξύλινα ρόπαλα, 
μία ζυγαριά ακρίβειας και χρηματι
κό ποσόν 575.000 και 105 γερμα
νικών μάρκων που κατασχέθηκαν.

Η σημαντική αυτή επιτυχία της Α
στυνομίας σχολιάσθηκε ευμενώς 
από την κοινή γνώμη και τα τοπικά 
ΜΜΕ

Α ξίζει να σημειωθεί δε ότι το 
“Ecstasy" και "Speed", είναι από τα 
επικινδυνότερα χημικά ναρκωτικά 
και είναι πρωτόγνωρα στην ελλη
νική "αγορά".

ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Υστερα από τις συντονισμένες 

εν έρ γ ε ιες  ανδρών της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφαλείας Δράμας, συνελήφθη ε 
π' αυτοφώρω ο Νικολαίδης Ανα
στάσιος του Ιωσήφ, 54 ετών, κά
τοικος Κουδουνιών Δράμας, γεωρ
γός, την ώρα που πότιζε την φυ
τεία του που αποτελείτο από 197 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.

Η φυτεία βρισκόταν σε αγροτική 
περιοχή του χωριού Κουδούνια, 
πλησίον του ποταμού Αγγίτη. Η 
σύλληψη του δράστη ο οποίος 
προσπάθησε να διαφύγει τη σύλ
ληψη, έγινε μετά από περιπετειώ
δη και επίμονη καταδίωξη.

ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΙΛΑ ΧΑΣΙΣ
Σημαντικές ποσότητες ακατέρ

γαστης κάνναβης από την Αλβανία 
στη χώρα μας διακινούσε πολυ
μελής σπείρα που εξαρθρώθηκε 
από άνδρες της Δίωξης Ναρκωτι
κών της Δ/νσης Ασφάλειας Α τ
τικής. Η σπείρα αποτελείτο από 
τρεις Ελληνες και τρεις Αλβανούς 
εκ των οποίων συνελήφθησαν οι: 
Pasko Robert του Vasil, 26 ετών, 
Σέλιος Ηλίας του Ιωάννου, 19 ε 
τών, Σφακιανάκης Δημήτριας του 
Ορέστη, 23 ετών, Ξένος Γεώργιος 
του Ιωάννου, 23 ετώ ν και ένας 
ανήλικος. Στην κατοχή των παρα
πάνω βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δύο κινητά τηλέφωνα, μια ζυγαριά 
ακρίβειας, ένα πιστόλι με μια γεμι
στήρα και πέντε φυσίγγια και πο
σότητα ακατέργαστης κάνναβης 
βάρους δεκα τρ ιώ ν κιλών συ
σκευασμένη σε δεκατρία δέματα 
του ενός κιλού το καθένα. Οι άν
δρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ
κωτικών ύστερα από κατάλληλη ε 
πεξεργασία πληροφοριών εντόπι
σαν τα μέλη της σπείρας και τα έ 
θεσαν υπό παρακολούθηση. Σε συ
νάντηση που είχαν οι δράστες σε 
δασώδη έκταση της Ανω Βούλας ο 
Ξένος έφυγε επιβαίνοντας σε δί- 
κυκλη μοτοσυκλέτα μαζί με τον 
ανήλικο που κρατούσε στα χέρια 
του ένα σακκίδιο το οποίο όπως α
ποδείχθηκε μετά τη σύλληψή τους 
περιείχε δέκα κιλά ακατέργαστης 
κάνναβης. Στο σπίτι του ανήλικου ο 
οποίος κατά τη σύλληψή του έφ ε 
ρε μαζί του ένα πιστόλι Browning 
9mm με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια, 
βρέθηκαν ακόμη 2.850 γραμμάρια 
ακατέργαστηςκάνναβης. Οπως 
προέκυψε από την προανάκριση ο

Σέλιος και ο Σφακιανάκης είχαν 
πουλήσει κατά το  διάστημα του 
τελευταίου εξαμήνου 15 κιλά ακα
τέργαστης κάνναβης που αγόρα
ζαν από τον Pasko Robert.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ
Α. Συνελήφθησαν από άνδρες 

του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής οι:

I I  Μ παϊράμης Σ τέφ α νο ς  του 
Κων/νου και της Ευθυμίας γεν. το 
1963 στον κολινδρό Πιερίας, 21 Κα- 
ρατζιάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα 
και της Αικατερίνης, γεν. το 1958 
στα Κρινόφυτα Καλαβρύτων και 31 
Μπέλος Ορέστης του Κων/νου και 
της Ελλης, γεν. το  1966 στο Τεπε- 
λένι Β. Ηπείρου, γιατί σε έρευνα 
που διενεργήθηκε στο φανοποιείο 
ιδιοκτησίας του Μπαϊράμη βρέθη
κε και κατασχέθηκε μια ακέραιη 
μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, συ
σκευασμένη κατάλληλα και επιμε- 
λώς κρυμμένη, έτοιμη για εμπορία.

Την επιτύμβια στήλη κατείχαν α
πό κοινού και οι τρεις προαναφε- 
ρόμενοι και διαπραγματεύονταν 
προς πώληση αντί μεγάλου χρημα
τικού ποσού. Κατά την εξέτα σ η  
της στήλης από αρμόδιο αρχαιο
λόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου πιστοποιήθηκε ότι πρό
κειται για επιτύμβια στήλη χρονο
λογούμενη στη Ρωμαϊκή εποχή με
γάλης αρχαιολογικής στορικής 
και εμπορικής αξίας.

Οι συλληφθέντες κατά την ε ξ έ 
τασή τους ήταν εντελώς αρνητικοί 
όσον αφορά την προέλευσή της.

Β. Από άνδρες του Τμπματος Αρ- 
χαιοκαπηλείας της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής εξαρθρώθηκε σπεί
ρα αρχαιοκαπήλων η οποία διενερ
γούσε εκ τετα μ ένη  εμπορία αρ
χαίων αντικειμένων προερχομέ- 
νων από παράνομες ανασκαφές σ' 
όλη την Ελλάδα με επίκεντρο δρά
σης την Αθήνα. Τη σπείρα αποτε
λούσαν ΟΙ:

I I  Τριανταφύλλου Ιωάννης του 
Γεωργίου και της Αννας, γεν. το 
1938 στη Ν. Ιωνία Αττικής, 2) Σαβό- 
κα Τζιουτζέηε του Αντόνιο και της 
Μαρίας γεν. το 1921 στη Σικελία, 3) 
Σαλτογιάννης Νικόλαος του Βησ
σαρίωνα και της Φωτεινής γε. το 
1935 στον Αστακό Αιτωλοακαρνα
νίας και 41 Μπάστα Μαρία του 
Γεωργίου και της Ελένης γεν. το 
1949 στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Υπηρεσίας οι α-
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νωτέρω είχαν συστήσει σπείρα. Υ
σ τερ α  από έ ρ ε υ ν ε ς  και ανα
ζητήσεις που έγιναν προέκυψε ότι 
ο 1 ος και η 4η διατηρούν μπαρ με 
την επωνυμία "Lefouer" στον Αγιο 
Δημήτριο Αττικής το οποίο είχε τ ε 
θεί υπό διακριτική παρακολούθηση

Κατά τη διάρκεια της παρακο
λούθησης έγινε αντιληπτός οΤρια- 
νταφύλλου να μεταβαίνει με το αυ
τοκίνητο της Μπάστα στο αερο
δρόμιο αφού προηγουμένως μαζί 
με τον Σαλτογιόννη είχαν τοπο
θετήσει στο πορτ - μπαγκαζ δύο 
μεγά λους σόκκους. Τον Τρια- 
νταφύλλου συνοδέυσε στο χώρο 
αποσκευών της αεροπορικής εται
ρίας Lufthansa, ο Σαβόκας.

Σε έρευνα που έγινε επι τόπου α
νακαλύφθηκε ότι οι σόκκοι περιεί
χαν κατάλληλα συσκευασμένα: 59 
πήλινα, 44 χάλκινα, 2 μολύβδινα αρ
χαιολογικό αντικείμενα, 1 χρυσό 
ζεύγος ενωτίων και ένα αγαλμότιο 
νέου. Επί πλέον, σε έρευνα που 
διενεργήθηκε στο μπαρ "Lefouer" 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 91 
πήλινα, 4 σιδερένια, πέντε χάλκινα 
αρχαιολογικό αντικείμενα και 120 
αρχαία νομίσματα. Σε κατ' οίκον έ 
ρευνα που έγ ινε στο σπίτι του 
Τριανταφύλλου στη Φιλοθέη βρέ
θηκαν 2 χάλκινα και ένα πήλινο αρ
χαιολογικής αξίας αντικείμενα και 
23 αρχαία νομίσματα.

Ολα τα αντικείμενα που βρέθη
καν εξετάσθηκαν από αρμόδιους 
αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιο
λογικού Μουσείου, του Χριστιανι
κού και Βυζαντινού Μουσείου Αθη
νών και του Νομισματικού Μου
σείου οι οποίοι αποφόνθηκαν ότι 
όλα είναι αρχαία, μερικό από αυτό 
σπάνια και μοναδικά, η δε αρχαιο
λογική και εμπορική τους αξία ανυ
πολόγιστη.

Οι συλληφθέντες μαζί με τη σχη- 
ματισθείσα δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών.

ΕΙΣΑΓΟΜ ΕΝΟΣ... ΚΛΕΦΤΗΣ
Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 

ποδ/νσης Ασφάλειας Ηρακλείου 
Κρήτης ο Thomai Costa του Aristidi 
και της Anna γεν. το 1973 στο Τε- 
πελένι της Αλβανίας, άεργος και 
προσωρινός κάτοικος Ηρακλείου, 
ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα 
στη χώρα μας και εστερείτο ταξι
διωτικών εγγράφων.

Κατά την προανάκριση προέκυ
ψε ότι ο παραπάνω είχε διαπράξει

πλήθος κλοπών και διαρρήξεων.
Συγκεκριμένα, είχε σπάσει και α- 

φαιρέσει αντικείμενα και χρήματα 
από δεκατρία αυτοκίνητα εκ των 
οποίων τα δέκα ΤΑΞΙ. Ο δράστης 
μαζί με τη σχετική δικογραφία ο
δηγήθηκε στον ε ισ α γγελέα  
Πλημ/κων Ηρακλείου.

"ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ"
Αιφνιδιαστική έρευνα κατόπιν ει- 

σαγγελικής παραγγελίας πραγμα
τοπ ο ιήθηκε από ά νδρες του  
Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Δ/νσης Ασφάλειας Α τ
τικής στην επί της οδού Β. Γεωρ
γίου Β' (Αλιμος) αποθήκη της εται
ρίας "ΠΡΟΜΟΔΑ Α.Ε.Β.Ε." προς α
νεύρεση και κατάσχεση ενδυμά
των που φέρουν την πλαστή ένδει
ξη "UNIFORM".

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 2.659 παντελόνια 
και 403 μπλουζόκια με την προανα- 
φερόμενη πλαστή ένδειξη, συνο
λικής αξίας 30.000.000 δραχμών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑ
Σημαντικό πλήγμα εδόθη από 

τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτι
κών της Δ/νσης Ασφάλειας Α τ
τικής με την ανακάλυψη και εξάρ
θρωση π ολυμελούς δ ιεθ νο ύ ς  
σπείρας που διακινούσε σημαντι
κές ποσότητες ηρωίνης από την 
Τουρκία στη χώρα μας και ιδιαίτε
ρα στην περιοχή της Αθήνας.

Τη σπείρα αποτελούσαν δύο 
Τούρκοι, τέσσερις Ελληνες και μια 
Λατινοαμερικόνα εκ των οποίων 
συνελήφθησαν οι: αΙ Αλεμδόρ Με- 
μέτ του Εμίν γεν. το 1960 στο Σι
δηρό Εβρου, βΙ Μπαϊρακτάρ Αλί 
του Μουμίν γεν. το 1969 στο Μ ε
γάλο Δέρειο Εβρου, γΙ Αλέζο Καλ- 
ντερόν του Ραμόν γεν. το  1962 
στον Αγ. Δομήνικο, δ] Δασσύρας Α
ντώνιος του Μάρκου γεν. το 1965 
στην Αθήνα και εΙ Χαραλάμπης Θε
μιστοκλής του Γεωργίου γεν. το 
1956 στην Πάτρα.

Επίσης κατηγορούντα ι και οι 
Τούρκοι υπήκοοι: Anag Ahmet του 
Μ εμέτ κάτοικος Κων/πολης και ο 
Anag Nourredin, επίσης κάτοικος 
Κων/πολης.

Στην κατοχή των παραπάνω βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν ηρωίνη 
2.110 γραμμαρίων, συσκευασμένη 
σε διάφορες ποσότητες, χρηματι
κό ποσό 4.740.000 δραχμών, μια 
ζυγαριά ακρίβειας και ένα κινητό

τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες με 
αρχηγό τον Αλεμδόρ, γνωστό ως 
"Μεμέτ" ή "Δημήτρη" δρούσαν ορ
γανωμένα και διακίνησαν το  τελευ
ταίο πεντάμηνο προ της σύλληψής 
τους, σημαντικές ποσότητες η
ρωίνης στη χώρα μας.

Την ηρωίνη προμηθεύοταν οι Α- 
λεμδάρ και Μπαϊρακτάρ από τους 
εξαδέλφους Anag, στην παρέβρια 
περιοχή του Σουφλίου μέσω άλ
λων συνεργατών τους και στη συ
νέχεια τη μετέφεραν για διάθεση. 
Κύριοι αγοραστές ήταν οι Δασ
σύρας και Χαραλάμπης ενώ η Αλέ
ζο καλντερόν που εργαζόταν κατά 
καιρούς σε διάφορα μπαρ εχρησι- 
μοποιείτο σαν "βαποράκι".

Στην κατοχή τω ν τεσ σάρω ν 
πρώτων συλληφθέντων βρέθηκαν 
οι ποσότητες ηρωίνης και τα χρη
ματικά ποσά που προαναφέρθη- 
καν. Η σύλληψη του Χαραλάμπη, 
γνωστού στην "πιάτσα" ως "Θέμη" 
έγινε ύστερα από ένταλμα του Α
νακριτή επειδή είχε παρέλθει το 
αυτόφωρο. Ο Χαραλάμπης είναι ι
δ ιοκτήτης δύο νυχτερ ινώ ν κέ
ντρων (Disco) που βρίσκονται στη 
Λ. Καβάλας (Περιστέρι) και στη 
πλατεία Γλυφάδας αντίστοιχα. Το 
τελευταίο μάλιστα στην περιοχή 
Γλυφάδας απέκτησε πριν από ένα 
χρόνο αντί μεγάλου χρηματικού 
ποσού η προέλευση του οποίου ε- 
κτιμάται ότι προέρχεται από τη 
διακίνηση ναρκωτικών.

ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ
Σ υνελήφ θη από ά νδρες του  

Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ο Κα- 
ραχάλιος Αλέξιος του Γεωργίου 
και της Στυλιανής γεν. το  1938, 
στην Πλατανίτσα Ηλείας κατηγο
ρούμενος για εκβίαση. Ειδικότερα 
ο ανωτέρω συνελήφθη αφού είχε 
παραλάβει από τον Τζάτζαλο Φώ
τιο του Κων/νου και της Σεβαστής 
το ποσόν του 1.000.000 δραχμών, 
χρήματα τα οποία είχαν προση
μειωθεί και τα οποία αποτελούσαν 
προϊόν εκβιόσεως. Οι εκβιάσεις γί
νονταν ως εξής:

Αγνωστος τηλεφωνούσε στον 
παθόντα και παρουσιαζόμενος ότι 
ανήκει στην ΕΚΑΜ τον απειλούσε 
ότι αν δε δώσει χρήματα στον Κα- 
ραχάλιο θα συλληφθεί από την Α
στυνομία, διότι τα όπλα που είχε α
γοράσει απ' αυτόν (δηλαδή τον Κα- 
ραχάλιο) ήταν πολεμικό ενώ αυτός 
τα είχε δώσει σαν κυνηγετικά. Με

την ίδια αιτιολογία και σε χρονικό 
διάστημα δέκα οκτώ μηνών περί
που ο παθών κατέβαλε στον κατη
γορούμενο συνολικά το ποσό των 
14.800.000 δραχμών τμηματικά. Τα 
χρήματα του ένός εκατομμυρίου 
δραχμών βρέθηκαν μετά από σω
ματική έρευνα που του έκαναν πα
ρόντος ηροανακριτικοί υπάλληλοι, 
κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν 
στον παθόντα νόμιμο δικαιούχο.

ΑΝΕΥ ΧΡΗΣΤΩ Ν  ΗΘΩ Ν
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής και οδηγήθηκαν με 
τη σχετική δικογραφία στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κων οι:

α) Κορσούνοβα Λούντα του Νικο- 
λάι και της Ν αντέζντας γεν. το 
1963 στη Ρωσία κάτοικος Πειραιά 
και β) Σίσκιν Μπόρις του Ανατόλ και 
της Ελένης γεν. το 1960 στη Ρωσία 
επίσης κάτοικος Πειραιά.

Η Κορσούνοβα κατηγορείται για 
παραβάσεις του νόμου "Περί της 
ε ξ  αφροδισίων νόσων προστασίας 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" 
και του νόμου "περί αλλοδαπών" 
και ο Σίσκιν για Μαστρωπεία και 
εκμετάλευση πόρνης.

Ειδικότερα, μέσω του υπ' αριθμ. 
094518527 κινητού τηλεφώ νου 
που διαφημιζόταν στις εφημερί
δες ως ακολούθως: Όνειρο. Αν το 
δοκιμάσετε δε θα το  ξεχά σ ετε 
ποτέ. Προσφέρουμε το καλύτερο. 
Φανταστικό. Τέλειο μασάζ. Ολο το 
24ωρο στο χώρο σας. Ο Σισκίν έ 
κλεινε τα ραντεβού.

Αστυνομικός από το Τμήμα Ηθών 
τηλεφώνησε στον ανωτέρω αριθ
μό και ζήτησε μια κοπέλα για ε 
λεύθερ η  ερω τική  σχέση. Του- 
ζητήθηκε να μετα βεί σε κάποιο 
ξενοδοχείο και από κει να τηλε
φωνήσει ξανά. Συμφώνησε στο 
χρ ημα τικό  ποσόν τω ν  20.000 
δραχμών και αφού πήγε στο ξενο
δοχείο "Πατήσια" έκλεισε ένα δω
μάτιο, τηλεφώνησε πάλι και ανέμε
νε στο χωλ όπου παρουσιάσθηκαν 
μαζί η Κορσούνοβα και ο Σίσκιν 
που τη συνόδευε.Στη συνέχεια ο 
Αστυνομικός παρέλαβε την Κορ
σούνοβα, ανέβηκε στο δωμάτιο 
και της έδωσε το συμφωνηθέν πο
σόν για τα περαιτέρω μέχρι τη 
στιγμή που συνελήφθησαν και οι 
δύο κατηγορούμενοι. □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς Κ ω ν /τίνο ς  Κούρος
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Η Σμύρνη καίγεται *
Η Μικρασιατική καταστροφή, 

το καλοκαίρι του 1 9 2 2 ,  
σημειώνει το τέλος μιας περιόδου 
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Οι αγώνες για την απελευθέρωση  

και για την ενοποίηση του Ελληνισμού, 
που άρχισαν με την ελληνική επανάσταση του 1 8 2 1 ,  

είχαν διαρκέσει ήδη έναν αιώνα.
Και ενώ η Ελλάδα είχε πια φ τάσ ει σχεδόν 
στην ολοκλήρωση τω ν εθνικώ ν της πόθων, 

ο πολιτικός διχασμός τω ν Ελλήνων 
προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή  

που υπέστη ο Ελληνισμός,
ύστερα από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.

Στη γειτονιά μας, στη Σμύρνη, στο Φραγκομαχαλά, κατοικούσανε 
πολλοί ξένοι υπήκοοι, αυτοί όλοι θυμούμαι υψώσανε σημαίες, καθένας 
την υπηκοότητά του γι'ασφάλεια. Με το παρδαλό αυτό σημαιοστολισμό 
κι εμείς οι Ρωμιοί πιστεύαμε πως ο δρόμος είχε κάποια ασφάλεια, δε 
θα κάνουνε λεηλασίες οι Τούρκοι. Μάλιστα οι ξένοι όλοι αυτοί ήτανε 
φιλότουρκοι. Ο πατέρας έκοβε καμιά βόλτα έξω  να ιδεί τι γίνεται κι 
έλεγε πως οι Τούρκοι θα ξεσπάσουνε πάλι στους Αρμένηδες.

Δε θυμούμαι βέβαια ημερομηνίες αλλά μια μέρα θυμούμαι ακούσαμε 
πως καίγεται η "Αρμένιό”, η αρμένικη γειτονιό. Πήγαμε στο δώμα και 
είδαμε πολύ μαύρο καπνό. Την ίδια μέρα έφ ερε μαζί του στο σπίτι μια 
κοπέλλα, δεν ήτανε άνθρωπος αυτή πια, δεν είχε πνοή απ'την τρομάρα, 
ήτανε υπηρέτρια σε αρμένικο σπίτι, γλύτωσε μέσα σ'ένα υπόγειο, ύστε
ρα δεν είχε πού να πάει, ο πατέρας την ήβρε σ' ένα κατώφλι ζαρωμένη, 
πού να ξέρει πως κι εμείς σε μια - δυο μέρες θα βγούμε στους δρό
μους.

Η φωτιά προχωρούσε, κανείς δεν την έσβηνε, βλέπαμε απ'το δώμα 
να πλησιάζει. Λοιπόν φοβηθήκαμε να μην αποκλειστούμε κι ετοιμα
στήκαμε. Μου φορέσανε πανωφόρι αν και δεν ήταν ζέστη, έκλαιγα, μου 
δώσανε να βαστώ στο χέρι και 2 κουβέρτες. Ο ένας μου αδερφός 
φορτώθηκε μια βαλίτσα καφέ με τ'ασημικό του σπιτιού, ο πατέρας μου 
τύλιξε σε πανιά έναν μεγάλο ασημένιο δίσκο. Τελευταία στιγμή θυμήθη
κα και τη γάτα μας, την αγαπούσα πολύ, τη φώναζα, τη φώναζα, έψαξα 
όλες τις κάμαρες μα δεν ήτανε πουθενά κι άφησα την πόρτα προς το 
δώμα μισοανοικτή για να βγει αν καεί το σπίτι. Στην κουζίνα είχαμε βά
λει το φαί για το μεσημέρι. Τ'αφήσαμε κι έβραζε, κλειδώσαμε το σπίτι 
σα να ήτανε να γυρίσουμε σε λίγη ώρα.

Οσα θυμούμαι ύστερα είναι μπερδεμένα. Θυμούμαι το πλήθος στην 
προκυμαία. Οσο προχωρά η φωτιά, τόσο πυκνώνει το πλήθος. Καθένας 
φορτωμένος όσα μπορούσε, ό,τι βρέθηκε μπροστά του. Θυμούμαι μια 
γυναίκα βαστούσε μια στοίβα πιάτα. Μία άλλη φορτώθηκε τη ραπτομη
χανή της. Μια γειτόνισσά μας είχε ανοίξει ένα καλάθι με τη σαστιμάδα 
της δεν πήρε ούτε ασημικό ούτε άλλο χρήσιμο παρά πέταξε μέσα 
βούρτσες διάφορες και μπογιές των παπουτσιών. Υστερα τους έκοβε 
η κούραση, ό,τι δεν μπορούσανε πια να το σηκώσουνε το πετούσανε 
χάμω, ή στη θάλασσα.

Εμείς ζαρώσαμε σε μιαν άκρια, κοντά στη θάλασσα δίπλα σε μια 
ζώνη όπου φυλάγανε ναύτες Αμερικάνοι για να βοηθήσουνε τους υπη
κόους τους. Μαζί μας είχαμε ψωμί και τυρί, κάτι φάγαμε. Τον μεγάλο 
μου αδερφό κάναμε θέση και τον ξαπλώσαμε χάμω, μόλις είχε περάσει 
τον τύφο πολύ βαριά, δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του.
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Εν τω μεταξύ η φωτιά στην προκυμαία, τα χτίρια καίγουνται τόνα 
μετά το άλλο, άμα διαλυθεί ο μαύρος καπνός φαίνουνται μόνο τοίχοι 
με τρύπες αντίς πόρτες και παράθυρα. Θυμούμαι καλά πως ένας Αμε- 
ρικάνος ναύτης πήγε κι έκανε πως χτυπά το κουδούνι της πόρτας σ'ένα 
καμένο σπίτι, δεν είχε πέσει η πόρτα του, αστείο του φάνηκε, λοιπόν 
αμέσως από τα ερείπια ξετρύπωσε μια γάτα, κάθισε μπρος στην πόρτα 
και περίμενε ν' ανοίξει, θα ήτανε του σπιτιού. Επειτα πήρανε φωτιά τα 
πετρέλαια σε κάτι αποθήκες, βλέπαμε τους τενεκέδες να τινάζουνται 
ψηλά και να σκάζουνε στον αέρα, η νύχτα έφεγγε.

Δύο νύχτες είχαμε μείνει σ'εκείνο το μέρος, έπειτα φύγαμε άμα 
φύγανε κι οι Αμερικάνοι, πήγαμε προς την Πούντα, καθίσαμε σ'ένα πε
ριβόλι αλλά ύστερα φύγαμε κι απο κεί. Σκεφτήκαμε πως ήταν φόβος 
από κει να μαζέψουν τους άντρες όπως κι έγινε. Προχωρήσαμε ως το 
σπίτι ενός ξαδέρφου του πατέρα, η συνοικία δεν είχε καεί και είχαμε 
μαζευτεί εκεί 40-50 άτομα. Ενας Τούρκος χασάπης άνοιξε το μαγαζί 
του ένα πρωί και ψωνίσαμε λίγο κρέας για βραστό, το βραστό και το 
ζουμί ήταν το αγαπημένο φαί του πατέρα μου, εμείς τα τρία παιδιά δεν 
τ ’αγαπούσαμε, όμως θα θυμούμαι πάντα στη ζωή μου πόσο νόστιμο 
μου φάνηκε εκείνο το φαί, ως τώρα τ'αγαπώ.

Στο σπίτι αυτό μείναμε 2-3 μέρες. Μια μέρα ήρθανε Τούρκοι για 
έρευνα, θέλανε να πάρουνε ένα νέο παιδί τάχα πως ήτανε Αρμένης, ο 
πατέρας προσπάθησε να τους πείσει πως δεν ήταν, τέλος φύγανε. Αυ
τός είχε γίνει πράσινος απ' το φόβο.

Στο μεταξύ φτάσανε καράβια ναυλωμένα του Ερυθρού Σταυρού αρ
χίσανε παίρνανε τον κόσμο. Τα δύο μου αδέρφια ήταν στο μπόι ψηλά 
και κινδυνεύανε να τους πάρουνε όμηρους. Ο πατέρας ξεκίνησε μαζί 
τους ένα πρωί και γύρισε μετά 2-3 ώρες μονάχος κατάφερε και τους 
έβαλε σε βαπόρι, αυτούς πρώτους - πρώτους. Ηξερε αγγλικά και να 
που του χρειαστήκανε τώρα, έσωσε τα δυό παιδιά του, παρακαλώντας 
τους σκοπούς στη δική τους γλώσσα. Με πολλές δυσκολίες τους πέ
ρασε.

Τώρα έπρεπε να περάσομε και μεις. Φύγαμε βιαστικά, είπε ο πατέ
ρας "προσοχή να μη χωριστούμε", ανεβήκαμε στη μακριά ξύλινη εξέδρα 
της Πούντας, φτάσαμε μπρος στο βαπόρι έτσι με το σπρώξιμο, καλά 
- καλά δεν πατούσανε τα πόδια μου καταγής και μπήκαμε. □

Ο κοινός λόγος, Αθήνα 1972

* Από το βιβλίο "Η Σμύρνη καίγεται" (1983), που εκδόθηκε από την 
Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας, με τη συνεργασία των εκ
δόσεων "Ερμής", για τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από τον τραγικό 
Σεπτέμβριο του 1922. Το βιβλίο περιείχε μια σειρά ανέκδοτων φωτο
γραφιών από την καταστροφή της Σμύρνης, συνοδευμένες από κείμενα 
που έδιναν νόησα στις εικόνες.
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ΕιΜηνες 
Αστυνομικοί 
στη Σμυρνιι

Στις 28.10.1918 σιγούσαν τα όπλα του Α' Πα
γκοσμίου Πολέμου και στις 5.11.1918 η Γερμα
νία συνθηκολογούσε άνευ όρων. Οι νικήτριες 
δυνάμεις της "Συνεννόησης" (Entente) συνε
δρίαζαν στο Παρίσι για να καθορίσουν τη νέα 
τάξη πραγμάτων, η οποία αφορούσε όχι μόνο 
τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες αλλά και τους 
συμμάχους τους (Τουρκία, Βουλγαρία, κ.λπ.). 
Στην Τουρκία μετά τη συνθηκολόγηση επικρα
τούσε αναταραχή. Το Οθωμανικό καθεστώς 
κατέρρεε και οι νεότουρκοι ετοιμάζονταν να ι
δρύσουν το εθνικό τουρκικό κρότος. Κάτω α
πό τις συνθήκες αυτές ο Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος εξασφάλισε την εντολή των Δυνάμεων να 
καταλάβει τη Σμύρνη. ΎπότωνΜεγάλωνΔυνά- 
μεων", τηλεγραφούσε στην κυβέρνηση από το 
Παρίσι, "απεφασίσθη η δι' ελληνικού στρατού  
κατάληψις της Σμύρνης και η δι' αυτού εξα- 
σφάλισις της τάξεως εν τη πόλει τούτη. Σπα- 
νίως καθ ' ύλην την μακράν ιστορίαν του εθνι
κού μας στρατού ανετέθη εις εν εκ των τμημά
των του αποστολή τιμητικωτέρα...",

Με τη συμμαχική εντολή όχι σαφώς προσ
διορισμένη αλλά με τη βάσιμη προσδοκία προ
σκύρωσης της περιοχής εκείνης της Ιωνίας 
στη χώρα μας αποβιβαζόταν στις 2.5.1919 
στη Σμύρνη η I Μεραρχία, ο Διοικητής της ο
ποίας ανακοίνωνε αυθημερόν τον περιορισμέ

νο ρόλο της. "Αι (τουρκικού πολιτικοί και θρη
σκευτικοίάρχαΓ, τόνιζε, "θα εξακολουθήσωσι 
λειτουργούσαι ως και μέχρι σήμερον, δύνα- 
νται ναεπικαλώνταιεις πάσαν στιγμήντην υπο- 
στήρηξιν του ελληνικού στρατού διά την εκτέ- 
λεσιν της υπηρεσίας των και διά τηνεξασφά- 
λισιντης τάξεως...". Την ελληνική αποβίβαση α
κολούθησαν σοβαρό αιματηρό επεισόδια από 
μέρους Τούρκων ατόκτων, τα οποία μεγαλο
ποίησε η ιταλική προπαγάνδα (οι Ιταλοί υπονό
μευσαν με κάθε τρόπο την ελληνική παρουσία 
στη Μ. Ασία). Εκμεταλλευόμενος όμως αυτό ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος απέσπασε από τις Δυ
νάμεις εντολής κατάληψη του μεγαλυτέρου 
σχεδόν μέρους του Βιλαετιού του Αϊδινίου.

Παράλληλα με τα ελληνικό στρατεύματα α- 
πεβιβόσθη στη Σμύρνη και δύναμη Χωροφυ
λακής σε τρ εις  φάσεις. Στις 2.5.1919 μικρή 
δύναμη Στρατονομίας της I Μεραρχίας, στις 
4.5.1919 το "Τόγμα Αποστολής" 1500 όνδρες) 
υπό τον Συνταγματάρχη Αλέξανδρο Χατζη- 
ιωόννουκαι στις 6.5.1919 υπό τον Αντισυνταγ- 
ματόρχη Νικηφόρο Νικηφορόκη . "Η δύναμις 
αυτή της Χωροφυλακής", έγραφε στο βιβλίου 
του ο Διευθυντής Τύπου της Ελληνικής Αρμο
στείας στη Σμύρνη Μ. Ρόδάς, παρελάσασα επί 
της προκυμαίας της Σμύρνης κατηυθύνθη και 
εστρατοπέδευσεν εις τον αυλόγυρον του Ο-

μηρείου Παρθεναγωγείου. Οι ευσταλείς Χω
ροφύλακες με τας καινουργείς ενδυμασίας 
των και τον τέλειον οπλισμόν των προκάλεσαν 
αρίστην εντύπωσιν ε ις  όλους τους πληθυ
σμούς της Σμύρνης και τους αντιπροσώπους 
των Δυνάμεων. Κυρίως η άφιξις της Χωροφυ
λακής ενεθάρρυνε και ενεθουσίασε τους κα
τοίκους, διότι εις το Σώμα τούτο έβλεπον τον 
φρουρόν της τάξεω ς και της ασφαλείας. Ε
κτός τούτου ο Σ τρατός μετά την άφιξιν της 
Χωροφυλακής ηδύνατο ακωλύτως να ασχο- 
ληθήμε τηνκατάληψιν των διαμερισμάτων του 
εσωτερικού, χωρίς να είναι αναγκασμένος να 
εκτελή αστυνομικά καθήκοντα εν Σμύρνη...

Στη Σμύρνη, όπως και σε όλα τα καταλαμβα
νόμενα μέρη, η Χωροφυλακή λειτουργούσε 
ως παράρτημα του Στρατού. Εδώ όμως ως 
προς τα αστυνομικό της καθήκοντα υπήγετο 
στον Ύπατο Αρμοστή Στεργιάδη, άνθρωπο 
του οποίου ο ρόλος στη Μ. Ασία αμφισβητεί
ται. Και από την εξάρτησή της αυτή ηροέκυ- 
ψαν μύρια όσα προβλήματα, σε βάρος του ε 
θνικού σκοπού.

Θεωρητικό η Τουρκική Αστυνομία και Χωρο
φυλακή παρέμειναν στη θέση τους, όπως πα- 
ρέμεινε στη θέση του και ο Βαλής Αϊδινίου. Η α
ποστολή των δυνάμεων Χωροφυλακής προσ
διορίσθηκε αρχικό με την ΕΠ 953 από 10.5. 
1919 διαταγή της Μεραρχίας, η οποία μεταξύ 
άλλων διαλάμβανε: "Ως πρώτονμέλλημα εις 
πάντα τόπονήχωρίον εσ τίη  εγκατάστασις και 
πλήρης λειτουργία των υπαρχουσών πολιτι
κών και θρησκευτικών αρχών, καθώς επίσης 
και η λειτουργία των δημοτικών και αστυνομι
κών αρχών και της Τουρκικής Χωροφυλακής. 
Εντούτοις θέλει εγκατασταθή, εντελώς ανε
ξαρτήτως της Τουρκικής Αστυνομίας και Χω
ροφυλακής, Ελληνική Υπηρεσία Δημοσίας Α
σφαλείας διά της παρά τοις αποσπάσμασιν υ- 
παρχούσης δυνάμεως Ελληνικής Χω ροφυ
λακής, ενισχυομένης και υπό Πεζικού ή και α- 
ντιστρόφως δ ί  αποσπασμάτων Πεζικού ενι- 
σχυομ ένω ν και δ ι' ανδρώ ν τη ς  Χω ροφ υ
λακής...".

Στα πλαίσια αυτά ο Χατζηιωόννου ίδρυσε 
την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας 
(αργότερα Σμύρνης), υπό την οποία λειτουρ-
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γούσε η Αστυνομική Διεύθυνση Σμύρνης με 
Διευθυντή το Νικηφοράκη. Ο Χατζηιωάννου ό
μως ήλθε σε σύγκρουση με τον Ύπατο Αρμο
στή και μετά τρίμηνο ζήτησε την ανάκλησή του 
στην Αθήνα. Στη θέση του απεστάλη ο Αντισυ- 
νταγματάρχης Κατσώνας, οποίος ακολούθη
σε το παράδειγμα του πρώτου. Τελικά Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής Σμύρνης και ταυ
τόχρονα Διευθυντής της ομώνυμης Αστυνο
μικής Διεύθυνσης έμεινε ο Νικηφοράκηςως το 
τέλος της εκστρατείας.

Ο ρόλος τη ς  Χω ροφυλακής στη Μ. Ασία

υπήρξε πολλαπλός. Λειτούργησε από την αρ
χή σαν αστυνομία, αφού οι δυνάμεις της Τουρ- 
κικής Αστυνομίας και ιδίως της Χωροφυλακής 
άρχισαν αμέσως να διαρρέουν και να ενώνο
νται με τα σώματα ατάκτων. Ίδρυσε μεταβατι
κά αποσπάσματα για τη καταδίωξη συμμοριών 
ληστών αλλά και ανταρτών, που λυμαίνονταν 
την ύπαιθρο χώρα και απειλούσαν πόλεις και 
χωριά, αλλά παράλληλα λειτούργησε και σαν 
Στρατονομία του Στρατού Κατοχής. Οι δυνά
μεις του  Σώ ματος που ακολουθούσαν το  
Στρατό ίδρυαν Υπηρεσίες με εν το λ ές  της

Στρατιάς. Μέχρι το τέλους του 1919η δύναμη 
Χωροφυλακής στη Μ. Ασία υπολογιζόταν σε 
3.500 άνδρες, λίγο πριν τη Συνθήκη των Σε
βρών σε 4.000 και περί το τέλος της εκστρα
τείας υπολογίζονταν σε 5.000 περίπου.

Με τη Συνθήκη των Σεβρών 128.7.1920), η ο
ποία ατυχώς δεν επικυρώθηκε από κανένα 
Κοινοβούλιο εκτός το Ελληνικό, δημιουργείτο 
ένα ιδιότυπο κράτος στη Σμύρνη και στην πε
ριοχή της (το μεγαλύτερο μέρος του βιλαετιού 
του Αϊδινίου) υπό Τουρκική επικυριαρχία αλλά 
Ελληνική Διοίκηση. Στο κρατίδιο αυτό μετά 5ε-
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τία 0α δ ιενεργείτο  δημοψήφισμα για την έ 
νωσή του ή μη με την Ελλάδα. Σε εκτέλεση της 
Συνθήκης των Σεβρών και με βάση το Νόμο 
2493 του 1920 κατελύθησαν οι Τουρκικές αρ
χές στην περιοχή, που προέβλεπε η Συνθήκη, 
και στις 30.7.1920 υπεγράφη με τον Αναπλη
ρωτή Βαλή Αϊδινίου πρωτόκολλο παράδοσης 
της πόλης και της περιοχής της.

Η Χωροφυλακή πλέον ανέλαβε και τυπικά 
την αστυνόμευση τόσο της "διοικουμένης" 
(περιοχής της Συνθήκης των Σεβρών! όσο και 
της "κατεχομένης" περιοχής. Την ημέρα υπο
γραφής της Συνθήκης τα ελληνικό στρατεύμα
τα κατείχαν το  μεγαλύτερο μέρος του Βιλαε
τιού του Αϊδινίου (δηλαδή τα Σαντζάκια Σμύρ
νης και Σαρουχόν και το βόρειο μέρος των Σα- 
ντζακίων Αϊδινίου και Ντενισλά Οι νότια του 
ποταμού Μαιάνδρου περιοχές κατέχονταν α
πό τους Ιταλούς! και είχαν προχωρήσει αρκετό 
προς τα ΒΑ. Στατικές Υπηρεσίες ίδρυσε κατά 
κύριο λόγο στη "διοικουμένη" περιοχή, ενώ 
στις άλλες περιοχές έδρασε με ανεξάρτητες 
μονάδες (Τάγμα και Σύνταγμα) και ως Στρατο
νομία. Αν και τα αρχεία είναι λιγοστό Ικατα- 
στράφηκαν στα Δεκεμβριανό) και πολλές Υπη
ρεσίες είχαν προσωρινό χαρακτήρα, έχει κα
ταγράφει το μεγαλύτερο μέρος των στατικών 
Υπηρεσιών. Παράλληλα ιδρύθηκε Σχολή Χωρο
φυλακής στη Σμύρνη, από την οποία εξήλθαν 
ως το τέλος της εκστρατείας περισσότεροι 
από 1.500 μικρασιάτες Έλληνες Χωροφύλα
κες.

Στην πόλη της Σμύρνης λειτουργούσε ως 
την αποχώρηση η Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυ
λακής Ιωνίας (Οδός Παράλληλος, όπισθεν Γαλ
λικού Προξενείου!. Υπ' αυτήν λειτουργούσαν η 
Αστυνομική Διεύθυνση Σμύρνης (στην ίδια 
διεύθυνση) και οι Διοικήσεις Χωροφυλακής 
Σμύρνης, Μαινεμένης, Περγάμου, Βαϊνδηρίου 
Ιόλες στο Σαντζόκιο Σμύρνης), Αδραμυτίου 
(Διοίκ. ΚαρασήΙ και Μαγνησίας (Σαντζόκιο Σα- 
ρουχάν) και υπ' αυτές οι Μοιραρχίες Αγροτική 
Σμύρνης, Βρυούλων (ή ΒουρλώνΙ, Σεβδίκιοϊ, 
Μαινεμένης, Περγάμου και Βαϊνδηρίου Ιόλες 
στο Σαντζόκιο Σμύρνης), Σωκίων (ο. Αϊδινίου), 
Προύσσης (βιλαέτιο Προύσσης), Μπαλή Κισέρ 
(Διοίκ. ΚαρασήΙ, Αδραμυτίου, Μαγνησίας και Α- 
ξαρίου Ιο. Σαρουχόν). Επίσης λειτούργησαν Υ- 
πομοιραρχίες στις κωμοπόλεις Καραμπουρ- 
νού, Κορδελιό, Καραντίνα, Ερυθραία Ιχερσόν- 
νησο Τσεσμέ), Μπουρνόβα, Βρυούλα, Π. Φώ- 
καια, Νυμφαίο, Βουτζός, Δικελή, Αλή Αγά, Π. Έ
φ εσ ος, Θείρα, Οδεμήσιο, Κινίκ, Κ έλες  και 
Τούρμηαλη (ο. Σμύρνης), Μαγνησία, Σόμα και 
Κασαμπό Ιο. ΣαρουχόνΙ, Ν τεμερτζίκ  (ο. Αϊδι- 
νίου), Κυδωνίες, Κεμέριο, Κλισέ Κιόϊ, Αχμέτ 
Αλή και Σεβρή Χισόρ σε άλλες περιοχές.

Χωρογραφικά η Σμύρνη είχε χωρισθεί σε 3

Αστυνομική Επιθεώρηση

Αστυνομικό Διαμερίσματα (ΑΔΙ. Στο 1 ο ΑΔ (κέ
ντρο της πόλης) υπάγονταν τα Αστυνομικό 
Τμήματα 1 ο Φασουλό Ιπλ. Φασουλό), 2ο Ευρω
παϊκής οδού (Ευρωπαϊκή οδός 69, Μαλτέζικα), 
3ο Ελληνικού Νοσοκομείου (οδός Κουλούκι, 
Φασουλό), 4ο Αρμένιός ΙΜεχπαρέ 4, Αρμένιό), 
5ο ΙΟσμανιέ 14, Σερβετόδικα), 6ο (Μέλες 32, 
Ευαγγελίστρια ή Τσάι) και 7ο (Αγίου Βουκόλου 
2331. Στο 2ο ΑΔ (δυτικό άκρο της πόλης) υπά
γονταν τα Αστυνομικά Τμήματα 8 ο Τελωνείου 
(Χρηματιστηρίου 31,9ο Διοικητηρίου (Παρα
λιακή οδός, Τελωνείο), 10ο Αγ. Ιωάν. Θεολόγου 
(Οδός Ισκεντέρ, Αλεξάνδρου), 11 ο Φυλακών 
(Διοικητηρίου 61,12ο (Οδός Γ ιαπιτζόγλου), 13ο 
Ντολαπλή ΙΜηιριντζή Γιουσέκ 201 και 14ο Κα-

ρατός (Αλή Ραφαάτ Τζαμί 181). Τ έλος στο 3 ο 
ΑΔ (ΝΑ τμήμα της πόλης) υπάγονταν τα Αστυ
νομικό Τμήματα 15ο Ομηρείου Παρθεναγω
γείου ΙΜεσουδιέ 181,16ο Μπέλλα ΒίσταςΙΜε- 
σουδιέ 18), 17ο Πούντας (Μπουρνόβα 991,18ο 
Αγίας Αικατερίνης (Κιουζέλ 201,19ο Χατζη- 
φρόγκουΙομώνυμη οδός), 20ό Αγίου Τρύφωνα 
(Ασαϊ 96, Μορτάκια) και 21 ο (Αγίου Κωνσταντί
νου 9). Εκτός όμως από την πόλη της Σμύρνης 
Αστυνομικά Τμήματα ιδρύθηκαν και σε άλλες 
πόλεις (Προύσσα, Αξάριο, Αϊδίνιο, κ.ά.Ι με πε
ριορισμένη όμως διάρκεια.

Παράλληλα με τις στατικές Υπηρεσίες δρα
στηριοποιήθηκαν πλησίον του Στρατεύματος 
δύο ακόμη ανεξάρτητες μονάδες του Σώμα
τος. Το Ανεξάρτητο Τάγμα και το Ανεξάρτητο 
Σύνταγμα Χωροφυλακής (ΑΣΧ) δύναμης 3 Ταγ
μάτων, που επανδρώθηκαν κυρίως από Χω
ροφύλακες νεοεξελθόντες των Σχολών Αθη
νών και Σμύρνης. Το πρώτο εγκαταστάθηκε 
στην Προύσσα και μετονομάσθηκε σε Μοι
ραρχία Προύσσας, ενώ το δεύτερο εντάχθηκε 
οργανικά στην Ανωτάτη Γενική Στρατιωτική 
Διοίκηση (ΑΓΣΔ). Από το καλοκαίρι του 1921 η 
Στρατιά διαιρέθηκε σε δύο Συγκροτήματα, 
στο Βόρειο και το Νότιο. Η ενδιάμεση ζώνη εί
χε τεθ ε ί υπό την ευθύνη της ΑΓΣΔ, η οποία απο
τελείτο  από τις ΣΔ Σμύρνης, Οδεμησίου, Μα-
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γνήσιας, Φιλαδέλφειας Πανόρμου και Σιμάβ. Α
ποστολή της ΑΓΣΔ ήταν η τήρηση της μετω 
πικής γραμμής επί του ποταμού Μαιάνδρου α
πό το  ΣΣ Ορτάντσας μέχρι τις εκβολές του 
Καϋστρου, η εσωτερική ασφάλεια της υπαί
θρου χώρας, η φρούρηση των γραμμών συ
γκοινωνιών και η δίωξη των τουρκικών συμμο
ριών. Το ΑΣΧ ανάλογα με τις ανάγκες είχε εκά- 
στοτε και διαφορετική εξάρτηση. Στις 12.10. 
1921 υπάγονταν: (α) 7 Λόχοι των I και II Ταγμά
των στη ΣΔ Σμύρνης (φρουρές στόχωνΙ, Ιβ) 4 
Λόχοι του III Τάγματος στη ΣΔ Οδεμησίου, Ιγ) 3 
Λόχοι του II Τάγματος στη ΣΔ Μαγνησίας, (δ) η 
Διοίκηση και το  I Τάγμα του ΑΣΧ στη διάθεση 
της ΑΓΣΔ, στην οποία λειτουργούσε Διεύθυνση 
Χωροφυλακής.

Το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος στη Μ. 
Ασία υπήρξε τεράστιο και καίριας εθνικής ση
μασίας. Οι Δυνάμεις έπρεπε να πεισθούν με 
κάθε κόστος, και σε πείσμα των διεθνών δολο
πλοκιών, ότι η Ελλάδα μπορούσε να επιβάλλει 
την τάξη  στην περιοχή και να εξασφαλίσει 
συνθήκες ισονομίας. Για το σκοπό αυτό τόσο 
οι στατικές Υπηρεσίες όσο και τα Μεταβατικά 
Αποσπάσματα αγωνίσθηκαν νύχτα και μέρα. Τα 
Αποσπάσματα των Μοιράρχων Επιτροπάκη και 
Αποστόλου, του Ανθυπασπιστή Χομπίτη κ.ά. 
κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για 
την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας στην 
περιοχή τους. Οι νεκροί πολυάριθμοι. Από τους 
5.000 άνδρες του Σώματος που υπηρετούσαν 
στη Μ. Ασία 1.185 περίπου έπεσαν νεκροί ή 
υπήρξαν αγνοούμενοι, ενώ πολλοί δοκίμασαν 
το μαρτύριο της τουρκικής αιχμαλωσίας. Φό
ρος αίματος ιδιαίτερα υψηλός!

Τέλος μετά την κατάρρευση του Μετώπου 
ο ιά ν δ ρ ε ς  τη ς  Χ ω ρ οφ υλα κής έπ ρεπ ε να 
καλύψουν την οπισθοχώρηση του στρατεύμα
τος και να εξασφαλίσουν τον άμαχο πληθυσμό 
από την τουρκική θηριωδία.

Η δράση της Χωροφυλακής μαζί με το στρά
τευμα και το περιορισμένο αρχειακό υλικό δεν 
επέτρεψαν μέχρι σήμερα μια σωστή αποτίμη
ση του έργου του Σώματος στη μεγαλύτερη α- 
λυτρωτική προσπάθεια του Έθνους. □
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ρώ ον Χωροφυλακής, Εν Χανίοις Κρήτης 1927.
5. Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Ο δηγός Ελλάδος. Μ ε 

ταπολεμική περίοδος, Αθήναι 1920, οσ. 6 - 22.

Επιμέλεια: Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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το
Μ ας κά νει το  νταή

Υποκρίνεται τον παλληκαρά, τον ανδρείο. Νταήδες ονομάζονταν μέ
χρι τις αρχές του ΙΘ αιώνα οι γενίτσαροι της Σερβίας, οι οποίοι ήσαν 
πλέον ατίθασοι του γενιτσαρικού σώματος. Εναντίον τους ξεσηκώθηκαν 
οι Ιέρβοι το 1804 υπό τον Καραγιώργη και τους κυνήγησαν από το Βε
λιγράδι [Εγκ. Πυρσού].

Φ ω ς π ερ ισ σ ό τερ ο ν  φ ω ς
Η φράση ελέγχθη από τον Γκαίτε λίγο πριν να πεθάνει. Κατ άλλους 

ειπώθηκε από αδυναμία του φιλόσοφου, γιατί θόλωσαν τα μάτια του 
από τον απερχόμενο θάνατο. Κατ' άλλους να χυθεί περισσότερο φως 
στην ανθρωπότητα, στο πνεύμα μας γενικό για να φωτιστεί και να δια
κρίνει την αλήθεια [Ν.Τσιφόρου, Ελληνική Μυθολογία].

Οποιος έ χ ε ι τη  μυ ίγα  μ υ ιγ ιά ζετα ι
Η παροιμία αυτή είναι παραλλαγή της παροιμίας “όποιος έχει τη μυί

γα σκιάζεται". Η ακέραια φράση είναι: “Ποιος έφαγε το μέλι; Οποιος 
έχει τη μυίγα στο σκιάδι".

Από την ακέραια φράση βγαίνει το περιστατικό του κλέφτη που έ 
φαγε το μέλι και προδόθηκε από τη μυίγα που κάθισε στο σκιάδι του 
ΙΓιόννης Βλαχογιόννης, Διηγήματα και Μελέτες].

Γεμ ά το ς  ω ς τα  μπούνια
Δηλαδή πλήρης. Τα μπούνια βρίσκονται στο χείλος του καταστρώ

ματος του πλοίου. “Καράβι φορτωμένο ως τα μπούνια", δηλαδή το επι
κίνδυνα φορτωμένο. Λέγεται κυρίως σε χρέη, π.χ. είμαι χρεωμένος ως 
τα μπούνια, Αλλά και σε φαγητό, π.χ. είμαι μέχρι τα μπούνια, δηλαδή 
έχω φάει τόσο πολύ που πάω να σκάσω.

Λ ο υκ ο ύλειο ν  γεύμ α
Δηλαδή γεύμα πλουσιώτατο. Ο Λούκουλος Λεύκιος Λικίνιος -Ρω

μαίος- πέρναγε ζωή με απολαύσεις. Επειδή ήταν πλουσιώτατος, έχτισε 
πολυτελείς επαύλεις στη Ρώμη και σε διάφορα μέρη της Ιταλίας και 
εκεί ζούσε με εξαιρετική πολυτέλεια και με σκανδαλώδη φιληδονία.

Π άρτον σ το  γάμο σου να σου πει και του  χρόνου
“Σχολαστικός εν γάμοις εστιαθείς είτα αναχωρών: Εύχομαι και του 

χρόνου”. Δηλαδή: Σχολαστικός αφού έφαγε σ' ένα γόμο, φεύγοντας εί
πε: Εύχομαι και του χρόνου ΙΦιλόγελως εκ των Ιεροκλέους και Γραμμα
τικού - Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών], Λέγεται για κάποιον 
που λέει ασυναρτησίες.

Επιασε και η Ελευσ ίνα σ τάρ ι
Περιπαιχτική παροιμία η οποία λέγεται όταν κάποιος πανάθλιος φου

καράς κερδίσει καμμιόν απροσδόκητη δραχμή [Μ,Καραγότσης, Βασίλης 
Λάσκος σελ. 19).

Γ ιατί
λέμε έτσι

Χ α ιρ έτα  μου τον πλάτανο
Από το δημοτικό τραγούδι της τάβλας [του τραπεζιού):
"Σαν πας πουλί μου στο Μωριό, σαν πας στην Αγία Λαύρα,
χαιρέτα μου τον πλάτανο κι αυτόν τον Κατσαντώνη.
Πεσ' του να κότση φρόνιμα, πολύ ταπεινωμένα.
Δεν είν ο περσινός καιρός κι ο περσινός ο χρόνος".

Β ρω μ άει μπαρούτι
Οταν κάποιος φοβάται κάποια ενέργεια ή πάει σε κάποια τοποθεσία. 

Η μεταφορά της φράσης από το πεδίο των μαχών όπου, όπως είναι 
φυσικό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και υπάρχει και η χαρακτηριστική μυ
ρωδιά του μπαρουτιού.

Ακουσον! Ακουσον!
Η φράση προήλθε από την αντίστοιχη αγγλική “HEAR, HEAR, HIM", η 

οποία ήταν σε χρήση στο αγγλικό κοινοβούλιο προς επιβολή της ησυ
χίας και κατά των απρεπών θορύβων, καθώς και για να ανακληθούν στην 
τάξη ή στο υπό συζήτηση θέμα τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Σήμερα χρησιμοποιούνται προς ένδειξη θαυμασμού και επιδοκιμα
σίας. Η φράση αναφέρεται επίσης εις Σαμουήλ Β' [Κεφ. Κ-16],

Σ τη  χάση και στη φ έ ζ η
Δηλαδή κατά αραιό χρονικά διαστήματα. Χάση λέγεται η βαθμιαία 

ελάττωση του φεγγαριού, φέξη η πρωτοεμφάνιση του μετά από την 
πανσέληνο.

Πέραν του φαινομένου της Σελήνης, υπάρχουν διάφορες εκδοχές 
για την προέλευση της φράσης.

Εκδοχή πρώτη: Στην αρχαία Αθήνα η ημέρα της νέας σελήνης ήταν 
και ημέρα αγοράς: “Θέλω να πάω να πουλήσω το γαϊδούρι μαζί με το 
σαμάρι, πρωτομηνιά είναι σήμερα" [Αριστοφάνης, Σφήκες],

Εκδοχή δεύτερη: Στην αρχαία Αθήνα οι τόκοι πληρώνονταν την τ ε 
λευταία ημέρα του μηνάς, την ημέρα που τελειώνει το παλιό και φαί
νεται το καινούργιο φεγγάρι: "Αν η Σελήνη δεν ξανάβγαινε πια, δεν θάχα 
να πληρώσω εγώ τους τόκους" [Αριστοφάνης, Νεφέλες).

Εκδοχή τρίτη: Ο Σάλωνας ήταν εισηγητής νόμου που όριζε για την 
κλήση δύο ημέρες την παλιά και την νέα Σελήνη, ώστε η κατάθεση να 
γίνεται την πρωτομηνιά" [Αριστοφάνης, Νεφέλες],

Κ εκλ ε ισ μ έν ω ν  τω ν  Θυρών
Για συζήτηση η οποία διεξάγεται εντελώς μυστικά. Σύμφωνα με το 

Σύνταγμα, οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες, εκτός αν 
η δημοσιότητά τους είναι επιβλαβής για τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια 
τάξη.

Κατ' εξουσιοδότηση αυτού όμως η Πολιτική Δικονομία παρέχει την 
ευχέρεια στο δικαστήριο να δικάσει σε παρόμοιες περιπτώσεις την υ
πόθεση "κεκλεισμένων των θυρών", απομακρύνοντας το ακροατήριο.^
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Κ < §  m V  I I  <0 Γ  ψ ®
Σοβαρός ο κίνδυνος για την υγεία, 

σημαντική η ωφέλεια 
από τη διακοπή

τη ς  Α σ τυνόμου Α ' (ΥΓ) Σ ταυρ ο ύλα ς Θ εο δ ο σ ίο υ , 
Καρδιολόγου

Αν και δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπος 
που να αγνοεί τους κινδύνους από το κάπνισμα, 

παρ’ όλα αυτά,
ο αριθμός τω ν καπνιστών στη χώρα μας 

εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, 
ανάλογος τω ν χωρών του τρίτου κόσμου.

Τύποι καπνιστώ ν
Σήμερα οι καπνιστές μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 κατηγορίες:
1) Ο τυπικός καπνιστής: είναι αυτός που καπνίζει κανονικά κατά 

τη διάρκεια της ημέρας και (συνοδεύειΙ ορισμένες δραστηριότητες, ό
πως μετά το πρόγευμα, στο τηλέφωνο, στην τηλεόραση, στη δουλειά. 
Πολλές δραστηριότητες του είναι τόσο στενό συνδεδεμένες με το κά
πνισμα ώστε αυτομάτως ανάβει τσιγάρο. Συνήθως καπνίζει πολλά, ε- 
ξαρτάται από τη νικοτίνη και ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

2) Ο αγχώδης καπνιστής: καπνίζει κυρίως σε δυσάρεστες κατα
στάσεις. Το άγχος φαίνεται να εξανεμίζεται προσωρινά μαζί με τον 
καπνό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξάρτηση από τη νικοτίνη, που 
όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα αλλά αντιθέτως δημιουργεί και άλλα.

3) Ο καπνιστής της διασκέδασης: καπνίζει για ευχαρίστηση. Α
νάβει το τσιγάρο στον καφέ, όταν διαβάζει ένα βιβλίο, ακούει μουσική 
ή βρίσκεται με φίλους. Αυτός ο τύπος καπνίζει για τη γεύση, το άρωμα 
και τη "ζεστασιά". Είναι δυνατόν να μην καπνίσει και δεν έχει εξάρτηση 
όπως οι άλλοι καπνιστές.

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

4 ) Ο επ ιδειζίας καπνιστής: τα τσιγάρα και ο αναπτήρας είναι α
ντικείμενα με τα οποία αρέσκεται να παίζει. Συνήθως ανάβει τσιγάρο 
για να δειζει πιο ώριμος παρουσία των άλλων, να πάρει μέρος στη 
συζήτηση ή να ξεπεράσει μια στενοχώρια. Καπνίζει ακανόνιστα, σπάνια 
και δεν εξαρτάται από την νικοτίνη.

Ανεξάρτητα όμως από τον τύπο που ανήκει ένας καπνιστής ο κίν
δυνος για την υγεία του είναι παρών. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες 
μάλιστα είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ο κίνδυνος αφ ορά όχι μόνο την 
πιθανότητα εκδήλω σης σ τεφ α ν ια ία ς  νόσου αλλά και αγγεια 
κών εγκεφ αλικώ ν επ εισοδίω ν, α ιφνιδίου θανάτου, αγγειοπά- 
θειας στα κάτω  άκρα και αορτικών ανευρισμάτω ν. Στις Η.ΠΑ., 
κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι 230.000 άτομα πεθαίνουν από το κάπνι
σμα.

Οι καπνιστές σήμερα πιστεύεται ότι έχουν 70% αυξημένο τον κίν
δυνο εκδήλωσης θανατηφόρου στεφανιαίου επεισοδίου, έναντι των μη 
καπνιστών καθώς και αιφνίδιου θανάτου.

Αλλά και οι ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου και 
εξακολουθούν να καπνίζουν, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνι
σης νέου εμφράγματος αλλά και αυξημένου θανάτου αν υποβληθούν 
σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.

Το κάπνισμα εξάλλου μειώνει την ωφέλεια που έχει ο ασθενής από 
ορισμένα φάρμακα όπως η ατενολόλη, η νιφεδιπίνη κ.λπ.

Ο κίνδυνος σχετίζεται με τον αριθμό των τσιγάρων που καταναλώνει 
ο καπνιστής. Σε μια μελέτη Βρετανών γιατρών βρέθηκε ότι ο αριθμός 
των θανάτων από στεφανιαία νόσο σε άνδρες ηλικίας μικρότερης των 
60 ετών ήταν 166 ανά 100.000 για τους μη καπνιστές, 278 ανά 100.000 
για όσους κάπνιζαν 1-14 τσιγάρα και 427 ανά 100.000 γι'αυτούς που 
καπνίζουν περισσότερα από 25 τσιγάρα ημερησίως.

Σε μια άλλη μελέτη με γυναίκες ο κίνδυνος ήταν 1,9 γι'αυτές που 
κάπνιζαν 1 -14 τσιγάρα, 4,3 γι'αυτές που κάπνιζαν 14-24 τσιγάρα και 5,4 
γι'αυτές που κάπνιζαν πάνω από 25 τσιγάρα.

Οι βλά β ες  που προκαλούνται ε ίν α ι σ ο β α ρ ές
Οι βλάβες αφορούν κυρίως το ενδοθήλιο του αγγείου (εσωτερικός 

χιτώνας! που παχύνεται και στενεύει.
Παράλληλα συσσώρευση αιμοπεταλλίων είναι δυνατόν να προκαλέ- 

σει απόφραξη του αγγείου. Τέτοιες βλάβες παρετηρήθησαν στις αρ
τηρίες του ομφάλιου λώρου εγκύων που κάπνιζαν.
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Σ η μαντική  η ω φ έ λ ε ια  από τη διακοπή
Η χρήση του καπνού μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις 

ΗΠΑ, από 42% το 1965 σε 25% το 1990. Αυτό συνοδεύθηκε και από 
μείωση της καρδιαγγειακής θνητότητος 2% κατ'έτος. Ο απόλυτος α
ριθμός των γυναικών που καπνίζουν είναι μικρότερος των ανδρών αλλά 
το ποσοστό μείωσης των καπνιστριών είναι μικρότερο!!

Ο κίνδυνος των καρδιαγγειακών επεισοδίων μειώνεται αμέσως μετά 
τη διακοπή του καπνίσματος και αυτό είναι ισχυρό κίνητρο για τη δια
κοπή του. Ο κίνδυνος σχετίζεται με τον αριθμό των τσιγάρων που κα
πνίζει κάποιος ημερησίως καθώς και με τη διάρκεια. Ενα χρόνο μετά 
τη διακοπή ο κίνδυνος μειώνεται 50% και σε μερικό χρόνια είναι ανά
λογος με αυτούς που δεν κάπνισαν ποτέ.

Στη μελέτη Μ R F IΤ  μετά από 10 χρόνια παρακολούθηση, οι όνδρες 
που σταμάτησαν να καπνίζουν τον πρώτο χρόνο της παρακολούθησης 
είχαν 37% μείωση της θνητότητος ως προς αυτούς που εξακολούθη
σαν να καπνίζουν. Οι μελέτες δείχνουν πέραν πόσης αμφιβολίας ότι η 
διακοπή του καπνίσματος έχει πολύ μεγάλη σημασία ακόμη και σ'αυτούς 
που έχουν ήδη παρουσιάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σε μια άλλη μελέτη, την CASS, μετά από 10 χρόνια παρακολούθηση 
στεφανιαίων ασθενών, η επιβίωση ήταν 80% σε αυτούς που κάπνιζαν 
και διέκοψαν και 69% σε αυτούς που συνέχισαν να καπνίζουν.

Τα συμπ τώ ματα  τη ς  διακοπής
Μετά από χρόνια χρήση, η αιφνίδια διακοπή της νικοτίνης είναι δυ

νατόν να προκαλέσει συμπτώματα όπως αδυναμία συγκέντρωσης, νευ
ρικότητα, κεφαλαλγία, κόπωση, διαταραχές ύπνου και αυξημένη όρεξη. 
Αυτό τα συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται τον πρώτο μήνα, όμως 
και μετά η επιθυμία για κάπνισμα χρειάζεται προσοχή.

Γ ια τί α υ ξά ν ε ι το  βάρος το υ  σ ώ μ α το ς;
Πολλοί αη'όσους διέκοψαν το κάπνισμα παραπονούνται ότι πάχυναν. 

Αυτό γίνεται διότι αλλάζει ο καταβολισμός μετά την απόσυρση της νι
κοτίνης. Συγχρόνως, η όρεξη και η γεύση βελτιώνονται και αρχίζει η 
κατανάλωση διαφόρων "υποκατάστατων" όπως σνόκς, σοκολότες κ.λπ. 
Συνήθως το βάρος αυξάνει 2-4 κιλό τους δύο πρώτους μήνες. Γι'αυτό 
χρειάζεται προσοχή στη διατροφή και αύξηση της σωματικής δραστη
ριότητας. Ομως, το όφελος από τη διακοπή του τσιγάρου είναι πολύ 
μεγαλύτερο από μια μικρή παροδική αύξηση του βάρους.

Πόσο γρήγορα εμ φ α ν ίζο ν τα ι οι α λλα γές;
Περίπου 20 λεπτό μετά το κάπνισμα και τη διακοπή του η αρτηριακή 

πίεση, οι σφυγμοί και η θερμοκρασία του αίματος επανέρχονται στα 
φυσιολογικό επίπεδα. Την ίδια μέρα, η συγκέντρωση του μονοξειδίου 
του άνθρακα στο αίμα πέφτει ενώ η συγκέντρωση του οξυγόνου αυ
ξάνεται. Σ ε λ ίγες μέρες επανέρχεται η γεύση και τα  αγγεία τω ν  
πνευμόνων χαλαρώνουν. Η κυκλοφορία  βελτιώ νετα ι σ ε  λίγους 
μήνες. Ο βήχας, η δύσπνοια και οι αναπ νευστικές λο ιμ ώ ξεις  
μειώνονται.

Ολα τα ανωτέρω δείχνουν πέραν πόσης αμφιβολίας τη σημαντική 
ωφέλεια από τη διακοπή του καπνίσματος. Δυστυχώς στη χώρα μας οι 
εκστρατείες πληροφόρησης για τους κινδύνους από το κάπνισμα και 
την αξία της διακοπής είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Η πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει τους φορείς αυτούς που σκοπό 
τους έχουν να μειώσουν όλους τους παράγοντες κινδύνου για εκδήλω
ση καρδιαγγειακών στον ελληνικό πληθυσμό ώστε να υπάρξει και στη 
χώρα μας μείωση του αριθμού των καρδιαγγειακών επεισοδίων. □
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του πνεύματος
και της τέχνης

επ ιφ α ν ή  Ελληνα* συνθέ- 
rKjs Ιάνης Ξενάκη* που ζει 

και εργάζεται στο Παρίσι παρου
σ ίασε π ρόσ φατα  σεο αρχα ίο  
θέατρο ckjs Επίδαυρου την "Ορέ- 
στεια" του Αισχύλου γεφυρώ νο- 
vtas την παλιά οπτική με τη σύγ
χρονη άποψη. Πρόκειται για μια 
μουσική καντάτα η οποία παρου- 
σιάσθηκε σκηνοθετημένη

νεεκα Πομακόπουλα εη* ο
ρ ε ιν ή  Ξάνθη* με εην κα

θοδήγηση εκ|5 καθηγήεριάχ εου* 
Δήμητρα* Καεάκη και σε άπται
στα ελληνικά έδωσαν δύο θεα- 
τρικέ5 παραστάσεΐ5 με εο έργο 
"Η γέφ υ ρ α  του Λουλέ Μπουρ- 
γκάζ" που έχει γράψει ο Ξανθιώ- 
της συγγραφέα! Στέφανοs Ιωαν- 
νίδη5. Το έργο αναφ έρετα ι σε 
μια Ελληνίδα μητέρα που φιλο
ξεν ε ί έναν άρρωστο Τούρκο σεο 
σπίει εκ|5 και εον γιαερεύει. Ο 
Τούρκο* xwpis να γνω ρίζει σκο- 
εώνει εο γι<5 εη* γυναίκαs που εον 
φιλοξένησε, θεάν β ρ εθ εί ο φο
νιάς η μηεέρα για δεύεερη φορά, 
xu p is  να το  γνω ρίζει, αν και ζη
τάει εκδίκηση για εο φόνο εου 
γιού εηϊ, προσεαεεύει εονΤούρκο 
φ ο ν ιά  του  π α ιδ ιού  εη5. 
Σ ύ μ φ ω να  με εην άποψ η εη* 
μαδήεριαs, Μαχμούε Ογλού Ναζ- 
μιγιέ, εο έργο "μας διδάσκει να 
ε ίμ α σ τε  όλοι φ ίλ ο ι" .  Η 
διευδύνερια εου Γυμνασίου Σμίν- 
θη* που ανήκουν τα παιδιά, Σε- 
βαστή Μπαρεζοπούλου υποσεη- 
ρ ίζει σχεεικά με εουί Πομάκου* 
όει:” είναι φιλήσυχοι, φ ιλειρηνι
κο ί, ερ γα ε ικο ί και θ έλο υ ν  εη 
συνύπαρξη." Βεβαίως υπήρξαν 
και κάποιεί φ ω νέ* αντιδραστι
κέ* οι onofos προέρχονταν από 
το χώρο των μουσουλμάνων, ο  
χότζαs εου χωριού για να απο- 
τρ έψ ε ι τα  παιδιά να συμμεεά- 
σχουν σεο θεατρικό έργο, τα α
φόρισε. Από τις αντιδράσεις και

τα  απειλές του χότζα πολύ μι
κρός αριθμός γονέω ν υπέκυψε 
και δεν άφησε τα παιδιά του να 
συμμετάσχουν. Τα περισσότερα 
πάντως όχι μόνο συμμετείχαν, 
αλλά κατέκριναν και το χότζα ό
ταν  τα ρώ τησαν, λ έγο ντα ς : 
"Ποιός τον ρωτάει αυτό; "

ύριε διευδυνεά, ήρθε η 
ώ ρα να  π ε ίτ ε  εην 

αλήδεια για εην Αφ ροδίτη  εη* 
Μήλου. Είναι ένα δευεεροκλασά- 
εο γλυπεικό έργο. Αρπάχεηκε α
πό εο σπίει εου από εο ελληνικό 
νησί Μήλοί. παρουσιάσεηκε σεο 
γαλλικό κοινό και σεον κόσμο ω$ 
ένα  αριστούργημ α του σπου
δαίου Πραξιεέλη, όεαν οι προκά- 
τοχοί σας γνώριζαν πολύ καλά ό
τι σεο βάθρο  του υπήρχε μια 
ύσεερη και λιγόεερο διακεκριμέ
νη υπογραφή. Το σπασμένο κομ- 
μάει εου βάθρου που είχε το ό
νομα ενός άσημου γλύπεη, εου Α- 
γίσ ανδρου, πολίεη  εη* Ανειο- 
χείας, χάθηκε έκεοεε στα υπό
γεια  εου Λούβρου. Η επιστολή  
αυτή  α π ευ θ ύ ν θ η κ ε  από εον 
"γνώ σεη εηδ τέχνη *" NiKoAas 
Γουόρνε Τζάκσ ον, ό π ω ί εον 
π ρ ο σ δ ιο ρ ίζε ι η "Ιν ε ιπ ένεενε" 
σεην οποία δημοσιεύθηκε, προς 
τον διευθυντή του Μουσείου του 
Λούβρου, με πρόθεση μάλλον να 
εον καεηγορήσει για απάεη. Σύμ
φ ω να , π ά νεω ί με εον Γιάννη 
Τζεδάκι, διευδυνεή εη* αρχαιο
λογική* υπηρεσία* εου υπουρ
γ ε ίο υ  Πολιεισμού, ε ίνα ι πολύ 
γνωστό  σεην επισεημονική κοι- 
νόεηεα  ncus η Α φ ρ ο δ ίεη  εη* 
Μ ήλου δ εν  ε ίνα ι από τα  αρι
σ τουργήματα της κλασ ική* ε
ποχή*.

αι Ελληνε* 9α συμμετέ
χουν στις έρευνες που 

πρόκειται να γίνουν από τον υπό 
κατασκευή επιταχυντή που θα ε

γκατασταθεί στις υπάρχουσες ε
γκαταστάσεις του  Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για Πυρηνικέ* Ερευ- 
νες (CERN). Ο νέος επιταχυντής 
πρω τονίω ν που θα αρχίσει να 
κατασκευάζεται το 1997 9α ανει- 
καεασεήσει εον ήδη υπάρχονεα 
επιεαχυνεή ηλεκερονίων - ποζι- 
ερονίων. Η δουλειά που θα κάνει 
ο νέος επιταχυντής είναι η έρευ
να τω ν  μυστικών εου Σύμπαντος 
και τω ν αρχών εη* δημιουργία*.

εν  είδαμε πολύ πράσινο 
και σχεδόν κανέναν με 

ποδήλαεο, γιαεί; Οι άνθρωποι ό
μως είναι καεαπληκεικοί, όμορ
φοι, ευγενικοί, και πολύ φιλόξε
νοι. Οσο για τη θάλασσά σας ε ί
ναι απ ίστευτα  όμορφη, τέτο ιο  
χρώμα ούτε στα καρε-ποσεάλ... 
Οι ρυθμ ο ί όμως ε ίν α ι  πολύ 
γρήγοροι. Εμείί πηγαίνουμε σεο 
σ χολείο  μας με το  ποδήλαεο, 
περνάμε μέσα από τα πάρκα, τα 
σχολεία  μα* είναι εεράσεια.,.Α- 
κόμη και εα κτίρια είναι καλύτε
ρα. τα δικά σας μοιάζουν με ερ
γοστάσια...γνώ σης, ε ίνα ι άχα
ρα... Αυεά και άλλα πολλά πα- 
ραεήρησαν οι ΐβχρονοι μαθηεέί 
από εο Γκόριχεν εη5 Ολλανδίας 
προσκελημένοι, στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών ανταλλαγών που 
διοργανώνει εδώ και οχεώ χρό
νια εο 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου 
που είχαν εην ευκαιρία να εαξι- 
δέψ ουν και να φ ιλο ξενη θ ο ύ ν  
σεη χώρα μας για μια βδομάδα.

1 os Πανευβοϊκός Μαθητι
κός Διαγωνισμός Ποίησης 

απ οτελεί γεγονός! Το διαγωνι
σμό διοργάνωσε εο μαθηεικό πε
ριοδ ικό  "Π ροσω π ική Ευθύνη" 
που εκδίδεεαι σεη Λίμνη Ευβοία* 
και παρά ε ΐί οργανωεικέ* δυσκο- 
λ ίες  δεκάδες  μαθηεέί απ' όλη 
εην Εύβοια έλαβαν μ έρ ο ί σεην 
ποιηεική αναμέερηση. Την κρι
τική  επιεροπή αποεέλεσαν οι: 
ποιηεέ* Γιώργο* Μαρκόπουλο*, 
Γιάννη* Παείληδ και Χάρη* Βλα- 
βιανός, ο συγγραφέας Δημήτρης 
Παπαχρήστος και ο μεταφραστής 
νεοελληνική* ποίησης και πανε- 
π ισ εημ ια κό* Φ ιλ ίπ  Σέραρνε. 
Σεην καεηγορία Γυμνασίου εο Ιο  
βραβείο  έλαβε ο "Αυτόχειρας" 
της Αννας Ευαγγελινού εου 5ου 
Γυμνασίου Χαλκίδα*. Το 2ο έλα
β ε  εο π οίημα  "Α δ ιέξοδο " εου 
Χρήσεου Τσανεέ του Γυμνασίου 
Γουβών και το  3ο δόθηκε από

κοινού σεο ποίημα "η Οψη εη* 
κοινωνία*" εου Mix. Παπαδόπου- 
λου εου Γυμνασίου Ισειαία* και εο 
ποίημα "Ανοιξη" εη5 κατερίνας Α
θ α ν α σ ίο υ  του  Γυμ νασίου  
Γούβω ν. Σεην κα εη γο ρ ία  Λυ
κείου πρώτη ήρθε η Σοφία Σι- 
νειλή εου Λυκείου Καρύστου με 
το ποίημα "Της Φύσης εα διδάγ
ματα", δεύτερος ο Κώστας Ρό- 
γκας του Λυκείου Ψαχνών με το 
ποίημα "Για τη Μακεδονία" και 
τρίτη η Μαρία Κουρέλη του Λυ
κείου Λίμνης με το ποίημα "Πρώ
τη Αγάπη".

θρασύεαεη και παράνο
μη δημοσίευση ανεκδό- 

εου κειμένου από εο νοσογράφο 
Ν. Σεαθούλη  και εου* υ
π ευθύνου* εου π εριοδικού all 
Nude, χ ω ρ ίς  εην  ά δ ε ια  του  
ποιητή, δεν αποτελεί μόνο κατά
φ ω ρη παραβίαση  εη* νομοθε
σίας περί πνευμαεική* ιδιοκεη- 
σίας, αλλά συνυπογράφει εην ε- 
π ιχειρούμενη αποσύνθεση εου 
κοινωνικού ισεού με εην πολιεική 
έμμεση* καλλιέργεια* ενό* κλί- 
μαεο* μηδενισμού, εο οποίο επι- 
ευγχάνεεαι εεχνηένεω* με εην α
νάμειξη αξιώ ν και σκουπιδιών. 
Ηεοι: Ερωεογραφ ίες - ζαρτιέρες 
- σημαίες και Ελύεη*! Εαν δεν 
δ ιακοπ εί αμέσως η παράνομη 
δημοσίευση και δεν  επανορθώ
σει η διεύθυνση εου περιοδικού, 
εο λόγο θα έχει η δικαιοσύνη. Η 
"οργισ μένη" επισεολή του νο
μπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύεη 
απ οεελεί ανείδραση προς ένα  
περιοδικό που προσπαθεί ίσως 
να  π ροβληθεί και να διαφημι- 
σθεί μέσω εηί ανειδικία* μέ ένα 
άεομο εου κύρους εου Ελύεη. Αι- 
εία εη ϊ ανειδικία* είναι όει σεο 
πρώεο εεύχο* εου προαναφερό- 
μενου περιοδικού δημοσιεύθηκε 
εο πρώεο μέρο* μια* ανέκδοτη* 
αυεοσυνένεευξη* εου Οδυσσέα 
Ελύεη γραμμένη π ριν  από 44 
χρόνια σεο Παρίσι.

Χ >  εην Πινακοθήκη Γκίκα που 
• 4 .  σεεγάζεεαι σεην οδό Κριε- 

ζώεου 3, παρουσιάσεηκαν πρό
σφατα σε λεύκωμα εκατό σχέδια 
του Χατζηκυριάκου Γκίκα που 
δούλευε για πολύ καιρό ο ίδιος 
ο ζωγράφος και που δεν πρόλα
βε ποεέ να εελειώσει. Το λεύκω 
μα ονομάζεεαι "Η αρχαία Ελλάδα 
εου Χαεζηκυριάκου Γκίκα και α
π ο τελ ε ί την  πρώτη εκδήλωση
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες
για τον καλλιτέχνη που γίνεται 
μετά rov θάνατό του. Το βασικό 
υλικό  του λευ κώ μ α ros αποτε
λούν ta  εκατό σχέδια, άγνωστα 
στο μεγαλύτερο μέρος τους, που 
αποδίδουν έργα της αρχαιοελλη
νικής τέχνης, αγάλματα, αγγεία, 
τοιχογραφίες ψηφιδωτά και νο
μίσματα. κάθε σχέδιο συνοδεύε
τα ι από τη  φ ω το γ ρ α φ ία  του  
π ρω τοτύπ ου ώ στε να γ ίν ε τα ι 
φανερός ο τρόπος με τον οποίο 
ο Γκίκας επεξεργάστηκε το υλικό 
που επ έλεξε και σχεδίασε σε μια 
περίοδο πενήντα συνολικά χρό
νω ν (1934 - 1984). Η ενότητα 
τω ν σχεδίων έγκειται στο ότι όλα 
έχουν ως πηγή έμπνευσης της 
ελληνική αρχαιότητα και τη μυ
θολογία.

ατάγεται από τον Πύργο, 
είναι αθεράπευτα ρομα

ντικός, σπούδασε νομική στην 
Αθήνα και επ έσ τρεψ ε αμέσως 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μί
λη σ ε γ ι ' α υ τό ν  επ α ιν ε τ ικ ά  ο 
Γιώργος Σεφέρης, είνα ι ολιγο- 
γράφος και όπως οι περισσότε
ροι θα αντιλήφθηκαν πρόκειται 
για τον ποιητή Γιώργη Παυλό- 
πουλο. Είναι εβδομήντα χρόνων 
αλλά και απόλυτα σεμνός στις εκ
δοτικές του εμφανίσεις. Εργα του 
τα :" Κατώγι", "Το σακΡ', "Τα αντι
κλείδια" και "Τριάντα τρ ία  χο ϊ
κού". Απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου για το αν η ποίη
ση ε ίν α ι π ο λ υ τέ λ ε ια  και ο 
ποιητής παρείσακτος είπ ε: "Οι 
συνειδητοί δημιουργοί δεν  νιώ
θουν καθόλου παρείσακτοι ούτε 
ότι βρίσκονται στην άκρη ούτε ό
τι δε χρειάζονται σ' ένα μικρό
ψυχο καιρό, όπως έλεγε ο Χέλ- 
ντερλιν. Αγρυπνοι απ' τη γωνιά 
τους πονάνε κάθε στιγμή γι' αυτά 
που συμβαίνουν και που τα δο
κιμάζουν στο ίδιο το πετσί τους. 
Δε μπορούν να σωπάσουν, ξέρο
ντας ότι τίποτα δε θα χαθεί από 
την ποίηση, την αληθινή ποίηση, 
όπως δε χάθηκε ο Ομηρος, ο Αι
σχύλος, ο Κ αβάφ ης. Αν δ εν  
υπήρχαν αυτές οι φωνές, και δεν 
ήταν δυνατόν να, μην υπάρξουν, 
ίσως οι άνθρωποι να μην ήξεραν 
από που έρχονται, ποιοί είναι 
και που πάνε. Ισως λέω  μεγάλα 
λόγια;"

Χ ημαντικότατο γεγονός για 
την επιστήμη της αρχαιο

λογίας και όχι μόνον, αποτελεί η

ανακάλυψη του τάφου του Ραμ- 
σή Β'. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν 
το 1988 και κράτησαν επτά χρό
νια. Οι εργασίες προχωρούσαν 
αργά και με πολλές δυσκολίες 
καθώς οι θάλαμοι ήταν γεμάτοι 
από υλικά που οι καταρρακτώ
δεις βροχές συσσώρευαν επ ί χι
λ ιετίες . Τα ουσιαστικά σημάδια 
της ανακάλυψης φάνηκαν τον 
φ ετινό  Φεβρουάριο όπου απο
δείχθηκε πέρα από κάθε αμφι
βολία ότι επρόκειτο για τον με
γαλύτερο και πιό περίτεχνο τά
φο της Κοιλάδας των Βασιλέων. 
Οι αιγυπτιολόγοι θεωρούν την α
νακάλυψ η ως μια από τις με
γαλύτερες του αιώνα μας γιατί 
ρ ίχνει νέο φω ς στην 66χρονη 
βασιλεία του μεγάλου Φαραώ. 
Επιγραφές που βρέθηκαν στον 
τάφο υποδεικνύουν ότι ένας από 
τους ενταφιασμένους είναι ο Α- 
μ εν χ ιρ χ ο ψ έφ , ο π ρω τότοκος 
γιός του Ραμσή. Τα ιερογλυφικά, 
τα κτερίσματα και οι πληροφο
ρίες από τα τμήματα ταριχευμέ- 
νω ν λειψ ά νω ν που βρέθηκαν  
ως τώρα στον τάφο, θα προσφέ
ρουν μεγάλο πλούτο πληροφο
ριών για την εποχή εκείνη. Η ο
μάδα του αμερικανού αρχαιολό
γου Κεντ Γουίκς θα ξαναρχίσει 
τις εργασίες στα μέσα του καλο
καιριού και θα δοθεί άμεση προ
τεραιότητα στον καθαρισμό των 
θαλάμων και τη συντήρηση των 
πολυτίμων ευρημάτων όπως ε ί
ναι οι γύψινοι τοίχοι με τα ιερο
γλυφικά και τα κτερίσματα. Μια 
άλλη εργασία που θα είναι επ ί
σης χρονοβόρα είναι η μελέτη 
των λειψάνων μέσω του DNA και 
η αποκρυπτογράφηση τω ν επι
γραφών.

ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για  Π υρηνικές  Ερευνες 

(CERN), είναι ένας διακυβερνητι
κός οργανισμός που ιδρύθηκε το 
1953 με σκοπό τη βασική έρευνα 
στο χώρο τω ν στοιχειωδών σω
ματιδίων. Σ' αυτό συμμετέχουν 
19 κράτη και ένας αριθμός από 
παρατηρητές. Διαθέτει προσωπι
κό 3.000 ατόμων και εξυπηρετεί 
6.000 χρήστες από 300 Πανεπι
στήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι 
περισσότεροι Ελληνες καθηγη
τές και ερευνητές στο χώρο της 
φυσικής υψηλών ενεργειώ ν έ
χουν συνεργσθεί στο CERN σε 
πλήθος πειραματικών και θεω 
ρητικών δραστηριοτήτων που α

παιτούν υψηλότατο επίπεδο τε
χνολογικής ή και θεωρητικής κα
τάρτισης. Η κοινότητα τω ν Ελ
λήνων φυσικών υψηλών ενερ
γειώ ν αριθμεί περίπου 110 ε
ρευνητές, 30 τεχνηκούς και 40 
μεταπτυχιακούς φ ο ιτη τές  που 
συμμετέχουν σε πολλά πειράμα
τα στο CERN. Οι Ελληνες κατα
λαμβάνουν 11 μόνιμες θέσεις σε 
διοικητικό, επιστημονικό και τε
χνικό επίπεδο, ενω πολλές δε
κάδες συμμετέχουν σε ερευνητι
κές ή τεχνικές συνεργασίες.

α αντικαταστήσει άραγε το 
CD-ROM, το βιβλίο; Ο γνω

στός Ιταλός καθηγητής της Ση
μειολογίας ουμπέρτο Εκο έχει ά
ποψη επί του θέματος την οποία 
υποστηρίζει με πάθος λόγω της 
ηθελημένης παρανόησης σχετι
κά με κάποιο ιταλικό κανάλι που 
αντέστρεψε τα λεγόμενό του με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ε
σφαλμένη εντύπωση. Εξ' αιτίας 
της ηθελημένης αυτής παρανόη
σης ο Εκο γράφοντας στο γνωστό 
περιοδικό "ΕςρΓεςςο", υποστηρί
ζει ότι: "Είναι γεγονός ότι εγώ  ε 
παναλαμβάνω προς όλες τις κα
τευθύνσεις ότι το CD-ROM δε θα 
μπορέσει να αντικαταστήσει το 
βιβλίο. Υπάρχουν δύο τύποι βι
βλίων. Εκείνα που συμβουλευό
μαστε και εκείνα  που διαβάζου
με. Τα πρώτα (πρότυπο είναι ο 
τηλεφ ω νικός κατάλογος, αλλά 
φτάνουμε μέχρι τα λεξικά και τις 
εγ κυ κ λ ο π α ίδ ε ιες ) κα τέχο υ ν  
πολύ χώ ρο  στο σ π ίτι, ε ίν α ι 
δύσκολο να τα χειριστούμε και 
ε ίν α ι ακριβά . Αυτά θα  μπο
ρούσαν να αντικατασταθούν από 
δισκέτες. Ετσι θα απελευθερω 
θεί χώρος στο σπίτι και στις δη
μόσιες βιβλιοθήκες για τα βιβλία  
που διαβάζουμε (που ξεκινούν 
από τη "Θεία Κωμωδία" και φτά
νουν στο τελευταίο αστυνομικό 
μυθιστόρημα). Τα β ιβ λ ία  που 
προορίζονται για διάβασμα δε 
θα αντικατασταθούν από κανένα 
ηλεκτρονικό  τέχνασμα. Εχουν 
φ τια χ τε ί για να τα παίρνουμε 
στα χέρια, ακόμη και στο κρεβάτι 
ή ακόμα και στη βάρκα, ακόμη 
και κει που δεν υπάρχουν πρίζες 
του ηλεκτρικού ρεύματος, διαθέ
τουν περιθώρια και σελιδοδεί
κτες, μπορούν να πέσουν στη γη 
ή να εγκα τα λειφ θούν  ανοιχτά 
στο στήθος ή στο γόνατο όταν 
μας πάρει ο ύπνος. Το βιβλίο που

π ρ ο ο ρ ίζ ε τα ι γ ια  ανάγνω σ η 
ανήκει σε κείνα τα θαύματα μιας 
αιώνιας τεχνολογίας στην οποία 
ανήκουν και ο τροχός, το μαχαί
ρι, το κουτάλι, το σφυρί, το τσου
κάλι, το ποδήλατο. Το μαχαίρι ε
π ινο ή θ η κε  πολύ νω ρ ίς , το 
ποδήλατο αρκετά αργότερα. Αλ
λά όσο κι αν προσπαθούν οι σχε
διαστές τροποποιώντας κάποια 
λεπτομέρεια, η ουσία του μαχαι
ριού μένει πάντα η ίδια. Υπάρ
χουν μηχανές που αντικαθιστούν 
το σ φ υ ρ ί αλλά για  ορ ισ μένα  
πράγματα θα είνα ι πάντα ανα
γκαίο κάτι που να μοιάζει με το 
πρώτο σφυρί που εμφανίσθηκε 
πάνω στη γη. Η ανθρωπότητα  
προχώρησε μπροστά για αιώνες 
δ ια β ά ζο ν τα ς  και γρ ά φ οντα ς , 
πρώτα πάνω σε πέτρες, έπειτα 
πάνω σε πλάκες, έπειτα σε περ
γαμηνές, αλλά ήταν μια μεγάλη 
ταλαιπωρία. Οταν ανακάλυψε ό
τι μπορούσαν να δεθούν μεταξύ 
τους τα φύλλα του χαρτιού, αν 
και ήσαν ακόμα χειρόγραφα, έ
βγαλε ένα στεναγμό ανακούφι
σης. Η μορφή του βιβλίου καθο
ρίσθηκε από την ανατομία μας. 
Μπορούν να υπάρξουν και πολύ 
μεγάλα βιβλία αλλά λειτουργούν 
περισσότερο σαν ντοκουμέντο ή 
διακόσμηση. Το σύνηθες βιβλίο 
δεν πρέπει να είναι πιό μικρό α
πό ένα πακέτο τσιγάρα ή πιό με
γάλο από το περιοδικό "Espres
so". Εξαρτάται από τις διαστάσεις 
του χεριού μας και αυτές τουλά
χιστον ως τώρα δεν άλλαξαν. Εί
ναι αλήθεια ότι η τεχνολογία μας 
υπόσχεται μηχανές με τις οποίες 
θα μπορούμε να εξερευνούμε ό
λες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, 
να επ ιλέγουμε τα κείμενα  που 
μας ενδιαφέρουν, να τα εκτυπώ
νουμε στο σπίτι μας μέσα σε λίγα 
δ ευ τερ ό λεπ τα , με τους χαρα
κτήρες που επιθυμούμε, ανάλο
γα με το βαθμό πρεσβυωπίας 
μας και τις αισθητικές μας προ
τιμήσεις, ενώ το ίδιο το φωτοτυ
πικό μηχάνημα θα ταξινομεί τα 
φύλλα και θα τα δένει έτσι ώστε 
ο καθένας να μπορεί να συνθέτει 
π ροσ ω π οπ οιημένα  έργα . Και 
λοιπόν; Θα εξαφανισθούν οι πα
ραδοσιακές τυπογραφίες και βι
βλιοδεσίες αλλά θα έχουμε ακό
μη -και πάντα- στα χέρια μας ένα 
βιβλίο.'Ώ

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς Κ ω ν/τίνο ς Κούρος
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1 0 0  χρόνια κ ινηματογράφ ος

Ε κ α τ ό  χ ρ ό ν ι α  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς . . .
Το μαγικό τα ξίδ ι στο όνειρο, η τέχνη του κινηματογράφου συμπλήρωσε εκατό προκλητικά έντονα χρόνια ζωής. 

Σ'όλο τον κόσμο γίνονται λαμπρές εκδηλώσεις, που ε ίτε  επικεντρώνονται στο παρελθόν ε ίτ ε  προσβλέπουν στο μέλλον. 
Ωστόσο, οι εορτασμοί για το παρελθόν του συναγωνίζονται σε ένταση τ ις  δυσοίωνες προβλέψεις για το  μέλλον του. 

Στο  συναγωνισμό του με την τηλεόραση, μπορεί apcpyc η τέχνη της μεγάλης οθόνης να βγει κερδισμένη;
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1 0 0  χρόνια κ ινηματογράφ ος
Ο εο ρ τα σ μ ό ς  στην Ελλάδα

Τα εκατό χρόνια του κινηματογράφου αποτελούν και για την Ελλάδα 
μια επέτειο σημαντική: η πιο λαϊκή από τις τέχνες, αυτή που ανασυν- 
θέτει κόσμους ολόκληρους και μεταμορφώνει το σκηνοθέτη σ' ένα μι
κρό θεό, αυτή που συνδέει ανθρώπινο όνειρο και ανθρώπινη ανάγκη με 
μια μοναδική μαγική χειρονομία, έθρεψε γενιές ολόκληρες κινηματο
γραφόφιλων, γέμισε ασφυκτικό αίθουσες, γνώρισε κορυφαίες δημιουρ
γικές στιγμές.

Θα γιορταστεί, λοιπόν, και θα γιορταστεί με ιδιαίτερη φροντίδα. Από 
το Σεπτέμβριο ως το τέλος του χρόνου, πολλές και ενδιαφέρουσες 
θα είναι οι εκδηλώσεις. Οι αδελφοί Λιμιέρ, η παράδοξη "χειροτεχνία" 
και η αφέλεια των εικόνων τους θα ανακληθούν από το παρελθόν, για 
να αποδοθεί το αποτύπωμά τους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η βασική επιδίωξη θα είναι να αναδειχθούν οι υπόγειες σχέσεις, 
που πάντα υπήρχαν ανάμεσα στον κινηματογράφο και την κοινωνία αλλά 
και να τονιστεί η σημασία του σαν βοήθημα μνήμης και ιστορικής κα
ταγραφής.

Αρχή θα γίνει με την κινηματογραφική εβδομάδα του Βύρωνα, όπου 
οι θρυλικές γυναικείες παρουσίες του κινηματογράφου θα παρελόσουν 
από οθόνης, σε μια σειρά προβολών με τον τίτλο "Ωραίες της νύχτας". 
Ανάμεσα στις εκθέσεις που προγραμματίζονται, ξεχωριστό ενδιαφέ
ρον φαίνεται πως θα έχει η ιστορική έκθεση - αφιέρωμα στους Ελληνες 
καλλιτέχνες που τιμήθηκαν με βραβείο Οσκαρ.

Ο ταν οι ά ψ υ χ ε ς  ε ικ ό ν ες  ζω ν τα νεύ ο υ ν
Ο θρύλος λέει ότι, πριν εκατό χρόνια, όταν οι Παριζιάνοι θεατές 

είδαν την "Αφιξη του τρένου στο σταθμό", το χειροτεχνικό πρόγονο 
του κινηματογράφου που γύρισαν οι αδελφοί Λιμιέρ, πανικοβλήθηκαν. 
Νόμισαν πως το τρένο θα πέσει επάνω τους και οι πιο φοβιτσιόρηδες 
το έβαλαν στα πόδια!...

Ο κινηματογράφος υλοποιούσε έτσι μια πανάρχαιη ανθρώπινη “ου
τοπία", την αναπαραγωγή ή την αναδημιουργία της πραγματικότητας. Αν 
και ξεκίνησε ως τεχνική ανακάλυψη, εξέφρασε περισσότερο το αν
θρώπινο όνειρο -την καταγραφή του παραμυθιού της ζωής- και τις αν
θρώπινες ανάγκες, το ταξίδι και την περιπλάνηση, τη γνωριμία και την 
επικοινωνία.

Ετσι, μια τέχνη γεννήθηκε μπροστά στα μάτια τους. Μια τέχνη που 
κανείς δεν επεδίωξε συνειδητό τη δημιουργία της και κανείς δεν το 
είχε ποτέ φανταστεί. Οι προορόσεις αναφέρονταν στην αναπαραγωγή 
της κίνησης και ως τέτοια  την πραγμάτωσαν. Ενα πλήθος από εγ
χειρήματα και εφευρέσεις δεν έτειναν παρά μόνο σ' αυτό που μπο
ρούμε να αποκαλέσουμε ως "κατ' αίσθηση αναπαραγωγή της κίνησης 
διό μηχανικών μέσων".

Ογδόντα, περίπου, επινοήματα, που σχεδόν όλα φέρνουν ελληνικό 
ονόματα, προσπάθησαν με διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους να 
αναπαραγόγουν την κίνηση και να ζωντανέψουν τις άψυχες εικόνες, με 
σχετική ευχέρεια και πιστότητα.

Ο κινηματογράφος, το τελευταίο από τα επινοήματα, στο οποίο κα
τακυρώνεται ιστορικό η εφεύρεση της νέας τέχνης, πρωτοπαρουσιό- 
ζεται το 1895 αλλά το ανυποψίαστο και ωστόσο ενθουσιώδες κοινό 
δεν είδε -ούτε οι δημιουργοί του άλλωστε- παρά μόνο το θαύμα που 
ζωντάνευε τις φωτογραφίες ως ένα ακόμα επιστημονικο-τεχνικό επί
τευγμα, για το μέλλον του οποίου δεν υπήρχε τη στιγμή εκείνη φαντα
σία ανάλογη ούτε κατά προσέγγιση της εξέλιξης που έμελλε να ακο
λουθήσει.

Κανείς, πράγματι, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς ήταν δυνατό να 
δημιουργηθεί μια καινούργια τέχνη. Οι ρίζες όλων των τεχνών χάνονται 
στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας και δεν υπήρξε ποτέ προηγούμενο

θεμελιακής διαμόρφωσης μιας τέχνης κατά την ανέλιξη του ιστορικού 
και πολιτικού γίγνεσθαι. Ετσι, λοιπόν, ήταν φυσικό να θεωρηθεί η κινη
ματογραφική συσκευή σαν ένας ακόμα νεωτερισμός με εφήμερη μάλ
λον δόξα.

Ομως, τα πράγματα έμελλε να εξελιχθούν εντελώς διαφορετικό και 
σύντομα μια πραγματικά νέα τέχνη (αυτή που αργότερα αποκλήθηκε Ε
βδομη) ξεπρόβαλε στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας το γέρο - 
Τολστόι να εξομολογηθεί το 1908: "Να δείτε που αυτό το μηχανάκι με 
την περιστρεφόμενη μανιβέλα, θο φέρει επανάσταση στη ζωή μας... 
Ενας καινούργιος τρόπος γραφής γίνεται σιγά - σιγά αναγκαίος. Ο κι
νηματογράφος ανακάλυψε το μέγα μυστήριο της κίνησης. Κι αυτό είναι 
όντως μεγαλειώδες..."

Παρά τους προβληματισμούς για το  αν ο κινηματογράφος είναι μια 
αυτόνομη τέχνη ή συνισταμένη τεχνών, η πρόοδος προς τη συγκρότηση 
της οπτικής αφήγησης καθώς και τη διαμόρφωση της κινηματογρα
φικής γλώσσας συντελείται σχεδόν μέσα σε μια δεκαπενταετία. Ο κι
νηματογράφος από "μηχανάκι με μανιβέλα" γίνεται τέχνη, η τέχνη του 
εικοστού αιώνα, η τέχνη της βιομηχανικής εποχής, η πιο μεγαλειώδης 
και ολοκληρωμένη τέχνη, με εκπληκτική διάδοση και επιρροή σε παγκό
σμια κλίμακα.

Το μέλλον το υ  κ ινη μ ατο γρ ά φ ο υ
Ωστόσο, αν και είναι μια πολύ νέα τέχνη, στο γύρισμα ακριβώς του 

πρώτου αιώνα της διαδρομής της, διαπερνόται από την ιστορικότερη 
και βαθύτερη κρίση της. Δύσκολα κρύβεται πια ο εφιάλτης και η απο
τρόπαια προφητεία για το τέλος του σινεμά.

Υπήρξαν, βέβαια, και παλαιότερα εποχές που πολλοί διακήρυξαν το 
θάνατο της κινηματογραφικής τέχνης. Στην αρχή της εμφάνισης του 
κινηματογράφου, ελάχιστοι πίστεψαν στην καλλιτεχνική του πνοή. Τον 
θεώρησαν σαν ένα τεχνολογικό παράδοξο, που δεν θα μπορούσε να 
αντιπαρατεθεί στην ιστορικότητα και την ευγένεια των άλλων τεχνών. 
Ο κινηματογράφος φαινόταν να είναι εξαρτημένος από δύο στοιχεία, 
που έμοιαζαν να αποτελούν και τις βαρύτερες δουλείες του: ήταν ε 
μπορική - βιομηχανική επένδυση και ήταν επίσης ένας χώρος εφαρ
μογής τεχνολογίας.

Αποδείχτηκε πως μπορούσε να ξεπερόσει αυτές τις δουλείες με 
θαυμαστή εφευρετικότητα: συνδέθηκε με την κοινωνική αγωνία, έγινε 
η πιο μαζική τέχνη των αιώνων, αντανάκλαση της ουσίας που διαπερνά 
το ανθρώπινο τοπίο. Και χρησιμοποίησε την τεχνολογική πρόοδο για να 
διευρύνει τις αισθητικές του αναζητήσεις.

Σήμερα, ο κινηματογράφος μοιάζει να χάνει, τελεσίδικα, τη μάχη 
στην αναπόφευκτη δυστυχώς αντιπαράθεσή του με την τηλεόραση. Η 
κινηματογραφική ταινία δεν αποτελεί, πια, από μόνη της επένδυση, αν 
δεν είναι συμβατή και με την τηλεοπτική κατανάλωσή της. Οι τεχνολο
γικές εξελίξεις, επίσης, δεν αφορούν πια την κατασκευή του κινηματο
γραφικού προϊόντος αλλά είναι προσανατολισμένες στην επεξεργασία 
της τηλεοπτικής εικόνας, που σε λίγα χρόνια θα είναι εφάμιλλη με το 
φιλμ!

Αυτή η τεχνολογία αγνοεί και παρακάμπτει ένα από τα βασικό στοι
χεία του κινηματογράφου, την κοινοκτημοσύνη των συγκινήσεων, των 
ιδεών και των αισθήσεων από τους θεατές της σκοτεινής αίθουσας. 
Στα σημεία αυτό δίνεται, μάλλον, η τελευταία και πιο απελπισμένη μάχη 
του κινηματογραφικού πολιτισμού.

Το μηχανάκι με τη μανιβέλα είναι πια πολύ μακριά και η ψηφιακή πρό
κληση πολύ κοντό. Ο,τι γνωρίσαμε σαν ταινία, μοιάζει να χάνεται με υ
στερικούς ρυθμούς και με την ευκαιρία πλάθεται ένα κλίμα μελαγχο- 
λικής ανασκόπησης και αχαλίνωτου οραματισμού για μέλλουσες δόξες 
αλλά και αναπόφευκτες καταστροφές.

Α ύ γο υσ το ς 1 9 9 5 - 5 3 3  - Α σ τυνομ ική  Επιθεώ ρηση



Ενας αιώ νας κόμικς
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. . . κ α ι  έ ν α ς  α ι ώ ν α ς  κ ό μ ι κ ς
Εκατό χρόνια κινηματογράφος αλλά και εκατό χρόνια κόμικς. Το 1 9 9 5  είναι χρονιά αφιερω μένη στις εικόνες. 

Εκτός από τα γενέθλια του κινηματογράφου, τη γιορτή τους έχουν και τα συνομήλικό του κόμικς!
Στο ενδιάμεσο, ήρω ες και ηρω ίδες (ο Μ ίκυ και ο Μπάτμαν, η Ν τα ίζη  και η Ολιβ, ο Α σ τερ ίζ και ο Σούπερμαν...) 

πάλεψαν με τους επικριτές τους και κατάφεραν τη δημόσια αποδοχή: τα κόμικς είναι η ένατη τέχνη!...
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Ενας αιώ νας κόμικς

Η λέξη comic προέρχεται από την ελληνική λέξη "κωμωδία". Ξεκίνη
σε στα τέλη του περασμένου αιώνα στις αμερικάνικες εφημερίδες σαν 
comic-strips, δηλαδή τρεις ή τέσσερες εικόνες στη σειρά που αναφέ
ρονταν σε κάποιο κωμικό επεισόδιο. Γενικό, το εικονογράφημα είναι μία 
διήγηση ιστορίας, σε συνδυασμό εικόνων και κειμένων με χρονική ακο
λουθία. Κάτι σαν γελοιογραφία σε περισσότερες από μία "πράξεις".

Οι σταθμοί του εικονογραφήματος είναι σχετικοί με την εξέλιξη της 
κοινωνίας των μεγάλων βιομηχανικών κρατών. Ξεκίνησε, δηλαδή, το 
1895, μέσα στο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική. Πρώτοι ήρωες 
της εποχής το  περίφημο Yellow Kid (Κίτρινο Παιδί, που το χρώμα του 
ρούχου του βάφτισε και το  φαινόμενο του κιτρινισμού στο σκανδαλο- 
θηρικό τύπο), η φοβερή Crazy Cat ΙΤρελλή ΓόταΙ και η Little Neb. Το ει- 
κονογρόφημα εμφανίζεται εδώ σαν είδος ψυχαγωγίας, γιατί περιείχε 
έντονη σάτιρα καθώς κάθε φυλή μεταναστών κουβαλούσε μαζί της 
γραφικές συνήθειες και ιδιόρρυθμα έθιμα.

Γύρω στα 1920, δημιουργούνται τα πρώτα οικογενειακό εικονο- 
γραφήματα, καθώς αρχίζει η αστικοποίηση. Ακολουθεί η δεκαετία του 
'30, όπου στην περίοδο της ποτοαπαγόρευσης και του οικονομικού 
κραχ στην Αμερική, βγήκαν οι σούπερ - ήρωες Superman (Υπεράνθρω
πος) και Flash Gordon, αλλά και οι αστυνομικοί ήρωες Phantom (Φαντο
μάς), Dick Tracy κ.α. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος προσπαθούσε να 
βρει τρόπους για να ξεφύγει από την οικονομική πίεση και το άγχος 
και να ψυχαγωγηθεί. Ετσι, γεννιέται ο Mickey Mouse (Μίκυ το ποντίκι), 
ο Ταρζάν, ο Poppay the Sailor (Ποπόϋ ο ναύτης) κ.α. Μπαίνοντας στο Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πολεμικά, κατασκοπευτικά και άλλα σχετικά ει- 
κονογραφήματα γίνονται δημοφιλέστατα: ο Κόπταιν Αμέρικα, ο Κάπτεν 
Μάρβελ, η Γουώντερ Γούμαν και ο Φλας είναι οι ήρωες της εποχής.

Μετά τον πόλεμο, τα κόμικς αποκτούν τους πρώτους επώνυμους 
υποστηρικτές, που με τα θεωρητικά κείμενά τους προσπαθούσαν να 
αναλύσουν τη μαζική τους επιτυχία, αλλά και τους πρώτους δημόσιους 
κατήγορους. Το 1947, ο Coulton Wauch δημοσιεύει ένα βιβλίο που α
ποτελεί την πρώτη σοβαρή κριτική ανάλυση των εικονογραφημένων. Ε
πτά χρόνια αργότερα, ο αντίλογος κι ένα αμείλικτο κατηγορώ θα ερ
χόταν με το βιβλίο του νεοϋορκέζου ψυχίατρου Frederic Wertham "Η 
αποπλάνηση του αθώου". Ο συγγραφέας τα θεωρούσε υπεύθυνα για 
"τη διασπορά εγκληματικών και σεξουαλικά αφύσικων ιδεών, που είναι 
τα κύρια αίτια για την αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας".

Αποτέλεσμα της πολεμικής αυτής ήταν να δημιουργηθεί την ίδια 
χρονιά στην Αμερική ο Κώδικας Ελέγχου των Κόμικς, που υποχρέωνε 
εκδότες και δημιουργούς να τηρούν αυστηρούς κανόνες: τα  εγκλήμα
τα  δεν πρέπει να δημιουργούν αισθήματα συμπάθειας ούτε οι 
δράσ τες να ηρωποιούνται, τα  γυμνά σώματα και οι χυδαίες λ έ 
ξε ις  απαγορεύονται, οι β ία ιες σκηνές αποφεύγονται...

Την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν νέοι ήρωες που γνώρισαν επιτυχία. 
Στην Αμερική τα πιτσιρίκια έκαναν την εντυπωσιακή τους εμφάνιση με 
τα Peanuts του Τσαρλς Σουλτζ και τον Ντένις τον Τρομερό. Οι μικροί 
ήρωες του πρώτου με, επικεφαλής τον Τσόρλι Μπράουν, θα αλλάξουν 
ριζικά τη συνταγή: στις ιστορίες αυτές δεν υπάρχουν πια ενήλικες, που 
συμπεριφέρονται σαν παιδιά αλλά μια ομάδα μικρών, που λειτουργούν 
σαν νευρωτικοί ενήλικες ενώ το παραδοσιακό αμερικανικό σλόγκαν 
"προωρισμένος να νικά" μετατρεπόταν συχνά σε "γεννημένος να χάνει".

Στην Ευρώπη, το  1947, εμφανίζεται καβάλα στην αγαπημένη του 
Ντόλι, ο Λούκυ Λοοκ, ένας φτωχός και μόνος κόου-μπόυ που θα ημέ
ρευε με τις χιουμοριστικές ιστορίες του την Αγρια Δύση! Το 1959 γεν
νιέται από τον ίδιο σεναριογράφο (Ρενέ ΓκοσινΠ, στο Παρίσι, ο Α σ τερζ 
και οι τρελοί Γαλάτες του, ενώ το 1960 είναι η σειρά των Στρουμφ από 
το Βέλγο Πεγιό. Η Μαφάλντα του αργεντινού Κίνο (1964) θα προσέθετε 
το γλυκόπικρο χιούμορ της στο επαναστατικό πνεύμα της δεκαετίας.

Στο τέλος αυτής της δεκαετίας, η εξέγερση του γαλλικού Μάη στην 
Ευρώπη και το αντεργκράουντ κίνημα στην Αμερική δημιουργούν μια νέα 
γενιά ηρώων, που ζουν και ...βασιλεύουν μέχρι τις μέρες μας. Κριτικοί 
και ανατρεπτικοί, πικρόχολοι και κωμικοτραγικοί, πραγματιστές αλλά και 
συμβολικοί, παρασύρουν τους αναγνώστες τους στον επερχόμενο αιώ
να με τη σιγουριό και την ορμή μιας αειθαλούς εφηβείας.

Το εικονογράφημα, όπως ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και η λο
γοτεχνία, αντικατοπτρζει ακριβώς την εποχή του. Σαν τέχνη κι αυτό, 
έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα και τις συνθήκες ζωής. Σ'αυ- 
τό ακριβώς το σημείο, υπήρξε μεγάλος προβληματισμός: εφ ' όσον γί
νεται αποδεκτό ότι τα εικονογραφήματα είναι τέχνη, δεν μπορεί παρά 
να γίνει επίσης αποδεκτό ότι λόγω κειμένου ενυπάρχει σ' αυτά η λο
γοτεχνία. Μάλιστα, οι σχέσεις ανάμεσά τους είναι πολλές και ποικίλες.

Οι γονείς είναι μοιρασμένοι. Αλλοι τα επιτρέπουν, άλλοι όχι. Αλλά, 
όσο κι αν ακούγεται παράξενα, τα διαβάζουν κι αυτοί όταν πέσουν στα 
χέρια τους. Και σίγουρα όχι για να διαμορφώσουν απλό γνώμη για το 
τ ί διαβάζουν τα παιδιά τους!...

"Για παιδιά ή για μεγάλους;” Αυτό είναι το ερώτημα που γεννιέται 
αυθόρμητα, όταν με υπομονή ξεφυλλίζει κανείς ένα τέτοιο περιοδικό. 
Και ακόμα, "για ψυχαγω γία ή για προβληματισμό;" είναι η δεύτερη 
απορία που σου δημιουργεί όλη αυτή η βία, η περιπέτεια, ο τρόπος που 
παρουσιάζονται τα σύγχρονα κοινωνικό φαινόμενα, οι χαρακτήρες των 
ηρώων, που ξέρουμε πόσο εύκολα γίνονται πρότυπα, αυτή η αφαιρετική 
διαλεκτική, που συχνό μεταφέρεται στην καθημερινή ζωή.

Πολλοί καταφέρονται εναντίον των εικονογραφημένων ιστοριών με 
τη δικαιολογία ότι μειώνει τον πλούτο του λεξιλογίου των παιδιών, αφού 
-υποστηρίζουν- έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που διαβάζουν πολλά 
κόμικς δεν γράφουν καλές εκθέσεις ή εκφράζονται όπως συνηθίζουν 
να μιλούν οι αγαπημένοι τους ήρωες. Κι όμως το εικονογράφημα, ε 
πειδή συνδυάζει το κείμενο με την εικόνα, μπορεί να κάνει την παιδική 
φαντασία να δουλέψει πολύ. Υπάρχει περίπτωση το παιδί να απορρίψει 
τη λογοτεχνία, αν του δώσουμε ένα μεγάλο κείμενο με πολλά "μπλα- 
μπλα" (για να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς μια έκφραση των κόμικςΙ ενώ, 
αντίθετα, η αφαίρεση που υπάρχει στο λόγο των κείμενων των κόμικς, 
το μαγεύει και το συναρπάζει.

Πάντως, τα κόμικς λειτούργησαν πάντα σαν κίνητρο ώθησης των 
παιδιών προς τη λογοτεχνία Ικυριότερο παράδειγμα τα γνωστά "Κλασικά 
Εικονογραφημένα"! και όχι σαν υποκατάστατο της κι ε ξ  άλλου, ας μην 
ξεχνάμε ότι από την αρχή δημιουργήθηκαν για μεγάλους, άλλο αν η νοο
τροπία της σοβαροφάνειας μάς στέρησε την απόλαυσή τους.

Τα κόμικς αναγνωρίζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο σαν μια 
από τις πιο διαδεδομένες μορφές τέχνης. Εξήντα τόσα έντυπα ειδικά, 
χωρίς να υπολογίσουμε τα περιοδικά ποικίλης ύλης που έχουν και σε
λίδες εικονογραφημένων ιστοριών, κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. 
Οι κυκλοφορίες τους; 30 με 50 χιλιάδες αντίτυπα, ένα τιράζ που θα το 
ζήλευαν πολλά σοβαρά έντυπα.

Ξεκινώντας από την απλοϊκή απεικόνιση, τα κόμικς φτάσανε σε μια 
πλήρη αυτοδυναμία, με καθαρά δική τους λογοτεχνική και ζωγραφική 
έκφραση. Φτάσανε, ακόμα, να διαβάζονται από ανθρώπους με διαφο
ρετικά γούστα, διαφορετική μόρφωση και διαφορετική ηλικία. Ξέφυγαν 
από το να θεωρούνται εμπορικό είδος αποκλειστικό παιδικής ψυχαγω
γίας και έγιναν το σήμα κατατεθέν της εποχής μας.

Μιας εποχής που χαρακτηρίζεται για την έλλειψη του ελεύθερου 
χρόνου αλλά και της ξενοιασιάς και του χαμόγελου. Και τα κόμικς κα
ταφέρνουν και να μη μας στερούν τον πρώτο και να μας χαρζουν α
πλόχερα τα δεύτερα... □

Επιμέλεια: Α νθ/μος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΠΙΟΙΑΡΗΣΗ

S O  Πρόεδρος της Κοινότητας Λιβανατών κ. Α. Σταμέλος καθώς και 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκίτσας κ. Ανέστης Μπαφνάκος, 
συγχαίρουν θερμό το  προσωπικό της Α.Δ. Φ θιώ τιδας, και ιδιαίτε
ρα του Α.Τ. Αταλάντης και του Α.Γ. Λιβανατών, για τη μεγάλη 
επιτυχία που σημείωσαν με τη σύλληψη ενός Αλβανού λαθρομετα
νάστη, ο οποίος είχε στην κατοχή του 3,5 κιλά ινδικής κάνναβης, 
την οποία επροτίθετο να διαθέσει σε κατοίκους της περιοχής.

S  Η Εταιρεία Προστασίας Οπτικο-ακουστικών Εργων, ευχαριστεί θερ
μά και συγχαίρει τους Αξιωματικούς και το προσωπικό του Τμήμα
τος Α σ φ αλεία ς  Ξάνθης για τον άψογο τρόπο και την επιχειρη
σιακή ικανότητα, με την οποία αντιμετώπισαν σοβαρό κρούσμα βι
ντεοπειρατείας στην Ξάνθη.

S O i καταστηματάρχες της περιοχής Ζήνωνος και Πειραιώς (Αθήνα), 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Ελληνική Αστυνομία και 
ιδιαίτερα προς το προσωπικό του ΓΤ ' Αστυνομικού Τμήματος 
Αθηνών, που με τις κατάλληλες υπηρεσιακές ενέργειες κατόρθω
σε να εκδιώξει από την περιοχή τους τα κάθε λογής παράνομα και 
επικίνδυνα άτομα (παπατζήδες, ναρκομανείς, παράνομοι μικροηω- 
λητές κ.λπ.Ι, που σύχναζαν εκεί.

S O  κ. Ν. Μπορπίλιας και η συζυγός του ευχαριστούν θερμά το προ
σωπικό της Δ ιεύθυνσης Α σ φ άλειας Αθηνών, για τις υπηρεσια
κές ενέργειες και την προσπάθεια που κατέβαλε, με αποτέλεσμα 
να συλληφθεί η ομάδα Ρουμάνων κακοποιών που είχε αφαιρέσει 
από το διαμέρισμά τους χρήματα και χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

S O  κ. Αντ. Μαστράφης, ως εκπρόσωπος των ομάδων Ποδηλασίας 
του Δήμου της Ξάνθης, ευχαριστεί ολόθερμα το προσωπικό του 
Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης, για την υποδειγματική, πειθαρχημέ- 
νη και υπεύθυνη κάλυψη στην ποδηλατική διαδρομή του γύρου της 
πόλης εν όψει των εορτών της Νεολαίας 1995.

S O  κ. Φώτιος Τσαλκιτζής από τα Καλύβια Αττικής, εκφράζει την ευ
γνωμοσύνη του προς το προσωπικό της Διεύθυνσης Α σ φ αλείας  
Αττικής, διότι κατόρθωσαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να ε 
ντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες, που είχαν κλέψει από 
το αυτοκίνητό του έντοκα γραμμάτια αξίας 23.000.000 δρχ„ ομό
λογα, μετρητά, καρνέ επιταγών, βιβλιάρια καταθέσεων κ.λπ.

S O  κ. Αναστάσιος Ρούτσης ευχαριστεί θερμά τους άνδρες της Ο 
μάδας “Ζήτα" της Αμεσης Δράσης Αττικής, οι οποίοι βρήκαν 
και του παρέδωσαν την απολύτως απαραίτητη επαγγελματική του 
τσάντα, που είχε χάσει.

S O  Επαρχος Καλύμνου κ. Ρούσος Γεώργιος εκφράζει τις ευχαρι
στίες του και συγχαίρει το  Διοικητή και το προσωπικό του Α.Τ. 
Καλύμνου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δράστη, γιό κλοπές 
που είχε διαπράξει σε καταστήματα της Καλύμνου καθώς και για 
τις επιτυχίες τους τόσο στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας όσο 
και στο τομέα των ναρκωτικών.

S O  Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολιού, ευχαριστεί 
το Διευθυντή, τους Αξιωματικούς και όλο το προσωπικό της Αστυ
νομικής Δ ιεύθυνσης Κ εφ αλλη ν ίας για τις  μεγάλες προσπά
θειες που κατέβαλαν και τα άψογα και πλήρη μέτρα που έλαβαν, 
ώστε να επιτύχουν οι εκδηλώσεις που έγιναν στις 21-5-95, επέ
τειο της Ενωσης των Νησιών μας με την Ελλάδα.

S O  κ. Βαγγέλης Κολώνας, Συγγραφέας - Ηθοποιός, κάτοικος Λαρί- 
σης, συγχαίρει τον Αστυν. Δ ιευθυντή  Λάρισας κ. Νικόλαο Γάτσιο, 
με επιστολή του προς το ΥΑΤ„ για τις πρωτοβουλίες που έχει πά
ρει για το δικαίωμα του πολίτη στην κοινή ησυχία.

S  Η Ομοσπονδία Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιά Ο.Φ.Ο.Π. αναγνωρίζει 
με επιστολή της προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τις φίλαθλες 
δραστηριότητες της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα τις ενέρ
γειες του Αστυνόμου Β' Βιδάλη Γεώργιου, που είναι ο ιδρυτής της 
ποδοσφαιρικής ομάδας του Δ ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, 
που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε 
φιλάθλους και Αστυνομία.

S  Ο κ. Ρουμπέσης Αναστάσιος, ιδιοκτήτης εκθέσεως σκαφών, ευχα
ριστεί και συγχαίρει τους άνδρες του Τμήματος Χ αϊδαρίου κα
θώς και το προσωπικό της Αμεσης Δράσης Α ττικής για την ε 
τοιμότητα και την απολύτως επιτυχή κινητοποίησή τους, που είχε 
σαν αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο δράστες που είχαν κλέψει 
ταχύπλοο σκάφος αξίας 10.000.000 δρχ. από την έκθεση του.

S H  Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Συνεδρίου Ευρω
παίων Δικηγόρων κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου, ευχαριστεί θερμά 
την Ελληνική Αστυνομία για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
ασφαλείας των συνέδρων, οι οποίοι έμειναν με τις καλύτερες ε 
ντυπώσεις.

S H  Ενωση Καταστηματαρχών (Εστιατορίων Ψαροταβέρνων και συνα
φών Επαγγελμάτων Πειραιά) συγχαίρει το Τμήμα Τουριστικής Α
στυνομίας Πειραιά για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν 
την Ημερίδα Συνεργασίας για τα πολλαπλά προβλήματα του χώρου 
του Πειραιά εν όψει του καλοκαιριού.

S O i Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών, οι κάτοικοι του οικι
σμού Πόρου και οι κάτοικοι της Βάρης Γρεβενών αισθάνονται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουν το Δ/ντή και όλο το προσωπικό της 
Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Γρεβενών, αποστέλλοντας τις θερ
μές ευχαριστίες όλων "για την αμέριστη συμπαράσταση, την 
πολύτιμη βοήθεια και την αποτελεσματική συμβολή που προσφο
ράν ώστε να ξεπεραστούν με λιγότερη οδύνη τα προβλήματα των 
πρώτων ημερών μετά το ΣΕΙΣΜΟ της 13ης Μαϊου 1995".

S O  Πρόεδρος του Διαβαλκανικού Αντιναρκωτικού Σύνδεσμου κ. Α. 
Συμεωνίδης ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία και την συγχαίρει 
με αφορμή το πρόσφατο και σημαντικώτατο γεγονός εντοπισμού 
και συλλήψεως εμπόρου "ναρκωτικών" στη Λάρισα, στην κατοχή 
του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά "Ecstasy" και 
"Speed".

S  Η Διοίκηση της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, εκ
φράζει τις ευχαριστίες και τα θερμά συγχαρητήρια προς το προ
σωπικό της Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Κορινθίας με την ευκαι
ρία της λήξης όλων των Πρωταθλημάτων της Περιόδου 1994-1995.

Επιμέλεια: Α σ τ/κα ς  Σ ερ α φ ε ίμ  Τσοχαντάρης
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Επαγγελματικός προσανατολισμός

Είναι ο εζειδ ικευμένος καλλιτέχνης που ασχολείται με τη  μελέτη, διαμόρφωση 
και γενικότερα με την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας.

Φ ύσ η και σ υ ν θή κ ες  ερ γ α σ ία ς
Ο γραφίστας συλλαμβάνει μια ιδέα και την μετατρέπει σε εικόνα. Η 

εικόνα αυτή μπορεί να συνοδεύει μια διαφήμιση Ισε έντυπο ή στην τη- 
λεόρασηΙ, μπορεί να είναι ένα σχέδιο σ' ένα κομμάτι ύφασμα ή ένα 
σήμα και άλλα.

Σχεδιάζει και συνθέτει το αρχικό πρότυπο θέμα σε μακέτα, (εξώ
φυλλο βιβλίου ή δίσκου, διαφημιστικά σκίτσα ή σήματα κ.λπ.1, που πρό
κειται να αναπαραχθεί με κάποια από τις μεθόδους εκτύπωσης, χρησι
μοποιώντας μελάνι, μολύβια, χρώματα, χρωματιστό χαρτιά και άλλα πα
ρόμοια υλικά.

Σε συνεργασία με τον πελάτη του και τον τεχνολόγο εκτύπωσης 
καθορίζει το μέγεθος, το σχήμα, τα χρώματα της μακέτας και την τ ε 
χνική και το υλικό της εκτυπωτικής εργασίας.

Παρακολουθεί συνέχεια τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των 
εκτυπώσεων της φωτογραφίας και των υλικών που χρησιμοποιεί στη 
δουλειά του.

Εργάζεται συνήθως καθιστάς στο σχεδιαστήριό του, όπου σχεδιά
ζει και κατασκευάζει τις μακέτες του. Ο φωτισμός του χώρου εργα
σίας πρέπει να είναι άπλετος και τις περισσότερες φορές φυσικός.

Π ροσ όντα
Ο γραφίστας πρέπει να έχει ικανότητα στο ελεύθερο και γραμμικό 

σχέδιο, έφεση στην καλλιτεχνία και να ενδιαφέρεται για τα καλλιτεχνι
κό και πολιτιστικό θέματα.

Εκπαίδευση
Για να γίνει κανείς γραφίστας μπορεί να φοιτήσει:
* Στο Τμήμα Γραφιστικής ή στο Τμήμα Γραφικώ ν Τεχνών τω ν  

Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η φοίτηση διαρκεί έξι εξάμηνα και ακολουθεί εξόμηνη 
πρακτική εξάσκηση. Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείου και έχουν 
παρακολουθήσει τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης της Α' Δέσμης για 
την συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις.

* Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Α
νώτατης Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θ εσσαλο
νίκης με ειδίκευση πτυχίου στις Γραφιστικές Τέχνες. Οι ενδιαφερόμε
νοι συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στη Σχολή.

* Στις Σχολές Μ αθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Οι σπουδαστές πρέπει να 
είναι απόφοιτοι Γυμνασίου και ηλικίας 15-18 ετών. Η φοίτηση είναι 
τριετής.

* Στο τομέα  Εφαρμοσμένων Τεχνών (ειδ ικότητα Γραφικών  
Τεχνών) τω ν Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείω ν. Η φοίτηση είναι 
τριετής.

Τ ο μ είς  απασχόλησης
Ο γραφίστας μπορεί να απασχοληθεί σε εκδοτικούς οίκους, εργα

στήρια εκτυπώσεων, διαφημιστικό γραφεία, τεχνικό γραφεία, τηλεοπτι
κούς σταθμούς, βιομηχανίες κ.λπ.

Μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό 
του εργαστήριο. □

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



Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
ς τ ® ν

Κ ΣΜ
Ιταλίδα μητέρα άρτι αφι- 
χθείοα από το  μαιευτήριο 

οτο σπίτι της, έμ ειν ε  εμβρόντη
τη όταν διαπίστωσε ότι η κόρη 
της  Λουδοβίκο ήταν... αγόρι. Ο
πως αναφέρουν ιταλικές ε φ η 
μ ε ρ ίδ ε ς ,  οι ν ο σ ο κ ό μ ες  το υ  
μαιευτηρίου έβαλαν λάθος βρα- 
χιολάκια σε δύο μωρό, ένα αγο- 
ράκι κι ένα κοριτσάκι. Η μητέρα 
θήλαζε ανυποψίαστη τον μικρό 
Λούκας επί τρ ε ίς  μόρες, νομί
ζοντας ότι πρόκειται για την  κό
ρη της. Καμία σημαντική διαφο
ρά δεν υπέπεσε στην αντίληψη 
της, αφού οι νοσοκόμες "άλλα
ζαν" οι ίδ ιες  τα  μωρά και τα 
πήγαιναν ντυμένα στις μη τέρες  
τους για θηλασμό. Πέρα από το 
ευτράπ ελο  του  σ υμβάντος ό
μως, αναπάντητο παραμένει το 
ερώτημα που έθεσ ε το  ιταλικό 
ραδιόφω νο: "τι θα συνέβαινε αν 
και τα δυό μωρά ήταν κορίτσια;”

Στο Α λτα μ ό ντε  Σπρινγκς 
τ η ς  Φ λώ ρ ιδ α ς  έν α ς  

3 6 χ ρ ο νο ς  π ατέρας σ κότω σ ε 
του ς  δύο γιους του  ηλικίας 8 
και II χρόνων, υποχρεώνοντας 
τους να εισνεύσουν τα αέρια ε 
ξάτμισης αυτοκινήτου και λέγο
ντας τους ότι με αυτό τον τρόπο 
θα μπορέσουν να "συναντήσουν 
τη μητέρα τους στον παράδει
σο", ανακοίνωσε η τοπική αστυ
νομία. Η μητέρα τω ν  αγοριών 
είχε αυτοκτονήσει το 1992.

Εκεί όπου οι νόμοι και οι 
κανόνες μιας ολόκληρης 

ζω ή ς  λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  υπ έρ τη ς  
μιας πλευράς, αφήνοντας στο 
έλ εο ς  του  θ εο ύ  τη ν  άλλη... Η 
νεαρή γυναίκα από το  Μπαγκλα
ντές  δεν ά ντεξε  την  ντροπή. Το 
μαστίγωμα στο κορμί τη ς  ήταν 
μαστίγωμα τη ς  ίδιας τη ς  τη ς  
ψυχής ...και αυτοκτόνησε, πίνο
ντας δηλητήριο. Μουσουλμάνοι 
κληρικοί, οι οποίοι εκτελούσαν

Αστυνομική Επιθεώρηση

διαταγές ενός άτυπου ισλαμι- 
κού δικαστηρίου, φρόντισαν να 
τη ν  τιμω ρήσ ουν, μασ τιγώ νο
ντας την δημοσίως. D λόγος της 
επ ιβ ο λ ή ς  τη ς  π ροσ βλητικής  
αυτής ποινής ήταν ότι η γυναίκα 
διατηρούσε ερ ω τικές  σχέσεις 
με τον όνδρα της, παρά το  γε
γονός ότι το  ζευγάρι είχε χωρί
σει, χωρίς όμως να έχει εκδο- 
θεί το  διαζύγιο!. Οι ξεχασμένοι 
της  γης...

Πεταμένη σε μια γωνιά 
εν ό ς  γκα ρ ό ζ στο 

Χ ιούσ τον του  Τ έξα ς , η παλιό 
ξύλινη κορνίζα έκρυβε ένα θη
σαυρό: τα ξεθωριασμένα γαλά
ζια γράμματα που μόλις διακρί- 
νονταν, ήταν οι πρωτότυποι στί
χοι του ποιήματος "Ο σιδεράς 
του  χω ραφιού" του  διάσημου 
ποιητή Χένρι Γ. Λονγκφέλοου, 
που εκδόθηκε πρώτη φορά το 
1840! Την κορνίζα είχε αγορά
σει για 2 5  σεντς ο Μαρκ Χολμς 
και την ε ίχε  στοιβάξει μαζί με 
τα άλλα ετερόκλητα αντικείμενα 
τα οποία στη συνέχεια μεταπω- 
λεί. Οταν έξι μήνες αργότερα, η 
γυναίκα του είδ ε ότι κάτι είναι 
γραμμένο πάνω στο ξύλο. Μια 
βόλτα στη δημοτική βιβλιοθήκη 
επιβεβαίωσε την αυθεντικότη
τα  το υ  προσχεδίου και τώ ρα 
σ υλλέκτες αλλά και μ ελετη τές  
είναι πρόθυμοι να δώσουν ακό
μα και 2 .5 0 0  δολάρια για να α
ποκτήσουν το  σπάνιο χειρόγρα
φο.

Η ιστορία είναι τραγική και 
ε ν δ ε ικ τ ικ ή  το υ  πόσο 

εύθραυστες είναι οι ισορροπίες 
σε χώρους, όπως ο στρατός. 
Στο περιστατικό πρωταγωστεί 
μια στρατιωτίνα του ισραηλινού 
στρατού, η οποία καταγγέλλει 
τώρα ότι έπεσε θύμα άγριας εκ 
μετάλλευσ ης από τον ίδιο της 
τον φίλο, με τον οποίον υπηρε

τούσε στην ίδια μονάδα. Ο νεα
ρός σ τρα τιώ τη ς  επείσθη από 
το ν  α ξιω μ α τικό  τη ς  μονάδας 
του να μαγνητοσκοπήσει τ ις  ε 
ρω τικές του περιπτύξεις με τη  
φίλη του, προκειμένου να προ
βληθούν αργότερα σε συγκέ
ντρωση ανδρών! Αδύναμη να α- 
νταπεξέλθει σε όσα της  συνέ- 
βησαν και μετά την αναποτελε
σματικότητα τω ν καταγγελιώ ν 
τη ς , α π ευ θ ύ νθ η κε σ ε γυνα ι
κ ε ίες  οργανώσεις. Το θέμα έ 
φτασε και στη Βουλή, όπου διε- 
φΰνησαν οι π ραγματικές δια
στάσεις του προβλήματος. Προ
τάσεις υποβλήθηκαν πολλές. Το 
θέμα είναι όμως ότι κανείς από 
το επίσημο κράτος δεν βρέθηκε 
να παρηγορήσει αυτή τη  γυναί
κα, θύμα μια νοοτροπίας παλιάς 
όσο και ο κόσμος μας...

ϋ · |  Περίπου 8 5 .0 0 0  παιδιά 
στη Β ενεζουέλα  επ ιβ ιώ 

νουν πουλώντας το  σώμα τους, 
λ η σ τεύ ο ν τα ς  και πουλώ ντας 
ναρκω τικό , α να φ έρ ει έκθεσ η  
που δόθηκε στη δημοσ ιότητα  
στο Καράκας. Ακόμη 1,5 εκα 
τομμύριο παιδιά εργάζονται πα
ράνομα ή αναγκάζονται να ζη 
τιανεύουν αναφέρει η έκθεση 
τη ς  UNICEF και του Ινστιτούτου 
τη ς  Βενεζουέλας για το  Παιδί. 
[ΝΑΜ]. Η χώρα αυτή τη ς  νότιας 
Α μ ε ρ ικ ή ς  κ α το ικ ε ίτα ι από 
2 0 .0 0 0 .0 0 0  ανθρώπους. Μόνο 
το  56%  από τα παιδιά που ζη 
τιανεύουν ή εργάζονται παρά
νομα, παρακολουθούν τακτικά  
σχολικά μαθήματα. Τα παιδιά α
μείβονται ελάχιστα και δεν έ 
χουν κοινωνικές παροχές. Στην 
έκθεση συνίσταται στις τοπ ικές 
αρχές να εξετάσουν επισταμέ- 
να τις  αιτίες του προβλήματος 
και όχι απλώς τα συμπτώματα.

Ηταν κάτι που έλειπε... Η 
ζωή τώρα πια θα ξαναβρεί 

τους κανονικούς της  ρυθμούς... 
Η απόφαση τω ν Ηνωμένων Πο
λιτειών να επ ιτρέψ ει στους Α
μερικανούς πολίτες τη  σύναψη 
σ εξουαλικώ ν ή αισθηματικώ ν 
σχέσεων με Ρώσους είναι β έ
βαιο ότι θα ανακουφίσει όλα τα 
στελέχη τω ν διπλωματικών α
ποστολών που εξα ιτίας του Ψυ
χρού Πολέμου είχαν, αν μη τι 
άλλο, κάποιο δισταγμό. Αλλωστε 
ο κίνδυνος να κατηγορηθούν για 
κατασκοπεία ήταν μεγάλος. Να

θυμήσουμε ότι ο Κλέιτον Λάου- 
ντρ ι, ο π εζο να ύ τη ς  φ ρο υ ρ ό ς  
τη ς  α μ ερ ικ ΰ ν ική ς  π ρεσ βείας 
στη Μόσχα την ψυχροπολεμική 
π ερ ίο δ ο , ο ο π ο ίος  έκ α ν ε  το  
σφάλμα να ερ ω τευ θ εί μια Ρω- 
σίδα διερμηνέα, κρ ίθηκε ένοχος 
κατασκοπείας υπέρ τη ς  ΕΣΣΔ. 
Σήμερα ο Κλέιτον εκ τίε ι ποινή 
κάθειρξης 2 5  ετών!

Ενας ν έο ς  "ανιχνευτής" 
εν όψει. Κατασκευάστη

κε στη Βρετανία και διακρίνει 
π ο ιο ί α σ θ ε ν ε ίς  υ π ο φ έρ ο υ ν  
πραγματικά από τη  μέση τους 
και ποιοί υπ οκρ ίνοντα ι. Η ε 
φεύρεσ η κρίθηκε ιδιαίτερα ση
μαντική  από το  β ρ ετα ν ικό  υ
πουργείο Υγείας, αφού οι πόνοι 
της  μέσης είναι η δεύτερη πιο 
σ υ νηθ ισ μ ένη  α ιτία  απουσίας 
τω ν εργαζομένων από τη  δου
λειά τους μετά το  κρύωμα. Το 
μηχάνημα ακούει στο υποκορι
στικό Φ ρεντ και διακρίνει πα
νεύκολα πότε ο ασθενής πονάει 
πραγματικά και πότε επιδιώκει 
κοπάνα. Μ αζί με το  υπουργείο 
Υγείας πανηγυρίζουν, όπως ε ί
ναι φυσικό, το  υπουργείο Εργα
σίας, όλο το  δημόσιο, αλλά κι οι 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 
Οι λόγο ι δ εν  ν ο μ ίζ ο υ μ ε  να 
χρειάζονται ιδιαίτερη εξήγηση.

Αυτή τη  φορά οι χιλιοει
π ω μ έν ες  ισ το ρ ίε ς  για 

θαμμένους θησαυρούς που ά
φησαν πίσω τους οι Ιάπωνες α- 
πεδείχθησαν κάτι παραπάνω α
πό φήμες; στα σύνορα της  Βιρ
μανίας με την  Ταυλάνδη, μερι
κοί Βιρμανοί χωρικοί που έσκα
βαν ένα πηγάδι ανακάλυψαν ένα 
α εροσ τεγές μεταλλικό κιβώτιο 
γ εμ ά το  πάνινους σΰκκους με 
δεσμίδες ολοκαίνουργιων χαρ
τονομισμάτων που είχαν τυπώ
σει οι ιαπωνικές αρχές κατοχής 
κατά τη  διάρκεια του Β' Παγκο
σ μ ίου  Π ο λέμ ο υ . Α ρ χ ικώ ς  οι 
φ τω χοί ιθαγενείς νόμισαν ότι έ 
καναν την τύχη του ς  και προ
σπάθησαν να τα ανταλλάξουν με 
δολάρια ή ταϋλανδικά μπΰχτ. Ο
μω ς τα  χα ρτονομ ίσ μα τα  τω ν  
100 ρούπις δεν έχουν παρά ι
στορική μόνο αξία καΓέτσ ι, οι 
χ ω ρ ικ ο ί ελ π ίζο υ ν  να τα 
πουλήσουν ως σουβενίρ στους 
βετεράνους τω ν Συμμάχων που 
θα έλ θ ο υ ν  και φ έ τ ο ς  να 
τιμήσουν τους χιλιάδες που πέ-
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Μ ό ν ιμ ες  Σ εή λες
θαναν κατά την  κατασκευή τη ς  
"Σιδηροδρομικής Γραμμής του 
θανάτου".

Ν έο  περιστατικό βίας α
νηλίκων με οτόχο ένα τ ε 

τρ ά χρονο  κορ ιτσ άκι, ϋ ι δρά
στες, δύο μικρά κορίτσια 8 και 
9 χρόνω ν, έδ εσ α ν  τη  Λ ε ο ν ί 
Μπιουίκ με σχοινί σε ενα φρά
κτη έξω  από το  σπίτι της  . Το 
κοριτσάκι ε ίχ ε  κρεμασ τεί από 
το λαιμό και είχε μελανιάσει. Τα 
πόδια τη ς  αιωρούνταν και μόνον 
τα ακροδάχτυλα τη ς  άγγιζαν το 
έδαφος. Η Λεονί όμως ήταν τυ 
χερή. Τυχαίως περνούσε δίπλα 
στην αυλή του σπιτιού η δεκά
χρονη Κάθριν Μ ό ιζερ , μέλος  
του Σώματος Βρετανίδων οδη
γών. Η Κάθριν έσπευσε, δάγκω
σε το  σχοινί και το  έκο ψ ε με τα 
δόντια κι έτσι το  παιδί σώθηκε. 
Τα παιδιά που έδεσαν τη  μικρή 
είναι γνωστά στην αστυνομία, 
αλλά δεν συλλαμβάνονται λόγω 
ηλικίας.

Φ Κέρδισε το  λαχείο, αλλά η 
"κα τά ρ α " το υ  εύ κ ο λ ο υ  

χρήμα τος το ν  χτύπ ησ ε κατα
πρόσωπο. Ο Μαρκ Γκάρντνερ, 
3 3  χρόνων κέρδισε στο αγγλικό 
Τζακ Π οτ 9  δ ισ εκα το μ μ ύ ρ ια  
δραχμές, το  μεγαλύτερο ποσόν 
που έχει προσφερθεί. Αμέσως 
μετά όμως η τρ ίτη  γυναίκα του, 
με την οποία βρίσκεται σε διά
σταση, βγήκε στο ραδιόφω νο 
και δήλωσε: "το  διαζύγιο  μας 
δεν έχει τελειώ σ ει, θα δω το  
δικηγόρο μου και θα πάρω τα 
μετρητά που μου ανήκουν"...Σαν 
να μην έφ τα νε  αυτό, η μητριά 
του σε άλλη ραδιοφωνική συνέ
ντευξη  είπε: "ε ίχε  κάνει τη  ζωή 
μου μαρτύριο, εύχομαι να πεθά- 
νει".

Μια 30χρονη Φιλιππινέζα 
που είνα ι φ ο ρ έα ς  AIDS 

πρόκειται να παντρευτεί έναν υ
γ ιέσ τα το  σ υμπ ρατρ ιώ τη  της, 
που δηλώνει ότι την αγαπά τόσο 
πολύ ώστε είναι δ ιατεθειμένος 
να πεθάνει μαζί της! Σύμφωνα 
με το  το π ικό  π ρ α κ το ρ ε ίο  
ε ιδ ή σ εω ν , η Λ ίζα  Ε ν τρ ίκ ες  
δήλωσε ότι ο μέλλων σύζυγος 
τη ς  την διαβεβαιώνει οτι "ευχα
ρίστως θα υπ οφ έρει μαζί τη ς  
και θα π εθ ά νε ι μ α ζί τη ς , αν 
χρειαστεί". Η 30χρονη περιλαμ
βάνεται στον επίσημο κατάλογο

τω ν 6 0 0  Φιλιππινέζων που έχει 
κα τα γρ α φ εί ότι πάσχουν από 
τον ιό HIV που προκαλεί τη  θα
νατηφόρο νόσο. Από τους 6 0 0  
οι εκατό έχουν ήδη πεθάνει μ ε
τά την ανάπτυξη της ασθένειας 
του AIDS. Το πρακτορείο προ
σθέτει ότι το  ζευγάρι που πρό
κειτα ι να π αντρευτεί έχει συ
χνές σεξουαλικές επ αφές πά
ντα με προφυλακτικό, ότι η Εν- 
ρ ίκες έχει μια κόρη επτά χρό
νων από τον πρώτο τη ς  γάμο, 
που ευτυχώ ς δεν έχει μολυνθεί 
και ότι η άτυχη γυναίκα προφα
νώς μολύνθηκε από τον Ιταλό 
σύζυγο της, ο οποίος δύο χρό
νια μετά το γάμο τους πέθανε α
πό AIDS.

Ο δήμαρχος μιας μικρής 
κωμόπολης της  Βραζιλίας 

β ρ ή κε  το  α ντίδ ο το  κατά τη ς  
πορνείας. Εδωσε την  ευκαιρία 
σ τ ις  ε π α γ γ ελ μ α τ ίε ς  τη ς  πε
ριοχής με τα κόκκινα φωτάκια 
να δουλέψουν και να βγάλουν 
μεροκάματο στο δήμο. Τις απα
σχολεί ως καθαρίστριες και τις  
πληρώνει ασφαλώς λιγότερο α
πό ό,τι κέρδιζαν ως ελεύθερες 
πόρνες, αλλά πάντως έχουν μια 
αίσθηση α ξ ιο π ρ έπ εια ς . "Τώ 
ρα,ακόμα και οι π α ντρ εμένες 
γυναίκες μας μιλούν, λέει ανα
κουφισμένη η Μαρία ντε Μπά
ρας 4 3  χρόνων, εδώ και 14 χρό
νια πόρνη. Και προσθέτει "είμα
στε πλέον ελεύθερες  να δουλέ
ψουμε στο δρόμο". 0  δήμαρχος 
Σεζάρ Ρομάρα ν τε  Νασιμέντο 
Λ ίρα είνα ι μόλ ις  2 4  ετώ ν, ο 
νεαρότερος δήμαρχος της Βρα
ζιλίας και έλαβε το  μέτρο όταν 
στη γειτονιά με τους οίκους α
νοχής έγινε ένας φόνος.

Ε κ α το ν τά δ ες  Π ο λω νές  
μεταβαίνουν στην Ολλαν

δία, το  Βέλγιο και τη  Γερμανία, 
προκειμένου να "νοικιάσουν" τη 
μήτρα τους σε άτεκνα ζευγάρια 
αντί κάποιου ποσού, πολλές φ ο 
ρές αρκετά υψηλού. Η ολλαν
δική αστυνομία διεξάγει έρ ευ 
νες, το  ίδιο και η βελγική, ίσως 
κάτι να αποκαλύψουν οι έρ ευ 
ν ες . Είναι δύσκολο όμω ς να 
κτυπήσουν το  πρόβλημα στη ρί
ζα του. Σ τις πολωνικές εφ η μ ε
ρίδες, καθημερινά σχεδόν κατα- 
χω ρούντα ι α να κοινώ σ εις  για 
οργανωμένα ταξίδια και...καλές 
αμοιβές σε όσες επιθυμούν να

τεκνοποιήσουν για κάποιους άλ
λους...

Δύο ανθρώπινες ζω ές  μ έ
σα σε δύο μέρες έσωσε έ 

να εξάχρονο  αγόρι, κάνοντας 
χρήση τεχνικώ ν πρώτων βοη
θειώ ν που έμαθε από την τη 
λεόραση. 0  Ράιαν παρακολου
θ ε ί ανελλιπώ ς το  πρόγραμμα 
"9 9 9 " του BBC, που στην Ελλά
δα θα ήταν το αντίστοιχο "166". 
Τις προάλλες, η Ιθχρονη μπέι- 
μπι σίτερ του έφ α γε ένα κομμά
τι σοκολάτα και κινδύνευσε να 
πνιγεί έχασε τις  αισθήσεις της 
και έπεσε στο πάτωμα. 0  Ράιαν 
τη γύρισε με το στήθος κοι το 
στομάχι κάτω και άρχισε να της  
κάνει μαλάξεις μέχρι που η σο
κολάτα βγήκε από το  στόμα της. 
Δύο μ έρ ες  αργότερα, ο παπ
πούς του  έπαθε κρίση επιλη
ψίας, ενώ ήταν οι δυό τους στο 
εξοχικό σπίτι. 0  Ράιαν κάλεσε 
αμέσως το  "9 9 9 " και ο παππούς 
σώθηκε.

Είναι φαινόμενο τω ν και
ρώ ν μας και όσο πιο 

γρήγορα προσαρμοστούμε, τό 
σο καλύτερα θα αντιμετωπίσου
με την καθημερινή μας πραγμα
τ ικό τη τα . 0 σ υγγραφ έας Τομ 
Κλάνσι έκανε το  λάθος να ερω- 
τευ θ ε ί μια νεαρή γυναίκα, την ο
ποία γνώρισε μέσω του περί
φημου δικτύου διακίνησης πλη
ροφοριών INTERNET. Μόνο που 
ο συγγραφέας έχει και σύζυγο. 
Η 48χρονη λοιπόν Ουάντα υπέ
βαλε ήδη αγωγή διαζυγίου, υπο
στηρίζοντας ότι ο σύζυγος της 
δ ιέπ ραξε το  αδίκημα τη ς  μοι
χείας με την 26χρονη εισαγγε
λέα Κάθριν Χουάνγκ. Η κ. Κλάν
σι ζη τε ί να τη ς  δοθεί η επ ιμέ
λεια τω ν δύο παιδιών και πα
ράλληλα επ ιδ ιώ κει να γ ίνει η 
μοναδική κυρία της  επαύλεως 
στο Μ έρ υ λα ντ, τη ν  οποία ο 
σύζυγος απέκτησε από τα κέρ 
δη τω ν πωλήσεων δύο βιβλίων 
του ("το κυνήγι του Κόκκινου 0 - 
κτώ βρ η" και "Π α ιγνίδ ια  Ο λέ
θρου"]. Ποιος είχε σ κεφ τεί ότι 
το  INTERNET θα μπορούσε να 
φ έρ ε ι τέτο ια  αναστάτωση στη 
ζωή ενός ζευγαριού!..

Εβαλε το  παιδί του, ένα 
κοριτσάκι μόλις 2 2  μη

νών στο φούρνο μικροκυμάτων 
για να το τιμωρήσει! Η απίστευ

τη  αυτή ιστορία συνέβη στην 
πόλη Σαγκινάου στου Μ ίτσ ι- 
γκαν, στις Η νω μένες Πολιτείες. 
Ο 22χρονος πατέρας Τζέραλντ 
Σαλές, εκνευρισμένος με τ ις  α
τα ξ ίες  της  κορούλας του Τζέσι- 
κα, α π οφ ά σ ισ ε να τη ν  τ ι 
μωρήσει με τον πιο αποτρόπαιο 
τρόπο. Εβαλε το  παιδί μέσα στο 
φούρνο μικροκυμάτων και άνοι
ξ ε  τον διακόπτη. Ευτυχώς όμως 
για τη  μικρή ξέχασ ε να πατήσει 
το  κουμπί του  ψησίματος που 
θα ανέβαζε σε δευτερόλεπτα τη 
θερμοκρασία. Ο άκαρδος πατέ
ρας συνελήφθη από την αστυ
νομία και έχει προφυλακιστεί, 
ενώ θα του απαγγελθούν κατη
γορίες για άγρια κακοποίηση α
νηλίκου. Η μικρούλα Τζέσικα, 
τυχερή  μέσα στην ατυχία της, 
μ ετα φ έρ θ η κε  στο νοσοκομείο 
με ελαφρούς μώλωπες, όχι ό
μω ς εγκαύματα , και το  δικα 
στήριο ενδεχομέω ω ς να αναθέ
σει την κηδεμονία της  στη για
γιά της.

Στ' άλήθεια την παρακάτω 
είδηση να την πιστέψουμε; 

Στην Κίνα οι εκ τελέσ εις  θανα
τοποινιτών δεν γίνονται για να 
αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά σύμ
φωνα με τ ις  ανάγκες των... μ ε
ταμοσχεύσεων! Μ εγάλη αγορά 
οργάνω ν έ χ ε ι δ η μ ιο υ ρ γ η θ ε ί 
στην αχανή αυτή χώρα, με τ ιμ ές  
που κ υ μ α ίν ο ν τα ι γύρω  σ τις  
3 0 .0 0 0  δολάρια το  κομμάτι. Αν 
χρειάζεται π.χ. ν εφ ρ ό ς  ή καρ
διά, ο κατάδικος εκτελείτα ι με 
πυροβολισμό στο κεφάλι, αν ζη 
τείτα ι κερατοειδής χιτώνας, πυ- 
ροβολείται στην καρδιά. Πολλοί 
θανατοποινίτες κερδίζουν μάλι
στα κάποιες ημέρ ες  ζω ής πα
ραπάνω, αφού τους φυλάνε ζω 
ντανούς προκειμένου να διατη
ρηθούν (ως τη  στιγμή που θα 
χρειαστούν] φρέσκα τα όργανα 
τους, που αφαιρούνται βεβαίως 
χωρίς καμιά συγκατάθεση τω ν 
ίδιων ή τω ν  συγγενώ ν τους... 
Αυτά τα ανατριχιαστικά κατήγ
γειλαν Κινέζοι αντιφρονούντες 
στην Επιτροπή Δ ιεθνώ ν Σ χ έ 
σεων της  αμερικάνικης Γερου
σίας, που διερευνά τις  παραβιά
σεις τω ν ανθρωπίνων δικαιω
μάτων στην Κίνα. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Α φ ρ οδίτη  Κοκκίνου
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σκάφη για πολύ... μακριά.
2. Και το γιό του 0α θυσίαζε για την πίστη του 

-Αρχαϊκό άγαλμα εφήβου.
3. Εσπεριδοειδή - Νικήτρια που δίνει... κέρδη.
4. Ομοια σύμφωνα - Καταρρίπτεται κι αυτό - 

Γάλλου... ψυχή.
5. Κατοπινό - Ακάλυπτοι από χώμα.
6. Δεν παραβιάστηκε αυτή - Ο πρώτος άν

θρωπος κατά τη Νορβηγική μυθολογία.
7. Αναφέρεται και το ασκορβικό - Μετέχουν 

στα κοινά.
8. Ιρλανδός συγγραφέας Ιπ.γρ.) - Μισθός υ

πηρέτη - Κυπριακό κόμμα.
9. Χαλαρό - Αλβιν...: Φημισμένα τα μπαλέτα 

του.
10. Αγγλος... Μάρκος - Σπάνε τη μονοτονία 

των ερήμων.
11. Ιοβόλα φίδια - Προσωπικότητα της Ευρω

παϊκής Ενωσης - Υποθετικός σύνδεσμος.
12. ...Ρεπό: Κερκυρέϊκο αξιοθέατο - Μία αί

σθηση - Πανάκριβη η "μπλόκ ντάϊαμοντ".

13. Ευοίωνοι - Πολιτική επιλογή η απομάκρυν
ση ή η παραμονή τους στη χώρα μας.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Επεμβαίνει ο ...ξένος - Τεχνική υπηρεσία 

του Στρατού.
2. Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού - 

Εργάζονται στους αγρούς.
3 . "... κόμπανι", Ολλανδικό μουσικό συγκρότη

μα - Οργανο σχεδιαστών - Νέγρος σταρ της 
φανκ - ροκ.

4. Περιβάλλουν σκελετούς - Υπάρχει μικρό 
και μεγάλο στο σκάκι.

5. Φυλή της Ταϋλάνδης - Βρωμιά Ικαθ.) - 
...Πάολο: Πόλη της Βραζιλίας.

6. Το κρατάς ...γράφοντας - Χειλικό σύμφωνο.
7. Πρόθεση - Αδράχτι Ικαθ ).
8. Επισφραγίζει., αμερικάνικη συμφωνία - Α- 

κλιτη αόριστη αντωνυμία - Διπλασιάζεται στο 
ξεπούλημα.

9. Ορισμένη των υλικών στις συνταγές μα
γειρικής - Προτιμότερα από τα ...λόγια.

© 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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11 Ο ο

12 Ο ο

13 0

10. Τα ζητούν... απαγωγείς - Δεικτική αντω
νυμία.

11. Είναι και τα Απένινα - Ενδιαφέρουσες 
μπροστά στα ...γκοληόστ - Βρίσκεται στην πλα
τεία Κάνιγγος (αρχικά).

12. Βοήθησε τον Ηρακλή σ' έναν άθλο του - 
Ομοια σύμφωνα - Πόλη της Αρμενίας.

13. Σκεύη αξίας - Μικρός Προφήτης της Πα
λαιός Διαθήκης.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΤΕ
Στον κουρέα
Ενας άνθρωπος με τρεις τρ ίχες στο κεφάλι 

πάει μια μέρα στον κουρέα και του λέει:
- Φτιάξε μου τα μαλλιά. Τις δύο δεξιά, τη μία 

αριστερά.
Μετά από λίγες μέρες του είχαν μείνει δύο 

τρίχες. Ξαναπάει στον κουρέα και του λέει:
- Βάλει τη μία αριστερά και την άλλη δεξιά. 
Στο τέλος, του έμεινε μία μόνο τρίχα. Πάει

μια μέρα στον κουρέα και εκείνος τον ρωτάει:
- Πώς να τα κάνω σήμερα;
- Αστα ανακατωμένα!!!

Π α ντρ εύ τη κε...
Δυο φίλοι λένε τον καημό τους:
- Εσύ βρε Μιχάλη, είχες τίποτα συναισθημα

τικά μπλεξίματα;
- Ναί. Είχα δεσμό με μια κοπέλα από τη Θεσ

σαλονίκη. Την αγαπούσα, της έστελνα κάθε μέ
ρα γράμμα.

-Και λοιπόν τι έγινε;
- Παντρεύτηκε τον ταχυδρόμο!

Κουφό...
ΟΤοτός πηγαίνει στο φαρμακείο και λέει:
- Παρακαλώ, μπορείτε να μου δώ σετε ένα 

κουτί ακετυλοσαλυκιλικό οξύ;
-Ασπιρίνες θ έλετε  να πείτε!
- Ναί αλλά δεν μπορώ να το προφέρω!.. □
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Μ ό ν ιμ ε ς  Σ χ ή λ ε

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Η  Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Μ Α Σ

Γ ια τη ν  κ α τ α χ ώ ρ ισ η  δ ι α φ η μ ί σ ε ω ν  δ ια τ ίθ ε ν τ α ι  τα  ε σ ώ φ υ λ λ α  το υ  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ ,  ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς  τ ε τ ρ ά χ ρ ω μ ε ς  και α σ π ρ ό μ α υ ρ ε ς  
σ ε λ ί δ ε ς .  Ο  ω φ έ λ ι μ ο ς  χ ώ ρ ο ς  κ ά θ ε  σ ε λ ί δ α ς  ε ίνα ι:  2 5 ,6  X  1 8 c m . Οι τ ι μ έ ς  τ ω ν  δ ι α φ η μ ί σ ε ω ν  έ χ ο υ ν  κ α θ ο ρ ι σ θ ε ί  ω ς  ε ξ ή ς :

1 ο εσώ φυλλο εξω φ ύλλου: 2 0 0 .0 0 0  δ ρ χ .,2 ο εσώ φυλλο εξω φύλλου: 1 8 0 .0 0 0  δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρω μη: 1 5 0 .0 0 0  δρχ., ασπρόμαυρη: 1 0 0 .0 0 0  δρχ.
1 / 2  σελίδας τετράχρω μης: 8 0 .0 0 0  δρχ.,ασπρόμαυρης: 5 0 .0 0 0  δρχ.
1 / 4  σελίδας τετράχρω μης: 5 0 .0 0 0  δρχ.,ασπρόμαυρης: 3 0 .0 0 0  δρχ.
Γ ια ό σ ο υ ς  π α ρ α γ γ ε ίλ ο υ ν  τ ρ ε ι ς  σ υ ν ε χ ε ί ς  κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ι ς  μ ια ς  δ ια φ ή μ ι σ η ς  γ ίν ε τ α ι  έκπτωση 1 0 % , έ ξ ι  σ υ ν ε χ ε ί ς  κ α τ α χ ω ρ ί 

σ ε ις  1 5 %  κα ι  γ ια  δ ώ δ ε κ α  σ υ ν ε χ ε ί ς  κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ι ς  2 0 % . Οι τ ι μ έ ς  δ ι α φ η μ ί σ ε ω ν ,  μ ε τ ά  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ισ μ ό  τ ω ν  τ υ χ ό ν  ε κ π τ ώ 
σ ε ω ν ,  ε π ιβ α ρ ύ ν ο ν τ α ι  μ ε  α γ γ ε λ ι ό σ η μ ο 2 0 %  και Φ Π Α  1 8 % , ο ο π ο ίο ς  υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι  ε π ί  τ η ς  τ ιμ ή ς  π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν η ς  κ α τ ά  το  πο
σ ο σ τ ό  τ ο υ  α γ γ ε λ ιο σ ή μ ο υ .

Οι δ ι α φ η μ ι ζ ό μ ε ν ο ι  θ α  π ρ έπ ε ι  να μ α ς  π α ρ α δ ίδ ο υ ν  τ ις  α ν α π α ρ α γ ω γ έ ς  (φ ιλ μ ς )  ή τ ι ς  μ α κ έ τ ε ς  τ ω ν  δ ι α φ η μ ί σ ε ώ ν  τ ο υ ς .  Σ τ η ν  
τ ε λ ε υ τ α ί α  π ε ρ ίπ τ ω σ η  οι δ ια χ ω ρ ισ μ ο ί  -  α ν α π α ρ α γ ω γ έ ς  β α ρ ύ ν ο υ ν  τ ο  δ ια φ η μ ι ζ ό μ ε ν ο .

Οι υπ ό  κ α τ α χ ώ ρ ισ η  δ ι α φ η μ ί σ ε ι ς  π ρ ο ε γ κ ρ ίν ο ν τ α ι  από τη  Δ ιο ικ ο ύ σ α  Επιτροπή το υ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ .  Μ ε τ ά  τ η ν  π ρ ο έ γ κ ρ ισ η  κ α 
τ α ρ τ ί ζ ε τ α ι  σ υ μ φ ω ν η τ ι κ ό  ( έ ν τ υ π ο  κ α τ α χ ώ ρ ισ η ς  δ ια φ ή μ ισ η ς )  μ ε  τ ο  δ ια φ η μ ι ζ ό μ ε ν ο ,  σ τ ο  οπ οίο  κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι  οι τ ε χ ν ι κ έ ς  λ ε 
π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς ,  ο α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  κ α τ α χ ω ρ ίσ ε ω ν ,  η θ έ σ η ,  η δ ιά σ τ α σ η ,  το  χ ρ ώ μ α  και τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  δ ια φ ή μ ισ η ς .

Η α ξ ία  κ ά θ ε  κ α τ α χ ώ ρ ισ η ς  ε ξ ο φ λ ε ί τ α ι  τ ο ις  μ ε τ ρ η τ ο ί ς  ε ν τ ό ς  δ έ κ α  π έ ν τ ε  (1 5 )  η μ ε ρ ώ ν  από τη ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  κ ά θ ε  τ ε ύ χ ο υ ς ,  
γ ε γ ο ν ό ς  που π ισ τ ο π ο ιε ίτ α ι  από τ η ν  έ κ δ ο σ η  το υ  σ χ ε τ ικ ο ύ  τ ιμ ο λ ο γ ίο υ .  Σ ε  π ερ ίπ τω σ η  μη έ γ κ α ι ρ η ς  ε ξ ό φ λ η σ η ς  τ η ς  α ξ ί α ς  τ η ς  
δ ια φ ή μ ι σ η ς  δ ια κ ό π τ ε τ α ι  η σ υ ν ε ρ γ α σ ία  μ ε  το  δ ια φ η μ ι ζ ό μ ε ν ο .

Οι ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι  γ ια  κ α τ α χ ώ ρ ισ η  δ ι α φ η μ ί σ ε ω ν  ή γ ια  ο π ο ια δ ή π ο τ ε  άλλη σ χ ε τ ικ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ία  μ π ο ρ ο ύ ν  να α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι
ι---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε Γ ΓΡ Α Φ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η  J

• Ε π ιθ υ μ ώ  να μ ε  ε γ γ ρ ά φ ε τ ε  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή  σ τ ο  μ η ν ια ίο  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  “Αστυνομική Επιθεώρηση" ( Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς  1 7 5 , 1  1 2 5 1 ] 
Α θ ή ν α ) ,
J για  έ ν α  χ ρ ό ν ο  (1 2 τ ε ύ χ η ) .
I Ε σ τ ε ιλ α  ή ε σ ω κ λ ε ί ω  τ η ν  υ π ' α ρ ι θ μ ό ν ......................................τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ή  επ ιτα γ ή .  I
j Ε Τ Η Σ ΙΑ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η : 1 .8 0 0  Δραχμές (οι συνδρομές εξω τερ ικο ύ  επιβαρύνονται με τα  ταχυδρομικά τέλη ).
1 Η α π ο σ το λ ή  τ ο υ  Π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  ε π ιθ υ μ ώ  να α ρ χ ίσ ε ι  από τ ο  τ ε ύ χ ο ς ...................................................

[ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο :............................................................................................................................................................................
I Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :...........................................................................................................................................................................................
! Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α :............................................Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο :.............................................. Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ : ........................................

(Υ π ο γ ρ α φ ή )
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Μ όνιμες Στήλε

ΠορνρέχΌ συναδέλφου

Ζ € ρ 0 φ € ί  ψΤ σ β χ « ν τ 4 ρ η
Ζ 8  f  f Z 0 W  Τ Α ϊ  , , , Ι Ι ΐ Η  *ΠΜΐ* Ί£ ' ί ί&

Τις περισσότερες φορές θα τον συναντήσετε στο γραφείο του, α
νάμεσα σε μολύβια και μπογιές, να σχεδιάζει το θέμα που του έχει 
αναθέσει ο αρχισυντάκτης ή ο διευθυντής του περιοδικού. Αλλες φο
ρές θα τον βρείτε χαμένο μέσα στους φακέλλους να αναζητάει -όπως 
ο κυνηγός το θήραμά του- την κατάλληλη φωτογραφία που να ταιριάζει 
στο ανάλογο θέμα. Θα καταλάβατε μάλλον πωςμιλάμε για τον υπεύθυνο 
του φωτογραφικού αρχείου της Αστυνομικής Επιθεώρησης Αστυφύλα
κα Σεραφείμ Τσοχαντάρη.

Ο εκλεκτός συνάδελφος υπηρετούσε ήδη στο Σώμα όταν αποφά
σισε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική και τις γραφιστικές τέχνες, κλίσεις 
τις οποίες είχε από μικρός.

Τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής παρακολούθησε κοντά στο γνωστό 
γλύπτη και ζωγράφο Μίμη Βαφειάδη. Συνέχισε τις σπουδές του στη 
σχολή "Βακαλό" όπου και απόκτησε πτυχίο του τμήματος "Οπτικής Επι
κοινωνίας - Διαφήμισης", και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα 
του τμήματος Γραφιστικών Τεχνών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Εχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής, όπου 
κατάφερε να αποσπάσει άριστες κριτικές από ειδικούς.

Από διετίας υπηρετεί στο περιοδικό του Σώματος, το οποίο κατά 
ένα μεγάλο μέρος οφείλει σ' αυτόν την καλαίσθητη εμφάνισή του. Ο

Παρουσίαση: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κούρος

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α  Ξ Η Σ ,  Αριστοτέλους 1 7 5 , 1 1 2  5 1 , Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μηούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιόννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. 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 - Διαφημίσεις: 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: 8672.573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax 8676.632 
Φιλμς -  Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  Α.Ε. ,  Ηρακλείου 145, Περισσός.
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Φ ω το γ ρ α φ ίσ τε  για το  διαγω νισμό 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,

□λλό και να ενεργοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του Σώματος  
και να ανο ίξει γέφ υρ ες  αμφίδρομης επικοινωνίας, διοργανώνει διαγωνισμό φ ω τογραφ ίας με θέματα

1. Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας
2 . Ελληνική φύση - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

με βραβεία:

Ελληνική (Ρ ύ σ η  -  Ελληνική παραδοσιακή α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή ; 
Α ' Β ραβ είο : 1 φ ω το γ ρ α φ ικ ή  μηχανή LEICA m ini zoom . 

Β ' Β ρ αβ είο : 1 εκτυ π ω τή ς  LPL 6 6 -S II.
Γ  Β ρ αβ είο : 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 5 0 .

Α ',  Β ', Γ ' Επαινοι: Από ένα  φ ω το γ ρ α φ ικ ό  β ιβλίο , 
(π ροσ φ ορ ά τη ς  Ε τα ιρ εία ς  Φ ω το γ ρ α φ ικ ώ ν  
"Σπ. Σκιαδόπ ουλος" Υμηττού 2 5 1 , Αθήνα)

Σ κ η ν έε  υπ ηρεσ ιακής κα θη μ ερ ινό τη τα ς:
Α ' Β ραβείο: 1 φ ω το γ ρ α φ ικ ή  μηχανή LEICA m ini zoom . 

Β' Β ραβείο: 1 εκτυ π ω τή ς LPL 6 6 -S II.
Γ' Β ραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 1 5 0 .

A ',  Β ', Γ ' Επαινοι: Από ένα  φ ω το γ ρ α φ ικ ό  β ιβλ ίο , 
(π ροσφορά το υ  π εριοδικού "Αστυνομική Επ ιθεώ ρησ η”)

""S

β  Iν »

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 αρνητικό 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 Ιαποδεικτικό 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 τ ις  συμμετοχές στο διαγωνισμό θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ταχυδρομήσετε αυτό το κουπόνι μαζί με τ ις  φ ω τογραφ ίες  σας.

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________
ΟΝΟΜΑ...............................
ΒΑΘΜΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ............
ΤΧ......................... ΤΗΑ....
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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Αύγουστος 1 9 9 5 .  5 4 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση




