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τα ναρκωτικό και την τοξικομανία.

- Πώς θα αντιμετωπισθούν*οι μεγάλοι έμποροι και τα μεγάλα δίκτυα 
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μας μοναδικό; Μια νέα επαναστατική μέθοδος που στηρίζεται στη βιο
λογική μοναδικότητα του ατόμου, η μέθοδος ανάλυσης του DNA, ίσως 
αποδειχθεί το καλύτερο όπλο στην καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας. Η ανάλυση DNA έχει θεωρηθεί από πολλούς σαν το μεγαλύτερο 
επίτευγμα στο χώρο της εξιχνίασης του εγκλήματος από την εποχή 
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τροχαίων ατυχημάτων ανάγονται στους παράγοντες: άνθρωπος, δρό
μος, καιρός και όχημα. Για τους δρόμους, είναι υπεύθυνη η πολιτεία. 
Στον καιρό,δεν είναι δυνατό να επέμβουμε. Τα αυτοκίνητα όμως και την 
οδική συμπεριφορά μας μπορούμε να την προσέξουμε. Ενα μικρό αφιέ
ρωμα με τρεις ενότητες: α. Πριν και μετά το τροχαίο ατύχημα, β. Ποτό 
και οδήγηση και γ. Το κράνος σώζει, κι όμως το περιφρονούμε.
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την ονόμασαν ο Πίνδαρος, ο Αισχύλος και ο Πλάτων.

Η "Α σ τυ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η "  δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
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Π  Πώ ς φ τ ιά χ ν ετα ι το  καλό κ ρ α σ ί ................................ 5 9 6
Οσοι ασχολούνται με την οινοποίηση, είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγ

γελματικά, έχουν σαν σκοπό την κατασκευή ενός κρασιού με ωραία α
παλά συστατικά, με ωραίο χρώμα και άρωμα, ενός κρασιού που να ευ
χαριστεί τη γεύση και να σου φέρνει κέφι χωρίς να βαράει στο κεφάλι.

□  Μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ία .................................................................... 5 92
Η ΕΜΥ υποστηρίζει τις διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες για πα

ροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στους τομείς της εθνικής άμυνας 
και οικονομίας αλλά άλλων δραστηριοτήτων του κοινωνικού συνόλου.

□  Ν ίκος Κ αββαδίας, ο ποιητής της θάλασ σ α ς . . 6 1 0
Πάνε 20 χρόνια από τότε που πέθανε ο αρμενιστής ποιητής Νίκος 

Καββαδίας, που ευρύτερα γνωστός στο Ελληνικό κοινό, έγινε από τις 
εξαίρετες μελοποιήσεις ποιημάτων του. Πόσους τάχα δεν σύντροφέ - 
ψανε αυτά τα μελοποιημένα ποιήματα κάποιες μοναχικές βραδιές.

Α υ τ ό  τ ο  μ ή ν αΑ υ τ ό  τ ο  μ ή ν α
Ισ τορ ική  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ..............................................................5 8 0
Π ν ευ μ α τικ ο ί Ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς ......................................................... 5 88
Γεγονότα και Σ υ μ β ά ν τ α ......................................................... 5 9 0
Υπηρεσιακά Ν έ α ........................................................................... 5 9 4
Ια τρ ικά  θ έ μ α τ α ........................................................................... 5 9 8
Γ ιατί το  λ έμ ε  έ τ σ ι ....................................................................... 6 0 0
Επαγγελματικός π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό ς ...................................601
Η α λλη λο γρ αφ ία  μ α ς ..............................................................6 0 2
Το χρ ονο γράφ η μά  μ α ς ..............................................................6 0 3
Από τον κόσμο το υ  πνεύματος και τη ς  τέχ ν η ς  . . 6 0 4
Γυνέβησ αν στον Κ ό σ μ ο ......................................................... 6 0 6
Για τ ις  ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  ώ ρ ε ς ......................................................... 6 0 8

Το εξώ φ υλλό  μας: Σαμοθράκη, ΙΜ Μ. Λαύρας Αγ. Ό ρους

Σεπ τέμβριος 1 9 9 5 - 5 4 7  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Α σ τυνομία  και Κ οινω νία

Η εννομη τάξη 
στην Ελλάδα 

και ο κοινωνικός ρόλος 
της Αστυνομίας

του  Τ α ζίαρ χο υ  Δ ημήτρ ιου Μ ητρόπουλου

Η τήρηση τω ν νόμων, η εξασφάλιση της ησυχίας, 
της ειρήνης και της ελεύθερης διαβίωσης των πολιτών 

και ο σεβασμός και η εκτέλεση τω ν αποφάσεων 
από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας, 

ανήκουν στις θεμελιώ δεις αρχές οργάνωσης, 
διοικητικής τά ξη ς  και πολιτιστικής ανάπτυξης ενός λαού.

Ισ το ρ ικ ή  ε ξ έ λ ιξ η
Η Αστυνομία σαν θεσμός συνδέεται με την εμφάνιση "της πόλεως" 

του "άστεως". Το άστυ είναι το πρώτο συνθετικό στοιχείο της έννοιας 
Αστυνομία. Παράλληλα έχουμε και την εμφάνιση του Δικαίου ή του Νό
μου, δηλαδή του δεύτερου συνθετικού στοιχείου της ίδιας έννοιας. Ετσι 
βλέπουμε ότι η πόλη και Δίκαιο συμπορεύονται στην κοινωνική εξέλιξη. 
Η Αστυνομία προήλθε από τη σύνθεση δύο φαινομένων, ενός πραγμα
τικού Ιόστυ-πόληΙ και ενός πνευματικού (Δίκαιο - ΝόμοςΙ.

Οι Ελληνες από τα αρχαία χρόνια συνέλαβαν θαυμάσια το νόημα της 
έννομης τάξης σαν στοιχείο αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις υψηλές 
αρχές της εθνικής και προσωπικής ελευθερίας, οι οποίες χαρακτήριζαν 
την πολιτική, κοινωνική και πνευματική τους ζωή. Ο σεβασμός των δι
καιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των πολιτών, που πηγάζουν από 
τους θεσμούς του έννομου κρότους και εξασφαλίζονται από τα εντε
ταλμένα όργανα, προβλήθηκαν σαν βασική προϋπόθεση και ζωογόνα 
πνοή της πνευματικής ακτινοβολίας και της πολιτικής, κοινωνικής και πο
λιτιστικής λάμψης του αρχαίου Ελληνισμού. Για το λόγο αυτό και η κα
θιέρωση κάθε δικαιώματος και κάθε υποχρέωσης του πολίτη με νόμους 
καθώς και η αστυνόμευση της καθιερωμένης έννομης τάξης, με ειδικό 
όργανα των οποίων καθοριζόταν αυστηρά η δικαιοδοσία, αποτέλεσαν 
τους βασικούς κανόνες των πολιτευμάτων της αρχαίας Ελλάδας.

Οι ελληνικοί αστυνομικοί θεσμοί διατηρήθηκαν ανέπαφοι και στα 
πρώτα περίπου 250 χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Στο διάστημα αυ
τό οι Ελληνικές πόλεις διατήρησαν την αυτονομία τους κάτω από την 
επικυριαρχία της Ρώμης. Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις των βυζα
ντινών αυτοκρατόρων είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέοι 
αστυνομικοί θεσμοί προσαρμοζόμενοι αυτή τη φορά απόλυτα με την 
ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε να παρουσιάζουν αντιστοιχία με 
τους αρχαιοελληνικούς.

Οι Τούρκοι κατακτητές, αμέσως μετά την κατάλυση της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας επιφόρτισαν Ελληνες άρχοντες με ανάλογα καθήκοντα: 
τους Κοτσαμπάσηδες, τους Δημογέροντες, τους Προεστούς, τους Κα
πετάνιους και τους Αρματολούς. Η όλη τακτική της τουρκικής διοίκησης 
δεν αποσκοπούσε μόνο στη κάλυψη των μεγάλων αδυναμιών της, αλλά 
και στον αποπροσανατολισμό των Ελλήνων, από απελευθερωτικά 
κινήματα.

Ετσι φθάσαμε στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821, όταν οι πρώτοι έ 
νοπλοι επαναστατικοί πυρήνες δημιουργήθηκαν από τα σώματα εκείνα, 
τα οποία η τουρκική διοίκηση προόριζε, για την αστυνόμευση των κα- 
τασχεμένων ελληνικών εδαφών. Οταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κρά
τος, επιτακτική παρουσιάστηκε η ανάγκη, για την ίδρυση ενός εκσυγ
χρονισμένου Αστυνομικού Σώματος, ικανού για την εξασφάλιση της έν
νομης τάξης. Ετσι, καθιερώθηκε το δυαδικό αστυνομικό σύστημα, με 
παράλληλη λειτουργία Χωροφυλακής σε γενικό και Δημοτικής Αστυνο
μίας σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό με διάφορες παραλλαγές 
οργάνωσης ως προς τη Δημοτική Αστυνομία, ίσχυσε μέχρι το 1906, ό
ταν η Χωροφυλακή ανάλαβε την αστυνόμευση ολόκληρης της χώρας.

Το 1920 επανήλθε το δυαδικό σύστημα με τη διατήρηση της Χωρο
φυλακής και τη σύσταση της Αστυνομίας Πόλεων. Το νέο αστυνομικό 
σώμα εγκαταστάθηκε σταδιακά, στο διάστημα 1921 -1925 στις πόλεις 
Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα. Το αστυνομικό αυτό σύστημα ίσχυ
σε μέχρι το 1984, όταν η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων συγ
χωνεύτηκαν σ' ένα Σώμα, με την ονομασία Ελληνική Αστυνομία.

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο σώμα, λειτουργεί 
με τους δικούς της οργανικούς νόμους και δεν εφαρμόζονται, για το 
προσωπικό της οι διατάξεις που αφορούν τους Δημόσιους Πολιτικούς 
Υπαλλήλους. Είναι στρατιωτικά οργανωμένη και το αστυνομικό της προ
σωπικό έχει στρατιωτική ιεραρχία και πειθαρχία.

Ο όρος Αστυνομία περικλείει μία κοινωνική εμπειρία που αποκτήθηκε 
ύστερα από μακροχρόνιες προσπάθειες. Από τις προσπάθειες αυτές 
έχει προκόψει ένα συνυφασμένο με την ελληνική πραγματικότητα 
σύστημα αστυνόμευσης, που υπηρετείται από προσωπικό εφοδιασμένο 
με επαγγελματικό εξοπλισμό, έτσι ώστε ο αστυνομικός να εκτελεί τα 
καθήκοντα του με την ίδια εντυπωσιακή άνεση και στον πολυθόρυβο 
αστικό δρόμο και στον τελευταίο οικισμό.

Σύγχρονα προβλήματα
Είναι γνωστό ότι ο σύγχρονος πολιτισμός πολλαπλασίασε τους πει

ρασμούς και δημιούργησε προϋποθέσεις για την παρατηρούμενη έξαρ
ση της εγκληματικότητος, είτε υπό την συμβατική της έννοια, είτε υπό 
τη νέα μορφή της τρομοκρατίας.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 4 8  - Σεπ τέμβριος 1 9 9 5



Α σ τυνομία  και Κ οινω νία

Η Αστυνομία, αποτελούσα ε ξ  αποστολής την εμπροσθοφυλακή στον 
αγώνα κατά του εγκλήματος, έχει εηωμισθεί βαρύτατες ευθύνες για 
μια πληρέστερη προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η προστασία όμως 
αυτή δεν εξασφαλίζεται στον επιθυμητό βαθμό, γιατί οι ίδιοι παράγο
ντες που διευκολύνουν την εγκληματική δραστηριότητα μειώνουν ταυ
τόχρονα και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας. Παράλληλα άλ
λαξε μορφή το έγκλημα και η περί αυτό παθολογία γέννησε πλήθος 
νέων σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων, τα οποία, δεν μπορούν 
να κατανοηθούν και να αντιμετωπισθούν από ένα κρότος μεμονωμένο.

Η επισήμανση των τάσεων της εγκληματικότητας στη σύγχρονη κοι
νωνία είναι ευχερής. Οπωσδήποτε διαπιστώνεται μια έξαρση παλαιών 
μορφών και όξυνση προβλημάτων που πάντοτε υπήρχαν, παράλληλα, ό
μως, με μια δυναμική εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας. Ετσι 
είμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης παραβατικότητας των ανηλίκων, 
συχνών κρουσμάτων εγκληματικής βίας, εξαηλούμενης κατάχρησης το- 
ξικών ουσιών με τις γνωστές άμεσες και έμμεσες εγκληματογενετικές 
παρενέργειες, αλλά και της εμφάνισης εγκλημάτων που σχετίζονται με 
την πληροφορική κ.λπ.

Η Αστυνομία είναι μια Υπηρεσία, της οποίας το προσωπικό, κύρια 
αποστολή έχει, όχι μόνο να εφαρμόζει τους νόμους, αλλά το σπου
δαιότερο να εκτελεί την πιο πάνω αποστολή, κατά τρόπο ανθρωπιστικό. 
Κάτω απ'αυτές τις νέες προϋποθέσεις, που έχουν διαμορφώσει μια 
εντελώς νέα συνταγματική αντίληψη, ο αστυνομικός καλείται να 
παίξει ένα ρόλο, ο οποίος δεν είναι πλέον ο παραδοσιακός ρό
λος του οργάνου καταστολής μέσα στο πλαίσιο ενός εζειδ ι- 
κευμένου μηχανισμού καταναγκασμού, αλλά καλείται, επίσης 
να ενεργήσει, σαν κοινωνικός λειτουργός. Οσο και αν αυτό φαί
νεται παράδοξο, ο αστυνομικός σήμερα σ'αυτές τις διαδικασίες συμ
βιβασμού και εξισορρόπησης, πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει 
με τρόπο, ώστε να απαλύνει τη σύγκρουση των κοινωνικών συμφερό
ντων και να προλαμβάνει μορφές σύγκρουσης τέτοιες, οι οποίες θα 
βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνύπαρξη και ειρήνη.

Γι'αυτό ακριβώς και ο παραδοσιακός τύπος αστυνομικού έχει ξεπε- 
ραστεί σ'όλη τη γραμμή. Δεν μπορεί ο αστυνομικός σήμερα, να είναι 
ένα στοιχείο το οποίο να έχει απλώς και μόνο μια στενή επαγγελματική 
εκπαίδευση, σε τρόπο ώστε απλά και μόνο να μπορεί να αντιμετωπίζει 
τις έσχατες μορφές παραβατικότητας, όπως είναι το έγκλημα. Πρέπει 
να είναι σε θέση, επίσης, να λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών 
αντιπαραθέσεων με παρεμβάσεις προληπτικού εκτονωτικού χαρα
κτήρα. Πρέπει να είναι σε θέση σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή στη 
διαδρομή μιας ρήξης, να τις προλαμβάνει και να τις οδηγεί, όσο εξαρ- 
τάται απ'αυτόν, σε ένα πλαίσιο ομαλής λύσης.

Για το λόγο αυτό, ο αστυνομικός σήμερα δεν μπορεί να έχει τη νοο
τροπία, που πολλές φορές στο παρελθόν χαρακτήρισε πολύ έντονα την 
Αστυνομία, τη νοοτροπία δηλαδή μιας στεγανής ομάδας αποκομένης 
από την κοινωνία. Βασική προϋπόθεση επομένως, είναι ο αστυνομικός 
να λειτουργεί ενταγμένος οργανικά μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Πρέπει 
να είναι μέτοχος και συμυέτοχος, γιατί σε ενάντια περίπτωση δεν είναι 
δυνατό ποτέ να γίνει αποδεκτός κοινωνικά.

Η προκατάληψη που υπάρχει για τον αστυνομικό, υπάρχει και έχει 
διαμορφωθεί ακριβώς γιατί ο αστυνομικός λειτουργούσε στο πλαίσιο 
αυτής της απαρχαιωμένης αντίληψης ότι ανήκει σ' ένα Σώμα ξεχωρι
στό, το οποίο λειτουργεί έξω  και πάνω από τις κοινωνικές διαδικασίες. 
Ο αστυνομικός σήμερα είναι υποχρεωμένος, να είναι μέσα στις κοινω
νικές διαδικασίες. Πρέπει να γίνεται αποδεκτός από την ανοικτή κοινω
νία σαν ένα απαραίτητο και αναγκαίο μέλος της. Διαφορετικά, οι αντι
στάσεις οι οποίες μπορεί να προέλθουν από το κοινωνικό σώμα είναι 
τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζουν το κρίσιμο αστυνομικό έργο.

Σήμερα, η πληροφόρηση, η οποία είναι βασικός άξονας, βα
σικός επικοινωνιακός τροχός, είναι ίσως όσο ποτέ άλλοτε α
παραίτητο να λειτουργήσει σαν μέσο προσέγγισης και σύγκλι
σης της Αστυνομίας με την ευρύτερη κοινωνία. Εδώ ανακύπτει 
ένα μεγάλο πρόβλημα: ο αστυνομικός δεν αντιμετωπίζει απλά την α
κραία ρήξη με το κοινωνικό περιβάλλον, που είναι το έγκλημα, με τα 
καθορισμένα από το Νόμο στοιχεία του, αλλά μια διάχυτη παραβατικό- 
τητα, που συσχετίζεται και προκύπτει από τη συνολική κρίση της κοι
νωνίας. Ακριβώς γι'αυτό ο αστυνομικός πρέπει να είναι σε θέση να δια
κρίνει τα όρια ανάμεσα στο έγκλημα και στην “παράτυπη" συμπεριφορά, 
που συνιστά και αποτελεί έκφραση μιας γενικότερης κοινωνικής κρίσης 
και συνδέεται με την ηθική ρευστότητα της εποχής μας

Α ντιπ αράθεση Κοινού -  Α σ τυνο μ ίας
Θα πρέπει να ομολογηθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να παραβλάψει 

κάποιος, ότι, ενώ η ίδια η κοινωνία δημιούργησε τους νόμους 
και μάλιστα και την ειδική υπηρεσία για την εφαρμογή τους,
με σκοπό τη διατήρηση της τάξης και ησυχίας και την εξασφάλιση της 
ευημερίας των πολιτών, οι ίδιοι οι πολίτες της κοινωνίας αυτής 
φροντίζουν όχι μόνο για την παραβίασή τους -και ευτυχώς αυτοί 
είναι η μειοψηφία- αλλά και εκδηλώνουν πολλές φορές άδικη 
κριτική για την Αστυνομία, που προπαΘεί να τους εφαρμόσει.

Τα αίτια του πράγματι παράδοξου αυτού φαινομένου είναι πολλά και 
διάφορα. Το κοινό θεωρεί την Αστυνομία σαν ένα αναγκαίο κακό και 
ξεχνάει τη θετική της πλευρά, την προστασία δηλαδή του ατόμου και 
της κοινωνικής τάξης και ησυχίας. Η άποψη αυτή σχετίζεται με το γε
νικό κανόνα, ότι το άτομο δεν επιθυμεί τον περιορισμό της ελευθερίας 
του με οποιοδήποτε τρόπο, γι'αυτό και όπως είναι φυσικό, αντιδρά σε 
κάθε περιοριστικό ή απαγορευτικό κανόνα συμπεριφοράς.

Η άποψη όμως αυτή είναι εντελώς αβάσιμη. Το γεγονός, όμως, ότι 
υπάρχει είναι μία απόδειξη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται, 
πολλά άτομα ή ομάδες ατόμων, τα δικαιώματα ατομικής ή συλλογικής 
ελευθερίας, παρά το προνόμιο να απολαμβάνουν αμοιβαία τα πλεονε- 
κτήματά της από την εφαρμογή των επιβαλλόμενων για το σκοπό αυτό 
περιορισμών της, προς όφελος αυτών των ιδίων και του κοινωνικού 
συνόλου γενικότερα.
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Α σ τυνομία  και Κοινω νία
Ενα άλλο σοβαρό θέμα είναι η κρατούσα αντίληψη στις δημοκρατι

κές κοινωνίες για το ρόλο της εξουσίας, επομένως της σχέσης κρό
τους και κοινωνίας στη σύγχρονη εποχή. Ποια είναι η αντίληψη αυτή; 
Πώς διαμορφώνεται και πώς λειτουργεί; Ενώ παλαιότερα η κοινωνία έ 
βλεπε την εξουσία σ'ένα επίπεδο αποκλειστικής αντιπαλότητας και ό
λες οι συνταγματικές κατοχυρώσεις έχουν το νόημα κατοχύρωσης του 
πολίτη και των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων του απέναντι στην 
εξουσία, σήμερα η συνταγματική αντίληψη έχει -μερικό τουλάχιστον- 
ανατραπεί, κάτι που αναμφισβήτητα προέρχεται απ'όλες τις μεταβολές 
που έχουν σημειωθεί στις κοινωνίες μας.

Σήμερα, η έννοια των συνταγματικών κατοχυρώσεων είναι ότι στη 
διαπάλη των κοινωνικών συμφερόντων και των κοινωνικών αντιθέσεων, 
πρέπει να βρίσκεται μια μέση γραμμή συμβιβασμού. Το στοιχείο, λοιπόν 
της συμβιβαστικότητας είναι σήμερα προσδιοριστικό, μπορούμε να 
πούμε, μιας νέας συνταγματικής αντίληψης, σε αντίθεση με την παλαιό- 
τερη, η οποία θεωρούσε ότι το στοιχείο των μετωπικών συγκρούσεων, 
δεν μπορεί να ξεπεραστεί με διαδικασίες εξισορροπητικές.

Κανόνες σ υμ π ερ ιφ ο ρ ά ς
Η ψύχραιμη στάση του αστυνομικού απέναντι στον καλόπιστο, αλλά 

ανύποπτο, πολλές φορές παραβάτη, τον αφοπλίζει και τον κάνει να α
ποδέχεται τις συνέπειες της πράξης του. Πρέπει σε αυτές τις περι
πτώσεις, εφόσον μάλιστα δεν πρόκειται για αδικήματα σε υποτροπή, ο 
αστυνομικός να μην είναι άτεγκτος. Είναι λογικό να πούμε, ότι η κατα
νόηση και η ανεκτικότητα, κάποτε και πέρα από τα αναμενόμενα όρια, 
πρέπει να είναι στις προθέσεις των αστυνομικών, στις υπηρεσιακές 
τους ενέργειες και επεμβάσεις. Κι αυτή είναι μία μορφή συμπεριφοράς 
που δεν επιβάλλεται από διατάξεις της νομοθεσίας, αλλά είναι αυθόρ
μητη και καρπός καλλιέργειας της ψυχής. Απώτερος, λοιπόν, στόχος 
του αστυνομικού πρέπει πάντα να είναι η υπεράσπιση του δικαίου χωρίς 
άρνηση του ανθρωπισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στις περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες η εφαρμογή των νόμων αφορά στη βεβαίωση εγκλημάτων, 
τα οποία στρέφονται εναντίον των ίδιων των αστυνομικών και τούτο, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί η εντύπωση της μεροληψίας 
και υπέρβασης. Και αν σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των Νό
μων πρέπει να εκδηλώνεται ανάλογη επιείκεια, αντικειμενικό
τητα και ανεζικακία, στην περίπτωση των αδικημάτων κατά 
των αστυνομικών απαιτείται επιπλέον υψηλοφροσύνη και γεν- 
ναιοφροσύνη υποδειγματική.

Η συμπεριφορά του αστυνομικού προς τον παραβάτη πρέπει να είναι 
κατ'αρχήν νόμιμη, αλλά και φιλική, αξιοπρεπής, ευγενική και πολιτισμένη. 
Σε καμμιό περίπτωση, δεν πρέπει ο αστυνομικός, να θεωρεί τον παρα
βάτη εχθρό του, γιατί από το σημείο αυτό, αρχίζει ανεπαίσθητα, η διά
σταση μεταξύ αυτού και του παραβάτη. Αν ο παραβάτης παρανομεί και 
παρεκτρέπεται από την έννομη τάξη, ο αστυνομικός υποχρεούται, να 
βεβαιώσει την παράβαση και να οδηγήσει τον παραβάτη στη Δικαιοσύνη. 
Αυτή είναι η υποχρέωση του αστυνομικού. Πέραν τούτου δεν έχει το 
δικαίωμα να κρίνει τις πράξεις του παραβάτη, πολύ δε περισσότερο, 
δεν έχει το δικαίωμα να τιμωρεί αυτόν και μάλιστα κατά την κρίση του.

Ο αστυνομικός κατά την επαφή του με τον παραβάτη, πρέπει να 
εξουσιάζει το χαρακτήρα του, τη γλώσσα του και τη διαγωγή του. Δεν 
πρέπει να ερεθίζεται ή να παρασύρεται από πείσμα ή άλλες ανθρώπι
νες αδυναμίες. Οι αστυνομικοί μπορούν να είναι αυστηροί, αμείλικτοι 
και ακριβείς στην εφαρμογή των νόμων. Πρέπει επίσης όμως, να είναι 
αξιοπρεπείς προς τους παραβάτες, τους οποίους ελέγχουν, χωρίς να 
παύουν να συμπεριφέρονται προς αυτούς με την αρμόζουσα λεπτότη
τα και ευγένεια και να δείχνουν την επιτρεπόμενη φιλία προς αυτούς.

Αστυνομική Επιθεώρηση

Αν ο αστυνομικός κατανοήσει ποια είναι η θέση του απέναντι στον 
παραβάτη και δώσει στον παραβάτη να αντιληφθεί, ποια είναι η θέση 
και ο ρόλος του Αστυνομικού, στην κοινωνία, το πρόβλημα της σχέσης 
μεταξύ του αστυνομικού και του παραβάτη γίνεται ευκολότερο.

Η καλή φήμη της Αστυνομίας, δεν κερδίζεται μόνο, από την 
άρτια επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της. Εζαρτά- 
ται σε μεγάλο βαθμό, από την ποιότητα των αστυνομικών και 
την ηθική συγκρότησή τους, καθώς και από την συναίσθηση 
που έχουν, για τη σοβαρότητα της αποστολής τους απέναντι 
στην πολιτεία και την κοινωνία.

Η δημόσια τάξη και ασφάλεια δεν μπορεί να εξασφαλισθεί από την 
Αστυνομία, μέσα σε ένα κλίμα εχθρότητας ή αδιαφορίας του πολίτη. Ο 
αστυνομικός πρέπει να βγει από το χώρο της σύγκρουσης, της αντί
θεσης και της επιθετικής επιβολής της τάξης. Απαιτείται να καταβληθεί 
προσπάθεια, για αύξηση στο μεγαλύτερο βαθμό, των δραστηριοτήτων 
της Αστυνομίας, οι οποίες εκτιμώνται περισσότερο από το κοινό, όπως 
οι περιπολίες, οι αποστολές βοήθειας κ.λπ., οι οποίες πρέπει να εκφρά
ζονται σε πλαίσια πάντοτε αυστηρό επαγγελματικό και με την προϋπό
θεση, ότι δεν θα φθόσει η Αστυνομία σε υπερβολές. Θα πρέπει η Α
στυνομία να δώσει στο κοινό, εκείνο που επιθυμεί και όχι να ισχυρζεται 
φορτικό, ότι έχει πάντοτε δίκιο.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα προβλήματα και γενικό οι περιπτώ
σεις που σφραγίστηκαν με την παρουσία της Αστυνομίας, παρουσιά
ζουν αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Παράλληλα αύξηση παρουσιάζει και 
το έργο της Αστυνομίας, που συχνό είναι αναλογικό μεγαλύτερο. Ο 
λαός, στην πλειοψηφία του, συναισθάνεται τη σοβαρότητα και την α
ναγκαιότητα της αποστολής της Αστυνομίας και συχνό δείχνει έμπρα
κτα τη συμπαράστασή του. Βέβαια, η σχέση "ελεγκτής - ελεγχόμενος", 
δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας ιδιαίτερα για πολλούς νέους, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να γίνεται συνειδητή η αναγκαιότητα 
αυτής της σχέσης, για την ειρηνική συμβίωση των ιδίων των ελεγχο- 
μένων.

Η π ροστασία  τω ν νέω ν
Η προσωπικότητα των νέων που απασχολούν την Αστυνομία με εκ

δηλώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αν και συγκέντρωσε το ενδια
φέρον των κοινωνικών επιστημών δε στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατό να 
ερευνηθει σε βάθος. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται, γιατί παρουσιά
ζει ιδιομορφίες.

Θα αποτελούσε έγκλημα για την Αστυνομία, αν παρέμενε αδιάφορη 
για τη προστασία της νεολαίας, η οποία λόγω της απειρίας της είναι 
ευάλωτη στους διάφορους κινδύνους, που την πολιορκούν. Η νεολαία 
αποτελεί για κάθε Κρότος, τη χρυσή ελπίδα του αύριο. Είναι η εγγύηση 
του μέλλοντος, είναι η αυριανή πνευματική του ηγεσία, είναι η συνέχεια 
της ύπαρξής του.

Για τους λόγους αυτούς, η Αστυνομία έχει χρέος να βρίσκεται διαρ
κώς στο χώρο των νέων. Η εύπλαστη ψυχή τους άνετα μπορεί να δια- 
σπασθεί, αρκεί να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα και οι κατάλλη
λοι μέθοδοι. Θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση για την κοινωνία, 
η σωστή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και η προστασία της από την 
εγκληματικότητα και ιδιαίτερα τα Ναρκωτικό.

Αξίζει τον κόπο να περιορισθούν άλλες δραστηριότητες και το βά
ρος να πέσει στη προστασία της νεολαίας μας, όχι μόνο από την Α
στυνομία, αλλά και από το ευρύ κοινό, την πολιτεία, το σχολείο, την 
οικογένεια, αρκεί να επισημανθούν από την Αστυνομία, όλοι οι κίνδυνοι 
που καραδοκούν την νεολαία, εκμεταλλευόμενοι την απειρία και την α
νωριμότητα και διαφωτισθούν απόλυτα οι φορείς, που θα προσφέρουν 
τις σωτήριες υπηρεσίες τους.
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Α σ τυνομία  και Κοινω νία

Η μεταχείριση των νέων από την Αστυνομία, πρέπει να χαρακτηρί
ζεται από επιείκεια, στοργή, αγάπη και νουθεσία. Για τους νέους που 
ακολουθούν άτακτη ζωή και εκείνους, που στερούνται προστασίας και 
μέσα στη ζωή, η Αστυνομία συνεργαζόμενη με άλλους αρμόδιους φο
ρείς (Εκκλησία, Σχολείο, Ιδρύματα, Δικαστές ανηλίκων κ.λπ.1, πρέπει να 
βρίσκει τρόπους, για να άρει τις προϋποθέσεις που οδήγησαν το νέο 
στην εκτροπή να τους δίνουν εργασία και άλλα μέσα, που θα τους ε 
παναφέρουν, στον ορθρό δρόμο της ζωής.

Πολύ θετική στο τομέα αυτό, θεωρείται και η συμβολή της γυναίκας 
αστυνομικού, η οποία προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, εκεί όπου πρέ
πει να ενεργεί η ιδιοσυγκρασία και η φύση της γυναίκας, για την πρό
ληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των κοριτσιών. Η καλή με- 
ταχείρηση του νέου δημιουργεί σ' αυτόν αξέχαστες εντυπώσεις στη 
συνείδησή του για την Αστυνομία, οι οποίες θα τον ακολουθούν σε όλη 
του τη ζωή.

Ο σύγχρονος α σ τυνο μ ικές
Η εργασία του αστυνομικού κατά τύπο και ουσία διαφέρει από όλα 

τα συνηθισμένα βιοποριστικό επαγγέλματα. Είναι λειτούργημα, γιατί 
προφυλόσσει και προστατεύει τα πολυτιμότερα αγαθό, δηλαδή τη ζωή, 
την τιμή, τις ελευθερίες και την περιουσία του πολίτη. Η σύνεση, η α
μερόληπτη κρίση, η ευγένεια και η αποφυγή ακροτήτων κατά την εκ τέ
λεση των καθηκόντων του, διευκολύνουν και εξωραΐζουν το άχαρο, αλ
λά αναγκαίο, για κάθε εποχή έργο του. Ο αστυνομικός οφείλει να δια
τηρεί ακμαίο το φρόνημά του, να διακρίνεται για την καρτερικότητα του 
και τη στωϊκότητα και να μην κάμπτεται. Να ασκείται στην υπομονή και 
στην επιμονή και με την εκ μέρους του επιδεικνυόμενη ψυχραιμία, θα 
φθόσει στον επιδιωκόμενο σκοπό. Πρέπει να διαθέτει ψυχικό θάρρος 
και να μην επηρεάζεται, από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, διάφορες αντίθετες καταστάσεις.

Ο Π Τ ΙΚ Α  Φ Α Κ Ο Ι Ε Π Α Φ Η Σ

Γυαλιά Η λιου  
& Σκελετο ί οράσεω ς

Είναι γνωστό, ότι βασική αποστολή της Αστυνομίας είναι η εφαρμογή 
των Νόμων, πλην όμως παρουσιάζονται ανυπέρβλητες δυσκολίες. Αυ
τές  οφείλονται βασικά, στον ανθρώπινο χαρακτήρα, που από τη φύση 
του, αρνείται να υποταχθεί και να ανεχθεί οποιαδήποτε κατά τη γνώμη 
του καταπίεση. Ο παραβάτης απεχθάνεται τις απαγορεύσεις και 
τον καταναγκασμό που επιβάλλει ο Νόμος και αντιμετωπίζει 
με εχθρότητα, όχι το νομοθέτη που θέσπισε το νόμο, αλλά τον 
αστυνομικό, που είναι εντεταλμένος, για την εφαρμογή του. 
Είναι αδιανόητο έναν παραβάτη σε βαθμό πταίσματος με τη δική του 
συμπεριφορά, ο αστυνομικός να τον κάνει να διαπρόξει σοβαρότερη 
παράβαση.

Για την καλυτέρευση της εικόνας του αστυνομικού και ιδιαίτερα του 
αστυνομικού με στολή, υπάρχει ανάγκη αρμονικής συμβίωσης Αστυνο
μίας και Κοινού. Ο αστυνομικός, για να μπορέσει να πετύχει στην απο
στολή του και να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του, πρέπει να είναι 
πάντα κύριος του εαυτού του, πάντα ψύχραιμος και να ενεργεί με υ
ψηλό αίσθημα ευθύνης, αυτοκυριαρχίας και αντικειμενικότητας.

Ο πολίτης, με την επαρκή γνώση των συνταγματικών υποχρεώσεων 
αλλά και των δικαιωμάτων του και με την ενημέρωσή του για τις δρα
στηριότητες της Αστυνομίας, θα μπορέσει να κατανοήσει και να ε 
κτιμήσει τον ανθρωπιστικό και κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την συνεργασία, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς την Αστυνομία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε 
σε θετικά αποτελέσματα.

Εμείς Θα συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας με κύριο μέ- 
λημά μας την καλύτερη ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στον 
ελληνικό λαό, για να του παράσχουμε τις καλύτερες προϋπο
θέσεις Ασφαλείας και Τάξης. Αυτό που πρέπει υποχρεωτικό να 
αντιληφθούν οι παραβάτες, είναι ότι κανένας δεν βρίσκεται 
πέρα και πάνω από το Νόμο. Π
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α  ΕΝ ΖΥΝΑΙΝΕΣΕΙ

το υ  Κ ω νσ ταντίνου Ν. Βουγιούκα,
Κ αθηγητού το υ  Α ρ ισ το τελ ε ίο υ  Πανεπ ιστημίου Θ εσ σ α λο νίκη ς

Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της ευθανασίας βρίσκεται ανάμεσα στα θέματα, 
που τόσο πολύ ενδιαφέρουν και συζητιούνται, που εμφ ανίζει διαρκή επικαιρότητα.

Εύλογα τ ίθ ετα ι το ερώτημα τω ν αιτίων της σημασίας που προσέλαβε η ευθανασία σαν κοινωνικό πρόβλημα, 
και της έκτασης που έλαβαν αυτά παγκόσμια, χωρίς να εξα ιρείτα ι και η χώρα μας φυσικά.

Τα αίτια, τα οποία θέτουν συχνά επί τάπητος αυτό το φλέγον ζήτημα 
και καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση λύσεων που να κινούνται στο 
πεδίο του ανθρωπισμού αλλά με γνώμονα την αποτροπή κάθε ενδεχό
μενου κίνδυνου εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, είναι, εκτός από 
τις απαλλακτικές αποφάσεις στις οποίες οδηγήθησαν κατά καιρούς ποι
νικό δικαστήρια ορισμένων χωρών για υποθέσεις ευθανασίας, και ποι
κίλοι γενικής φύσης λόγοι, μεταξύ των οποίων αναφέρονται στη βιβλιο
γραφία τα επακόλουθα των δύο παγκοσμίων πολέμων που προ- 
κάλεσαν οπισθοδρόμηση του πολιτισμού μας, οι δυσμενείς οι
κονομικές σ υνθήκες, η αποδυνάμωση του χριστιανικού  
πνεύματος που προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην καρτερία  
μας, η σημαντική κρίση των ηθικών αξιών που έφ τασ ε στην 
αμφισβήτηση σχεδόν των πάντων, η εζάπλωση και ενδυνάμω
ση υλιστικών αντιλήψεων κ.α.

Οταν θέτουμε το ερώτημα του κατά πόσον πρέπει να "νομιμοποιη
θεί' η ευθανασία ή -αντίθετα- να απαγορευθεί με απειλή ποινικών κυ
ρώσεων, αναζητούμε, ουσιαστικό, τη λύση του προβλήματος του αν ο 
ιατρός δικαιούται ή όχι να προκαλέσει το θάνατο ενός "ανιάτως πά- 
σχοντος ασθενούς", προκειμένου να τον απαλλάξει από τους φρικτούς 
πόνους του. Το πρόβλημα είναι, όμως, διαφορετικό στην "ε ξ  οίκτου αν
θρωποκτονία", όπου και κάθε άλλος (εκτός δηλ. από τον ιατροί μπορεί 
να προκαλέσει μια τέτοια θανάτωση.

Είναι, βέβαια, ευνόητο, ότι η απάντηση στο φλέγον αυτό ζήτημα α
ποτελεί συνάρτηση των προσωπικών απόψεων του ερευνητή 
ως προς το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή του. 
Ετσι, γ ί άλλους είναι απόλυτος κύριός της, έχοντας το δικαίωμα να κό
ψει το νήμα της όταν το θελήσει, άλλοι -και αυτοί είναι οι περισσότεροι- 
αρνούνται διαρρήδην αυτό το δικαίωμα, ενώ μία τρίτη ομάδα επιστη
μόνων αναζητεί την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης για το όλο πρό
βλημα στο χώρο των λόγων οι οποίοι αποκλείουν το άδικο. Ολες οι ε 
πιστημονικές αυτές παρατάξεις παραθέτουν πλούσια επιχειρηματολο
γία για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.

Η ευθανασία σαν πρόβλημα 
της διεθνούς ποινικής επιστήμης

α) Στη Γερμανία, παλαιότεροι ποινικολόγοι υπεστήριζαν ότι η πρα
κτική της ευθανασίας δεν αποτελεί άδικη πράξη. Συγκεκριμένα, ο αρ
χηγός της Κλασσικής Σχολής του Ποινικού Δικαίου Karl Binding (υιοθε
τώντας επί του προκειμένου απόψεις του Nietzsche) αντιμετωπίζει (μα
ζί με τον ψυχίατρο A. Hochel την ευθανασία ως "εκμηδένιση αναξίας 
προς το ζην ζωής IVernichtung lebensunwerten Lebensl, μη δυναμένου 
να γίνει επί του προκειμένου λόγος περί ανθρωποκτονίας υπό τη δι- 
καιική του όρου έννοια Ιδηλ. περί εγκλήματος! εκτός αν η έννομη τάξη 
Θα ήταν τόσο βάρβαρη, ώστε να απαιτεί όπως ο ετοιμοθάνατος απο- 
Θάνει αποκλειστικά και μόνον ε ξ  αιτίας των πόνων του”.

Παρόμοια, και άλλοι παλαιοί γερμανοί συγγραφείς επιχειρούν να δι
καιολογήσουν την πρακτική της ευθανασίας, επικαλούμενοι λ.χ. τη "διοί
κηση αλλοτρίων προς απαλλαγή από δυσχερή αγώνα κατά του θανάτου1' 
κ.ο.κ„ πάντως, όμως, μέσα σε πολύ στενό όρια. Αλλά η πλειονότητα 
απέκρουε κατηγορηματικό το ατιμώρητο της ευθανασίας.

Η ίδια διάσταση απόψεων επί της πρακτικής της ευθανασίας υφί- 
σταται και σήμερα στους κόλπους της γερμανικής βιβλιογραφίας. Συ
γκεκριμένα, οι συζητήσεις των γερμανών καθηγητών του ποινικού δι
καίου κατά τη διάρκεια των Ημερίδων του Regensburg, το 1970, εμφα
νίζουν τον Karl Ehgisch και τον Arthur Kaufmann υπέρμαχους της ατι
μωρησίας της κατ'απαίτηση ανθρωποκτονίας, όταν πρόκειται για "εν μέ
σω πόνων'και δεινών Θνήσκοντα". Η πλειονότητα, όμως, των νεότερων 
και σύγχρονων ποινικολόγων της Γερμανίας, βασίζεται στην ακεραιότη- 
τα της ξένης ζωής και στον κίνδυνο καταχρήσεων και τάσσεται ενά
ντιον της απαλλαγής από κάθε ποινή του δράστη της "ανθρωποκτονίας 
εν συναινέσει". Την (ενεργητική) ευθανασία φαίνεται να αποκρούει και 
η ελβετική ποινική επιστήμη.

β) Στη γαλλική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως καθαρό σοφιστική 
η επιχειρηματολογία εκείνων, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ευθανασίας 
(εν όψει της τόσης που παρατηρείται για εξέλιξη  της ιατρικής από α
τομικής σε κοινωνική) και ταυτίζουν την αποκοπή μέλους του ανθρώπι
νου σώματος που έχει προσβληθεί από γάγγραινα, με την εξαφάνιση 
ατόμου του οποίου η ύπαρξη βλάπτει την εξέλιξη  του κοινωνικού σώ
ματος, και επικρίνεται ως γοητευτική αλλά αδύναμη να λύσει 
το πραγματικό πρόβλημα, η υποκατάσταση του ιατρού από ια
τρικό συμβούλιο το οποίο θα καλείται να γνωματεύει εκάστο- 
τε  περί της αναγκαιότητας της ευθανασίας, όπως συμβαίνει προ
κειμένου περί θεραπευτικών αμβλώσεων.

Τονίζονται επίσης η παγκόσμια αρχή του σεβασμού της αν
θρώπινης ζωής και ο ρόλος του ιατρού στη διαφύλαξη και όχι 
στη σβέση της φλόγας της ζωής και επισημαίνονται η γενική ε 
χθρότητα των ιατρών έναντι της θεραπευτικής ευθανασίας, οι 
σοβαρές αβεβαιότητες ως προς τη διάγνωση και την πρόγνω
ση ορισμένων ασθενειών, καθώς και ο φόβος καταχρηστικής 
επέκτασης του "καλού τέλους" και της ευγονικής για σκοπούς 
πολιτικούς.

Κατακρινεται, ακόμα, η άποψη εκείνη κατά την οποία, αφού αναγνω
ρίζεται ότι ο άνθρωπος δικαιούται να διαθέτει ελεύθερα τη ζωή του 
αυτοκτονώντας, γιατί να μη δικαιούται να επιφορτζει άλλον να του την 
αφαιρέσει. Η ατιμωρησία της αυτοκτονίας -υπογραμμζεται- ο φ είλ ε
ται στην αντίληψη ότι εκφ εύγει του πεδίου του ποινικού δι
καίου και όχι στην αναγνώριση ενός δήθεν δικαιώματος του 
ατόμου προς διάθεση της φυσικής υπάρζής του

Ας σημειωθεί, ότι την ευθανασία καταδίκασε το 1949 και η Γαλλική 
Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.
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γ) Ομοιες -προς τις γαλλικές- αντιλήψεις απαντούν και μεταξύ των 

Βέλγων θεωρητικών. Η δε Βελγο-Λουξεμβουργική Ενωση Ποινικού Δι
καίου απέρριψε παλαιότερα ακόμη και την αναγωγή της πρακτικής της 
ευθανασίας σε ιδιαίτερο έγκλημα, με το αιτιολογικό ότι ο βελγικός ποι
νικός κώδικας είναι αρκετά εύκαμπτος κατά την εφαρμογή του, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη τα ελατήρια και οι προθέσεις του δράστη μιας 
εκούσιας ανθρωποκτονίας. Εκφράζονται, όμως, από τους Βέλγους ερ
μηνευτές φόβοι ότι με την παρούσα σύνθεση των ορκωτών δικαστη
ρίων, οι ένορκοι Θα άγονται σε απαλλακτικές ετυμηγορίες, ε ίτε  
συγχέοντας πρόθεση και ελατήριο, ε ίτ ε  για να αποφύγουν να 
τεθούν ενώπιον του ζητήματος της ευθύνης του κατηγορου
μένου για πράξη ευθανασίας.

δ) Μεταξύ των Ιταλών θεωρητικών του Ποινικού Δικαίου, ένθερμος 
υποστηρικτής της ευθανασίας υπήρξε ο αρχηγός της Ιταλικής Θετικής 
Σχολής Enrico Ferri, συμφωνώντας με τον αρχηγό της Κλασικής Σχολής 
Binding, έστω και με διαφορετική επιχειρηματολογία. Συγκεκριμένα, κα- 
τ'αυτόν ο κανόνας volenti non fit injuria βρίσκει πεδίο πλήρους εφαρ
μογής και σε ανθρωποκτονίες, "εφ'όσον ο συναινών ασθενής είναι ο 
φορεύς του δικαιώματος κατά του οποίου στρέφεται η ενέργεια του 
δράστου, ωθούμενου από ελατήρια δικαιικά, νόμιμα, κοινωνικό". Πλην ό
μως, τις απόψεις αυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται οι νεώτεροι 
Ιταλοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ορισμένοι μόνον περιορίζονται 
στη διαπίστωση της σκοπιμότητας μιας όχι υψηλής ποινής με χαμηλό 
ελάχιστο όριο της "εξ οίκτου θανατώσεως αγαπητού προσώπου ανιά- 
τως πάσχοντος, με σκοπό τον τερματισμό των δεινών".

Το πρόβλημα της ευθανασίας 
στην ελληνική ποινική επιστήμη και νομοθεσία

Θα πρέπει ευθύς ε ξ  αρχής να υπογραμμισθεί, ότι η κρατούσα στη 
χώρα μας άποψη είναι αντίθετη προς τη νομιμοποίηση της πραγματώ- 
σεως κάθε είδους ευθανασίας (δηλ. ενεργητικής και παθητικής).

α) Προ του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα, στην ελληνική βιβλιογραφία, 
από τους παλαιότερους Ιυπό την έννοια των προ της ισχύος του Ποι
νικού Κώδικα του 1950) ερμηνευτές, ο Τζωρτζόπουλος αρχικά 119261 
είχε τη γνώμη, ότι "η τη αξιώσει του Θανόντος ανθρωποκτονία δεν πρέ
πει να τιμωρήται επιεικέστερον" και δέχεται σαν μοναδική περίπτωση 
ατιμωρησίας εκείνη κατά την οποία η "καταδώρηση της ευθανασίας" 
πραγματοποιείται από ιατρό, χωρίς να παραγνωρίζει ότι μια τέτοια διά
ταξη θα έκρυβε κινδύνους. Μετά δεκαετία, όμως, διατύπωσε στο "Εγ
χειρίδιο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου" την άποψη, ότι "κατ' ουδένα 
τρόπον δύναται να δικαιολογηθεί μία τοιαάτη καταδώρησις" και ότι ο 
ιατρός "όσης επιταχύνει το τέλος του υπό δεινών π.χ. αλγηδόνων τυ- 
ραννουμένου ετοιμοθανάτου, πράττει ανθρωποκτονίαν αδίκως".

Η αντίθετη διδασκαλία εκπροσώπων της γερμανικής ποινικής επι
στήμης πιστεύει ότι δεν έχει στήριγμα ούτε στο νόμο ούτε σε καμία 
ιδέα του δικαίου αλλά οφείλεται σε σκέψεις "κακώς νοούμενης φιλαν
θρωπίας": "Πλην των μεγάλων κινδύνων, τους οποίους θα διέτρεχε η 
ανθρώπινη ζωή, εάν εδίδετο σε ιατρούς ή ίσως και στους μη ιατρούς 
το δικαίωμα να χαρίζουν "ευθανασία" στους “ετοιμοθανάτους Ή  τέτοια 
πράξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί κά θε  στιγμή της ζω ής του  
ανθρώπου είνα ι πολύτιμη ε ί τ ε  γ ι' αυτόν τον ίδιο το μελλοθά
νατο, ε ί τ ε  γ ι' άλλα σ τενά  συνδεδεμένα μ '  αυτόν πρόσωπα" 

β) Το πρόβλημα της ευθανασίας
σε σχέση με την περί ανθρωποκτονίας εν συναινέσει διάταξη 
του άρθρ. 300 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.
Όστις απεφάσισε και εξετέλεσ εν  ανθρωποκτονίαν επί τη σπουδαία 

και επιμόνω απαιτήσει του ηαθόντος και ε ξ  οίκτου προς αυτόν, ανιότως 
πάσχοντα, τιμωρείται δια φυλακίσεως" Ιάρθρο 300 Π.Κ.).

Τη νέα -σε σχέση με τον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόμο- διάταξη αυτή 
διατύπωσε ο ισχύων Ποινικός Κώδικας (με πρότυπο τις νεώτερες νο
μοθεσίες οι οποίες τιμωρούν ελαφρότερα ως ιδιώνυμο (sui generis) 
αξιόποινο αδίκημα την κατ'απαίτηση του πάσχοντος θανάτωσή του), 
προς αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων και όχι με την αντίληψη 
ότι η συναίνεση του παθόντος αίρει τον κολάσιμο χαρακτήρα της πρά
ξης. Η επί του Σχεδίου Ποινικού Κώδικα του 1929 Αιτιολογική Εκθεση 
η οποία επισημαίνει τα ανωτέρω, προσθέτει τα ακόλουθα: “Ενας α
σθενής και ένας τραυματίας, των οποίων η κατάσταση δεν παρέχει κα
μία ελπίδα, ικετεύουν σαν χάρη να τους επιφέρει κάποιος άλλος το 
θάνατο, τον οποίο δεν είναι σε θέση να προξενήσουν στους εαυτούς 
τους. Τα δύο αυτά πρόσωπα, που βρίσκονται στην ίδια απελπισία, συμ
φωνούν να φονεύσουν ο ένας τον άλλο, τυχαία όμως σώζεται το ένα 
από τα δύο. Οι ανθρωποκτονίες αυτές δεν εμπνεύσθηκαν ούτε από α
γριότητα, ούτε από κακία, οφείλονται αντίθετα σε αίσθημα συμπάθειας 
προς τον πάσχοντα ή σε βαθειά αφοσίωση προς ομοιοπαθή. Ο κανόνας 
του δικαίου που απαγορεύει την προσβολή της ανθρώπινης ζωής 
κωλύει την πλήρη ατιμωρησία των περιπτώσεων αυτών, οι οποίες όμως 
επιβάλλουν πολύ επιεική κρίση". Δεν θεώρησε, πάντως, σκόπιμο η νο
μοπαρασκευαστική επιτροπή αυτού του Σχεδίου να υιοθετήσει τη νορ
βηγική τακτική, ως προς την ε ξ  οίκτου ανθρωποκτονία ευρισκομένου 
εις απελπιστικήν κατάστασιν ασθενούς άνευ της συναινέσεώς του, 
αφού πρόκειται για μεμονωμένο νομοθετικό παράδειγμα, που μπορεί 
να δώσει αφορμή σε καταχρήσεις και να θέσει σε σπουδαίο 
κίνδυνο τη ζωή κάθε ασθενούς, ανάλογα με τα συμφέροντα 
και τις διαθέσεις των προσώπων που τον περιστοιχίζουν.

Τη διάκριση μεταξύ ευθανασίας και ανθρωποκτονίας εν συναινέσει 
του άρθρου 300 Π.Κ. επιχειρεί ο Κατσαντώνης, αποκλείοντας την υπα
γωγή της πρώτης στη δεύτερη: Ή  ύπαρξη συναινέσεώς, με τη μορφή 
σπουδαίας και επίμονης απαιτήσεως, και το ανίατο της νόσου, στοιχεία 
απαραίτητα για την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 300, ουδόλως 
είναι απαραίτητα στοιχεία της πράξεως ευθανασίας. Η άποψη αυτή θε
μελιώνεται, όμως, στην αντίληψη μιας στενώτατης έννοιας ευθανασίας, 
της συντμήσεως δηλαδή της ζωής πάσχοντος ευρισκομένου ήδη στο 
στάδιο της επιθανάτιας αγωνίας και προς απαλλαγή του πάσχοντος από 
αυτή". Αναγνωρίζει, άλλωστε, την ύπαρξη "κοινού ψυχικού κινήτρου" (το 
συναίσθημα του οίκτου) σε αμφότερες. Πάντως, άσχετα με αυτό, ο Κα
τσαντώνης υιοθετεί την ορθότερη -όπως λέγει- άποψη, σύμφωνα με 
την οποία "η συναίνεση του στο στάδιο της επιθανάτιας αγωνίας ευρι
σκομένου ασθενούς, σε συνδυασμό με την αρχή της εξυπηρετήσεως 
του αληθούς συμφέροντος του παθόντος, δύναται να οδηγήσει στον 
αποκλεισμό του αδίκουχαρακτήρος της πράξεως ευθανασίας". Εν όψει, 
όμως, της αρχής του απαραβίαστου της ανθρώπινης ζωής -κατά κύριο 
λόγο- αλλά και γιατί μια νομοθετική ρύθμιση της ευθανασίας, είτε σαν 
πράξης μη τιμωρητής, είτε σαν πράξης που τιμωρείται με μειωμένη 
ποινή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε "κεκαλυμμένες ανθρωποκτονίες 
υπό το πρόσχημα της ευθανασίας", φαίνεται ότι κλείνει μάλλον υπέρ 
της θέσεως να αφίεται στη δικαστική κρίση η κατά περίπτωση αντιμε
τώπιση του όλου προβλήματος.

Την ορθότητα της διακρίσεως αυτής ασπάζεται και ο Χωραφός, πα
ρατηρώντας, ότι μόνο στις περιπτώσεις της ευθανασίας “καθ' ας, βε
βαίου όντος ότι άνθρωπός τις θέλει υποκύψει εις το μοιραίον, επι
ταχύνεται ο θάνατος αυτού, ίνα ούτω απαλλαγεί των βασάνων της ε 
πιθανάτιου αγωνίας"{γιατί η παροχή απλά μέσων, που κατευνάζουν τους 
πόνους και διευκολύνουν απλό το θάνατο συνιστά πράξη αναντίρρητα 
θεραπευτική και σαν τέτοια επιτρεπόμενη), θα μπορούσε η συναίνεση, 
συνδυασμένη με την αρχή του αληθινού συμφέροντος του θανατουμέ- 
νου, να οδηγήσει στον αποκλεισμό του άδικου χαρακτήρα της πράξεως.
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Ν ο μ ικο ί προβληματισμοί
Η διάταξη του ιδιώνυμου εγκλήματος του άρθρου 300 Π.Κ. αποδει- 

κνύει μεν, ότι κατά νόμο η συναίνεση του Θανατουυένου κα- 
Ο'εαυτή ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πρά- 
ζεω ς, όχι όμως και ότι η ευθανασία δεν μπορεί να κριθεί ε 
πιτρεπτή με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης του αληθινού 
συμφέροντος του θανατουμένου.

Υπέρ του αποκλεισμού της υπαγωγής της ευθανασίας στο πεδίο ε 
φαρμογής του άρθρου 300 ΠΧ. τάσσονται και οι Τούσης-Γεωργίου (α
ποκρούοντας ακόμα και τη δυνατότητα να θεωρηθεί ως λόγος που αί
ρει το αξιόποινο, με την αντίληψη ότι τούτο θα ήταν "εξαιρετικά επι
κίνδυνο και κοινωνικά απαράδεκτοι ο Γάφος (με τη σκέψη, ότι "η κοι
νωνικά αξία της ζωής Θεωρείται πάντοτε υπέρτερη από το δικαίωμα 
της ελεύθερης απόφασης του Θίγόμενου'), ο Καρανίκας (παρατηρώντας 
ότι εφ'όσον "υπάρχει η διάταξη του άρθρου 300 Θα βρισκόμαστε μπρο
στά στο περίεργο και απαράδεκτο, λογικά ηθικά και νομικά φαινόμενο, 
ο σφαιρών τη ζωά επί ευθανασίας stricto sensu, να μην τιμωρείται, ενώ 
αντίθετα να τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως η ηπιώτερη περίπτωση 
της ευθανασίας’), ο Μανωλεδάκης (τονίζοντας, ότι "το έννομο αγαθό 
της ζωής δεν μπορεί να δ ιατεθεί από το φορέα του'), ο Ανδρουλόκης 
(με τη γενική παρατήρηση, ότι "την ελευθερία διάθεσης της ανθρώπινης 
ζωής από το φορέα της, δεν έχει κανένα λόγο να προστατεύσει το 
δίκαιο, ε φ '  όσον δύναται να αγάγει σ το  θάνατο και, κατά  συ
νέπεια, στην άρση κά θε  ελευθερίας'), ο Φιλιππίδης (με τη διαπί
στωση, ότι "ο φόβος της κατάχρησης μιας αντίθετης απαλλακτικής διά
ταξης υφίσταται πάντοτε ') κ.α.

Ο πλέον, όμως, αντίθετος προς την πρακτική της ευθανασίας είναι 
ο Τσαρπάλας: Ή  απόλυτη απαγόρευση της ενεργητικής ευθανασίας, ο- 
σοδήποτε σκληρή και αν εμφανίζεται εκ πρώτης όψεως. είναι δικαιο
λογημένη. Εκτός του ότι η έννομη τάξη  δεν μπ ορ εί να παραιτηθεί 
της προστασίας του  έννομου αγαθού της ζω ής μ ε  την εγκα 
τάλειψ η  της δ ιερεύνησης του αιτιώ δους συνδέσμου, η ευθα 
νασία δεν β ρ ίσ κ ε ι έρ εισ μ α  στο  νόμο ή σ ε κάποια σ κέψ η δι
καίου και ο φ ε ίλ ε τα ι αποκλειστικά και μόνο σ ε σ κ έψ εις  κακώς 
νοούμενης φ ιλανθρω πίας. Το ανθρώπινο, εν τούτοις, συναίσθημα 
περί δικαίου, δικαιότητας ή  οίκτου ελάχιστα ή  λίγο χρησιμεύει για τον 
καθορισμό του περιεχομένου του εγκλήματος, γιατί αυτό είναι κατ'ε- 
ξοχή μεταβλητό και κυμαινόμενο, όχι μόνο από τόπου σε τόπο και από 
χρόνου σε χρόνο αλλά ακόμα και από στιγμής σε στιγμή. Επομένως, και 
στην ευθανασία  δεν εν δ ια φ έρ ε ι ποια είνα ι η κρίση του γενικού  
ηθικού συνα ισθήματος ή ποια ε ίνα ι σ τη  συγκεκριμένη π ερ ί
πτωση η συνείδηση του ιατρού ή τω ν  ιατρώ ν, γ ια τ ί α μ φ ό τε -  
ρ ες  μ π ο ρ εί να κυμαίνονται Εάν αναγνωρίσει κανείς την ευθανασία, 
υποχρεούται να αποδεχθεί ότι επιτρέπεται η πράξη της εκ προθέσεως 
ανθρωποκτονίας, μία συνέπεια την οποία είτε  κανείς δεν διανοήθηκε 
να αντιμετωπίσει, ε ίτε  μάλλον δεν το επιθυμεί ίια το πόσο είναι αδια
νόητη η άρση του αδίκου της ευθανασίας, με τον τρόπο που αίρεται 
το άδικο των Θεραπευτικών επεμβάσεων και η κάλυψη έτσι μιας αν- 
Θρωποκτόνας πράξης κάτω από το ένδυμα της Θεραπευτικής επέμβα
σης, ας αναλογισθεί κανείς, ότι οι σκόπιμες ανθρωποκτονίες αντιτίθε- 
νται στην πολιτιστική μας υποδομή και σε κανόνες της έννομης τάξης".

Πλην όμως, audiatur et altera pars! Και τούτο, γιατί μεταξύ των ελ- 
λήνων επιστημόνων, δεν λείπουν αυτοί που διόκεινται ευνοϊκό προς την 
ευθανασία. Συγκεκριμένα, ο Δέδες φαίνεται να υιοθετεί την άποψη που 
υποστηρίχθηκε στη Γερμανία, σύμφωνα προς την οποία, εν όψει ότι η 
υπομονή και εγκαρτέρηση στους πόνους έχει και τα όρια της 
"όταν το  υπόλοιπο της ζω ής του ασθενούς πρόκειται μ ε τά  β ε 
βαιότητας να είνα ι μόνον επιθανάτια αγωνία και πόνοι, είναι 
φ ανερό ότι κάτι τέ το ιο  κανείς δεν μπ ο ρ εί να δικαιολογήσει".

Αστυνομική Επιθεώρηση

Και η Μαζαράκη φρονεί, ότι η πράξη πρέπει να είνα ι “τουλάχι
στον μη καταλογιστή, λόγω  ανθρωπίνως αναπόφευκτης υπαι
τιότητας, και σαν τέ το ια  πρέπει να αντιμετω π ισθεί", ο δε Κα-
ρόμπελας έχει τη γνώμη, ότι θα μπορούσε "να γίνει αντικείμενο συζήτη- 
&ηζ, γιο να εξακριβωθεί αν είναι σκόπιμο και σύμφωνο προς το περί 
δικαίου αίσθημα του λαού, αν πρέπει να προστεθεί δεύτερο εδάφιο 
στο άρθρο 300 Π.Κ., με το οποίο να ορίζεται ότι “το δικαστήριο μπορεί 
να απαλλάξει τον υπαίτιο από την ποινή στην περίπτωση που: αΙ το θύμα 
δεν μπορούσε να προκαλέσει, από φυσική του αδυναμία, το Θάνατό του, 
που επιθυμούσε, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις ο
ποίες ενέργησε και βΙ εφόσον γνωμάτευσαν, πριν από την πράξη του, 
τρεις γιατροί Δημοσίου Νοσοκομείου, ομόφωνα ότι: ι) η ταλαιπωρία  
του ψυχορραγούντος θύματος θα συνεχιζόταν, ιι) ό τι ο θάνα
τός του θα επακολουθούσε οπωσδήποτε στο  επόμενο 24ω ρο  
και ιιι) ό τ ι δ εν  υπήρχε πλέον δ υ ν α τό τη τα  α π ο τελ εσ μ α τική ς  
παυσίπονης αρωγής".

Τέλος συμβιβαστική άποψη εκφράζει και ο Κανότσιος, ο οποίος πα
ρατηρεί τα ακόλουθα: "Η ζ ω ή  π α ρ έχει ε ν ίο τε  μ ο ρ φ ές  ανίατης  
παθήσεως, πόνου και ανησυχίας αφ άντασ του  μεγέθους. Στη  
Θέα τους και οι πλέον αδιάλλακτοι εχ θ ρ ο ί της ευθανασίας θα  
μπορούσαν να υποστούν σημαντική κάμψη, την οποία Θα κατα- 
στούσε.ακόμα μεγαλύτερη ο έντονα αυξανόμενος αριθμός τέτοιων α- 
ξιοθρηνήτων περιπτώσεων, συνεπεία μάλλον ενός γεγονότος γενικό
τερης σημασίας, όπως είναι ένας μεγάλος πόλεμος -όπως ο τελευ
ταίος και πόσο μάλλον ένας μελλοντικός- με τα απειλούμενα ποίκιλα 
μέσα ευρείας και έκτακτης καταστρεπτικότητας για τη ζωή και την υ
γεία των ανθρώπων" φρονεί δε τελικό, ότι το θέμα της ευθανασίας θα 
ρυθμιζόταν πληρέστερα εάν η μόνη διάταξη του όρθρ. 300 Π.Κ. θεω
ρείτο ως nap. 1 και τίθετο μετ' αυτήν ως παρ. 2 η εξής: "Μένει ατιμώ- 
ρητος η πράξις η τελεσθείσα κατά τους όρους της προηγουμένης πα
ραγράφου και μεθ' ομόφωνον απόφασιν τριών ειδικών ιατρών συμβο- 
λαιογραφικώς βεβαιουμένην".

Συμπέρασμα

Είδαμε, ήδη, ότι η κρατούσα στη χώρα μας άποψη είναι αντίθετη 
προς τη νομιμοποίηση της ευθανασίας. Και υπό την επίδραση της επι
στημονικής αυτής θέσεως, ο Ποινικές μας Κώδικας ανόγαγε σε  
ιδ ια ίτερο έγκλημα την "ανθρωποκτονία  εν  συναινέσει", με α
ξιολογικό στο ιχείο  το ελατήριο του δράστη, τον οποίο τ ιμ ω ρ εί 
με ποινή ασύγκριτα ελαφ ρ ό τερ η  σε σχέση με την κοινή αν- 
θρωποκτονία εκ  προθέσεω ς.

Χωρίς να προτιθέμεθα να προσθέσουμε και προσωπικές ερμηνευ
τικές απόψεις σε όσα προεκτέθησαν για τη σχέση μεταξύ ευθανασίας 
και ανθρωποκτονίας εν συναινέσει, περιοριζόμαστε στην παρατήρηση, 
ότι ακόμη και να δεχθούμε -προς στιγμή- τη σκοπιμότητα του άρθρου 
300 Π.Κ. -κάτω από το πρίσμα της αντεγκληματικής πολιτικής- για να 
αιτιολογήσουμε την πλημμελοποίηση της ευθανασίας, κανείς ιατρός δεν 
θα ήταν διατεθειμένος να την πραγματοποιήσει, για να καταδικαστεί εκ 
του ασφαλούς εάν τυχόν αποκαλύπτονταν.

Παρέχοντας, επομένως, μια τέτοια δυνατότητα στους στενούς, εν
δεχόμενα, συγγενείς, κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τα μέσα 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς, προκειμένου να τερματίσουν 
τη ζωή προσφιλούς ασθενούς τους (είτε με την παράλειψη της χο- 
ρηγήσεως των κατάλληλων φαρμάκων, ε ίτε  με τη θανάτωσή του, κατά 
τρόπο ίσως βάναυσο). π

Επιμέλεια - προσαρμογή: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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Εσείς, που πρώτο σας μέλημα είναι να 
διαβάζετε τη σκέψη των παιδιών σας και 
να προλαβαίνετε κάθε τους επιθυμία, 
σ κ εφ τε ίτε ... Χάρη στα τετράδια  
UNICEF χιλιάδες παιδιά, όχι απλώς θα  
επιζήσουν αλλά και θα έχουν ελπίδες

Μαμά, 
τα τετράδιά μου 

θέλω να είναι
unicef



Σύγχρονη Α σ τυνομία

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι  
ΚΑΙ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

το υ  Υπαστυνόμου Α ' Σ ή φ η  Καμπανάκη

Πολλοί είναι αυτο ί που πιστεύουν -ακόμη και σήμερα- 
ότι ο επαγγελματισμός στην αστυνομία 

θα προκαλούσε καταστροφικά αποτελέσματα 
στις σχέσεις της αστυνομίας με την κοινότητα, 
αφού με την επαγγελματοποίηση η αστυνομία

θα απομακρυνόταν κατά κάποιο τρόπο από την κοινότητα. 
Αυτή η άποψη, όμως, δίνει υπερβολική έμφαση 

στην κοινωνική έννοια του όρου "επαγγελματίας" 
και δίνει μικρή σημασία στις επιπτώσεις

του επαγγελματισμού όσο αφορά το έργο της αστυνομίας 
[την αστυνόμευση].

Ο αγώνας για πλήρη επαγγελματισμό στην αστυνομία 
δεν πρέπει να λαμβάνεται σαν ένα έργο που γίνεται 

όπως η κατάκτηση ενός βουνού από ορειβάτες  
μόνο και μόνο "επειδή υπάρχει".

Η επαγγελματικοποίηση βοηθά να ικανοποιούνται 
οι συγκεκριμένες ανάγκες της αστυνομίας 

και είναι στην πραγματικότητα μια φυσική διαδικασία 
που εντάσσεται στους τρόπους 

που ασκείται το αστυνομικό έργο 
στους σύγχρονους καιρούς.

Η έννο ια  το υ  "επ αγγέλματος"
Να είναι κανείς "Επαγγελματίας" δε σημαίνει απλώς να είναι "εκπαι

δευμένος". Οι δύο όροι δεν είναι αλληλένδετοι. Οι Bennet και Hokenstad 
(1973) συμπεραίνουν ότι η πρώτη συστηματική ανάλυση των κριτηρίων 
για το επάγγελμα έχει γίνει από τον Flexner που θεωρεί ότι το επάγ
γελμα:

1. είναι βασισμένο σε διανοητική δραστηριότητα,
2. απαιτεί από τα μέλη του επαγγέλματος ένα σημαντικό ποσό γνώ

σης και μάθησης,
3. έχει συγκεκριμένους και πρακτικούς σκοπούς,
4. έχει καθορισμένες τεχνικές που μπορεί να επικοινωνεί,
5. έχει μια αποτελεσματική αυτοργάνωση και
6. χαρακτηρίζεται από επιθυμία να συμβάλει στη κοινωνική ευημερία.
Η βιβλιογραφία για τον "επαγγελματισμό" που έχει δημοσιευτεί μετά

τον παραπάνω ορισμό δείχνει να συμφωνεί με τα παραπάνω κριτήρια 
που προσδιορίζουν το "επάγγελμα".

Μικρή διαφωνία υπάρχει μεταξύ των συγγραφέων που έχουν ασχο
ληθεί με το θέμα η οποία αφορά την οριστικοποίηση ή τον προσδιορι
σμό του επαγγελματικού σώματος που χαρακτηρίζεται από μια "ειδική 
διανοητική τεχνική".

Αυτό το σώμα γνώσης μπορεί να προέρχεται είτε από μια επιστη
μονική βάση, είτε από γνώση που έχει θεσμοθετηθεί, όπως για παρά
δειγμα ο νόμος. Στην ερώτηση από τι αποτελείται αυτό το σώμα γνώ
σης ο Jonew 119861 απαντά ότι ένα ζητούμενο "επαγγελματικό" χαρα
κτηριστικό μπορεί να είναι "...η ικανότητα να εργάζέται κανείς σε συν
θήκες με υψηλή αβεβαιότητα".

Αστυνομική Επιθεώρηση

Σύμφωνα με αυτή την άποψη προτείνεται μία διαφορά μεταξύ ερ
γατών οι οποίοι είναι "τεχνικοΓ και αυτών που είναι "επαγγελματίες", 
δηλαδή διαφορά της γνώσης που βασζεται στην ποιότητα της πηγής 
που παρέχει τη γνώση.

Εάν, από τη μια μεριά, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση 
αυτός που ενεργεί, απλώς επιτρέπουν την εφαρμογή ενός αυστηρά κα
θορισμένου συνόλου αντιδράσεων σε ένα προβλεπόμενο εύρος προ
βλημάτων, φαίνεται λογικό το συμπέρασμα ότι αυτός που ενεργεί είναι 
ικανός να ενεργεί μόνο ως "τεχνικός".

Ομως εάν η ποιότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σ'αυ- 
τόν που ενεργεί είναι τέτοια που του επιτρέπουν να εφαρμόσει δη
μιουργικές λύσεις σε εμπειρικές καταστάσεις που απαιτούν λύση προ
βλημάτων και λήψη αποφάσεων, τό τε  είναι ικανός να ενεργεί με μέθο
δο "επαγγελματία".

Μία βασική διαφορά μεταξύ "επαγγελματικής" και "μη επαγγελμα
τικής" γνώσης είναι ότι η 'επαγγελματική" γνώση επιτρέπει στον κάτοχό 
της να επιδοθεί σε δραστηριότητες επίλυσης εμπειρικών προβλημάτων. 
Το σώμα της "επαγγελματικής" γνώσης αντιπροσωπεύει μία πηγή στην 
οποία μέλη της κοινότητας μπορούν να απευθύνονται και να ζητούν 
βοήθεια απ'αυτούς που μοιράζονται αυτή τη γνώση.

Αυτός ο εννοιολογικός διαχωρισμός μεταξύ της "επαγγελματικής" 
και "μη επαγγελματικής" γνώσης έχει μεγάλη χρησιμότητα αφού βοηθά 
στην διαφοροποίηση της εργασίας με επίπεδα δυσκολίας, κάτι που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης εκπαί
δευσης και ανταμοιβών.
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Αλλα ορατά χαρακτηριστικά των "επαγγελμάτων", όπως αλτρούί- 
σμός, επίπεδα ικανότητας και κώδικες επαφής είναι δευτερεύοντα γιατί 
υπάρχουν μόνο για να διατηρούν το σώμα της γνώσης και τον τρόπο 
που αυτή εφαρμόζεται. Η ίδρυση κέντρων εκπαίδευσης και η διεξα
γωγή εξετάσεων είναι εφαρμογές για τη συγκράτηση ενός τέτοιου σώ
ματος γνώσης σε μία πηγή. Ο πρωταρχικός λόγος για τους περιορι
σμούς στην πρόσβαση και στη χρήση της επαγγελματικής γνώσης φαί
νεται να είναι η διατήρηση σταθερών οι οποίες περιλαμβάνουν ήθη ή 
ηθικούς κώδικες. Η σημερινή πρακτική τοποθετεί σταθερά τα επαγγέλ
ματα μέσα στην κοινωνική δομή και επιτρέπει σε εηαγγελματίες που 
κατέχουν τη γνώση να θεωρούνται μία αρχή που προσδιορίζεται από 
το επαγγελματικό της Status (Dale, 1994).

Ο ρόλος της Α σ τυνο μίας
Για να καθοριστεί εάν η αστυνόμευση είναι ένα "επάγγελμα" πρέπει 

να απαντηθεί το ερώτημα “τι δουλειά κάνει η αστυνομία;". Η δουλειά 
της αστυνομίας είναι βασικά μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων 
και λήψης αποφάσεων κατά την οποία η αστυνομία παρέχει στην κοι
νότητα την πηγή επίλυσης προβλημάτων. Οταν μερικοί τύποι προβλημά
των παρουσιάζονται στους μάχιμους αστυνομικούς τό τε  αυτοί ανα
πτύσσουν τις γνώσεις και τις αρχές που κατέχουν για να βοηθήσουν 
στην επίλυσή τους μέσα από μια διαδικασία που κάθε φορά είναι μο
ναδική και πρωτότυπη.

Ενας ικανός αστυνομικός πρέπει να κατέχει σε καλό βαθμό γενικές 
γνώσεις, μία καλή εξειδικευμένη γνώση του νόμου, εκτελεστικές δε
ξιότητες και ικανότητα να χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να λύνει δια
φορετικά και μεγάλου εύρους προβλήματα που έχουν ποικίλους βαθ
μούς δυσκολίας. Ο καθημερινός ρόλος της αστυνομίας παρουσιάζεται 
ως μία πηγή λύσης προβλήμάτων της κοινότητας, γι'αυτό υποστηρίζεται 
η άποψη ότι οι αστυνομικοί είναι περισσότερο "επαγγελματίες" παρά 
"τεχνίτες".

Επομένως, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η συγκεκριμένη φύση των 
προβλημάτων του αστυνομικού έργου απαιτεί την εγκαθίδρυση μιας ε 
παγγελματικής προσέγγισης για να φτάσουμε επιτυχώς στη λύση τους 
(Dale, 1994).

Η Α σ τυνόμευσ η ως επ άγγελμα
Κατά τα πρώτα βήματα της αστυνομίας δεν είχε κατανοηθεί ότι το 

έργο της είναι πολυσύνθετο αφού δεν το απαιτούσαν οι τότε καταστά
σεις. Το στρατιωτικό μοντέλο οργάνωσης επιλέχθηκε για να δώσει 
στην αστυνομία μία δομή που πρόσφερε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 
σ'αυτούς που κατείχαν τη διοίκηση. Παρείχε ένα εξουσιαστικό μοντέλο 
διοίκησης το οποίο με μέσα αυστηρού ελέγχου μπορούσε να διατηρη
θεί στους υφιστάμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν περιορι
σμούς στην "επίσημα αναγνωρισμένη" αρμοδιότητα που μπορούσαν να 
εξασκήσουν στο έργο τους, Μ'αυτό τον τρόπο παρέχονταν ένα μέτρο 
προστασίας και ασφάλειας σ'αυτούς που είχαν χαμηλή ικανότητα. Δυ
στυχώς αυτό το σύστημα διοίκησης τοποθετούσε επίσης περιορισμούς 
με πολλούς τρόπους σε αυτούς που είχαν την ικανότητα να εκτελούν 
το έργο τους σε υψηλά επίπεδα και να ανεβάσουν έτσι την εικόνα του 
αστυνομικού αλλά και το επίπεδο της τεχνικής τους. Αυτό το “μηχανι
στικό" οργανωτικό πλαίσιο είναι τελείως ακατάλληλο για τον πολυσύν
θετο ρόλο της αστυνομίας όπως αυτός προσδιορίστηκε παραπάνω.

Ο έλεγχος για τις ατομικές ενέργειες αστυνομικών προέρχεται από 
το νόμο και από τον κανονισμό της αστυνομίας, και καθόσον η εγκαθί
δρυση ενός ηθικού κώδικα είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο, δεν υπάρ
χει τωρινή, συγκεκριμένη και σταθερή φιλοσοφία του αστυνομικού έρ
γου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή εμπειρία. Η αυτο
νομία των αστυνομικών ως ατόμων επίσημα περιορίζεται ως "τυπική 
αρμοδιότητα" και πρακτικά επεκτείνεται από μια "άτυπη προσωπική αρ
μοδιότητα”, αλλά κανένας από αυτούς τους τύπους αρμοδιότητας δεν 
ισοδυναμεί με την "επαγγελματική αυτονομία".
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Σύγχρονη Α σ τυνομία
Αυτονομία είναι μια εφαρμογή του κατεχόμενου σώματος επαγγελ

ματικής γνώσης. Αυτοί που δε μοιράζονται μια τέτοια γνώση μπορούν 
είτε να αποδέχονται απλώς την αξία της και να τη χρησιμοποιούν είτε 
να την αμφισβητούν, και στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να την απορ
ρίπτουν ως πηγή, είτε μερικώς είτε στο σύνολό της. Αυτό που πρέπει 
να συζητηθεί είναι η ικανότητα του ενεργούντος να χρησιμοποιεί τη 
γνώση σωστό. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να αξιολογείται από κά
ποιον που δεν είναι κάτοχος αυτής της γνώσης.

Το μοντέλο του Schon (Final Report of the Stage Two Review of Police 
Probationer Training, 1986] για τον επαγγελματισμό υποστηρίζει ότι η 
επαγγελματική σχέση αυτού που ενεργεί με τον "πελάτη" είναι ένας 
διάλογος στον οποίο οι επαγγελματικές ενέργειες εξαρτώνται από την 
κάθε συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία έχει κληθεί να χρησιμο
ποιήσει την ειδίκευσή του. Ο Janes (19861 λέει για το μοντέλο αυτό:

Ο χαρακτηρισμός μιας αρχής ως "επαγγελματικής" στηρίζεται στην 
ικανότητα να επιδεικνύει ειδικευμένη γνώση σε συνεργατικές αλληλε
πιδράσεις με τον πελάτη .... το μοντέλο δίνει έμφαση στην ανάγκη για 
επιδεξιότητες και ... αντιδράσεις που εξαρτώνται από την περίσταση. 
Από την στιγμή που αυτός που ενεργεί με περίσκεψη επιλέγει τις α
ντιδράσεις του σύμφωνα με την αντίληψή του για την κατάσταση που 
ξεδιπλώνεται μπροστά του, δεν υπάρχουν μοναδικοί και προκαθορισμέ
νοι κανόνες για να γίνουν πράξη. Πιο κατάλληλες μπορεί να είναι μάλλον 
οδηγίες μέσα στις οποίες η αρμοδιότητα γίνεται πράξη.

Από αυτές τις παρατηρήσεις και από αυτά που ειπώθηκαν για το 
ρόλο της αστυνομίας είναι φανερό ότι η αστυνομία είναι χωρίς αμφι
βολία ένας "επαγγελματικός" οργανισμός. Ο ακρογωνιαίος λίθος του ε 
παγγελματισμού, δηλαδή ένα σώμα της σύνθετης γνώσης, μπορεί κάθε 
φορά να βρεθεί μέσα στην αστυνομία (Jones S. και Joss R., 19851 και 
(Denkers F., 1986).

Ο επ α γγελμ α τισ μ ό ς και το  αστυνομικό  έργο
Ο επαγγελματισμός, ως ένα μέσο οργάνωσης του αστυνομικού έρ

γου, παρέχει μία αξιόλογη περιοχή για έρευνα. Μέσα σε μια αστυνομία 
που βασίζεται στην διοίκηση, το αστυνομικό έργο κατευθύνεται από το 
διευθυντή ή το διοικητή. Οι εργάτες σε αυτή την αστυνομία κατέχουν 
περισσότερο διάφορα επίπεδα από δεξιότητες γενικό, παρά κάποια συ
γκεκριμένη ειδίκευση. Ο διαχωρισμός της δουλειάς μέσα στην αστυνο
μική υπηρεσία καθορίζεται από τη διοίκηση, οι τύποι της δουλειάς και 
οι εξειδικεύσεις παρέχονται και εξαρτώνται μόνο από την υπηρεσία.

Αντίθετα μια "επαγγελματική απασχόληση" αντλεί την ταυτότητά της 
από χαρακτηριστικό ανεξάρτητα από την υπηρεσία της αστυνομίας για 
την οποία δουλεύουν τα μέλη της. Ενας επαγγελματίας - εργάτης δια
τηρεί ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας στην δουλειά του. Σε μια αστυνο
μία όπου οι πιο σημαντικές δραστηριότητες είναι η παροχή επαγγελ
ματικών υπηρεσιών, ο επαγγελματίας είναι αυτός ο οποίος θα συντο
νίσει το έργο με την υποστήριξη βέβαια και συναφών επαγγελμάτων - 
ειδικοτήτων. Η ιεραρχική δομή σε μια τέτοια αστυνομία εξαρτάται πε
ρισσότερο από την επαγγελματική παρά από τη διοικητική εξειδίκευση 
και ικανότητα.

Οι διαφορετικές αιτιολογικές βάσεις που παρουσιάστηκαν, οδηγούν 
εύκολα στο συμπέρασμα ότι το διοικητικό μοντέλο είναι αντίθετο με 
το επαγγελματικό. Οι δύο προπτικές μπορούν από κοινού να είναι χρήσι
μες όταν συνδυάζονται μέσα στη σύνθετη δομή της αστυνομίες. Οι ε- 
παγγελματίες μπορούν να γίνουν μονάδες με ειδίκευση, με την ικανό
τητα και τη δύναμη να δρουν γρήγορα χωρίς καθοδήγηση και η μεριά 
της διοίκησης μπορεί να παρέχει γραμμές επικοινωνίας και να διευ
κολύνει την πρόσβαση σε πηγές γνώσης ώστε να αυξάνει την αποδο- 
τικότητα στην εφαρμογή της επαγγελματικής δεξιότητας (Dale, 1994).

Συνέπειες της επαγγελματοποίησης στο αστυνομικό έργο
Πολλές αστυνομίες έχουν ήδη αλλάξει τις δομές οργάνωσης για να 

παράγουν "γραμμικά" ιεραρχικά "δένδρα" και μάλιστα έρευνες έχουν 
συστήσει μείωση του αριθμού των βαθμών της αστυνομίας. Σύμφωνα 
με την επαγγελματοποίηση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση των 
βαθμών δεν οδηγεί στην βείωση του κάθε βαθμού (με την έννοια της 
θέσης του στην αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων. Παράλληλα 
οι ανταμοιβές πρέπει να είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες, με τις 
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Δίνοντας αρμοδιότητες στους μικρό
τερους βαθμούς αστυνομικών χωρίς να αυξηθεί το status και οι αντα
μοιβές για όλα τα μέλη των βαθμών αυτών, είναι κάτι που δε συμβιβά
ζεται με τη διαδικασία του επαγγελματισμού και οδηγεί σε "υποβιβα
σμό" και "εξευτέλιση" του status και της αστυνομίας και των μελών της.

Επαγγελματοποίηση στην αστυνομία μπορεί να σημαίνει αύξηση στις 
αρμοδιότητες, στις ευθύνες και στο status των χαμηλόβαθμων μάχιμων 
αστυνομικών. Το "επαγγελματικό παράδειγμα" μπορεί να είναι ένα υπο
κατάστατο για τους κανονισμούς και τους κανόνες της αστυνομίας. 
Επιχειρήματα που υποστηρίζουν τον "επαγγελματισμό" στην αστυνομία 
προτείνουν μια αύξηση στην χρήση προσωπικών αρμοδιοτήτων από 
τους αστυνομικούς ως άτομα και σ'αυτή την περίπτωση είναι φανερό 
ότι κάτι τέτοιο πραγματοποιείται μόνο σε αστυνομικούς που έχουν κα
τανοήσει πλήρως το ρόλο τους. Η κατανόηση του ρόλου πρέπει να ε 
ντάσσεται και να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαί
δευσης των επαγγελματιών αστυνομικών.

Οι τυπικές αρμοδιότητες θα πρέπει να εγκρίνονται και να παρέχο
νται από την υπηρεσία της αστυνομίας έτσι ώστε ο αστυνομικός ως 
άτομο να εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις απαραίτητες και κατάλληλες 
λύσεις που απαιτούν οι περίπλοκες καταστάσεις της αστυνόμευσης. Με 
τη σειρά του κάτι τέτοιο θα αναγνώριζε την κατάσταση ότι αυτά τα 
περιστατικά και οι λύσεις τους απαιτούν αξιολόγηση ανάλογα με την 
κάθε περίπτωση χωριστά και όχι με προκαθορισμένες κλίμακες. Αυτό 
πάλι θα κάνει τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τον 
κάθε βαθμό, να χρησιμοποιούν λεπτομερέστερη εξέταση και έτσι θα 
υπάρχουν προοπτικές για περισσότερο αντικειμενικά μέτρα εξέτασης 
της απόδοσης. Η προσαρμογή επαγγελματικών μεθόδων δε μειώνει την 
ανάγκη για μέτρα αξιολόγησης αλλά αντίθετα αυξάνει την απαίτηση για 
αξιολόγηση (Dale, 1994).

Εάν η αστυνομία διαθέτει ήδη μια "τεχνική που στηρίζεται στην γνώ
ση", τό τε πως η δομή της αστυνομίας και οι πρακτικές που ακολουθεί 
μπορούν να συγκριθούν με το επαγγελματικό μοντέλο; Τα επίπεδα εκ
παίδευσης και αξιολόγησης στην εκπαίδευση των αστυνομικών δεν 
μπορούν να περιγραφούν ως "επαγγελματικά. Η βασική εκπαίδευση υ
πάρχει για να κάνει ικανό τον αστυνομικό, όμως το κυριότερο μέρος 
αυτής της εκπαίδευσης στηρίζεται σ'ένα ανοργάνωτο σύστημα διδα
σκαλίας και μάθησης. Οι αστυνομικές σχολές δεν είναι ικανές να ικα
νοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης των αστυνομικών.

Η εκπαίδευση των αστυνομικών πρέπει να είναι πολυ-επιστημονική. 
Αυτό δε σημαίνει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να είναι ειδικοί σε πολλούς 
τομείς, αλλά ότι πρέπει να κατέχουν ικανή γνώση σε μια πλατιά ποικιλία 
σχετικών επιστημών για ,α είναι ικανοί να συμβουλεύονται και όπου εί
ναι απαραίτητο, να εξουσιοδοτούνται ή να παίρνουν πρωτοβουλίες για 
τη λύση χιλιάδων κοινωνικών προβλημάτων. Επίσης για να αποκτήσουν 
γνώσεις οι αστυνομικοί μέσα από την εκπαίδευση και να απορροφήσουν 
τις δεξιότητες που πρέπει, παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουν τις προ
σωπικές ικανότητες να διακρίνουν, να αποκτήσουν και να διατηρήσουν 
αυτές τις δεξιότητες και επίσης θεωρούμε ότι η "θάλασσα" της αστυ
νόμευσης στην οποία τοποθετούνται απαιτεί αυτές τις συγκεκριμένες 
δεξιότητες στην πρώτη γραμμή.
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Σύγχρονη Α σ τυνομία
Π ερ ίλ η ψ η  -  Συμπ εράσ ματα

Μπορούμε να πούμε ότι το κλειδί στον προσδιορισμό του επαγγέλ
ματος είναι η ύπαρξη ενός σώματος γνώσης που καλύπτει μια συγκε
κριμένη περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας. Υποστηρίζεται ότι η βάση 
για να κρίνουμε την "επαγγελματική ποιότητα" τέτοιας γνώσης είναι εάν 
αυτή είναι ή όχι ικανή, συνθετική και ουσιώδης να καταστήσει τη χρήση 
της μια πηγή για λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε εμπειρι
κές δραστηριότητες.

Η γνώση που παρέχει λύσεις μόνο σε συγκεκριμένο εύρος προβλέ
ψιμων προβλημάτων μπορεί να διαχωριστεί από τη γνώση η οποία χρη
σιμοποιείται για να λύσει πρωτοεμφανιζόμενα και μοναδικά προβλήμα
τα. Ο επαγγελματισμός μπορεί γι'αυτό να ειδωθεί ως ένας μηχανισμός 
που διευθύνει ένα σύνθετο σώμα γνώσης ως μια πηγή εμπειρίας μέσα 
στην κοινότητα προς όφελος των μελών της.

Συγγενική και επακόλουθη με την ύπαρξη, διατήρηση και εφαρμογή 
ενός σώματος "επαγγελματικής" γνώσης είναι ένας αριθμός από χα
ρακτηριστικά και γνωρίσματα. Χαρακτηριστικά όπως η ίδρυση κέντρων 
εκπαίδευσης, συνεχή αξιολόγηση και η οργάνωση επαγγελματικών σχέ
σεων είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης για διατήρηση και εμπλουτισμό 
της ποσότητας και ποιότητας της “επαγγελματικής" γνώσης.

Επαγγελματικοί κώδικες και ήθη και η αποδοχή της επαγγελματικής 
αυτονομίας είναι τα αποτέλεσμα της αυστηρής πρόσβασης στην "επαγ
γελματική" γνώση. Φαίνεται λογικό το συμπέρασμα ότι η φύση και η 
προέκταση αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να ποικίλει σύμφωνα 
με τις ανάγκες της συγκεκριμένης βάσης γνώσεων και τον τρόπο που 
εφαρμόζονται μέσα στην κοινότητα.

Μία ρωγμή στην οχύρωση του αστυνομικού επαγγελματισμού είναι 
ότι οι αστυνομικοί κατευθύνονται στον ρόλο τους μόνο από πηγές και 
υποχρεώσεις που εμπεριέχονται στον νόμο, στους κώδικες και κανο
νισμούς της αστυνομίας. Αυτές οι κατευθύνσεις υπόκεινται συνεχώς 
σε αναθεώρηση και συνεχώς τροποποιούνται από αποφάσεις του κοι
νοβουλίου και των δικαστηρίων και γι'αυτό δεν μπορούν από μόνες τους 
να παρέχουν στους αστυνομικούς μία σταθερή και αμετάβλητη βάση 
για εφαρμογή της επαγγελματικής πολιτικής. Αυτό που χρειάζεται είναι 
μια επαγγελματική φιλοσοφία υηοστηριζόμενη από ένα σταθερό κώδι
κα ηθών.

Ο παραδοσιακός "τεχνίτης" αστυνομικός δεν μπορεί άλλο να ελπίζει 
σε επιτυχημένη ενασχόληση με τα σύνθετα προβλήματα που αντιμε- 
τωπζει σε καθημερινή βάση. Το καταλληλότερο μοντέλο για την αστυ
νόμευση θα είναι αυτό που θα στηρζεται πάνω σε μια "επαγγελματική 
λύση προβλημάτων" με έμφαση στις υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και 
την σπουδαιότητα της θέσης του μάχιμου αστυφύλακα μέσα στην α
στυνομική υπηρεσία.

Το σημερινό κοινό αμφισβητεί όλο και περισσότερο την αναγκαιό
τητα χρήσης δύναμης και κάθε παραβίαση δικαιωμάτων πολιτών που 
γίνεται από την αστυνομία χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Οι αστυνομικοί κα
θώς παρουσιάζονται ως επιλυτές προβλημάτων του κοινού πρέπει να 
είναι ικανοί να χρησιμοποιούν σωστά τη δύναμη που έχουν για να πα
ρεμβαίνουν στη ζωή των πολιτών.

Η καταλληλότητα και η αναγκαιότητα για κάθε τέτοια παρέμβαση 
μπορεί να αξιολογηθεί μόνο τοποθετώντας αυτή την παρέμβαση σε μια 
συνολική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες των 
εμπλεκομένων ατόμων αλλά τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία 
ζουν. Για να δράσει ο αστυνομικός οικονομικά και αποτελεσματικά πρέ
πει να είναι σε μια θέση οπού από μόνος του να μπορεί να κρίνει και 
να αποφασίζει για αυτές τις ανάγκες και όταν είναι αναγκαίο να προ
βαίνει σε επέμβαση και πιθανή επιβολή ποινής ή αντίθετα, να απέχει 
από κάθε παρέμβαση.

Η παραδοσιακή οργάνωση της αστυνομίας, που είναι βασισμένη στο 
στρατιωτικό μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σ'ένα επαγγελ
ματικό μοντέλο οργάνωσης της αστυνομίας στο οποίο απαιτούνται υ
ψηλά επίπεδα ευκαμψίας και τυπικά αναγνωρισμένες ογκώδεις αρμο
διότητες στα χαμηλό επίπεδα ιεραρχίας, δηλαδή στους μάχιμους α
στυφύλακες.

Υπάρχει μια ανάγκη να μεταβιβαστούν περισσότερες αρμοδιότητες 
σε χαμηλότερα επίπεδα επιχειρησιακής δράσης της αστυνομίας προς 
όφελος της αύξησης του status και των ανταμοιβών αυτών και για να 
επιστρατεύονται και να παραμένουν σ'αυτούς αστυνομικοί με τις απαι- 
τούμενες ικανότητες. □
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Η μάστιγα τω ν ναρκω τικώ ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ψ ή φ ισ ε πρόσφατα την έκθεση σχετικά 
με την καταπολέμηση τω ν ναρκωτικών 

στο πλαίσιο της Ενωσης.
Το ψ ήφισμα της έκθεσης περιστρέφεται 

γύρω από τα εζή ς  δύο βασικά σημεία:
- Πώ ς μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι, ώστε

να απομακρυνθούν από τα ναρκωτικά και την τοξικομανία.
- Πώς θα αντιμετωπισθούν οι μεγάλοι έμποροι 

και τα μεγάλα δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών.

Οσον αφορά στο προτεινόμενο από την Επιτροπή πρόγραμμα, ο ει
σηγητής Sir Stewart Clark ΙΕΛΚ/ΥΚ), υπογρόμισε ότι οι δράσεις της Επι
τροπής θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάχη κατά των ναρκωτικών σε όλο 
το φάσμα των παρανόμων δραστηριοτήτων, δηλαδή από την καλλιέρ
γεια, έως στην εμπορία.

Ιδιαίτερη προσοχή, εξάλλου θα πρέπει να δοθεί στην επιμόρφωση, 
την επανένταξη των ναρκομανών και την ανάπτυξη της συνεργασίας 
ανάμεσα στις χώρες μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πληροφόρηση, 
το καθεστώς ποινών και τα συστήματα “ξεπλύματος" κερδών από τα 
ναρκωτικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει παράλληλα να δοθεί στην πο
λιτική πρόληψης όπου και θα πρέπει να διοχετευθεί το 50% των χρη
ματικών πόρων του προγράμματος.

Ο εισηγητής πρότεινε επίσης την οργάνωση διεθνούς διάσκεψης 
για τα ναρκωτικά σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Οσον αφορά στην 
Europol παρατήρησε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσει το 
εμπόριο ναρκωτικών διότι δεν έχουν ακόμα καθορισθεί επακριβώς οι 
αρμοδιότητές της και δεν έχει δοθεί σ'αυτήν η δυνατότητα ανταλλαγής 
πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες.

Τέλος αναφερόμενος στην ανησυχητική εξάπλωση της καλλιέργειας 
και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατο
λικής Ευρώπης και τις άμεσες αρνητικές συνέπειες αυτής για την ίδια 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, πρότεινε την έγκριση χρηματοοικονομικής 
βοήθειας μέσω προγραμμάτων TACIS και PHARE για την καταπολέμηση 
του προβλήματος.

Ενδιαφέρουσα όμως είναι και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικο
νομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής πολιτικής προς την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών υποθέσεων (εισηγητής ο Bill 
Miller), η οποία αναφέρεται στις οικονομικές και νομισματικές πτυχές 
του προβλήματος.

Η γνωμοδότηση επισημαίνει, ότι η Συνθήκη του Μάστριχ στον τομέα 
της καταπολέμησης της τοξικομανίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτι
κών, ενώ του άρθρο 129 της Συνθήκης παρέχει νέα βάση για τις υγειο
νομικές πτυχές των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο του Τίτλου VI της Συνθήκης σχετικό με τη συνεργασία 
στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, έχουν 
δημιουργηθεί νέες δυνατότητες για την ανάληψη δράσης στον εν λόγω 
τομέα που στο παρελθόν αποτελούσε αντικείμενο διακυβερνητικής συ
νεργασίας.

Επίσης, δημιουργείται δυνατότητα να συμπληρωθεί η εν λόγω δράση 
με άλλα μέτρα σε διεθνές επίπεδο και να δοθεί έμφαση στο συντονι
σμό μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις οικονομικές και νο
μισματικές πτυχές του εν λόγω κειμένου της Επιτροπής.

Η μεγένθυση του προβλήματος των ναρκωτικών στις χώρες μας κα
τά τις δύο τελευταίες δεκαετίες οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 
αγορά ναρκωτικών είναι μεγάλη και ιδιαίτερα επικερδής.

Η διακίνηση ναρκωτικών αντιπροσωπεύει εμπόριο αξίας 500 δισ. δο
λαρίων ετησίως, δηλαδή μικρότερο από το εμπόριο όπλων αλλά με
γαλύτερο από το εμπόριο βενζίνης.

Η παραγωγή ναρκωτικών αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του 
Ακαθόριστου Εθνικού Προϊόντος πολυάριθμων χωρών της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής και της Ασίας.

Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα έσοδα από το λαθρε
μπόριο ναρκωτικών αποτελούν σημαντικό μέρος της παραοικονομίας. 
Επιπλέον, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών που υποβλήθηκε α
πό την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση (έκ
θεση TORRES MARQUES] προορίζεται να λάβει υπόψη του εκτίμηση των 
εσόδων από τα ναρκωτικό.

Τα ναρκωτικό παράγονται σε χώρες του Νότου για κατανάλωση από 
το Βορρά, ωστόσο η περαιτέρω επεξεργασία πολλών ναρκωτικών α
παιτεί χημικό προϊόντα που παράγονται στο Βορρά. Οι εν λόγω χημικοί 
πρόδρομοι μπορούν να αποτελόσουν σημαντικό όπλο κατά του εμπο
ρίου ναρκωτικών.
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Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ημερών μας είναι η νο
μιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εμπόριο ναρκωτικών. Πέρασε 
ο καιρός που η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
πραγματοποιούνταν -κατά κύριο λόγο- με "βιτρίνα" τις ιταλικές πιτσα
ρίες.

Σήμερα, οι τεχνολογίες της πληροφορικής, που συνδέονται με τη 
διεθνή απελευθέρωση των κεφαλαιοαγορών, έχουν δημιουργήσει νέες 
απίστευτες δυνατότητες όσον αφορά την κερδοσκοπία από ξένο συ
νάλλαγμα.

Για να καταπολεμηθούν οι εν λόγω πρακτικές και να περιοριστεί το 
κέρδος από το εμπόριο ναρκωτικών για τους εμπόρους, πρέπει να 
κηρύξουμε "πόλεμο κατά των ναρκωτικών", ο οποίος θα πλήττει 
κυρίως τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Αλλη σημαντική οικονομική πτυχή του προβλήματος των ναρκωτικών 
εξαρτάται από τη γενική κατάσταση των οικονομιών μας. Υπάρχει έ 
ντονος παραλληλισμός μεταξύ του δείκτη αύξησης της κατανάλωσης 
και του δείκτη ανεργίας.

Αυτό είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα των φτωχότερων προαστίων 
των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Η δράση για τη 
μείωση της ζήτησης φαίνεται πραγματικά ιδιαίτερα ανέφικτη, 
υπό το φως της άσχημης κατάστασης της οικονομικής ανάκαμ
ψης·

Παρομοίως, η πραγματική αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής ενη
μέρωσης και διαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας εξαρτάται πλήρως 
από τις δημόσιες δαπάνες που της αποδίδονται από τις υγειονομικές 
υπηρεσίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1995-1999

Το έγγραφο της Επιτροπής προτείνει ένα νέο επίπεδο πολιτικής δέ
σμευσης εκ μέρους των κρατών μελών της Ενωσης με νέο θεσμικό 
πλαίσιο που συγκεντρώνει όλες τις πτυχές υπό την αιγίδα του Συμβου
λίου και των εξαρτώμενων δομών του.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης προτείνει 
μια διάρθρωση που χωρίζεται σε πέντε μέρη:

- ενέργειες με στόχο τη μείωση της ζήτησης,
- ενέργειες με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών 

και ψυχοτρόπων ουσιών,
- ενέργειες σε διεθνές επίπεδο,
- συντονισμός,
- δημοσιονομικές συνέπειες.
Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης δίνει έμφαση στην εφαρμογή της αρχής 

της επικουρικότητας σε συνδυασμό διάφορων δράσεων σε τοπικό, ε 
θνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύνδεσμο μεταξύ της καταπολέμησης 
των ναρκωτικών και της εφαρμογής κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας.

Είναι ευνόητο ότι το Σχέδιο Δράσης που προτείνεται από την Επι
τροπή αναφέρεται στο σύνολο των δράσεων ή προγραμμάτων που έ 
χουν ήδη θεσπιστεί για τον εν λόγω τομέα.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το εν λόγω Σχέδιο Δράαης πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικό. Εκτι

μούμε τη φροντίδα να ολοκληρωθούν όλες οι διαστάσεις του προ
βλήματος των ναρκωτικών (από την τοξικομανία έως τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΙ.
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Πρόκειται για αξιοσημείωτη προσπάθεια χρήσης των διάφορων μέ
σων που υπάρχουν. Εννοιολογικά, η εν λόγω πρόταση αποτελεί γενικό
τερη και πιο αποτελεσματική προσέγγιση του φαινομένου των ναρκω
τικών.

Ωστόσο, ο εισηγητής σας είναι περισσότερο δύσπιστος όσον αφο
ρά την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.

Η βούληση να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, 
που είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά ναρκωτικών, οδήγησε στην 
έγκριση οδηγίας το 1991 (91/308/ΕΟΚΙ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την πρόληψη της νομιμο
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ICOMI95100541.

Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά. Η εφαρμογή της ο
δηγίας άσκησε αξιοσημείωτη επίδραση στην εδραίωση συστημάτων για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από τα κρά
τη μέλη. Σήμερα, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό
τητες αποτελεί ποινικό αδίκημα στα δεκαπέντε κράτη μέλη σε περι
πτώσεις που αφορούν ναρκωτικά.

Οι εγκεκριμένες νομοθεσίες έχουν βελτιώσει τα μέσα για την κα
ταπολέμηση κάθε δυνατότητας νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, αλ
λά πρέπει να ελλατωθούν οι εν λόγω παράνομες δραστηριότητες και 
να ασκηθεί ουσιαστική επίδραση για την αποθάρρυνση των εμπόρων 
και τη μείωση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οσον αφορά τη μείωση της ζήτησης, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα 
δράσης για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά (πρόληψη, ενημέρωση, πε
ρίθαλψη και αποκατάστασηΙ, θα είναι αποτελεσματική εάν βελτιωθούν 
οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Η μείωση των δημοσίων δαπανών για προγράμματα κατά της φτώ
χειας και οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη βαδίζουν προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί επίσης 
τρόπο αντιμετώπισης της απόγνωσης που είναι η ρίζα του προβλήμα
τος της τοξικομανίας.

Επίσης μας απασχολεί το θέμα των κονδυλίων του προϋπολογισμού 
που αφορούν την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Προβλέπεται ποσό 
25 εκατ. για το 1995 αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
για τα πέντε έτη διάρκειας του Σχεδίου Δράσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής 

καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων 
να λάβει υπόψη τις ακόλουθες παραγράφους στο σχέδιο ψηφίσματος:

1. Τονίζει ότι με την τρέχουσα κατάσταση των οικονομιών της Ευ
ρώπης, το επίπεδο της ανεργίας και το φαινόμενο του αυξανόμενου 
κοινωνικού αποκλεισμού δημιουργούν τις κοινωνικές συνθήκες για 
αύξηση της τοξικομανίας.

2. Εκτιμά ότι οι δραστικές μειώσεις των δημοσίων δαπανών από κρα
τικούς προϋπολογισμούς, ιδίως στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλ
ψης, καθιστούν ανέφικτη οιαδήποτε πολιτική περίθαλψης και πρόληψης 
και τονίζει την ανάγκη για επαρκή πρόβλεψη για τα επόμενα πέντε έτη 
στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

3. Δηλώνει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχυθεί σε εθνικό 
επίπεδο η εφαρμογή της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ για την πρόληψη της νο
μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ούτως ώστε να 
ασκηθεί σημαντική επίδραση στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών από 
το Σχέδιο Δράσης με:

- την τελειοποίηση των συστημάτων εποπτείας των χρηματοδοτικών 
οργανισμών

- την εδραίωση κατάλληλων διαδικασιών και τη θέσπιση προγραμ
μάτων κατάρτισης

- τον προσδιορισμό μεθόδων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
- τη θέσπιση μεθόδων κατάσχεσης χρημάτων που προέρχονται από 

το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τη χρήση τους για την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης 
και της αποκατάστασης.

4. Καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα για την πρόληψη των 
εξαγωγών ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παρά
νομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, και τέλος

5. Καλεί την Επιτροπή να προάγει, στο πλαίσιο της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ, τη συγκρότηση μόνιμου σώματος συντονισμού μεταξύ των 
χρηματοοικονομικών οργανισμών των κρατών μελών με σκοπό την αν
ταλλαγή πληροφοριών για ύποπτες συναλλαγές, και την ανάπτυξη της 
αστυνομικής συνεργασίας μέσα στην Ενωση με σκοπό την καταπολέ
μηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. □
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€ίστε ασφαλισμένοι;

Θέλετε το αυτοκίνητό Σας, 
πέραν των βασικών καλύψεων, 
να είναι ασφαλισμένο και για

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΆ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;
Ένας πρώην συνάδελφος και συνεργάτης της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να σας τα εξασφαλίσει όλα αυτά 

και μάλιστα με έκπτωση 3 0 %

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ: 6397.150, 6016.459

Αλεξόπουλος Αριστείδης 
Υπαστυνόμος ε.α.

ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΔΩΡΑ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

(ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΕΚ Π ΤΩ ΣΗ  10% Σ Ε  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΒΟΠΟ ΥΛΟΥ 
ΘΗΡΑΣ 56 & ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) 
ΤΗΛ. 5021059

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΚΡΙΒΗ Π. ΚΑΝΑΒΟΥ

Ολιγομελή Τμήματα 
μαθήματα με computers 

σίγουρη επιτυχία.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
(έκπτωση 20% σε παιδιά αστυνομικών)

Καλαμά 6, Σεπόλια τηλ. 512.65.44 
(Δίπλα στο καινούργιο Σχολικό συγκρότημα)

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

/ l i n d e n

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΓΠΣΤΙΚΑ
Μ ΠΟ Μ Π Ο Ν ΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

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

τηλ. 9939 732 - 9927 673



Επιστημονική Αστυνομία

ΑΝΑΛΥΣΗ TOY DNA
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Εχετε αναρωτηθεί ποτέ τί είναι αυτό που κάνει τον κάθε ένα από μας μοναδικό; 
Μια νέα επαναστατική μέθοδος 

που στηρίζεται στη βιολογική μοναδικότητα του ατόμου, 
η μέθοδος ανάλυσης του DNA,

ίσως αποδειχθεί το καλύτερο όπλο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. 
Η ανάλυση DNA έχει θεωρηθεί από πολλούς 

σαν το μεγαλύτερο επίτευγμα στο χώρο της εξιχνίασης του εγκλήματος 
από την εποχή της ανακάλυψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO DNA;
To DNA, που προέρχεται από τα αρχικά των 

λέξεω ν Deoxyribo Nucleic Acid, είναι το βασικό 
γενετικό  υλικό που κυρίως περιέχεται στον 
πυρήνα των κυττάρων του σώματος. Αηοτε- 
λείται από μία συνεχή αλληλουχία τεσσάρων 
χημικών ενώσεων που ονομάζονται ΒΑΣΕΙΣ και 
σχηματίζουν μεταξύ τους ΖΕΥΓΗ. To DNA μετα
φέρει κωδικοποιημένη την γενετική πληροφο
ρία η μισή από την οποία κληρονομείται από την 
μητέρα και η άλλη μισή από τον πατέρα. Η γε
νετική αυτή πληροφορία καθορίζει τα φυσικό 
χαρακτηριστικό του ατόμου και κατευθύνει ό
λες τις λειτουργίες του οργανισμού.

Η μέθοδος ανάλυσής του σ τη ρ ίζετα ι 
στο γεγονός ότι δεν μπορούν να υπάρ
ξουν άτομα που να έχουν το ίδιο DNA (με 
μόνη εξαίρεση τους μονοωογενείς διδύμους!. 
Ανεξάρτητα από την πηγή απομόνωσής του, το 
DNA κάθε ατόμου, είναι το ίδιο, ε ίτε  έχει απο
μονωθεί από το  αίμα, ε ίτε  από εκριζω μένες 
τρίχες, ε ίτε  από κομμάτι ιστού ή κηλίδα σπέρ
ματος. Επομένως, χάρη στη νέα αυτή μέθοδο, 
υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του DNA του 
υπόπτου με το DNA που έχει απομονωθεί από 
βιολογικό υλικό, το οποίο βρέθηκε στο χώρο 
του εγλήματος. Μ'αυτό τον τρόπο μπορούμε 
να συμπερόνουμε αν τα δύο δείγματα προέρ
χονται από το ίδιο άτομο ή όχι και ταυτόχρονα 
να προσδιορίσουμε το  φύλο του ατόμου από 
το οποίο προέρχεται το δείγμα.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πατέρας της μεθόδου αυτής είναι ο Ερευ

νητής Βιολόγος Αλεκ Τ ζέφ ρ ις  στο πανεπι
στήμιο τουΛεϊσεστερ της Κεντρικής Αγγλίας, 
ο οποίος ανακάλυψε εναν τρόπο εντοπισμού 
ορισμένων περιοχών του DNA -περιοχές των 
VNTRs- που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλο- 
μορφία στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Η πρώτη εφαρμογή της νέας μεθόδου έγινε 
στη Μεγάλη Βρεταννία. Στις 21 Νοεμβρίου 
1985, η μόλις 15χρονη Λίντα Μαν βρέθηκε δο
λοφονημένη μετά από βιασμό σ'ένα ερημικό 
δρόμο στην εξοχική περιοχή του Λεϊσεστερ- 
σόιρ.

Στις 31 Ιουλίου 1986 σε γειτονικό χωριό βρέ
θηκε επίσης δολοφονημένη μετά από βιασμό η 
15χρονη Ντον Ασγουορθ. Η τοπική Αστυνομία 
υποπτευόμενη τον ίδιο δράστη και για τα δύο 
εγκλήματα, συνέλαβε μετά από έρευνα, τον 
17χρονο Ρίτσαρντ Μπούκλαντ σαν κύριο ύπο
πτο. Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο 
του Αλεκ Τζέφρις, στάλθηκε αίμα από τον Ρ. 
Μπούκλαντ καθώς και τα βιολογικά δείγματα 
(σπερματικό υγρό! που βρέθηκαν στα σώματα 
των δολοφονημένων κοριτσιών για ανάλυση 
του DNA. Το αποτέλεσμα που προέκυψε στο 
εργαστήριο ήταν ότι και τα δύο κορίτσια βιά
στηκαν από το ίδιο άτομο το οποίο όμως δεν 
ήταν ο Π. Μπούκλαντ. Ετσι, ο Π. Μπούκλαντ εί
ναι ο πρώτος ύποπτος που αθωώθηκε με βάση 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA.

Μετά από την εξέλ ιξη  αυτή, η τοπική αστυνο
μία αποφάσισε να υποβάλει για ανάλυση DNA 
δείγματα από όλους τους όρρενες κατοίκους 
τριών χωριών της περιοχής, ηλικίας.! 3-30 
χρονών.

Πεντέμιση χιλιάδες άτομα πέρασαν από το 
τεσ τ προκειμένου να συγκριθεί το  αίμα τους 
με τα ίχνη που εγκατέλειψε ο δολοφόνος πά
νω στα θύματά του.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου και ενώ οι αναλύσεις 
δεν είχαν ακόμη τελειώσει, ο 27χρονος Κόλιν 
Πίτσφορκ, διέφυγε από τη δειγματοληψία αί
ματος αφού αντ' αυτού, έπεισε το συνάδελφό 
του Ιόν Κέλυ να δώσει αίμα με το δικό του όνο
μα, γεγονός που τον απέκλεισε προσωρινό ως 
κύριο ύποπτο των δύο δολοφονιών.

Στάθηκε όμως άτυχος επειδή ο Ιαν Κέλυ 
συζήτησε το συμβάν με άλλους συναδέλφους 
του και μετά από μερικές βδομάδες, κλήθηκαν 
και οι δύο, να καταθέσουν στην αστυνομία. Η α
στυνομία υπέβαλε σε υποχρεωτική εξέταση 
τον Κ. Πίτσφορκ και έσ τειλε δείγμα αίματός 
του για ανάλυση DNA.
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Τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά, ο δράστης 
παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη και του επι
βλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 χρόνων. Τα λόγια 
που είπε ο δικαστής ήταν ότι, χωρίς τα αποτε
λέσματα της ανάλυσης DNA ο Πίτσφορκ, ίσως 
να κυκλοφορούσε ακόμα ελεύθερος.

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Η νέα μέθοδο ς ανάλυσης DNA, χρησιμο

ποιείται για την εξακρίβωση ταυτότητας πτω
μάτων σε περιπτώσεις καταστροφώ ν από 
σεισμούς, πυρκαϊές, αεροπορικά δυστυχήμα
τα κ.λπ., καθώς και σε περιπτώσεις πολέμων, 
με την προϋπόθεση πάντα ότι υπάρχουν οι 
συγγενείς των θυμάτων για να γίνει η σύγκριση 
του γενετικού  υλικού. Στις Η.Π.Α χρησιμο
ποιήθηκε ευρέως η μέθοδος αυτή για την ταυ
τοποίηση των αγνώστων πτωμάτων από τον 
πόλεμο του Βιετνάμ. DNA απομονώθηκε από ο
στά και ιστό συγκεκριμένων πτωμάτων και έγι
νε σύγκριση με το DNA των γονέων τών θυμά
των.

Κύρια χρήση της μεθόδου αυτής γίνεται επί
σης και στις περιπτώσεις όπου αμφισβητείται 
η πατρότητα. DNA που απομονώνεται από το 
αίμα του παιδιού συγκρίνεται με το DNA από το 
αίμα του υπο αμφισβήτηση πατέρα και με το 
DNA της μητέρας. Το γεγονός ότι το γενετικό 
αποτύπωμα του παιδιού προκύπτει από το συν- 
διασμό του γενετικού αποτυπώματος της μη
τέρας και αυτό του πατέρα, μας επιτρέπει την 
ταυτοποίηση του πατέρα.

Χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε και εκεί
νη της γυναίκας, που υποστήριζε ότι ήταν η Α
ναστασία, απόγονος της Τσαρικής οικογέ
νειας. DNA της "υποτιθέμενης" Αναστασίας 
συγκρίθηκε με DNA από τα πτώματα των Τσά
ρων, δηλαδή του πατέρα και της μητέρας της 
Αναστασίας. Η ανάλυση έδ ειξε  ότι δεν υπήρχε 
καμιά συγγένεια αυτής της γυναίκας με τους 
Τσάρους και ότι επρόκειτο για απάτη.

Πολύ σημαντικές είναι και οι περιπτώσεις ο
μαδικών βιασμών, όπου από το σπερματικό υ
γρό που πιθανόν να βρεθεί στον τόπο του ε 
γκλήματος, μπορεί να διαπιστωθεί ο αριθμός 
των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση 
και εφ'όσον υπάρχουν ύποπτοι, να ταυτοποιη- 
θούν. Η εξακρίβωση αυτή στις περιπτώσεις 
των αναμείξεων βιολογικών υλικών (σπερματι
κό υγρό με κολπικό! πριν την εφαρμογή της με
θόδου ανάλυσης DNA ήταν αδύνατον να γίνει.

Το μειονέκτημα που προς το παρόν παρου
σιάζει η καινούργια μέθοδος είναι το υψηλό 
κόστος των αναλύσεων και ο σχετικό μεγάλος 
χρόνος που απαιτείται για το αποτέλεσμα της 
εξέτασης. Παρ'όλες όμως τις αρχικές επιτυ
χίες της νέας μεθόδου υπήρξαν και περιπτώ
σεις όπου τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
DNA δεν ήταν σαφή και υπήρχε έντονη διαφω
νία στην ερμηνεία τους ανάμεσα στην επιστη
μονική κοινότητα.

Μια τέτο ια  περίπτωση υπήρξε η υπόθεση 
Κάστρο. Στις αρχές του 1987 η αστυνομία της 
Ν. Υόρκης θεώρησε ύποπτο για μια διπλή δολο
φονία μητέρας και κόρης στο Μπρουζ, τον 
38χρονο γείτονα τους Τ ζόζεφ  Κάστρο, ισπα
νικής καταγωγής.

Μια μικρή σταγόνα αίματος που βρέθηκε στο 
ρολόι του Κάστρο, δόθηκε για ανάλυση DNA 
στο εργαστήριο "Lifecodes Corporation". Το α
ποτέλεσμα της ανάλυσης έδ ε ιξε  ότι με πιθα
νότητα 189 εκατομμύρια προς μία, το αίμα στο 
ρολόι όνηκε στις δολοφονημένες.

Οταν όμως έφ θασ ε η υπόθεση στο δικα
στήριο, τις πολύ μικρές διαφορές που διαπι
στώθηκαν μεταξύ  της κηλίδας αίματος που 
βρέθηκε στο ρολόι και του αίματος των θυμά
των, ο επικεφαλής του εργαστηρίου τις απέ
δωσε σε βρωμιές που θα μπορούσαν να είχαν 
προκληθεί από ίχνη βακτηριδίων.

Το δικαστήριο δέχθηκε μεν, βάση της ανάλυ
σης του DNA, ότι το  αίμα στο ρολόι δεν ήταν 
του Κάστρο, αλλά, επειδή υπήρχε μία απειροε
λάχιστη αμφιβολία, αρνήθηκε να δεχθεί ότι το 
αίμα αυτό είχε προέλθει από τα θύματα.

Η υπόθεση Κάστρο δεν δοκιμάστηκε ξανά 
εργαστηριακό, παρ'όλα αυτό το 1989 ο Τζό
ζεφ  Κάστρο ομολόγησε τις δολοφονίες.

Οπως συμβαίνει σε κάθε καινούργια μέθοδο 
έτσι και στην εφαρμογή της ανάλυσης DNA, α
παιτείται μεγάλη προσοχή για να μην οδηγη
θούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Βέβαια με τη διαρκή επιστημονική έρευνα και 
τεχνογνωσία η μέθοδος βελτιώθηκε σε τ έ 
τοιο βαθμό ώστε σήμερα οι περιπτώσεις λαν
θασμένης ερμηνείας των αποτελεσμάτων να 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TOY DNA 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, βλέποντας με 

έντονη ανησυχία την ποιοτική αλλαγή της ε- 
γκληματηκότητας σε διεθνές και εθνικό επί
πεδο , έθεσε μέσα στις απόλυτες προτεραιό- 
τητές  του τον άμεσο εκσυγχρονισμό της Ελλη
νικής Αστυνομίας τόσο σε επίπεδο υψηλής και 
άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού της όσο 
και σε επίπεδο διάθεσης σύγχρονων τεχνολο
γικών και επιστημονικών μέσων και μεθόδων 
που θα της δίνουν τη δυνατότητα να ανταπο- 
κριθεί με επιτυχία στο μεγάλο έργο που είναι 
ταγμένη να φέρει σε πέρας.

Ενα από αυτά τα σύγχρονα άλματα εκσυχρο- 
νιμού της Ελληνικής Αστυνομίας των τελ ευ 
ταίων ετών είναι και το νέο εργαστήριο ανάλυ
σης του DNA που δ ιαθέτει και το  οποίο δη- 
μιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια τουΑναπτυξια- 
κού Προγρόματος STRIDE Ελλάς.
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Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε συνεργα
σία με άλλους φορείς IMETROGEN S.A, Αντικαρ- 
κινικό Ινστιτούτο, SMMI, υπέβαλη μελέτη η ο
ποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση απο το Ε- 
ΠΕΤ, κατά 50%.

Από το  συνολικό κόστος των 180.000.000 
δρχ. που αντιστοιχούσε στο Υ.Δ.Τ. για την αγο
ρά του συστήματος, τα 90.000.000 δρχ. πλη
ρώθηκαν από το  ποσό της χρηματοδότησης 
και τα υπόλοιπα 90.000.000 δρχ. καλύφθηκαν 
από εθνικούς πόρους.

Ταυτόχρονα προσλήφθηκαν από την Ελλη
νική Αστυνομία και τέσσερεις ικανότατες επι
στήμονες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' Ει
δικών Καθηκόντων, η κα Ελισάβετ Οικονομόκη 
(Βιολόγος!, η κα Πηνελόπη Μηνιάτη (Βιολόγος), 
η Δρ Ιουλία Σκίτσα (Βιοχημικός), και η κα Ιωάννα 
Πολλότου (Βιολόγος), που μαζί με τον Αρ- 
χιφύλακα Γενικών Καθηκόντων Θεόδωρο Πα- 
τρίκαλο αποτελούν το  προσωπικό του και
νούργιου Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών, με τμηματόρχη τον Τα- 
ξίαρχο - Χημικό κ. Παναγιώτη Χατζηγιάννη.

Μέχρι τώρα στις εγκληματολογικές έρ ευ 
νες οι αναλύσεις βιολογικών υλικών γινόταν 
στο επίπεδο των γενετικών δεικτών όπως η ο
μάδα αίματος ΑΒΟ και οι φαινότυποι ορισμέ
νων ενζύμων. Σήμερα, με την εφαρμογή της α
νάλυσης του DNA γίνεται απ'ευθείας ανάλυση 
στο γενετικό υλικό του ανθρώπου.

Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατό να γίνει 
ταύτιση με πιθανότητες που προσεγγίζουν τη 
βεβαιότητα. Με τη συνεχή εξέλ ιξη  στον τομέα 
αυτόν η προσέγγιση της απόλυτης βεβαιότη
τας θα είναι ένας στόχος πραγματοποιήσιμος 
στο άμεσο μέλλον.

Στάδια ανάλυσης DNA

Βιολογικό δείγμα

συγκεκριμένων περιοχών του DNA 
I P *  CPCR)

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•Το βήμα αυτό αυξάνει την ευαισθησία της 
ανάλυσης σε βιολογικά δείγματα των οποίων 
η ποσότητα και η ποιότητα του DNA δεν είναι 
ικανοποιητική. Δείγματα, δηλαδή, που συνή
θως αντιμετωπίζονται στα εγκληματολογι- 
κά εργαστήρια.

Στην κάτω φωτογραφία της απέναντι σελί
δας φαίνετα ι πώς εμφανίζεται στην οθόνη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων.

Το διάγραμμα κάτω δείχνει μια απλουστευ- 
μένη σχηματική αναπαράσταση αποτελεσμά
των ανάλυσης DNA.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα απ οτελέσ μα τα  της  μ εθόδου  α ξιο λο 

γούνται κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επε
ξεργασίας χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη 
βάση δεδομένων.

Η βάση δεδομένων περιέχει τα αποτελέσμα
τα της ανάλυσης DNA από τυχαία επιλεγμένα 
μη συγγενικό άτομα του Ελληνικού πληθυσμού 
με σκοπό τη στατιστική επεξεργασία.

Για παράδειγμα, εάν το αποτύπωμα DNA ενός 
βιολογικού δείγματος Ιπ.χ κηλίδα αίματος από 
τον τόπο του εγκλήματος!, διαφέρει από το α
ποτύπωμα DNA ενός ατόμου Ιπ.χ. ύποπτου), τό 
τε  αποκλείουμε ότι το  βιολογικό δείγμα έχει 
προέλθει από το συγκεκριμένο άτομο.

Εάν όμως υπάρχει ταύτιση των γενετικών α
ποτυπωμάτων, τό τε  υπάρχει μεγάλη πιθανό
τητα το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό να έχει 
προελθεί από το συγκεκριμένο ύποπτο ή από 
οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχειτο ίδιο γενε
τικό αποτύπωμα.

Στην περίπτωση αυτή, η στατιστική ανάλυση 
και επεξεργασία του αποτελέσματος θα πρέ
πει απαραίτητα να γίνει χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τη βάση δεδομένων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η χρησιμοποίηση αυτού καθ'αυτού του γενε
τικού υλικού του DNA στην επίλυση εγκληματο
λογιώ ν προβλημάτων, είναι μια καινούργια τ ε 
χνική για όλο τον επιστημονικό κόσμο η οποία 
θα μπορούσε να θεωρηθεί επαναστατική και 
στο νομικό τομέα.
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Ετσι, δεν είναι παράδοξο ότιαπότο 1988, που 
τα Αγγλικά και κυρίως τα Αμερικανικά δικα
στήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν την τεχνο
λογία αυτή, προέκυψε μια σειρά από νομικούς 
προβληματισμούς.

Η καθιέρωση της μεθόδου και η αποδοχή της 
από το Δικαστικό Σώμα ως διερευνητικό μέσο 
πιστεύουμε ότι θα προσφέρει πολλά στην Δι
καιοσύνη.

Παρά το γεγονός ότι, η νέα αυτή μεθοδολο
γία, είναι πλέον αποδεκτή από την Επιστημο- 
μική Κοινότητα, η ανάλυση του DNA δεν θα 
μπορεί να απ οτελεί αποδεκτό τεκμήριο, αν 
προηγουμένως δε γίνει αποδεκτή από το Δικα
στήριο η θεωρία, η τεχνική και η νομική διαδι
κασία της μεθόδου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
Στη χώρα μας, η αποδοχή τη ς  μεθόδου 

αυτής από το  Δικαστήριο βρίσκεται μέχρι 
σήμερα σε αρχικό στάδια διότι το  δικαστικό 
σώμα δεν έχει εξοικειω θεί ακόμη με τις αρχές 
και τις δυνατότητες της μεθόδου.

Επομένως είναι αναγκαία η δημιουργία ενός 
νομικού πλαισίου που θα στεγάσει τη νέα αυτή 
τεχνολογία και θα καθορίσει τους κανόνες κά
τω  από τους οποίους, θα δ ιενεργείτα ι μια 
πραγματογνωμοσύνη και θα εκτιμόται η έκθε
ση του πραγματογνώμονα.

Με την ανάπτυξη όμως και την επιστημονική 
τουλάχιστον καταξίωση της μεθόδου ανάλυ
σης DNA, ένα άλλο πρόβλημα φαίνεται να απα
σχολεί τους νομικούς κύκλους και την κοινωνία 
ευρύτερα.

Το πρόβλημα αυτό εντοπ ίζετα ι στη δυνα
τό τη τα  που έχουν τα Εγκληματολικό Εργα
στήρια, να δημιουργούν τράπ εζες πληροφο
ριών, καταγράφοντας και κρατώντας σε φα- 
κέλλους - αρχεία, την γενετική  ταυτότητα  
των πολιτών.

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η δημιουργία τρά
πεζας πληροφοριών DNA σε εθνικό και δ ιε
θνές επίπεδο είναι εφικτή από τεχνικής άπο
ψης και κατά κάποιο τρόπο αποδεκτή επιστη
μονικό.

Ομως υπάρχει έντονος προβληματισμός, 
όσον αφορά την ηθική θεώρηση του θέμα
το ς  που φ έρνει στην επιφάνεια σύγχρονα 
διλήμματα ηθικής και δεοντολογίας, τα ο
ποία σχετίζονται με την προστασία των ατο
μικών ελευθεριώ ν και το  εχέμυθο των πλη
ροφοριών. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μια μικρή πόλη 
χάνεται 

κάθε χρόνο 
στην άσφαλτο
Οι αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων 

ανάγονται στους παράγοντες; 
άνθρωπος, δρόμος, καιρός και όχημα. 

Για τους δρόμους, 
είναι υπεύθυνη η πολιτεία.

Στον καιρό,
δεν είναι δυνατό να επέμβουμε.

Τα αυτοκίνητα όμως 
και την οδική συμπεριφορά μας 
μπορούμε να την προσέξουμε.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας βελτιώ
θηκε αισθητό το οδικό δίκτυο, ενώ ανανεώθη
κε κατά μεγάλος μέρος ο στόλος των οχημά
των. Σήμερα διαθέτουμε καλύτερα, ασφαλέ
στερα και περισσότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα.
Οι κατασκευόστριες ετα ιρ είες  αναμφίβολα 
διαθέτουν κάθε χρόνο μεγάλες πιστώσεις για 
την παραγωγή ασφαλεστέρων οχημάτων.

Παρά ταύτα όμως τα στοιχεία είναι αμείλι
κτα. Τα ατυχήματα παραμένουν σταθερό σε υ
ψηλά επίπεδα και ο αριθμός των νεκρών και 
τραυματιών αυξάνεται συνεχώς. Τα πράγματα 
μιλούν από μόνα τους: Ο παράγων άνθρωπος 
(οδηγός, επιβάτης και πεζός), αν και διαθέτει 
ασφαλέστερα αυτοκίνητα και καλύτερους 
δρόμους, εντούτοις φαίνεται πως δε βελτίω
σε καθόλου την οδική συμπεριφορά του.

Ο αριθμός των νεκρών στους εθνικούς δρό
μους, παρά τις βελτιώσεις, παραμένει σταθε
ρά υψηλός. Οι συγκρούσεις χαρακτηρίζονται 
από πρωτοφανή σφοδρότητα, αποτέλεσμα 
των υψηλών ταχυτήτων που μας εξασφαλί
ζουν η σύγχρονη τεχνολογία. Οι παρατιθέμε
νοι π ίνακες - γρα φ ήμα τα  μιλάνε α ρ κετό  
εύγλωττα.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα πρέπει 
να μας γεμίζει ανησυχία, αφού κάθε χρόνο μια 
μικρή ελληνική πόλη σβήνει στην άσφαλτο. Αν 
μάλιστα συνεκτιμήσουμε τις αναπηρίες, το κό
στος νοσηλείας, τις χαμένες ανθρωπο-ημέ- 
ρες και τις υλικές ζημιές θα πρέπει να μιλάμε 
για εθνική συμφορά σε ετήσια βάση.

Είναι πολύ εύκολο να αποδίδουμε ευθύνες σε 
όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας.
Σίγουρα όμως από εμάς εξαρτόται η εμπέδω
ση μιας καλύτερης οδικής συμπεριφοράς, από 
μας εξαρτόται να μη μεταβληθούν σε αρένες 
οι ελληνικοίδρόμοι.

Αστυνομική Επιθεώρηση_________________________________ - 5 6 8  - ____________________________________ Σεπ τέμβριος 1 9 9 5

Όλοι μας γνωρίζουμε τις κύριες αιτίες των ο
δικών ατυχημάτων, οι περισσότερες από τις 
οποίες δε συνιστούν απλά παραβάσεις της κυ
κλοφορικής νομοθεσίας αλλά κατά κύριο λό
γο καθαρή αντικοινωνική συμπεριφορά.Δενεί- 
ναι λ ίγες οι στιγμές που "ελευθερώ νουμε" 
στην άσφαλτο τα πιο καταπιεσμένα επιθετικό 
μας ένστικτα.

Η οδική ασφάλεια συνίσταται στην αποφυγή 
των ατυχημάτων (ενεργητική ασφάλεια), στην 
αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των τραυματι
σμών (παθητική ασφάλεια) και στη μείωση στο 
ελάχιστο των υλικών ζημιών.

Η ενεργητική ασφάλεια επιτυγχάνεται με την 
κατάλληλη συντήρηση του οχήματος, ενώ 
στην ελαχιστοποίηση του φόρου αίματος στην 
άσφαλτο συμβάλλει αποφασιστικά η τήρηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και, κυρίως, η 
αποφυγή των παραβάσεων που οδηγούν απ' 
ευθείας στο ατύχημα.

Η παθητική ασφάλεια εξασφαλίζεται κυρίως 
με τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευτα ία  χρόνια το 
80% των νεκρών οδηγών δεν τα φορούσε. Και 
το χειρότερο, το ποσοστό αυτό εμφανίζει αυ
ξητικές τάσεις.

Τα διήμερα "αναψυχής" αρχίζουν συνήθως 
την Παρασκευή. Την ημέρα εκείνη "απογειώνε
ται" και ο δείκτης των τροχαίων ατυχημάτων, 
για να κορυφωθεί το Σάββατο και να μετράμε 
τη Δευτέρα εκείνους που δε γύρισαν.

Στη συνέχεια αρχίζουμε την παραφιλολογία 
των αιτίων, στα οποία αποφεύγουμε επιμελώς 
να συγκαταλέγουμε τον παράγοντα “άνθρω
πο".

Και όμως η κατάσταση είναι αντιστρεπτή, 
αρκεί να βοηθήσουμε όλοι: Κράτος, οδηγοί, ε 
πιβάτες, πεζοί και... "καιρός”! □

Επιμέλεια: Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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Τροχαία ατυχήματα

10 12 14 16 18 20

1991 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4

Α τυχήμ α τα 23230 24125 24365 23883

Ν εκρο ί 2013 1995 2008 2076

Τραυματίες 31841 32786 32645 32059

Κατανομή θανατηφόρω ν ατυχημάτω ν

Σε εθνική οδό 38,4% 39,6% 38,5% 38,2%

Σε επ αρχιακή 
οδό

19,9% 21,2% 22,0% 23,8%

Υπόλοιπο δ ίκτυο 41,7% 39,2% 39,5% 38,0%
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Αγρινίου....................................  0641/22.420
Αγίας Π α ρ α σ κευ ή ς .......................  6010.076
Αγίου Κωνσταντίνου .............  0235/31.701
Αγίου Ν ικολά ου .......................  0841/22.750
Α θ η νώ ν ........................................... 5225.403
Αθηνών (ΤΟΤΑΙ.................................  5246.600
Α ιγά λεω ........................................... 5982.972
Α ίγ ιο υ .......................................  0691/22.488
Αλεξανδρούπολης ................  0551/37.111
Αμαλιάδας .............................. 0622/22.100
Αμφισ σ ας.................................  0265/28.221
Α ρ γ ο υ ς ....................................  0751/67.247
Α ρ τ α ς .......................................  0681/28.330
Ασπροβάλτας..........................  0397/22.222
Β έρ ο ια ς ....................................  0331/22.422
Β ό λο υ .......................................  0421/22.222
Γιαννιτσών .............................. 0382/24.098
Γλυφάδας..........................................9616.196
Γρ εβ ενώ ν................................. 0462/22.941
Δ ρ ά μ α ς ....................................  0521/23.333

Έδεσσας ...................... . . . 0381/28.888
Ελασσόνας................... . . . 0493/22.301
Ελευσίνας...................... .............  5546.930
Ηγουμενίτσας ............. . . . 0665/24.133
Η ρ α κλ ε ίο υ ................... . . . 081/282.031
Θεσσαλονίκης Α' . . . . ................ 516.665
Θεσσαλονίκης Β' . . . . ................  428.444
Θεσσαλονίκης Γ' . . . . ................  254.145
Θηβών .......................... . . . 0262/27.651
Ιεράπ ετρας................... . . . 0842/24.200
Ι τ έ α ς ............................. . . . 0265/34.444
Ιωαννίνων....................... . . . 0651/26.308
Καβάλας ....................... . . . 051/223.126
Καισαριανής................ .............  7248.665
Καλαμάτας ................... . . . 0721/25.444
Καλλιθέας ................... .............  9524.317
Κ α ρ δ ίτσ α ς ................... . . . 0441/21.366
Κ α σ το ρ ιά ς ................... . . . 0467/83.500
Κατερίνης ................... . . . 0351/33.333
Κερατέας ...................... . . . 0299/69.490

. 8013.695 
0341/22.446 
0461/23.142 

5126.827 
0531/35.555 

4973.301 
0741/22.260 
0721/23.231 
0661/39.294 
0231/23.248 
0261/28.222 
041/222.200 
0295/98.370 
0296/29.405 
0631/23.117 
0251/22.030 
0752/22.972 

2817.034 
0373/22.100 
0541/28.888 
0552/29.600 
061/436.335 

4122.501 
4178.333 
4411.978 

0371/24.000 
0682/28.136 
0463/24.555 
0621/33.222 
0831/28.891 
0241/26.480 
0321/24 445 
0731/26.311 
0262/58.888 
0431/30.101 
071/227.878 
0385/22.202

Χαλκίδας....................................0221/22.513
Χ α νιώ ν.......................................  0821/41.111

Κ ατανομή α τυ χ η μ ά τω ν  καθ ' η μ έ ρ ε ς  της ε β δ ο μ ά δ α ς
7600 
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Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Βρίσκονται σε κάθε δύσκολη οτιγμή κοντά σας
Κηφισιάς . . . .
Κ ιλκίς................
Κοζάνης . . . .  
Κολωνού . . . .  
Κομοτηνής . . . 
Κορυδαλλού . . 
Κορίνθου . . . .  
Κυπαρισσίας . . 
Κέρκυρας. . . .
Λ α μ ία ς .............
Λειβαδιάς . . . 
Λάρισας . . . .  
Μαλακάσας . . 
Μεγάρων . . . .  
Μεσολογγίου 
Μυτιλήνης . . . 
Ναυπλίου . . . .  
Νέας Ιωνίας . . 
ΝέωνΜουδανιών
Ξάνθης .............
Ορεστιάδας . . 
Πατρών . . . .
Πειραιά.............
Πειραιά ΙΤΟΤΑΙ . 
Περάματος . . . 
Πολυγύρου . . . 
Πρέβεζας . . . 
Πτολεμαϊδας . . 
Πύργου . . . 
Ρεθύμνου 
Ρόδου . . . 
Σερρών . . 
Σπάρτης . . 
Σχηματαρίου 
Τρικάλων 
Τρίπολης 
Φλώρινας

Σεπ τέμβριος 1 9 9 5 - 5 6 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ένα ατύχημα δεν έχει μόνο μια αιτία. Είναι το αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων που τον καθένα τους μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με 
μια σταγόνα νερού:

Όταν το ποτήρι είναι γεμάτο νερό, η τελευταία σταγόνα το αναγκά
ζει να χυθεί απ' έξω, π.χ.

- Κουρασμένος οδηγός.
- Μεγάλη ταχύτητα.
- Ανεπαρκής φωτισμός.
- Βρεγμένο οδόστρωμα.
Για να αποφύγουμε το ατύχημα πρέπει να καταργήσουμε έναν από 

αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή αν ο οδηγός είναι σε καλή κατάστα
ση, η σύγκρουση δεν θα γίνει ακόμα και αν το οδόστρωμα είναι βρεγ
μένο.

Υπάρχουν παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται ο ο
δηγός:

* κατάσταση δρόμου
* πυκνότητα κυκλοφορίας
* καιρικές συνθήκες
* φωτισμός δρόμου
και παράγοντες τους οποίους επηρεάζει ο οδηγός:
* φυσική κατάσταση του οδηγού
* καλή λειτουργία του οχήματος
* επιλογή διαδρομής
* ταχύτητα του αυτοκινήτου
Επομένως, ο οδηγός πρέπει να αντιδράσει πάνω στους δεύτερους 

τομείς έτσι ώστε παρά την ύπαρξη των πρώτων, το ποτήρι να μένει 
πάντα μισογεμάτο και να μην ξεχειλίζει.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Σταματάμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος σε σημείο που να 

μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία.
2. Μετακινούμε τον τραυματία όσο είναι αναγκαίο για την ασφάλεια 

του (μέχρι το πλησιέστερο πεζοδρόμιο). Η μετακίνηση να γίνεται με 
κουβέρτα ή σεντόνι.

3. Προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα 
με τις στατιστικές, έχει αποδειχθεί ότι το 40% των τραυματιών θα μπο
ρούσε να είχε σωθεί αν τους παρείχε κάποιος τις πρώτες βοήθειες 
έγκαιρα και σωστά.

4. Ειδοποιούμε τους άλλους οδηγούς ότι έγινε ατύχημα για να απο
φευχθεί κάτι παρόμοιο. Γι’ αυτό τοποθετούμε τρίγωνο ασφαλείας ή 
στέκεται κάποιο πρόσωπο που κάνει σήματα στους άλλους οδηγούς.

5. Ειδοποιούμε για το ατύχημα το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα 
και το 166 αν υπάρχουν τραυματίες.

6. Δίνουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας και κάθε πληροφορία 
σχετική με το ατύχημα στον οδηγό του αυτοκινήτου με τον οποίο συ- 
γκρουστήκαμε, αν μας τη ζητήσει. Αν πρόκειται για ατύχημα με υλικές 
ζημιές και ο ιδιοκτήτης του άλλου αυτοκινήτου απουσιάζει, είμαστε υ
ποχρεωμένοι να του δώσουμε τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα, μέσω 
του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος το οποίο θα φροντίσει να τον 
ενημερώσει.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Επειδή μέχρι νάρθει το ασθενοφόρο, χάνεται πολύτιμος χρόνος 

πρέπει όλοι να γνωρίζουμε μερικές απλές αλλά απαραίτητες πρώτες 
βοήθειες. Το καλύτερο βέβαια είναι οι πρώτες βοήθειες να παρέχονται 
από ειδικούς.
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Μ Ε Τ Α  Τ Ο  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ο  Α Τ Υ Χ Η Μ Α
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Ξεκουμπώνουμε το γιακά ή ό,τι άλλο σφίγγει το λαιμό. Αν υπάρχουν 

τεχνητά δόντια ή τσίχλα τα αφαιρούμε. Γέρνουμε το κεφάλι προς τα 
πίσω, ώστε η γλώσσα να είναι δε οριζόντια θέση. Έπειτα γυρίζουμε 
τον τραυματία, ώστε ν' ακουμπά κάτω με το μάγουλο. Έτσι, η γλώσσα 
δεν κλείνει το πέρασμα του αέρα στους πνεύμονες.

Αν ο τραυματίας δεν αναπνέει ελεύθερα, εφαρμόζουμε την τεχνητή 
αναπνοή. Γέρνουμε το κεφάλι προς τα πίσω και κλείνουμε τη μύτη του. 
Παίρνουμε βαθιά αναπνοή και φυσάμε στο στόμα του τραυματία. Όταν 
ανυψωθεί το στήθος του, απομακρύνουμε το στόμα μας και περιμέ
νουμε να ξαναπέσει. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να αποκατασταθεί 
η φυσιολογική αναπνοή.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Δένουμε την πληγή γρήγορα και γερά. Σηκώνουμε το μέρος που αι- 

μορραγεί, ώστε να είναι ψηλότερα από την καρδιά. Σε περίπτωση ε 
σωτερικής αιμορραγίας, κρατάμε ξαπλωμένο και ακίνητο τον τραυματία. 
Απαγορεύεται να του δώσουμε να φάει ή να πιεί ο,τιδήποτε.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα με το φιλί της ζωής, μπορεί να έχει 

σταματήσει η καρδιά. Γι' αυτό προσπαθούμε να την επαναφέρουμε σε 
λειτουργία. Πρώτα ελέγχουμε άν ο τραυματίας έχει ελεύθερα τα πε
ράσματα της αναπνοής και στη συνέχεια τον ξαπλώνουμε ανάσκελα.

Πιέζουμε με τα χέρια μας πολύ δυνατά, βάζοντας το ένα πάνω στο 
άλλο, το κάτω μέρος του στέρνου του δεκαπέντε φορές σε ρυθμό μία 
ανά δευτερόλεπτο. Αν δεν έχουμε αποτελέσματα, εφαρμόζουμε και 
πάλι το φιλί της ζωής μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. □

Γράφει: ο Αστυνόμος Β' Ανδρέας Κορδολαίμης.

* ψ ! ΐ  k'Uus V 
*  In m sp tH l
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Π ο τ ό  κ α ι  ο δ ή γ η σ η
Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης είναι πάντα μια από τ ις  κυριότερες α ιτίες  δυστυχημάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα, όπου τουλάχιστο ένα από τα εμπλακέντα άτομα ήταν σε κατάσταση μέθης, 
προκαλούν κάθε χρόνο το θάνατο 2 2 .0 0 0  ανθρώπων στα δεκαπέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2 2 %  του συνόλου των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα.

Ποσοστό αλκοολαιμ ίας
Βάρος: 80 κιλά από τα οποία το 70% 
είναι οργανικό υγρό = 56 κιλά 
1 λίτρο μπύρας =  40 γραμ. 
καθαρού οινοπνεύματος 
Ποοοστό ανά κιλό του οργανικού υγρού 
40 γρJ =  περίπου 0,71 γραμ.

56
Δηλαδή 0,71 γραμ. καθαρού 
οινοπνεύματος ανά 1.000 γραμ. 
οργανικού υγρού

0,71 %ο

Η αλκοολαιμία και τα όριά της
Το ποσοστό του οινοπνεύματος στο αίμα (αλκοολαιμία] υπολογίζεται 

σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά χιλιοστά του λίτρου. Ποσοστό αλκοο
λαιμίας, 0,5 ανά χίλια αντιστοιχεί σε 0,5 γραμμάρια οινοπνεύματος ανά 
λίτρο οργανικού υγρού.

1 ο παράδειγμα: Ενας άνδρας 80 κιλών πίνει δύο μπουκάλια μήύρα 
(1 λίτρο) που περιέχει 5 βαθμούς οινοπνεύματος. Ποιό είναι το ποσοστό 
αλκοολαιμίας του; Εχει υπολογισθεί ότι το οργανικό υγρό ενός όνδρα 
αντιπροσωπεύει το 70% του συνολικού βάρους του, οπότε στη συγκε
κριμένη περίπτωση έχουμε 56 κιλό μέσα στα οποία έχει διαχυθεί το 
οινόπνευμα. Η ποσότητα καθαρού οινοπνεύματοςτης μπύρας που κα
ταναλώθηκε είναι περίπου 40 γραμμάρια Ιένα χιλιοστό του λίτρου οινό
πνευμα ζυγίζει 0,8 γραμμάρια]. Παίρνοντας τους δύο αυτούς αριθμούς, 
έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για τον όνδρα του παραδείγματος: 
40:56 = 0,71. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιεκτικότητα στο αίμα 0,71 
γραμμάρια κατά χιλιόγραμμο, δηλαδή αλκοολαιμία 0,71 τις χιλίοις.

2ο παράδειγμα: Μία γυναίκα πίνει δύο μπουκάλια μπύρα 1=1 λίτρο) 
με περιεκτικότητα οινοπνεύματος 5%. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά 
είναι τελείως διαφορετικό γιατί οι γυναίκες ζυγίζουν γενικό πιο λίγο 
από τους όνδρες αλλά και γιατί το οργανικό υγρό σε μια γυναίκα δεν 
αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 60% του συνολικού βάρους της. Στην 
περίπτωση μιας γυναίκας βάρους 55 κιλών έχουμε μόνο 33 κιλό οργα
νικού υγρού. Ετσι το ποσοστό αλκοολαιμίας που προκύπτει είναι 40:33, 
δηλαδή 1,21 στα χίλια. Συνεπώς, η ίδια ποσότητα περιεχομένου οινο
πνεύματος οδηγεί σε ποσοστό αλκοολαιμίας τελείως διαφορετικό για 
τους όνδρες και τις γυναίκες.

Οι επιπτώσεις του οινοπνεύματος 
στην ικανότητα για οδήγηση

Πολλοί οδηγοί έχουν τη γνώμη ότι τίποτα δεν μπορεί να τους συμβεί 
αν το ποσοστό της αλκοολαιμίας είναι κατώτερο από 0,5 ή 0,8 στα χίλια. 
Αυτή η εντύπωση είναι δυστυχώς λανθασμένη γιατί έστω και 0,2 στα 
χίλια αρκεί για να μειώσει την ικανότητα οδήγησης. Ο παρακάτω πίνακας 
μας δείχνει τις συνέπειες του οινοπνεύματος ανάλογα με το ποσοστό 
αλκοολαιμίας.

Παράγοντες που επιδεινώνουν 
τις επιπτώσεις του οινοπνεύματος

Κούραση: Τα πρόσωπα που νοιώθουν κούραση πρέπει να είναι ε 
ξαιρετικό προσεκτικό με το οινόπνευμα. Δύο ή τρία ποτήρια μπύρας 
μπορούν να ηροκαλέσουν μια επικίνδυνη κόπωση, χωρίς το ποσοστό 
της αλκοολαιμίας να έχει αυξηθεί σημαντικό.

Νευρικό σύστημα και στρες: Μια αντιδικία μπορεί απο το οινό
πνευμα να οδηγηθεί σε επιθετικότητα και μια απογοήτευση να εξελι
χθεί σε καταπίεση. Μια σκοτούρα που θα θελήσετε να διώ ξετεμε μια 
γουλιά μπύρας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη σε μια κακή στιγμή, όπως 
π.χ. όταν ένας αυτοκινητιστής θέλει να προσπερόσει κάποιον άλλον.

Ασθένεια - Φάρμακα: Σε περίπτωση ασθένειας, ενδέχεται μικρή 
μόνο ποσότητα οινοπνεύματος να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Αν παίρ
νετε φάρμακα οι συνέπειες του οινοπνέυματος είναι ακόμα δυσμενέ
στερες. Οι αντιδράσεις που προκαλούνται είναι τόσο πολύπλοκες και 
απρόβλεπτες ώστε η παράλληλη κατανάλωση οινοπνεύματος με τη 
χρήση φαρμάκων πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται.

Νικοτίνη και καφές: Τα τσιγάρα και ο καφές μπορούν να διεγεί
ρουν το νευρικό σύστημα, αλλά και να μειώσουν τα αποθέματα ενερ
γητικότητας. Η ταυτόχρονη κατανάλωση οινοπνεύματος, καφέ, τσαγιού 
και νικοτίνης επιβραδύνει την αποβολή του οινοπνεύματος, αφού το συ
κώτι έχει ν' ασχοληθεί και με άλλες ουσίες.

Σημαντικές ανωμαλίες 
στην οπτική αίσθηση: 
Δυσκολία στο να 
διακρίνουμε το ένα 
δέντρο από το άλλο.

ΐημαντική επιβράδυνση 
:ης ικανότητας 
ιντίδρασης.

Ανωμαλίες ως προς την 
πλευρική θέα. Δυσκολίες 
στη διάκριση των 
πινακίδων σήμανσης.

Ελαφρά μείωση της 
ικανότητας για απλούς 
ελιγμούς και αλλαγές 
κατεύθυνσης.

,5

0,8 —

0,6

0,5

0,4

0,3

Σημαντικές δυσκολίες 
στο συντονισμό της 
οδήγησης με την 
τρέχουσα κυκλοφοριακή 
κατάσταση και την 
ταχύτητα.

Σφάλματα οδήγησης.

Μείωση της ικανότητας 
για αφομοίωση 
παραστάσεων.

Τάση για μια πιο 
επικίνδυνη και πιο 
γρήγορη οδήγηση. 
Κίνδυνος ελαφρών 
διαταραχών στην 
ικανότητα ταυτόχρονης 
αντίδρασης.
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Επί μέρους παράγοντες που καθορίζουν 

την περιεκτικότητα του αίματος σε οινόπνευμα

Η ακριβής περιεκτικότητα του αίματος σε οινόπνευμα καθορίζεται 
και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως: Είδος ποτού και ποσότητα, 
βάρος, φύλο, κράση, σωματική διάπλαση, μεταβολισμός (διάρκεια μετα- 
βολικής διαδικασίας], βαθμός εΘισμού στο ποτό. Τα είδη των ποτών 
διαφέρουν σε περιεκτικότητα οινοπνεύματος: Μπύρα.■ 3-10%, σαμπά
νιες: 6-15%, κρασιά: 14-22%, Λικέρ 15-60%, Ουίσκι, κονιόκ, ούζο 37-48%

Πώς απορροφάται το οινόπνευμα από το σώμα

Η απορρόφηση του οινοπνεύματος από το σώμα αρχίζει από την 
πρώτη γουλιά. Για ν' απορροφηθεί από το σώμα η μισή ποσότητα του 
οινοπνεύματος απαιτούνται 10-15 λεπτά ενώ σε 30 λεπτά έχουν απορ
ροφηθεί τα δύο τρίτα. Το οινόπνευμα απορροφάται στο σύνολό του 
μετυ από 60-70 λεπτά. Μ ε άδειο στομάχι, ο χρόνος απορρόφησης του 
οινοπνεύματος είναι πολύ πιο σύντομος. Τα γεύματα καθυστερούν την 
απορρόφηση του οινοπνεύματος αλλά δεν την αποτρέπουν.

Το οινόπνευμα επιβαρύνει 
τα όργανα

συκώτι

πάγκρεας ^  

έντερα - · Δ

φ ΐ  καρδιά

φ ΐ  στομάχι

νευρικό
σύστημα

Συμπέρασμα: Το ποσοστό αλκοολαιμίας εζαρτάται από ένα 
πλήθος παραγόντων που παίζουν ρόλο τη δεδομένη στιγμή και 
δεν μπορούν να εκτιμηθούν πάντα με ακρίβεια. Είναι συνεπώς 
αδύνατο να γίνει από πριν ένας αξιόπιστος υπολογισμός του 
ποσοστού της αλκοολαιμίας.

Η αποβολή του οινοπνεύματος

2,0 %.

*
1,3 %»

*
0,8 %.

*
0 , 0  % 0

Πώς επιδρά το οινόπνευμα 
στον εγκέφ αλο

Μείωση της 
ικανότητας για 

παρατήρηση

Δυσκολίες στην 
εκτίμηση των 
αποστάσεων

Μείωση της 
ευαισθησίας στο 

κόκκινο χρώμα

Δυσκολίες στην 
προσαρμογή της 
όρασης στις 
μεταβολές του 
φωτός

Μείωση της 
προσοχής και της 
ικανότητας 
αντίδρασης.

Διαταραχή του 
αισθήματος 
ισορροπίας 
Περιορισμός του 
οπτικού πεδίου

Μπύρα

Ποτήρι (χιλ. λ(τρ.) 330 125 75 30 30
Περιεκτικ. 5 12 18 40 40
αε οινόπνευμα (%) 
Γραμμ. οινοπνεύμ. 13 12 11 9,5 9,5

Αφού ήπιατε πότε μπορείτε 
να οδηγήσετε ζανά με ασφάλεια;

Το οινόπνευμα αποβάλλεται από το συκώτι. Η μέση ωριαία ταχύτητα 
αποβολής είναι 0,10 - 0,15 στα χίλια στους όνδρες και 0,085 - 0,10 στις 
γυναίκες. Η αποβολή λοιπόν είναι μια διαδικασία μακράς διάρκειας. Εν
δέχεται κάποιος που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος το 
βράδυ, να εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να οδηγήσει το επόμενο 
πρωί. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να επιταχυνθεί η απο
βολή του οινοπνεύματος. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα το να κάνει κάποιος 
ένα ντους ή να πιει καφέ ή να πάρει κάποιο άλλο διεγερτικό.

Ποτό ή οδήγηση;
πώς να αποφύγοτε τις σχετικές σκοτούρες

■ Πριν ξεκινήσετε με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα αποφύγετε το 
δεύτερο ποτήρι. Καλύτερα μάλιστα να αποποιηθείτε και το πρώτο.

■ Μην πιέζετε ποτέ κανέναν που πρέπει να οδηγήσει να πιεί.
■ Αν πάτε σε κάποια γιορτή, ε ίτε  μην πιείτε ή βρείτε άλλον που δεν 

έχει πιεί για να σας πάει σπίτι σας με ασφάλεια.
■ Δώστε τη δυνατότητα στους φίλους σας, αν έχουν πιεί να δια- 

νυκτερεύσουν σπίτι σας (αν γίνεται), ή καλέστε ένα ταξί. Εχετε υπο
χρέωση να φροντίζετε για την ασφάλεια των φίλων σας.

■ Μην δεχθείτε να μπείτε σε αυτοκίνητο που θα οδηγήσει κάποιος 
που έχει πιεί.

■ Μην ξεχνάτε ότι το οινόπνευμα παραμένει στον οργανισμό αρ
κετές ώρες μετά την κατανάλωσή του.

■ Προσοχή στα ποτά που δεν γνω ρζετε. Μπορεί να περιέχουν πα
ραπάνω οινόπνευμα απ' ότι υπολογίζετε!

■ Οι φρουτοχυμοί συνιστώνται ιδιαίτερα στο οδήγημα γιατί βοηθούν 
στην καταπολέμηση της κούρασης.

■ Πλούσια γεύματα συμβάλλουν και αυτά στην κούραση και τη νύστα 
όταν οδηγείτε.

■ Γιατί δεν δ ο κιμ ά ζετε  ποτά χω ρίς οινόπνευμα; Μ π ορεί να
τα β ρ ε ίτε  εξα ιρετικά ! □
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Στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων 
ετών 1990 -1994

Αιτιολογία 1990 1991 1992 1993 1994

Σύνολο παθόντων 33389 33854 34781 34652 34144

Νεκροί 1986 2013 1995 2008 2076

Νεκροί οδηγοί 995 1046 1053 1110 1124

Νεκροί επιβάτες 488 496 484 414

Νεκροί οδηγοί χωρίς 
ζώνη - κράνος

833 908 933 969 989

Νεκροί επιβάτες 
χωρίς ζώνη - κράνος 410 409 356 398

Πηγή: Στατιστικές Επετηρίδες ΕΛ.Α1.

Ατυχήματα - νεκροί οδηγοί 
και επιβάτες ετών 1990 -1994

1990 1991 1992 1993 1994
Ατυχήματα 22672 23230 24125 24365 23883

1483 1542 338 1524 1585
Νεκροί οδηγοί και 
επιβάτες

Νεκροί οδηγοί χωρίς ζώνη ή κράνος 
την περίοδο 1990 -199 4 .

1000 

950 

900 

850 

800 

750
1990 1991 1992 1993 1994

Το κράνος σώζει !  
Κι όμως,

το περκρρονούμε. . .

Τα στοιχεία που παρέχουν οι Υπηρεσίες Τροχαίας  
αλλά και άλλες στατιστικές πηγές 

(Ένωση Ασφαλιστικώ ν Εταιρειώ ν κ.λπ.) 
είναι αμείλικτα:

οι Έλληνες πληρώνουν, κάθε χρόνο, 
βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, 

δυσανάλογο με τη  δημογραφική τους εξέλ ιξη  
και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Όλοι γνω ρίζουμε τα  αίτια, 

άσχετα αν μας βολεύει να αποδίδουμε 
τ ις  εκατόμβες τω ν νεκρών και τραυματιώ ν  

σε α ιτ ίες  που δεν έχουν σχέση 
με τον παράγοντα "άνθρωπος".

Συνήθως καταφερόμαστε με ακραία αυστηρότητα κατά των υ
πευθύνων για την κατάσταση του οδικού δικτύου της χώρας, το οποίο 
τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικό, μιλάμε για λάθη στα τ ε 
χνικό χαρακτηριστικό των δρόμων και όμως εμείς οι ίδιοι κινούμεθα σ' 
αυτούς σαν να ήσαν τέλειοι.

Λιγότερες ευθύνες αποδίδουμε στους άλλους οδηγούς -σιωπηρή 
συμπαράσταση- και κάνουμε τη χάρη στις καιρικές συνθήκες να τις 
αφήνουμε έξω  από το δριμύτατο κατηγορητήριό μας.

Τα πράγματα όμως είναι απλά. Συνήθως ταξιδεύουμε σε καλούς 
δρόμους ή σε δρόμους που τους ξέρουμε, με οχήματα σχετικά και
νούργια και αξιόπιστα. Και όμως τα ατυχήματα και οι παθόντες αυξά
νονται συνεχώς.

Από τα οχήματα που λαμβάνουν μέρος στα τροχαία ατυχήματα τα 
αυτοκινούμενα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτεςΙ έχουν ένα ι
διαίτερα μεγάλο μερτικό. Συγκεκριμένα το 1993 και το 1994 ενεηλάκη- 
σαν σε τροχαία ατυχήματα 18.000 ΙΧΕ αυτοκίνητα, 5.200 ΙΧΦ και 11.000 
περίπου δίκυκλα.

Πρόκειται για μεγάλη συμμετοχή που ηροκαλεί εύλογες ανησυχίες 
και ανάλογα ερωτήματα. Είναι βέβαια φυσικό τα δίκυκλα να προσελ
κύουν την προτίμηση των νεαρών ηλικιών, οι οποίες έχουν αρκετά υ
ψηλή συμμετοχή στα τροχαία τυχήματα, όμως η κατάσταση είναι -πι
στεύουμε- αντιστρεπτή. Είναι δυνατόν ο φόρος αίματος να μειω
θεί.

Οι απαντήσεις δε διεκδικούν τίτλους πρωτοτυπίας. Έχουν διατυπω
θεί πολλές φορές αλλά ατυχώς πάντα έχουν αγνοηθεί, λες και είναι 
σύμφυτο με την ανθρώπινη προσωπικότητα να διδάσκεται αλλά να μην 
παραδειγματίζεται!

Όμως για μας, ένα λαό που γερνάει δημογραφικά, τα περιθώρια στε
νεύουν απελπιστικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάζουμε τη νεό
τητα της χώρας στην άσφαλτο. Κι εδώ οι ευθύνες είναι συλλογικές, με 
πρώτη εκείνη της πολιτείας.

Μας λείπει η κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση! Αυτό, ό
μως. θεραπεύεται.
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Οδική ασφάλεια: ένα κοινω νικό δικαίω μα

Για τη μεγάλη συμβολή των δικύκλων στα τροχαία ατυχήματα
ευθύνονταί:

ΙαΙ Ο νεανικός ενθουσιασμός του μεγαλύτερου ποσοστού των οδη
γών τους,

ΙβΙ Η συνήθης κυκλοφοριακή παραβατικότητα,
Ιγ) Οι μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν,
(δΙ Η κακή συντήρηση των οχημάτων και
ΙεΙ Η μειωμένη έω ς μηδενική παθητική ασφάλεια που παρέχουν 

στους οδηγούς και τους επιβάτες τους.
Ο μοναδικός παράγοντας παθητικής ασφάλειας στα δίκυκλα 

βρίσκεται, βέβαια, "εκτός" οχήματος και είναι τα προστατευ
τικό κράνη.

Ο νόμος είναι σαφής. Το άρθρο 101 Ιπαρ. 2 και 4) του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας απειλεί με πρόστιμο 15.000 δρχ. τους οδηγούς και τους 
επιβάτες των δίτροχων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εκείνους οι 
οποίοι δεν φορούν το υποχρεωτικό προστατευτικό κράνος.

Πόσοι όμως συμορφώνονται με τις επιταγές του Κ.Ο.Κ.; Ελάχιστοι! 
Και το σημαντικότερο αντιμετωπίζουμε το προστατευτικό κράνος πε
ρισσότερο σαν μέσο προστασίας από τις καιρικές συνθήκες παρά σαν 
μέσο ασφάλειας μας.

Μια ολιγόλεητη παρακολούθηση της κυκλοφορίας τους θερινούς 
μήνες είναι αποκαλυπτική. Παντελής έλλειψη κράνους ή, το πλέον επι
κίνδυνο, κράνη περασμένα στο χέρι. Δε λείπουν βέβαια και τα κράνη, 
που είναι μόνιμα κρεμασμένα στο δίκυκλοϋ), προφανώς για μια πρώτη 
δικαιολογία σε κάποιο πιθανό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρατιθέμενους πίνακες και 
γραφήματα. Εδώ οι στατιστικές παρουσιάζουν κάποια αδυναμία, μιας 
και εμφανίζουν μαζί στην ίδια στήλη τους παθόντες οδηγούς και επι
βάτες που φορούσαν ή δε φορούσαν κράνος και ζώνη ασφαλείας. Πα
ρά ταύτα είναι αποκαλυπτικές. Την τελευταία πενταετία (1990 - 19941 
οι καμπύλες των νεκρών επιβατών με ή χωρίς κράνος ή ζώνη ασφα
λείας εμφανίζουν πτωτική τάση και είναι σχετικά παράλληλες. Οι κα
μπύλες όμως των νεκρών οδηγών με ή χωρίς κράνος ή ζώνη ασφα
λείας δεν είναι απλά ανοδικές αλλά και αποκλίνουσες. Και εκείνη βέβαια 
που αποκλίνει προς τα πάνω είναι η καμπύλη των οδηγών που δε φο
ρούσαν κράνος ή ζώνη.

Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι το 72% των νεκρών οδηγών και ε 
πιβατών κατά την πενταετία 1990 -1994 δε φορούσαν κράνος ή ζώνη 
αλλά και το ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός τους. Κάποιες συγκρίσεις 
είναι πράγματι απελπιστικές. Την πενταετία 1990 - 1994 ο αριθμός των 
τροχαίων ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 5,1%, ο αριθμός των νεκρών ο
δηγών και επιβατών κατά 6,9% ενώ ο αριθμός των νεκρών οδηγών χω
ρίς κράνος ή ζώνη κατά 18,7%.

Η κατάσταση πραγματικά απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Τα κράνη, ό
πως και οι ζώνες, βασικοί παράγοντες οδικής ασφάλειας, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε. Και εδώ προβάλλουν οι προτεραιότη
τες  τόσο στον τομέα της ενημέρωσης - αγωγής όσο και σε εκείνο της 
αναγκαστικής εμπέδωσης μιας καλύτερης οδικής συμπεριφοράς (κατα
στολής).

Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι όλοι εμείς, που οδηγούμε δίκυκλα. 
ηεριφ ρονούμ ε  τα προστευτικά κράνη. Η κατάσταση όμως αυτή δεν 
μπορεί να συνεχιστεί

Η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης με κάθε 
δυνατό τρόπο (διανομή εντύπου υλικού, ενημερωτικές εμπομπές και 
συνθήματα από τα ΜΜΕ) αλλά ταυτόχρονα να αναβαθμίσει την κυκλο- 
φοριακή αγωγή των μικρών μαθητών, τόσο με μαθήματα όσο και με τα 
πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, στα οποία ατυχώς -όπως και σε τόσα 
άλλα- η χώρα μας υστερεί.

Από την άλλη πλευρά οι Υπηρεσίες Τροχαίας είναι αναγκασμένες στα 
πλαίσια της επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου να εστιάσουν την προ
σοχή τους στις αντίστοιχες παραβάσεις της κυκλοφοριακής νομοθε
σίας. Θα πρέπει μάλιστα να επιδειχθεί ιδιαίτερη αυστηρότητα στους 
συγκεκριμένους παραβάτες και σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να 
ενισχυθούν επί το αυστηρότερο οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Όσο και αν ηχεί κάπως παράξενα, η πολιτεία δεν είναι δυνατό να 
επιτρέπει σε μας τους οδηγούς να αυτοκτονούμε και ειδικότερα να 
αυτοκτονούμε στην άσφαλτο, άσχετα αν συμπαρασύρουμε ή μη και άλ
λους στον όλεθρο!

Τέλος, ως προς τα κράνη υπάρχει και άλλη μία παράμετρος. Η κα
ταλληλότητα. Όλα τα κράνη που κυκλοφορούν στην αγορά, και κυρίως 
τα πολύ φθηνά, δεν πληρούν αναγκαία και τις προβλεπόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες σαφώς καθορίζονται με την Η. 31286/510/ 
1977 απόφαση του Υπουργού των Συγκοινωνιών ΙΦ.Ε.Κ. Β', 1290/1977). 
Με την ίδια απόφαση προβλέπεται και ο δειγματοληπτικός έλεγχος της 
καταλληλότητάς τους από αναγνωρισμένα εργαστήρια (Γενικού Χημείου 
του Κράτους, Πολυτεχνείου, κ.ά.Ι. Οι διαδικασίες ελέγχου της καταλλη
λότητας αποβλέπουν στη διαπίστωση:

- της αντοχής στις κρούσεις υπό διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας,

- της στερεότητας του κράνους και της αντίστασής του στη διά
τρηση, και τέλος

- της στερεότητας των προσδέσεων.
Για τους δικυκλιστές το κράνος, και μάλιστα το κράνος καλής ποιό

τητας, θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα. Επί πλέον θα πρέ
πει να γνωρίζουν ότι οποιεσδήποτε και αν είναι οι τεχνικές προδιαγρα
φές των δικύκλων τους, αυτά δεν είναι super - moto. Είναι απλά μέσα 
μεταφοράς για την εργασία, την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από μέρους του οδηγού για ξεπέρασμα 
των δυνατοτήτων του δικύκλου καταντάει γελοίο, αν όχι επικίνδυνο α
ποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη συντήρησης του οχήματος, 
όσο κι αν είναι καινούργιο, το μετατρέπει σε δημόσιο κίνδυνο.

Κράνη, λοιπόν, καλή συντήρηση και σεβασμό στο δίκυκλο! Π

Επιμέλεια: Υηαστ/μος Α ' Κω ν/νος Δανούσης

Κατανομή ατυχημάτω ν  
καθ' ώρες.
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Η "νύφη" του Θερμαϊκού

Οποιος μελετά την ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή της ως σήμερα, 
εντυπω σιάζεται από τη συνεχή χωρίς διακοπές ροή της, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς αιώνες.

Είναι η μόνη πόλη στη βόρεια Ελλάδα, που επέζησε παρ' όλα τα κύματα τω ν επιδρομών -ιδ ίω ς των σλαβικών φυλώ ν- 
που κατά καιρούς έσπαζαν πάνω στα βυζαντινά τείχη της, ως την άλωσή της από τους Τούρκους το  1 4 3 0 .

Η θέση της Θεσσαλονίκης στην αφετηρία του φυσικού δρόμου, που οδηγεί από το Αιγαίο  
μέσω τω ν κοιλάδων των ποταμών Αζιου και Μοράβα στην Κεντρική Ευρώπη, 

καθώς και η ενδιάμεση παρουσία της ως σταθμού στην επικοινωνία Δύσης - Ανατολής μέσω της Εγνατίας οδού, 
υπήρξαν οι ισχυροί γεωγραφικού παράγοντες που συνετέλεσαν και συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, 
αλλά και την επιβαρύνουν με τ ις  αναπότρεπτες συνέπειες τω ν τραγικών περιπετειών της στο πέρασμα τω ν αιώνων, 

ως αυτά τα τελευτα ία  ακόμα χρόνια που ζούμε, τ ις  μεταναστεύσεις δηλαδή και τ ις  αλλεπάλληλες επιδρομές 
τω ν διαφόρων λαών από τον 3 ο  μ.Χ. αιώνα ως τους Βαλκανικούς και τους Παγκόσμιους Πολέμους του αιώνα μας.

Όταν στα 315 π.Χ. ο βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσσανδρος, εκτι
μώντας τη γεωπολιτική σημασία της θέσης, ίδρυε τη Θεσσαλονίκη, ε 
λάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι πολύ γρήγορα θα εξελίσ- 
σετο σε πρωτεύουσα της Μακεδονίας και πως θα διετηρείτο τέτοια 
σ' ολόκληρη τη μακραίωνη ιστορία της.

Ιτα  χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας ο ρόλος της πόλης ενισχύεται. 
Γ  αυτό συνέβαλε αναμφισβήτητα και η γειτνίασή της με την Via Egnatia, 
που περνούσε λίγα χιλιόμετρα βορειότερα. Η ακμή της κορυφώνεται 
στα χρόνια του Καίσαρα Γαλέριου, κυβερνήτη του Ιλλυρικού, δηλαδή ό
λης της Βαλκανικής, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλλονίκη (αρχές του 4ου 
μ.Χ. αι.Ι. Την ίδια περίπου περίοδο τοποθετείται και ο μαρτυρικός θάνα
τος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Δημητρίου και του φίλου 
του Νέστορα. Από τό τε  ο μυροβλύτης άγιος συνδέθηκε άρρηκτα με 
την πόλη και τις τύχες της.

Μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και την εγκατάσταση εκεί 
του Ρωμαίου αυτοκρότορα, η Θεσσαλονίκη θα γίνει "συμβασιλεύουσα", 
"μετά την μεγάλην παρά Ρωμαίων πρώτην πάλιν", ο "οφθαλμός της Ευ
ρώπης και κατ' εξοχήν της Ελλάδος". Οι αυτοκρότορες Ιουλιανός και Μ. 
Θεοδόσιος ενισχύουν της οχυρώσεις της για να αντιμετωπίσει τις α
πειλές των βορείων επιδρομέων. Την περίοδο 395 - 695 η πόλη δοκι
μάστηκε από σειρά επιδρομών. Γότθοι του Αλάριχου και Θεοδώριχου, 
Σλάβοι, Αβαροι κ.ά. επιδρομείς στάθηκαν απειλητικά έξω  από τα τείχη 
της. Στους μέσους βυζαντινούς χρόνους, όταν το κράτος εξελληνίζεται 
πλήρως, η Θεσσαλονίκη είναι συγκυρίαρχη με την Κωνσταντινούπολη.

Το 904 καταλαμβάνεται από Σαρακηνούς Αραβες πειρατές, λεηλα
τείται και δηώνεται επί πολλές ημέρες. Γρήγορα όμως αναλαμβάνει για 
να αντιμετωπίσει τις βουλγαρικές επιδρομές, που κβάτησαν ένα περί
που αιώνα και στις οποίες έδωσαν τέλος οι μεγάλες νίκες του Βασι
λείου Β' (976 - 1025). To 1185 καταλαμβάνεται και λεηλατείται από τους 
Νορμανδούς, ενώ μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους γί
νεται πρωτεύουσα του Φράγκικου βασιλείου του Βονιφάτιου Μομφε- 
ρατικού. Γρήγορα όμως ανακαταλαμβάνεται από τον Δεσπότη της Ηπεί
ρου Θεόδωρο Αγγελο Κομνηνό (1224). Στις αρχές του 14ου αι. απέ- 
κρουσε τη φοβερή Καταλανική επίθεση, αλλά ένα περίπου αιώνα αργό
τερα, όταν η οθωμανική απειλή ήταν "επί θύραις”, οι επικεφαλής της 
πόλης αποβλέποντας στη σωτηρία της την παραχώρησαν στους βενε- 
τσιάνους. Αυτό όμως δε στάθηκε ικανό να ανακόψει την ορμή του Μου- 
ράτ Β' και έτσι στα 1430 στην πόλη υψώθηκε η ημισέληνος που έμελλε 
να διατηρηθεί για 482 χρόνια.

Στα χρόνια της βυζαντινής παρουσίας στην πόλη, η Θεσσαλονίκη δεν 
αντέστη απλώς στις επιδρομές του βορρά αλλά ανέλαβε τη μεγαλύτε
ρη ίσως ειρηνική αντεπίθεση της ιστορίας. Οι θεσσαλονικείς μοναχοί 
Κύριλλος και Μεθόδιος δεν υπήρξαν μονάχα οι εκχριστιανιστές των Σ
λάβων αλλά αναδείχθηκαν σε πνευματικούς τους ηγέτες δίνοντάς τους 
τη γραπτή τους γλώσσα, το ονομαζόμενο και σήμερα "κυριλλικό" αλ
φάβητο.
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Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη δεν έπαψε ούτε στιγμή η καλλιέργεια 
των τεχνών και των γραμμάτων. Σπάνια αρχιτεκτονικά μνημεία και ει
καστικά σύνολα, που σώζονται από την πρωτοχριστιανική Θεσσαλονίκη 
(Αχειροποίητος, Ροτόντα, Αγιος Δημήτριος, κ.ά.), είναι οι αψευδείς μάρ
τυρες της ακμής της.

Τη μεγαλύτερη, όμως, ακμή κατά τη βυζαντινή της περίοδο γνώρισε 
η πόλη κατά τον 14ο αιώνα, ο οποίος δίκαια χαρακτηρίσθηκε ο χρυσός 
αιώνας της Θεσσαλονίκης. Λόγιοι, ρήτορες, φιλόσοφοι, νομικοί, θεολό
γοι, αγιογρόφοι κ.ά. συνδέονται με την περίοδο αυτή. Τα ονόματα των 
Νικολάου Καβάσιλα, Δημήτριου και Πρόχορου Κυδώνη, Νικηφόρου Γρή
γορά, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου, Ματθαίου Βλαστάρη, Μανουήλ 
Πανσέληνου κ.ά. είναι αρκετά ενδεικτικά για την πνευματική άνθηση της 
πόλης. Παράλληλα όμως η Θεσσαλονίκη υπήρξε και κέντρο ποικίλων κοι
νωνικών και θρησκευτικών ζυμώσεων. Αρκεί να αναλογισθεί κανείς τη 
διαμάχη των ησυχαστών και με τους βαρλααμιστές (Γρηγόριος Παλαμάς 
- Βαρλαάμ εκ Καλαβρίας), μια διαμάχη που έθιγε την ουσία της χριστια
νικής πίστης και που η έκτασή της ξεπέρασε τα όρια του βυζαντινού 
κράτους, και την επανάσταση των "Ζηλωτών" που εγκαθίδρυσε στην 
πόλη για επτά χρόνια (1342 - 1349Ι λαϊκή δημοκρατία.

Προπαντός όμως στη ναοδομία, την αγιογραφία και την ψηφιδογρα
φία η Θεσσαλονίκη ανέπτυξε το 14ο αιώνα δική της σχολή που απλώ
θηκε σχεδόν σε όλη τη Βαλκανική και έμεινε γνωστή στην ιστορία της 
τέχνης σαν "Αναγέννηση των Παλαιολόγων". Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
λαμπρή περίοδο στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης, μια περίοδο που 
οι καλλιτέχνες απελευθερωμένοι από τον ασφυκτικό έλεγχο της συ
ντηρητικής πρωτεύουσας ξαναγυρνούν σε ελληνιστικά πρότυπα. Την τ έ 
χνη αυτή προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να οικειοποιηθούν φανατικοί σλα
βικοί κύκλοι, δημιουργώντας το "Μακεδονικό ζήτημα" στην τέχνη. Σήμε
ρα δείγματα αυτής της "αναγέννησης" σώζονται στην πόλη στους 
ναούς της Αγίας Αικατερίνης, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Παντε- 
λεήμονα, του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, της 
Μονής Βλατάδων, κ.α. Αλλο εξαιρετικό σύνολο αυτής της τέχνης, που 
η παράδοση αποδίδει στο Μανουήλ Πανσέληνο, σώζεται στο ναό του 
Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Τη μεγάλη αυτή πνευματική άνθηση διέκοψε η οθωμανική κατάκτηση. 
Τα μεγάλα εκκλησιαστικά μνημεία μετεβλήθησαν σε τζαμιά, οι χριστια
νοί κάτοικοι περιορίσθηκαν σε μικρούς ταπεινούς ναούς και η πόλη γε
νικά περιήλθε σε πολιτιστική παρακμή, αν και εξακολούθησε να αποτε
λεί το διοικητικό κέντρο της Μακεδονίας. Στη διάρκεια της Τουρκοκρα
τίας (1430 - 1912), η Θεοσαλονίκη βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της 
ιστορικής της εξέλιξης.

Από τις αρχές του 18 ου αιώνα, όμως, η οικονομική σημασία της 
Θεσσαλονίκης μεγαλώνει και η εμπορική της κίνηση αρχίζει και πάλι να 
γίνεται ζωηρή. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται την εποχή αυτή σε στενή οι
κονομική σχέση και με πολλές πόλεις του εσωτερικού, προ πάντων με 
τη Λάρισα, τη Βέροια και την Καβάλα, και εξελίσσεται βαθμιαία στο κυ-
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ριότερο οικονομικό κέντρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλης της 
χερσονήσου του Αίμου. Κατά τα τέλη του αιώνα, οι Ελληνες της Θεσ
σαλονίκης, επωφελούμενοι όπως και οι άλλοι Ελληνες από τους ευνοϊ
κούς όρους που δημιούργησε η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, βελ
τιώνουν συνεχώς την οικονομική τους θέση. Παράλληλα, παρατηρείται 
η εγκατάστασή και άλλων Ελλήνων του εσωτερικού, που επιδίδονται κυ
ρίως σε εμπορικές εργασίες.

Οταν ξεσπά η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα, η Τουρκική άγρια τρο
μοκρατία θα αδειάσει την πόλη. Η ηρεμία και η ειρήνη επανέρχονται 
μετά τη λήξη της Ελληνικής επανάστασης και του Ρωσοτουρκικού πο
λέμου Π829). Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1830 σημειώνονται οι 
πρώτες διοικητικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των χριστιανών, που 
τονώνουν σημαντικά την αγροτική οικονομία και παρέχουν τη δυνατό
τητα στους εμπόρους να επιδοθούν με ζήλο στην ανάπτυξη των ερ
γασιών τους. Το 1841 ζουν στην πόλη 30-36.000 Εβραίοι, 25.000 περίπου 
Τούρκοι και 15 -18.000 Ελληνες. Εκτός από τις εθνότητες αυτές, υπήρ
χαν στην πόλη και λίγοι Βούλγαροι, κάπου 150 σλαβόφωνες οικογένειες 
από την περιοχή Λίβρα της Αλβανίας. Ταυτόχρονα, σχηματίζεται στη 
Θεσσαλονίκη και η μικρή κοινότητα των καθολικών, των "Φράγκων", που 
την αποτελούν προς τα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως 200 - 300 Γάλλοι, 
1500 Ιταλοί καθώς και λίγοι Γερμανοί και Αυστριακοί με τα αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά τους ιδρύματα.

Η πληθυσμιακή αυτή πολυχρωμία δίνει στον επισκέπτη την εντύπωση 
μιας σφύζουσας διεθνούπολης, που πρόκειται να διαδραματίσει και πάλι 
σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της ΝΑ Ευρώπης. Από την εποχή αυτή το 
ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών Δυνάμεων και των βαλκανικών 
κρατών για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη θα μεγαλώνει μέρα με 
την ημέρα, ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει πραγματικά το "μήλον της έ- 
ριδος '.Ο ανταγωνισμός θα γίνει οξύτερος και θα εντοπιστεί κυρίως με
ταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, εφ ' όσον η πρώτη με την προσάρτηση 
της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου και η δεύτερη με την κατάληψη 
της Ανατολικής Ρουμελίας βρίσκονται πια στα σύνορα της Μακεδονίας. 
Οι Βούλγαροι με την επιρροή της δικής τους Εκκλησίας, της Εξαρχίας 
11870), και με την ίδρυση ναών και Σχολείων στη Μακεδονία, κάνουν 
συστηματική εργασία, παράλληλη προς την αντίστοιχη των Ελλήνων.

Ο ανταγωνισμός όμως αυτός δεν περιορίζεται μόνο στον ευαίσθητο 
τομέα της παιδείας. Από το 1895 οι Βούλγαροι εγκαινιάζουν τρομοκρα
τική δράση με την αποστολή στη Μακεδονία οπλισμένων ομάδων, των 
κομιτατζήδων,,για την επιβολή των αηόψεών τους. Κατά τα μέσα Απρι
λίου 1903 Βούλγαροι προβαίνουν σε δυναμιτιστικές πράξεις και μέσα 
στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, ενώ τρεις μήνες αργότερα 120 Ιουλίου) αηό- 
πειρά τους, με επίκεντρο δράσης το τρίγωνο Μοναστηριού - Καστοριάς 
- Εδεσσας, να παρασύρουν ολόκληρο το λαό της Μακεδονίας σε γενική 
επανάσταση αποτυχαίνει οικτρά. Οι Ελληνες της Μακεδονίας ανησυχούν 
και προχωρούν και αυτοί, με τη συμπαράσταση των Νότιων Ελλήνων, 
στον καταρτισμό ένοπλων σωμάτων. Ετσι, με κέντρο το Ελληνικό Προ
ξενείο της Θεσσαλονίκης (το σημερινό Μουσείο του Μακεδονικού Α
γώνα) και με τις διασυνδέσεις του με τα άλλα Προξενεία, αρχίζει ο 
Μακεδονικός Αγώνας (1904 - 19081 με συγκρούσεις κυρίως Ελληνικών 
και Βουλγαρικών αντάρτικών σωμάτων στην ύπαιθρο.

Ο αγώνας αυτός δεν παύει παρά μόνο με την επανάσταση των Νεο- 
τούρκων στις 23 Ιουλίου 1908 στη Θεσσαλονίκη, που είναι βάση εξόρ
μησής τους. Οι Νεότουρκοι υπόσχονται σε όλους ελευθερία, ισότητα, 
ανεξιθρησκεία, καθώς και παροχή Συντάγματος. Γρήγορα όμως απογοη
τεύουν τους κατοίκους της Μακεδονίας, γιατί γίνεται φανερό ότι απώ
τερος σκοπός τους ήταν να κερδίσουν καιρό, να καταργήσουν τα προ
νόμια του Πατριαρχείου, να επιβληθούν στις άλλες εθνότητες και γενικά 
να τις αφομοιώσουν.
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Υστερα από τέσσερα χρόνια, τα ορθόδοξα βαλκανικά κράτη Ελλάδα, 
Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, κρίνοντας την ευκαιρία κατάλληλη 
για συντονισμένη δράση, κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. 
Ετσι αρχίζει ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, κατά τη διάρκεια του ο
ποίου οι Ελληνες απελευθερώνουν τη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 
1912. Οι εδαφικές όμως φιλοδοξίες των Βουλγάρων, που περιλαμβά
νουν και την πόλη της Θεσσαλονίκης, τους οδηγούν σε σύγκρουση με 
τους ως τώρα συμμάχους τους, Ελλάδα και Σερβία, και αρχίζει έτσι ο 
δεύτερος βαλκανικός πόλεμος. Τότε (17 Ιουνίου 1913), γίνονται μέσα 
στη Θεσσαλονίκη σκληρές συγκρούσεις με βουλγαρικά στρατιωτικά 
τμήματα, που είχαν στρατωνιστεί στην πόλη από τον Οκτώβριο του 
1912 με την ιδιότητα του συμμάχου. Τα βουλγαρικά αυτά τμήματα ε 
ξουδετερώθηκαν μέσα σε μια νύχτα.

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου 110 Αυγούστου 19131, επισφραγίζει 
την οριστική ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης και της νότιας Μακεδο
νίας στην Ελλάδα. Τα δεινά, όμως, της πόλης του Αγίου Δημητρίου δεν 
πρόκειται να λήξουν. Τον άλλο χρόνο αρχζει ο πρώτος παγκόσμιος πό
λεμος (1914 -181 και η ανθρωπότητα ζει μέρες μεγάλης αγωνίας. Μ ε
γάλη συμφορά για την πόλη υπήρξε, την περίοδο αυτή, η πυρκαγιά της 
5ης Αυγούστου 1917 Ιπ.η.Ι, που κατάστρεψε το μεγαλύτερο σχεδόν μέ
ρος της και έσβησε για πάντα την παλιά εικόνα της.

Στα χρόνια του μεσοπολέμου, η Θεσσαλονίκη παρά τις αντιξοότητες 
και τα προβλήματα που υπάρχουν, συνεχζει την πορεία της στον οικο
νομικό και πολιτιστικό τομέα. Α ξζ ε ι να αναφέρουμε την έναρξη της 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου, την ίδρυση και λειτουργία της "Ελεύθε
ρης Ζώνης" στο λιμάνι και τη λειτουργία της 1ης Διεθνούς Εκθεσης 
Θεσσαλονίκης το 1926, και την ίδρυση της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών το 1939.

Την ίδια χρονιά αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που σε 
λίγο θα φτάσει και στη χώρα μας. Ιδιαίτερα τραγική θα είναι η μοίρα 
των 44.000 περίπου Εβραίων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά μεγάλες 
ομάδες οδηγούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και κρεματόρια.

Αλλα καραβάνια, όμως, Ελλήνων καταδιωγμένων από τις βουλγαρο- 
κρατούμενες ελληνικές περιοχές, κατακλύζουν τη Θεσσαλονίκη, που γί
νεται και πάλι το άσυλο και το προπύργιο του βόρειου ελληνισμού. Η 
Θεσσαλονίκη, ο προμαχώνας αυτός του Ελληνισμού, υπήρξε πάντοτε 
-και εξακολουθεί να είναι και σήμερα, στην ωμή εποχή των απροκάλυ
πτων σκοπιμοτήτων- ένδοξο σύμβολο του άφθαρτου, του νικηφόρου 
ελληνισμού.

Με το τέλος του πολέμου, προβάλλουν, κοντά στα παλιά, νέα μεγάλα 
προβλήματα, που δημιουργεί ο εμφύλιος πόλεμος. Ωστόσο, η εξέλιξη 
της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό και η πόλη πλου
τίζεται με νέα έργα, κτίρια και ιδρύματα. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι έδω
σαν τη θέση τους στην άσφαλτο, οι πολυκατοικίες πήραν τη θέση των 
μονοκατοικιών και ο αιγιαλός έγινε πεζόδρομος. Νέες οδικές αρτηρίες 
και κοσμοβριθείς λεωφόροι, μαζί με τσιμεντένια μεγαθήρια, την έφ ε
ραν στους μοντέρνους καιρούς. Μόνο στη δεκαετία του 70 αναγέρ
θηκαν 15.000 νέα κτίσματα, που σε όγκο υπερβαίνουν τα 12.000.000 
κυβικά μέτρα.

Η ανάπτυξη δεν γνωρίζει πια κανένα φραγμό. Τα χρόνια πέρασαν 
και η φυσιογνωμία άλλαξε. Μια νέα πόλη, με εντελώς νέους ανθρώο- 
πους, με διαφορετική εμφάνιση, με μοντέρνα όψη, εκπολιτισμένη, παίρ
νει τη θέση της στη μνήμη, αφού σιγά - σιγά σκέπασε τις παλιές ανα
μνήσεις, και λιγοστοί είναι οι άνθρωποι που θυμούνται την παλιά ειδυλ
λιακή της όψη. Π

Επιμέλεια:
Υ /Α ' Κων. Δανούσης, ΑνΟ/μος Κων. Καραγιάννης
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Η Κρητική 
Χωροφυλακή 

στη Θεσσαλονίκη

Στις αρχές του αιώνα μας η Θεσσαλονίκη, μια 
ανθούσα μεγαλούπολη με πολυεθνική σύνθε
ση στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων, αποτε
λούσε το μήλο της έριδας όχι μόνον των λαών 
της περιοχής αλλά και των Μεγάλων Δυνά
μεων της εποχής. Δεν ήσαν άγνωστες οι αυ
στριακές αξιώσεις για κυριαρχία στην πόλη.

Μ ετά την κήρυξη του πρώτου βαλκανικού 
πολέμου, ο ελληνικός στρατός με την ταχεία 
προέλασή του βρέθηκε στις 24 Οκτωβρίου 
1912 προ των πυλών της πρωτεύουσας του 
ελληνικού βορρά. Η απελευθέρωση της Θεσ
σαλονίκης μετά  482 χρόνια σκλαβιάς ήταν 
πλέον θέμα ωρών. Ο διορατικός κυβερνήτης 
της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος, προέβλεπε 
ότι μόνον η απελευθέρωση δεναρκούσε για τη 
διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας στην 
πόλη αλλά απαιτείτο και η εξασφάλιση άλλων 
προϋποθέσεων (ισορροπία δυνάμεων, διπλω
ματικοί αγώνες, κ.ά.1, ανάμεσα στις οποίες 
πρωταρχική ήταν η εμπέδωση της τάξης και α
σφάλειας σ' αυτήν. Ένα κλίμα αναρχίας και 
τρομοκρατίας θα επέτρεπε την επέμβαση ξ έ 
νων δυνάμεων με το  πρόσχημα της προστα
σίας του πληθυσμού της και των ξένων παροι
κιών.1

Βέβαια τόσο η ανθούσα στη Θεσσαλονίκη 
πολυπληθής Ισραηλιτική κοινότητα όσο και οι 
ξένοι πάροικοι, που έλεγχαν την εμπορική κίνη
ση, δεν είδαν με ενθουσιασμό τη νέα κατάστα
ση, η οποία υπονόμευε α priori το  προνόμιό 
τους να εκμεταλλεύονται ασύδοτα τους γηγε
νείς πληθυσμούς. Όλοι λοιπόν, με άμεσα εν
δ ια φ ερ ο μ ένο υ ς  το υ ς  Τούρκους και του ς  
Βουλγάρους, είχαν σ υμφ έρο ν  να υπονο
μεύσουν την ελληνική κυριαρχία στη Θεσσα
λονίκη.

Η συμβολή της Κρητικής Χω ροφ υλακής  
στη διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας 
στη  Θ εσσαλονίκη

Αποσκοπώντας στην εξουδετέρω ση των ελ- 
λοχευόντων κινδύνων ο Βενιζέλος εντός 48 
ωρών από την απελευθέρωση της πόλης απέ- 
στειλε στη Θεσσαλονίκη τον ως τό τε  Υπουργό 
Δικαιοσύνης Κων/νο Ρακτιβάν ως πρώτο Γενι
κό Διοικητή Μακεδονίας και δύναμη 150 αν

δρών της Κρητικής Χωροφυλακής υπό τον Αρ
χηγό της Αντ/ρχη Πυροβολικού Ανδρέα Μομ- 
φεράτο,2 τους Υπομοιράρχους Δ. Πόρταλη, Γ. 
Βούρο, Δημ. Κοκκαλά και Α λέξα νδ ρ ο  Χα- 
τζηιωόννου και τους Ανθυπασπιστές Ν: Ικου 
λά και Καρπουζό. Το δεύ τερο  ΙΟήμερο του 
Νοεμβρίου απεστάλη στη Θεσσαλονίκη και άλ
λη δύναμη της Κρητικής Χωροφυλακής από 
297 άνδρες.3 Το ένα τρίτο δηλαδή της δύνα

μης του Σώματος απεστάλη στη Μακεδονική 
πρωτεύουσα.

Για τη συμπλήρωση των κενών με απόφαση 
του πρώτου Έλληνα Γενικού Διοικητή του νη
σιού Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος αντικατέ
στησε τον Ύπάτο Αρμοστή Α λέξ. Ζαίμη, ε- 
κλήθησαν στα όπλα οι αφυπηρετήσαντες Χω
ροφύλακες και Υπαξιωματικοί των κλήσεων 
1903-1911.

Η είσοδος των ευσταλών Κρητών Χωροφυ
λάκων στη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου 
1912 προκάλεσε ευμενέστατες εντυπώσεις. 
Ηαποστολή τους όμως ήτο ακανθώδης.Έπρε
πε να επιβάλλουν την τάξη σε μια πόλη - πεδίο 
σύγκρουσης διεθνών συμφερόντων, με ανο
μοιογένεια πληθυσμού, με φυλετικές αντιθέ
σεις και -κυρίως- με τεράστιες οικονομικές ε 

πιπτώσεις από τη μεταβολή του κυριαρχικού 
καθεστώτος.

Το Σώμα όμω ς ε π έ τυ χ ε  απόλυτα στα 
καθήκοντα που του ανατέθηκαν και δικαίωσε 
τις προσδοκίες του έθνους. Τα σχόλια των ε 
φημερίδων της εποχής είναι εγκωμιαστικά. Για 
παράδειγμα η εφημερίδα "Πρωινή" σε μια από 
τις ανταποκρίσεις της από τη Θεσσαλονίκη 
γρ ά φ ει μ ε τα ξύ  άλλων "...Οι Κ ρ ή τες  Χω
ροφύλακες επιβάλλουσιν ε ξ  ίσου το κράτος 
του νόμου και εις τους πολίτας και εις τους α· 
ντάρτας και εις τους στρατιώ τας, ανεξαρ
τήτως φυλής και Θρησκεύματος. Όλοι τους υ- 
πακούουν. εις όλους επιβάλλονται, διότι όλοι 
τους σέβονται και τους φοβούνται...",
Αναμφίβολα στην επιτυχία της Κρητικής Χω

ροφυλακής συνέβαλε η άτεγκτη πειθαρχία, 
που είχαν εμπνεύσει στο Σώμα οι οργανωτές 
του Ιταλοί Cara binieri, τοευσταλές παρουσια- 
στικό τους (είχε γίνει αυστηρή επιλογή), καθώς 
και η ιδιότυπη στολή τους, για την οποία είχε 
υιοθετηθεί το τοπικό ένδυμα4

Η συμβολή της Κρητικής Χωροφυλακής στη 
διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας στη 
Θεσσαλονίκη διακρίνεται σε τρεις φάσεις: ΙαΙ 
Στην εμπέδωση της τάξης και ασφάλειας στην 
πόλη αμέσως μετά την απελευθέρωσή της, (β) 
Στην αποφασιστική συμβολή της στην εξουδε
τέρωση των βουλγαρικών δυνάμεων την κρίσι
μη νύχτα της 17/18 Ιουνίου 1913, και (γ) Στην 
πρωτοβουλία της τον Αύγουστο του 1916 με 
την οποία απέτρεψε τον κίνδυνο να παραδοθεί 
από το Γάλλο Αρχιστράτηγο Maurice Sarrail η 
πόλη και η Μ ακεδονία  στα Σέρβικά στρα
τεύματα. Στο άρθρο όμως αυτό θα μας απα
σχολήσουν μόνον οι δύο πρώτες περιπτώσεις.

Η μάχη της τάξης
Η προέλαση των συμμαχικών βαλκανικών 

στρατευμάτων είχε σαν αποτέλεσμα να συσ- 
σωρευθούν στην πόλη χιλιάδες Τούρκοι πρό
σφυγες, οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει σε πλα
τείες, τζαμιά, νεκροταφεία, κ.λπ. Οι τόποι αυ
το ί είχαν μεταβληθεί σε εσ τίες ακαθαρσίας 
με κίνδυνο εκδήλωσης μολυσματικών ασθε
νειών. Οι Κρήτες Χωροφύλακες απεμάκρυναν 
αμέσως τους πρόσφυγες στα άκρα της πόλης 
και με συνεργεία του Δήμου εξάλειψαν τις αν-
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θυγιεινές εστίες. Ταυτόχρονα επέτυχαντηνε- 
παναλειτουργία των αρτοποιείων, τα οποία εί
χαν κλείσει ενόψη της κατάληψης της πόλης.

Τα βουλγαρικά στρατεύματα που είχαν ει- 
σέλθει στην πόλη αποτελούσαν εσ τίες  κιν
δύνου. Μαζί τους είχαν φέρει και ομάδες Κο
μιτατζήδων με σκοπό την υπονόμευση της τά
ξης και της ασφάλειας. Το βράδυ της 31 ης Ο
κτωβρίου 1912 μια φοβερή έκρηξη συγκλόνι
σε την πόλη, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζη
μιές στα κτίρια. Ταυτόχρονα, επωφελούμενες 
τη διακοπή του ηλεκτρικού και τη σύγχιση, ομά
δες Κομιτατζήδων ξεχύθηκαν στην πόλη σφά
ζοντας Τούρκους πρόσφυγες. Ο σκοπός τους 
ήταν προφανής. Αλλά και η αντίδραση της Κρη
τικής Χωροφυλακής ακαριαία. Εντός ολίγου 
χρόνου εξουδετέρω σ ε τις ομάδες αυτές, α- 
ν α γκό ζο ν τές  τη ς  να καταφύγουν στα κα
ταλύματα των βουλγαρικού στρατού. Η έκρη
ξη, που προήλθε από την 
ανατίναξη από τους Κο
μ ιτα τζή δ ες  της  το υ ρ 
κικής πυριτιδαποθήκης 
στο Ζεϊτελ ίκ Ιπαρά τον 
IN τη ς  Αγίας Παρα
σκευής], υπήρξε πολυαί
μακτη  για το υ ς  Τούρ
κους πρόσφυγες που εί
χαν εγκατασταθεί στην 
περιοχή.

Σε κ ε ίμ εν ο  α υτό ητη  
μάρτυρα  δ ια βά ζουμε 
μεταξύ άλλων: "Τα σατα
νικά όμως αυτά σχέδιά  
των εματαίωσεν η Κρη
τικά βράκα, άτις έκ το τε  
κατέστη το φόβητρον και ο μπαμπούλας των 
Κομιτατζήδων, οι οποίοι αφοηλισθέντες, δα- 
ρέντες και εξευ τελισ θέντες και δευτέραν και 
τρίτην φοράν υπό της Χωροφυλακής, ηναγκά- 
σθησαν να εγκαταλείψωσι μετά του Αρχηγού 
των Σαράτσωφ την πάλιν περί τα τέλη Δεκεμ
βρίου 1912"5

Παράλληλα η Κρητική Χωροφυλακή εντόπισε 
έγκαιρα συνωμοτικές κινήσεις Τούρκων αξιω- 
ματικώνΙοι οποίοι σύμφωνα με τους όρους πα
ράδοσης μπορούσαν να κυκλοφ ορούν ε 
λεύθεροι στην πόλη], με αποτέλεσμα να διατά
ξει ο Βενιζέλος την απέλασή τους.

Η κρίσ ιμη νύχτα
της 1 7 /1 8  Ιουνίου 1913

Αμέσως μετά την κήρυξη του δεύτερου βαλ
κανικού πολέμου η II Μεραρχία, που φρου
ρούσε τη Θεσσαλονίκη, διατάχθηκε να εκκα
θαρίσει την πόλη από τις  βουλγαρικές δυνά
μεις I I 300 άνδρες περίπου], οι οποίες αρνήθη- 
καν να απομακρυνθούν π εριμένοντας ενι

σχύσεις. Η εξουδετέρωσή τους ήταν άμεσα ε 
πιβεβλημένη, ώστε να δυνηθεί η Μεραρχία να 
αναχωρήσει για το  μέτωπο. Τη νύχτα της 
17/18 Ιουνίου 1913 συντονισμένες εκκαθαρι
στικές επιχειρήσεις Στρατού και Χωροφυ
λακής έφεραντο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η 
Κρητική Χωροφυλακή ανέλαβε την εξουδετέ- 
ρωση μικρότερων εστιών αντίστασης, όπως 
εκείνων του Βουλγαρικού Προξενείου, του Αυ
στριακού Προξενείου, του Ναού της Αγίας Σο
φίας, του  ξενο δ ο χε ίο υ  Grande Hotel, του 
βουλγαρικού παρθεναγωγείου, των βουλγαρι
κών κέντρων της οδού Χαμηδιέ (σήμερα Ε
θνικής ΑμύνηςΙ κ.ά. Και παντού επ έδειξε γεν
ναιότητα και αυτοθυσία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ανθυ- 
πασπιστή Εμμανουήλϊσόκωνα, που πέτυχε την 
αναίμακτη παράδοση της φρουρός του Βουλ
γαρικού Προξενείου, απειλώντας την ανατί-

ναξή του με δύο φιάλες νιτρογλυκερίνης οι ο
ποίες δεν περιείχαν τίποτε άλλο από αθώο νε
ρό Βισσύ.

Το πρωινό της 18ης Ιουνίου 1913 η Κρητική 
Χωροφυλακή εξουδετέρω σ ε και τις υπόλοι
πες μικροεστίες και έτσι από της μεσημβρίας 
της ίδιας ημέρας παραδειγματική τάξη επε- 
κρότησε στην πόλη. Κατά τις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις έπεσαν4 Κρήτες Χωροφύλακες 
-οι Γεώργιος Κοκκινάκης, Ιωσήφ Κλειδής, 
Κων/νος Δρακογιαννάκης και Εμμανουήλ Μπα- 
φάκης- και τραυματίσθηκαν αρκετοί άλλοι και 
ανάμεσα τους ο Υπομοίραρχος Αλέξανδρος 
Χατζηιωόννου.

Τ ον Ιούλιο του 1913 (ΝΔ της 10.7.1913), η Κρη
τική Χωροφυλακή συγχωνεύθηκε με την Ελλη
νική και με το  Ν.Δ. της 25.9.1913 η Χωροφυ
λακή των κατεχομένων χωρών υπήχθη στο 
Αρχηγείο του Σώματος. Συνέχισε να υφίστα- 
ται η Α.Δ.Χ. Μακεδονίας αλλά το Αρχηγείο Δη
μοσίας Ασφαλείας Θεσσαλονίκης κατηργήθη 
και α ν τ ' αυτού συνεσ τήθη η Ασ τυνομική

Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με περιφέρεια τους 
νομούς Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά και την 
ανήκουσα στην ελληνική κυριαρχία περιοχή 
της Δοϊράνης.

Η αντιμετώπιση των ξένων επιβουλών σε βά
ρος της Μακεδονίας μας ήταν το πρωταρχικό 
τους καθήκον. Τ ο άγρυπνο μάτι τους δεν άργη
σε να εντοπίσει τη συνεργασία των Τουρκικού 
και Βουλγαρικού Προξενείων της πόλης και να 
αναφ ερθεί έγκαιρα αρμοδίως (14.9.19141. 
"Κύριος σκοπός, εις ον τείνουσι αι προσπά- 
Θειαι αμφοτέρων", αναφέρει μεταξύ άλλων η 
Α.Δ. Θεσσαλονίκης, "είναι δημιουργία περιβάλ
λοντος ομοίου προς το κατά την εποχήν της 
Τουρκοκρατίας, ίνα δια της δημιουργηθησομέ- 
νης αναρχίας προκληθή η προσοχή της Ευρώ
πης, κατά δε την στιγμήν της επιλύσεως των 
πανευρωπαϊκών ζητημάτων αποδειχθή εις το 
Ευρωπαϊκόν Συνέδριον, όπερ Θέλει καθορίσει 

τον μέλλοντα χάρτην  
της  Ευρώπης, ό τι η 
τρ ο μ ο κ ρ α το ύ μ ε ν η  
Μακεδονία είναι οργα
νισμός π αρείσακτος  
και ανεπίδεκτος αφο- 
μ οιώ σεω ς προς τον  
λοιπόν Ελληνικόν και ε- 
πιτύχωσι την νέαν κα
τανομήν αυτής, συμ- 
φώ νω ς προς τα ς  ε 
θνολογικός των αξιώ
σεις ή τουλάχιστον την 
αυτονομίαν αυτής..." 

Αυτή ήταν περιληπτι
κά η δράση τω ν αν- 
δρώ ν τη ς  Κρητικής 

Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη. Για δεύτερη 
φορά, μετά το Μακεδονικό αγώνα, οι Κρητικοί 
δίνουν το δυναμικό παρόν τους στη Μακεδο
νία. Και το έθνος τους ευγνωμονεί! Π

Σ η μ ειώ σ εις :
1 Δεν ήταν άσχετη με τα ανωτέρω και η πολύ

μηνη παραμονή στη Θεσσαλονίκη του Βασιλιά 
Γεωργίου Α..

2 Μετά τη συγκέντρωση ικανής δύναμης Κρη
τικής Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη ο Ταγμα
τάρχης ΠΖ Ανδρέας Μπάϊρας διορίσθηκε Αρχη
γός Δημοαίας Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

3 Κων/νου Αντωνίου, Ισ τ ο ρ ία  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Β α 

σ ιλ ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . τόμος 2ος Αθήναι 1965, 
00.918 επόμ., και Πολυβίου Β. Τσάκωνα, Ισ τ ο ρ ία  

τη ς  Κ ρ η τ ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , Αθήναι 1963, σσ. 29 
επόμ.

‘  Umberto Angarini, L a  G e n d a im e r ia  C re te s e ,  

Atene 1903, και Παν. N. Μπουρίκου. Η  Χ ω ρ ο φ υ 

λ α κ ή  e v Ε λ λ ά δ ι κ α ι Κ ρ ή τη . Αθήναι 19122, σσ. 88 ε 
πόμ.

5 Ιωάννου Φιοράκη - Εμμανουήλ Πιτυκάκη, Η- 

ρ ώ ο ν Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ΕνΧανίοις 1927,00. 76-77.

Επιμέλεια: Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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Παραλία στην Καβάλα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
Καβάλα, Δράμα και Σέρρες

είναι οι νομοί που περιλαμβάνει η Ανατολική Μ ακεδονία, 
Εβρος, Ροδόπη και Ξάνθη αι νομοί της Θράκης. 

Μ νημεία από όλες τ ις  φ άσ εις της ελληνικής ιστορίας 
αλλά και γραφικές πόλεις και υπέροχα τοπία 
προσελκύουν τους επισκέπτες της περιοχής.

Καβάλα
Από τους πιο ανεπτυγμένους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας, 

με τέλεια τουριστική υποδομή και ευχέρεια για φτηνές ή πολυτελείς 
διακοπές, είναι η Καβάλα. Πρωτεύουσα και λιμάνι του νομού η Καβάλα, 
είναι μια ζωντανή γραφική πόλη με έντονο ανατολίτικο χαρακτήρα. Το 
αρχικό της όνομα ήταν Νεάπολη και διατηρήθηκε ως τα Βυζαντινό Χρό
νια, που μετονομάστηκε σε Χριστούπολη. Μετά την Τουρκική κατάκτηση 
στο 15ο αι„ η πόλη απέκτησε το τρίτο της όνομα, Καβάλα, που διατη
ρείται και σήμερα. Η πόλη της Καβάλας και τα καταπρόσινα χωριά της, 
κατακλύζονται κάθε καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα ακόμα, από πολλούς 
παραθεριστές, τουρίστες και διερχόμενους εκδρομείς.

Πρώτοι κάτοικοί της θεωρούνται οι Θράκες. Τον 7ο αι. π.Χ. έφτασαν 
εδώ όποικοι από τη Νότια Ελλάδα και τη Θάσο. Πήρε μέρος στους Περ
σικούς Πολέμους και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Από τον 4ο αι. π.Χ. 
οι πόλεις της είχαν οικονομική ανεξαρτησία χάρη στην εκμετάλλευση 
των μεταλλείων του Παγγαίου. Σημαντικότερες πόλεις της ήταν οι Κρη- 
νίδες ΙΦίλιπποιΙ και η Νεάπολη IΚαβάλαΙ. Κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή εγκα
ταστάθηκαν στους Φιλίππους Ρωμαίοι στρατιώτες και το 49 μ.Χ. ο Α
πόστολος Παύλος ίδρυσε εκκλησία. To 14ο αιώνα καταλήφθηκε από 
τους Τούρκους.

Το Φρούριο, κτίσμα της Μεσαιωνικής Εποχής, οι Καμάρες, στη 
συνοικία της Παναγιάς, η Γέφυρα, όπου ήταν το αυλάκι που έφερνε 
νερό από τα βουνό στο υδραγωγείο, το Ιμάρετ, τουρκικό οικοδόμημα 
που χτίστηκε από τον Μοχόμετ Αλι, ιδρυτή της αιγυπτιακής δυναστείας, 
η συνοικία Παναγιά, το αντρικό μοναστήρι του Αγίου Σύλλα, οι 
αμμόλοφοι, καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο 
είναι μερικό από τα αΠοθέατα μέσα στην πόλη της Καβάλας.

Στο νομό υπάρχουν αρκετό τοπία και πολλές κωμοπόλεις, με αξιο
θέατα και αξιόλογη ιστορία, που προσφέρονται για να περάσετε τις 
διακοπές σας ή απλώς για να τα επισκεφθείτε. 17 χλμ. Β.Δ. από την 
Καβάλα, κοντό στο χωριό Κρηνίδες, βρίσκονται οι Φίλιπποι. Αρχαιο
λογικός και ιστορικός χώρος, που έχει πολλά να σας προσφέρει. Αξιό
λογο τουριστικό θέρετρο που συνεχώς εξελίσσεται είναι η Νέα Πέ- 
ραμος. Είναι παραθαλάσσιο μέρος και κατέχει τη θέση της Θασιακής 
αποικίας Οισύμης ή Αισύμης. Η Νέα Καρβάλη, η Ελευθερούπολη, η 
Χρυσούπολη, τα Λουτρά Ελεύθερων, η Κεραμωτή και η Νέα Η- 
ρακλίτσα είναι από τα πιο αξιόλογα μέρη της Καβάλας.

Για τους λάτρεις της ορειβασίας υπάρχουν τέσσερα καταφύγια στο 
πανέμορφο βουνό με τις οξιές, καστανιές, έλατα, και πλατάνια, Παγ- 
γαίο, το οποίο διαθέτει και χιονοδρομικό κέντρο στη θέση "Κοιλάδα 
Ορφέα".

Η Καβάλα συνδέεται με την Αθήνα και αεροπορικώς. Φεριμπότ της 
άγονης γραμμής του Βορείου Αιγαίου, ενώνουν επίσης την Καβάλα, με 
πολλά νησιά του Αιγαίου, τον Πειραιά και την Κρήτη.

Χρήσιμα τηλέφωνα (051): Αστυνομία: 223167, Τουριστικά Αστυ
νομία: 222905, Λιμεναρχείο: 223716, EOT: 222425.
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Θ άσος
Από τα πιο τουριστικό νησιά της Ελλάδας, με άφθονη βλάστηση, χρυ

σαφένιες αμμουδιές, ειδυλλιακά τοπία και γραφικά χωριά. Παρά την έ 
ντονη κίνηση θα βρείτε ήρεμα και γραφικά μέρη για να ξεκουραστείτε, 
ενώ μπορείτε να συνδιάσετε βουνό και θάλασσα και να κάνετε το μπά
νιο σας σε απόμερους κολπίσκους.

Το νησί πρωτοκατοικήθηκε τη Νεολιθική Εποχή. Ως πρώτοι κάτοικοί 
του αναφέρονται οι Θράκες. Κατά τους Περσικούς πολέμους οι Θάσιοι 
αναγκάστηκαν από το Δαρείο να γκρεμίσουν τα τείχη τους και να πα
ραδοθούν. Την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου το νησί έγινε 
αντικείμενο διαμάχης μεταξύ  Αθήνας και Σπάρτης. Το 340 π.Χ. 
προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό κράτος. Το 1459 καταλήφθηκε από 
τους Τούρκους και απελευθερώθηκε το 1912.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η γραφική Θάσος ή Λιμένας. Τα σπί
τια της, λευκά κεραμοσκέπαστα, είναι απλωμένα σε καταπράσινη επί
πεδη έκταση. Στο λιμάνι και στα γραφικά δρομάκια της, με τα μαγαζιά 
και τις ταβερνούλες επικρατεί μόνιμα κίνηση το καλοκαίρι.

Στη Θάσο αξίζει πάρα πολύ να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο 
στην αρχαία πόλη, με διάσπαρτα κτίσματα από όλες τις περιόδους. 
Πολύ ενδιαφέρον είναι και το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού.

Μπάνιο θα κάνετε στις θαυμάσιες παραλίες του Λιμένα, που τις 
περιβάλλουν πεύκα.

Η Παναγιά, παλιά πρωτεύουσα του νησιού, ο Θεολόγος, ένα από 
τα ωραιότερα χωριά του νησιού, τα Λιμενάρια, ο Πρίνος, που έκανε 
διάσημη τη Θάσο όταν στον υποθαλάσσιο χώρο του ανακαλύφθηκε πε
τρέλαιο, ο Ποτός, η Ποταμιά και η Σκάλα Ραχωνίου είναι από τα 
πιο όμορφα μέρη της Θάσου που σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε και 
να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες τους, καθώς και τα άλλα 
αξιοθέατα που διαθέτουν.

Πως θα πάτε: Μ ε Φεριμπότ από την Καβάλα για το Λιμένα Θάσου 
και τον Πρίνο. Δρομολόγια καθημερινά.

Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0593): Αστυνομία 22500, Λιμεναρχείο 
22106, Δημαρχείο 22118, Αγροτικό Ιατρείο 22222.

Σ έ ρ ρ ε ς
Νομός με μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, τα τελευ

ταία χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και λόγω 
των αξιόλογων λαογραφικών εκδηλώσεων (Αναστενάρια, Διονυσια
κοί χοροί κ.λπ.). Ο εσωτερικός τουρισμός στο νομό είναι αρκετά α
νεπτυγμένος, κυρίως με χειμερινά σπορ - ορειβασία και σκι στο βουνό 
Λα'ίλιάς.

Η περιοχή κατοικήθηκε κατά τη Νεολιθική Εποχή και πρώτοι κάτοικοί 
της ήταν οι Θράκες. Στα Ιστορικά Χρόνια ακολούθησε την τύχη της Α
νατολικής Μακεδονίας και σπουδαιότερη πόλη της ήταν η Αμφίπολη.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Σέρρες. Η ίδρυση της πόλης ανά
γεται στο 120 αι. π.Χ. Από τον Ηρόδοτο η περιοχή ονομάζεται Σίρις ή 
Παιονικά.

Ο νομός έχει αρκετά αξιοθέατα. Τα ερείπια της Αρχαίας Ακρό
πολης και το Βυζαντινό Φρούριο στο λόφο του Κουλά, το μικρό 
μουσείο στην πλατεία της πόλης, το σπήλαιο στην περιοχή Εφτά 
Μόλοι, ΤΟ  μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου και η περιοχή Λαϊ- 
λιάς, με πλατάνια, οξιές και τρεχούμενα νερά είναι μερικά από αυτά 
που πρέπει να επισκεφθείτε.

Η Αμφίπολη, το Σιδηρόκαστρο, η Νιγρίτα, το Αγιο Πνεύμα, 
η Αγία Ελένη, ο Γάζωρος και τα Νέα Κερδύλια είναι μερικές πε
ριοχές που αξίζει να επισκεφθείτε.

Χρήσιμα τηλέφω να (0321): Αστυνομία 22553, Δημαρχείο 22410, 
Νοσοκομείο 63113.
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Δράμα
0  Νομός Δράμας, ηροσφέρεται κυρίως για χειμερινά σπορ, κυνήγι 

και φθινοπωρινές ή ανοιξιάτικες εκδρομές. Το φυσικό τοπίο στο νησάκι, 
το σπήλαιο Μαρά, το δάσος της Ελατιάς ή "Καρά -  Ντε - Ρε“, 
όπως το λένε οι ντόπιοι, η ορειβασία και το σκι στο όρος Φαλακρό, 
είναι μερικές ιδέες για να γνωρίσετε τη Δράμα.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Δράμα, με αρκετό αξιοθέατα, όπως, 
το Νεκροταφείο των Τύμβων, τα Τείχη, το Νησάκι με το πολύ 
πράσινο και τα άφθονα τρεχούμενα νερό, το Τουριστικό Περίπτερο 
στο λόφο "Κορύλοβο", με μαγευτική θέα κ.ό. Αξιόλογες κωμοπόλεις και 
χωριά που πρέπει να επισκεφθείτε είναι το Δοζάτο, το Νευροκόπι, 
η Προσοτσάνη, το Παρανέστι, ο Βώλακας και ο Αγιος Αθανάσιος.

Χρήσιμα τηλέφω να (0521): Αστυνομία 22242, Δήμος 25555, Νο
σοκομείο 23351.

7 Ϊ

Ξάνθη
Φθάνοντας στην Θράκη είναι ο πρώτος νομός που γνωρίζουμε. Η 

τουριστική κίνηση της Ξάνθης βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδα, όπως χα
μηλή είναι και η υποδομή της. Χαρακτηριστικό του νομού η συνύπαρξη 
του μουσουλμανικού με το χριστιανικό στοιχείο.

Η περιοχή ήταν κατοικημένη στην αρχαιότητα, με σημαντικότερη πό
λη τα Αβδηρα. Ο γεωγράφος Στράβωνος αναφέρει πρώτη φορά τον 
Ιο  αι. π.Χ. την πόλη ΞάνΟεια. Δεύτερη μνεία γίνεται στα πρακτικά της 
εκκλησιαστικής συνόδου το 879, όπου αναφέρεται ο επίσκοπος Ξάν- 
θειας.

Το 1361 η πόλη πέφτει στα χέρια των Τούρκων, παρακμάζει εντε
λώς και γίνεται ένα απλό καπνοχώρι με το όνομα Εσκιτζέ. Παίρνει τα 
πάνω της, μετά τη δημιουργία του σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης - Κων
σταντινούπολης, το 1870. Το 1912 η πόλη καταλήφθηκε από τους Βουλ
γάρους και αποδόθηκε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Πρωτεύουσα, εμπορικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής είναι η 
Ξάνθη. Εχει αρκετά αξιοθέατα, όπως το βυζαντινό κάστρο της Ξάν- 
θειας. η διατηρητέα παλιά πόλη, η παλιά αγορά, η Δημοτική Βι
βλιοθήκη, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Τόπειρος, το τζαμ ί στη 
Γενισέα, το ειδυλλιακό προάστειο Παλιά Χρύσα, το διατηρητέο πα
ραδοσιακό χωριό Κάτω Καρυόφυτο, καθώς και αρκετό αξιόλογα μο
ναστήρια.

Τα Αβδηρα, η πατρίδα του πατέρα της ατομικής θεωρίας Δημόκρι
του, χτισμένα κοντά στην ομώνυμη αρχαία πόλη, που σύμφωνα με το 
μύθο τα έχτισε ο Ηρακλής, η Σταυρούπολη και το Πόρτο Λόγος είναι 
τα μεγαλύτερα χωριά της Ξάνθης.

Χρήσιμα τηλέφωνα (0541): Τουριστική Αστυνομία 22670, Δήμος 
22460.

Ροδόπη
Γεμάτη φυσικές ομορφιές είναι η Ροδόπη, που συνδυάζει το παρα

δοσιακό ελληνικό χωριό με το χρώμα της Ανατολής. Καταπράσινες πε
διάδες, ψηλά βουνά, ψαροχώρια και γραφικές παραλίες θα συναντήσει 
στο νομό ο επισκέπτης.

Για την ιστορία της περιοχής στην αρχαιότητα, λίγα είναι γνωστά. 
Σημαντικότερη πόλη ήταν η Μαρώνεια. Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε η 
περιοχή στα ρωμαϊκά χρόνια, χάρη κυρίως στην Εγνατία οδό. Στα βυ
ζαντινά χρόνια σημαντικότερη πόλη ήταν η Μοσυνούπολη.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Κομοτηνή. Πυρήνας της πόλης ήταν 
ένας παλαιοχριστιανικός σταθμός της Εγνατίας οδού, γύρω από τον ο
ποίο δημιουργήθηκε στα βυζαντινά χρόνια ο μικρός οικισμός των Κου- 
μουτζήνων. Μοναδικό διοικητικό και εμπορικό κέντρο του νομού και με
γάλο κέντρο παραγωγής καπνού. Σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης 
παίζουν οι φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην Κομοτηνή αξίζει να δείτε, τα ερείπια του τείχους του Βυζα
ντινού οικισμού, την παλιά πόλη, την παλιά αγορά, το Εσκί τζαμ ί, 
τα ερείπια της Βυζαντινής Μοσυνούηολης, το τοξω τό Μεσαιωνικό 
γεφύρι του Κομψάτου, κοντά στον Πολύανθο, το μοναστήρι Φα- 
τηριακά της Παναγίας Φανερωμένης, τα ερείπια της Αναστασιούπο- 
λης στο μυχό της Βιστονίδας, το Παπίκιο Ορος, σπουδαίο βυζαντινό 
κέντρο μοναχισμού καθώς και πολλά άλλα ιστορικά μνημεία.

Αξίζει να επισκεφθείτε τη Μαρώνεια, όπου θα δείτε την Αρχαία 
Μαρώνεια, το κεφαλοχώρι Σάπες, σημαντικό εμπορικό κέντρο της πε
ριοχής με μεγάλη και γραφική αγορά - έντονο το τοπικό χρώμα, τον 
ψαράδικο οικισμό Φανάρι και τον Αγιο Χαράλαμπο.

Χρήσιμα τηλέφ ω να  (0531): Αστυνομία 34444, Νοσοκομείο 
24601-9, Δήμος 25454.
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Εβρος
Τα πανέμορφα τοπία, τα ιστορικά μνημεία, τα δάση της Δαδιάς, ο 

ομώνυμος ποταμός, που αποτελεί το υδάτινο σύνορο με την Τουρκία 
και σ' ένα σημείο με τη Βουλγαρία, καθώς και ο σπάνιος υγροβιότοπος 
στο "Δέλτα" του, αποτελούν τα τουριστικά στοιχεία του νομού.

Ο Εβρος είναι μια περιοχή σημαντική από την αρχαιότητα. Μεγάλη 
ανάπτυξη γνώρισε μετά τον 7ο αι. π.Χ., καθώς και στους Ρωμαϊκούς 
Αυτοκρατορικούς Χρόνους χάρη στην Εγνατία οδό. Στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, ιδίως μετά το 18ο αι. ήκμασε η βιοτεχνία της μετάζης.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Αλεξανδρούπολη, το μοναδικό λι
μάνι της Θράκης και ο σπουδαιότερος συγκοινωνιακός κόμβος. Μέχρι 
το 1872 υπήρχε μόνο ένα μικρό ψαροχώρι που λεγόταν Δεδέαγατς ΙΚα- 
λογερόδενδρο!, γιατί ένας από τους δερβίσηδες συνήθιζε να ξεκου
ράζεται στη σκιά ενός μοναχικού δένδρου. Το πολεοδομικό σχέδιο της 
πόλης εκπονήθηκε το 1877 από Ρώσους μηχανικούς. To 19 19, μετά την 
οριστική απελευθέρωσή της ονομάστηκε Αλεξανδρούπολη προς τιμή 
του βασιλιά Αλέξανδρου.

Πόλεις και κωμοπόλεις του νομού Εβρου, με πολύ σημαντικό αξιο
θέατα, κυρίως ιστορικό μνημεία, είναι:

το Διδυμότειχο, όπου υπήρχε η αρχαία πόλη Δύμη, την οποία ο 
Τραϊανός την μετονόμασε σε Πλωτινούπολη, προς τιμήν της συζύγου 
του Πλωτίνας. Το βυζαντινό Διδυμότειχο, χτίστηκε τον 8ο προς 9ο αιώ
να πάνω σε απόκρημνο λόφο και χρωστά το όνομά του στο τείχος του. 
Εδώ γεννήθηκαν οι αυτοκρότορες Ιωάννης Δούκας Βότατζης και Ιωάν
νης Παλαιολόγος και εδώ ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκρότορα ο 
Ιωάννης Καντακουζινός το 1341. Στο Διδυμότειχο αξίζει να επισκεφθεί- 
τε  το τείχος, το Βυζαντινό φρούριο στο Πύθιο, την εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης, την αρχαία Πλωτινούπολη, τις δύο σπηλιές 
δίπλα στη Μητρόπολη, και το λαογραφικό μουσείο

Η Ορεστιάδα, είναι το διοικητικό και εμπορικό κέντρο του Β. Εβρου, 
ενώ το Σουφλί είναι γνωστό για τα κουκουλιάρικα μεταξωτά του. Εδώ 
βρίσκεται το μουσείο Μ ετάζης, όπου παρουσιάζεται η ιστορία του 
μεταξιού από την Κίνα, που ανακαλύφθηκε ως τις μέρες μας.

Επίσης αξίζει να επισκεφθείτε τις Φ έρες, με το βυζαντινό μονα
στήρι της Παναγίας της Κοσμοσωτείρας, το βιότοπο στο αινίσιο Δέλτα, 
όπου βρίσκουν καταφύγιο πολύ σπάνια πτηνά, και η γέφυρα του Εβρου, 
που βρίσκεται στο ίδιο περίπου σημείο όπου η Εγνατία οδός περνούσε 
το ποτάμι, τα Ρίζια, το παραλιακό χωριό Μάκρη και τα Δίκαια.

Χρήσιμα τηλέφωνα (0551): Αστυνομία 37352, Τουριστική Αστυ
νομία 37420, Λιμεναρχείο 26468, Δήμος 26450.

Σαμοθράκη
Το βορειότερο νησί του Αιγαίου που εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέ

πτη με τα ορεινό τοπία του, τις πανέμορφες ακρογιαλιές του και τη 
μακραίωνη ιστορία του.

Την Εποχή του Χαλκού το αποίκησαν Θράκες, ενώ το 700 π.Χ. ήρθαν 
στο νησί Αιολείς και ίδρυσαν την πόλη της Σαμοθράκης. Τον 5 ο αι. έγινε 
μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ενώ η θρησκεία των Μεγάλων Θεών 
έκανε το νησί θρησκευτικό κέντρο του Β. Αιγαίου. Με αυτήν ήταν συν- 
δεδεμένα τα Μυστήρια της Σαμοθράκης στα οποία συμμετείχαν 
σπουδαία πρόσωπα της αρχαιότητας (Ηρόδοτος, Φίλιππος Β- κ.α.Ι. Η 
μύηση στα μυστήρια, που όπως και εκείνα της Ελευσίνας, κατόφεραν 
να κρατήσουν για πάντα τα μυστικό τους, γινόταν σε ειδική τελετή και 
υποσχόταν ηθική τελείωση και προστασία από τους κινδύνους της θά
λασσας. Η αρχαία λατρεία απαγορεύτηκε από το Μέγα Θεοδόσιο.

Το 1430 το νησί πέρασε στα χέρια των Γενοβέζων που το οχυρώ
νουν, ενώ λίγο αργότερα 11457) κατακτήθηκε από τους Τούρκους και 
απελευθερώνεται μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Αρχαία Παλαιόπολη με το αρχαιολογικό Μουσείο και τα Ε
ρείπια του Ιερού των "μεγάλων θεών", είναι τα σπουδαιότερα α
ξιοθέατα της Σαμοθράκης. Γάλλοι ανασκαφείς ανακάλυψαν το 1863 στο 
χώρο των Ερειπίων, το Θαυμάσιο άγαλμα της Νίκης, γνωστό ως η Νίκη 
της Σαμοθράκης, το οποίο φυλάσσεται στο Λούβρο.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα. Ομορφες παραλίες θα βρεί
τε  στην Καμαριώτισσα, στην Παλαιόπολη και στη διαδρομή προς 
Λάκωμα. Αλλα χωριό είναι ο Ξεροηόταμος, τα Θέρμα, και ο 
Προφήτης Ηλίας.

Πώς θα πάτε: Μ ε φεριμπότ από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και 
Λήμνο. Δρομολόγια καθημερινά.

Χρήσιμα τηλέφ ω να (0551): Αστυνομία 41203, Λιμεναρχείο 
41305, Δημαρχείο 41218, Αγροτικό Ιατρείο: 41217. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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Στην τροχιά της μνήμης

Το Φρούριο της Κομοτηνής (1922)

Ελευθέρι α Θράκης

"...των Θρακών το έθνος είναι το  μέγιστον..." 
λέγει ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος για τη  Θράκη.

Η μεγάλη γη, η Θράκη, ακριβώς εκ ε ί που ενώνονται 
δύο θάλασσες και δύο ήπειροι.

Η άγια χώρα, η χώρα του αιθέριου διαστήματος, 
της αγνής διδασκαλίας και της ιερής πίστης 

που πηγάζει απ' αυτήν, όπως την ονόμασαν ο Πίνδαρος, 
ο Αισχύλος και ο Πλάτων.

Η Θράκη είναι σήμερα, γεωγραφικά και πολιτισμικά, το ακροτελεύτιο 
όριο της Ευρώπης προς την Ανατολή. Είναι η διαχωριστική γραμμή και 
το σημείο εξισορρόπησης αντίρροπων ιστορικών και εθνικών δυνά
μεων, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στις αρχές του αιώνα μας, ό
ταν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρός Ασίας και του Πόντου ξερρζώ - 
θηκαν βίαια από τις πανόρχαιες κοιτίδες τους, συμπαρασύροντας και 
το θρακικό ελληνισμό, του οποίου τα μνημεία -υλικά και πνευματικά- εί
ναι διάσπαρτα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Νέστο και από την 
Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Φιλιππούπολη και τον Αίμο.

Η έρευνα για τις θρακοελληνικές σχέσεις έχει ως αφετηρία απώ
τερες περιόδους, που ανήκουν στο χώρο ευθύνης της προϊστορίας. Οι 
Θράκες, κατά την κρατούσα επιστημονική άποψη αλλά και σύμφωνα με 
τις αντιλήψεις των ιδίων, όπως τις κατέγραψαν αρχαίοι συγγραφείς, 
ήταν συγγενείς των Ελλήνων και για το λόγο αυτό υπήρξε ευκολότερη 
η διαδικασία αποδοχής του ελληνικού πολιτισμού. Με την έναρξη των 
αποικισμών (8ος π.Χ. αιώνας) ιδρύονται οι πρώτες ελληνικές αποικίες 
στα παράλια της Θράκης από κατοίκους των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου και των παραλίων της Μικρός Ασίας, οπότε και αρχίζει βαθμιαία 
κάτω από ποικιλία συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, η επιμιξία Θρακών και 
Ελλήνων. Θα ακολουθήσει η ακμή του ελληνικού πολιτισμού, η ελληνι
στική περίοδος, η κατόκτηση της περιοχής από τους Ρωμαίους και, στη 
συνέχεια, η μακρό περίοδος της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ηδη στη 
ρωμαϊκή περίοδο ο εξελληνισμός της Θράκης έχει συντελεσθεί, όπως 
μαρτυρούν ελληνικές επιγραφές που συναντιούνται μέχρι το Δούναβη.

Μικρό γεωγραφικό τμήμα της Μεγάλης Θράκης, που σήμερα μοιρά
ζονται κυριαρχικό η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Τουρκία, αποτελούν η 
Ροδόπη, η Ξάνθη και ο Εβρος, οι τρεις νομοί που συναπαρτίζουν την 
ελληνική Θράκη. Οι γηγενείς Ελληνες χριστιανοί είναι οι αρχαιότεροι κά
τοικοι της περιοχής, σε σχέση με όλους τους σύγχρονους γειτονικούς 
λαούς, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της θρακικής ιστορίας 
πολλούς αιώνες μετά: οι Βούλγαροι τον 7ο αιώνα μ.Χ. ενώ οι Οθωμανοί 
Τούρκοι το 14ο αιώνα μ.Χ.

Στην ελληνική σήμερα Θράκη, εκτός από το χριστιανικό πληθυσμό, 
κατοικούν και μουσουλμάνοι που απαρτίζουν τη μουσουλμανική μειονό
τητα που εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922-23 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να διατηρηθεί ως αντίβαρο και ως 
εγγύηση για την καλή συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της ελληνικής 
μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και τις νήσους Ιμβρο και Τένεδο. 
Είναι, βέβαια, γνωστό ότι μετά από εξοντωτικές πιέσεις, το πογκρόμ 
του 1955, τις απελάσεις και μια ατέλειωτη σειρά κυβερνητικών μέτρων 
απροκάλυπτης τρομοκρατίας, η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία έχει 
σχεδόν εξαφανισθεί. Τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης συνα
παρτίζουν τουρκοφανείς μουσουλμάνοι, αθίγγανοι και πομάκοι.
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Το σύντομο χρονικό των γεγονότων αρχίζει με τον Α' Βαλκανικό Πό
λεμο, την ήττα της Τουρκίας και την κατάληψη της Θράκης από τα βουλ
γαρικό στρατεύματα (Οκτώβριος 19121. Οι υπερβολικές αξιώσεις της 
Βουλγαρίας σε βάρος των συμμάχων της οδηγούν στο Β' Βαλκανικό 
Πόλεμο και τη συντριβή της από τα ελληνικό και σέρβικά στρατεύματα. 
Στις 14 Ιουλίου 1913, εισέρχεται στην Κομοτηνή, μέσα σε ατμόσφαιρα 
ξέφρενου ενθουσιασμού, ο ελληνικός στρατός και στο Διοικητήριό της 
(σημερινό δικαστικό μέγαροΙ κυματίζει η ιστορική σημαία της πόλης, την 
οποία κατασκεύασαν μέσα σε μια νύχτα οι γυναίκες της Κομοτηνής.

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) επιδικάζει την 
περιοχή στην ηττημένη Βουλγαρία και την αρχική χαρά των κατοίκων 
της διαδέχεται η απόγνωση. Παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις των 
Θρακών για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, η ελληνική κυβέρνηση 
επιμένει στο σεβασμό της Συνθήκης. Τον Οκτώβριο, τα βουλγαρικό 
στρατεύματα εισέρχονται στην Κομοτηνή. Αλλοι κάτοικοι θα εκτοπι- 
σθούν στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, άλλοι θα φυλακιστούν και άλλοι 
θα καταφέρουν να διαφύγουν στις πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας, ό
που περιπλανιόντουσαν πένητες και αβοήθητοι.

Με τη συνθήκη του Νεϊγύ, μετά τη λήξη του Α' Παγκόσμιου Πόλεμου, 
την ήττα των δυνάμεων του λεγομένου Αξονα και την κατάληψη της 
Θράκης από τα διασυμμαχικό στρατεύματα, η Βουλγαρία παραχώρησε 
τα δικαιώματα της πάνω στη Θράκη στους συμμάχους της ΑΝΤΑΝΤ. Για 
ένα σύντομο χρονικό διάστημα η Κομοτηνή γίνεται πρωτεύουσα ιδιό
τυπου κρατιδίου με μορφή προτεκτοράτου, με το όνομα "Διασυμμαχική 
Θράκη" και με κυβερνήτη Γάλλο στρατηγό. Με απόφαση, όμως, των 
Συμμάχων στη Διάσκεψη του Σαν Ρέμο, τον Απρίλιο του 1920, το 
νοτιοδυτικό τμήμα της Μεγάλης Θράκης ενσωματώνεται στην Ελλάδα. 
Η απόφαση αυτή οριστικοποιήθηκε με τη Συνθήκη των Σεβρών.

Ο Ελληνικός στρατός μπήκε στην Κομοτηνή στις 14 Μαϊου 1920. Ε- 
παληθεύθηκε έτσι η ιστορική φράση-προφητεία, που χάραξε με την ά
κρη της λόγχης του ο Ανθυπολοχαγός Κώστας Λαγουμιτζάκης σε τοίχο 
του Διοικητήριου, όταν τα ελληνικά στρατεύματα αποχωρούσαν στις 
αρχές Αυγούστου 1913: "πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δίκιά μας θά' 
ναι!"

Φέτος, ο εορτασμός της 75ης επέτειου των Ελευθερίων της 
Θράκης, που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής 
με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, της Νομαρχίας Ροδόπης και του Δήμου Κομο
τηνής, πέρα από την εθνική του διάσταση περιέλαβε ένα σύνολο πολι
τιστικών εκδηλώσεων, που είχε σαν πυρήνα του τους γόνους αυτού 
του τόπου που με την πέννα, τη σμίλη και το μόχθο τους διέπρεψαν 
στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

"Τα Ελευθέρια Θράκης απλώνουν ειρηνόφιλο χέρι σε έθνη και 
φυλές, στέλνοντας το μήνυμα πως ...πρέπει να ακουμπήσουμε όλοι πά
νω στην αγάπη, για να χρωματίσουμε το πολύφυλλο λεύκωμα του πο
λιτισμού. Γιατί πέρα από τα σύνορα των χωρών, πάνω από τις φυλές 
και τα έθνη, έξω  από τις κοινωνικές τάξεις, υπεράνω του κόσμου που 
αρχιτεκτόνησαν οι αιώνες, υπάρχει ο άνθρωπος..." τονίζει η Πρόε
δρος της Οργανωτικής Επιτροπής κα Χρύσα Μανωλιά. Και ο Δήμαρχος 
Κομοτηνής κ. Γιώργος Παηαδριέλλης διευκρινίζει: "..Ανάγοντας τη σκέ
ψη μας προς τις υψηλότερες σφαίρες του πνεύματος, επιδιώκουμε να 
οδηγηθεί ο ανθρώπινος μόχθος, η Τέχνη, τα Γράμματα, η Επιστήμη και 
ο Πολιτισμός, στο δρόμο της ειρηνικής δημιουργίας".

Ηταν μια πραγματική επίθεση φιλίας, μια γενναία ενέργεια που χωρίς 
να ξεχνάει τις πληγές του παρελθόντος προσβλέπει με αισιοδοξία στο 
μέλλον χωρίς μικρόψυχες σκοπιμότητες και επιφυλάξεις, φιλοδοξώ
ντας να συμβάλει στην πολιτιστική (και όχι μονοί αναβάθμιση και στην 
-από κοινού- διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του τόπου. □
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Η " σ ω μ α τ ι κ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η "  
τ ο υ  σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ

το υ  Ιω άννη Κορναράκη, Καθηγητή το υ  Π ανεπ ιστημίου Αθηνώ ν

Η κρίση ταυτότητος 
του συγχρόνου ανθρώπου, 
αποκαλύπτει την απόλυτη 
σχέση του με το  σώμα 
του. Ο άνθρωπος αυτός 
δείχνει ότι απολυτοποιεί 
σε τέτοιο βαθμό το σώμα 
του, ώστε η αυτοσυνειδη- 
σία του να κυριαρχείται α
πό την αίσθηση, ότι "εγώ 
είμαι το  σώμα μου”. Μια 
τέτοια αυτοσυνειδησία α
π οτελεί δηλαδή δήλωση 
της ταυτότητάς του, "Το 
σώμα μου είναι η ταυτότη
τά μου".

Το μεγαλύτερο μέρος 
των ανθρώπων σήμερα 
δείχνει, ότι ζη μόνο με το 
σώμα του. Περπατάει την 
ύπαρξή του μόνο μέσα α
πό το σώμα του και με το 
σώμα του! Οι πολλές και 
διάφορες, από κάθε άπο
ψη, φροντίδες για το σώ
μα απολυτοποιούν το νόη
μα και την αξία του, έτσι 
ώστε πολλοί άνθρωποι 
σήμερα να δείχνουν ε 
γκλωβισμένοι αθεράπευτα 
στο σώμα τους, ότι δηλ. εί
ναι μόνο σώμα! Ο σωματι
κός άνθρωπος φαίνεται να 
είναι το ιερώτερο σύμβο
λο της σύγχρονης ζωής!

Η αποθέωση αυτή του 
ανθρωπίνου σώματος απο
καλύπτει, ότι περισσότεροι 
άνθρωποι ζουν και συμπε- 
ριφέρονται με "σωματική 
συνείδηση", που εκφράζε
ται τελικά στο γνωστό αξίωμα "φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ απο- 
θνήσκομεν"!

Αλλά το αξίωμα αυτό αποκαλύπτει επίσης την αυταπάτη του σωμα
τικού ανθρώπου, αφού ο θάνατος του σώματος δεν είναι συγχρόνως 
και θάνατος της υπάρξεώς. Το σώμα πεθαίνει. Ναι! Αλλά η ύπαρξη δεν 
πεθαίνει! Γι'αυτό εξάλλου η ζωή του σώματος δεν αποδεικνύει την 
πραγματικότητα της ζωής του συνολικού ανθρώπου, του οποίου το σώ
μα είναι η μία μόνο διάσταση της υπάρξεώς του. Η άλλη διάσταση είναι 
ασφαλώς η ψυχή! Ο σύγχρονος άνθρωπος, απολυτοποιώντας τη σημα
σία του σώματός του, απωθεί στο ασυνείδητό του την ψυχή του, τον 
συνολικό εαυτό του.

Είναι λοιπόν ανάπηρος 
υπαρξιακά! Στην πορεία 
της υπάρξεώς στηρίζεται 
στο εύθραυστο δεκανίκι 
του σώματος. Από τη θέση 
αυτή κατηγορεί την Εκκλη
σία, ότι περιφρονεί το σώ
μα, το θεω ρεί αμαρτωλό 
και το καταδικάζει στη νη
στεία, στην άσκηση και 
στην εκμηδένιση .! Αλλά η 
χριστιανική διδασκαλία δεν 
υποτιμά ούτε και αδειάζει 
το σώμα, αλλά την απολυ- 
τοποιημένη "σωματική συ
νείδηση". Το σώμα το παι
δαγωγεί και το αναδεικνύει 
όργανο της ψυχής στην 
πορεία της προς τη θέωση. 
Το σώμα συμπορεύεται με 
την ψυχή στο δρόμο προς 
την αγιότητα, γίνεται μέτο
χο της αγιότητος και εκ
φραστικό της αγιαζούσης 
χάριτος του Θεού!

Την αλήθεια αυτή πα
ρουσιάζει θεολογικώτατα 
ο άγιος Γρηγόριος ο Παλα- 
μάς στο γνωστό έργο του 
"περί των ιερώς ησυχαζό- 
ντων". Στη ζωή των αγίων 
ανδρών, γράφει ο μύστης 
της ησυχαστικής ζωής, η 
χάρη του Πνεύματος, διερ- 
χόμενη μέσα από την ψυχή 
προς το σώμα, τ.ο κάνει και 
αυτό να πάσχη τα θεία και 
να συμπάσχη μακαρίως με 
την αγιασμένη και πάσχου- 
σα τα θεία ψυχή. Και συνε
χίζει λέγοντας, ότι η συμ

μετοχή του σώματος σ'αυτήν την εργασία της αγιότητος κάνει το σώμα 
να θεουργή. Το εισάγει στην κατάσταση της θεώσεως, με φανερή α
πόδειξη τα θαυματοποιό λείψανα των αγίων.

Η κοινή αυτή ενέργεια ψυχής και σώματος δείχνει την αρμονία της 
προσωπικότητος του αγίου. Χωρίς απαράδεκτες απολυτοποιήσεις, χω
ρίς καταστροφικές απωθήσεις και συγχύσεις, ο άγιος του Θεού άν
θρωπος δίνει το πρότυπο του ανθρώπου.

Στον άνθρωπο αυτόν δεν υπάρχει κρίση ταυτότητος, επειδή δεν λει
τουργεί με ανάπηρη Γσωματική"] συνείδηση, αλλά ολοκληρώνεται ψυ
χικά και σωματικά στο εργαστήριο της αγιότητος, δείχνοντας τη μονα
δική ελπίδα στο σύγχρονο και αλλοτριωμένο από το Θεό κόσμο μαςΟ
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Το Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο  
τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν

του  Σ εβ α σ μ ιώ τα το υ  Μ ητροπ ολίτη Κισσάμου και Σ ελ ίν ο υ  κ.κ . Ειρηναίου

Κάθε Δευτέρα πρωί, η 
πρώτη είδηση του Ελληνι
κού ραδιόφωνου είναι πό
σοι άνθρωποι σκοτώθηκαν 
και τραυματίσθηκαν στους 
δρόμους, το Σαββατο
κύριακο που πέρασε. Πότε 
δέκα, πότε είκοσι και τριά
ντα, οι σκοτωμένοι στα 
τροχαία δυστυχήματα κι οι 
τραυματισμένοι ε 
βδομήντα, εκατό.

Κι όλοι αυτοί, σκοτωμέ
νοι και τραυματίες, τις πε
ρισσότερες φορές είναι 
νέοι άνθρωποι, που γυρί
ζουν τις νυχτερινές ώρες 
από κέντρα, από φαγοπό
τια και ξεφαντώματα.

Τα δελτία του ραδιο- 
φώνου δεν μας αναφέ
ρουν βέβαια και μια άλλη 
κατηγορία "δυστυχημάτων" 
του σαββατοκύριακου, που 
δεν είναι οι νεκροί και 
τραυματίες των τροχών 
και της ασφάλτου, είναι ό
μως τα θύματα της 
πολύπλευρης αμαρτίας.
Των ναρκωτικών της δια
φθοράς και της βίας.

Οπωσδήποτε οι Στατι
στικές τω  τροχαίων δυ
στυχημάτων είναι θλιβε
ρές όχι μόνο για κείνους 
που σκοτώνονται και τις 
οικογένειές τους, αλλά και 
για το  έθνος ολόκληρο, 
γιατί έχουν τον αντίκτυπο 
τους και στο δημογραφικό 
μας πρόβλημα, που έχει 
καταστεί κατά τη γνώμη μας, το σοβαρώτερο εθνικό μας πρόβλημα. Κι 
όλα αυτό δίνουν μια εικόνα πως ο Ελληνικός Λαός περνά τα Σαββα
τοκύριακό και τις Γιορτές του.

Η Κυριακή, σε περασμένες, χριστιανικές γενεές ήταν ιερή και απα
ραβίαστη ημέρα. Ηταν η ημέρα του "Κυρίου", που ρύθμιζε την έβδομη 
μέρα της Δημιουργίας και την Ανάσταση του Χριστού. Η αρχέγονη Εκ
κλησία του Χριστού, την προικοδότησε με την Κυριακάτικη λειτουργία 
κι η παγκόσμια Χριστιανική Συνείδηση την καθιέρωσε επίσημη αργία και 
ανάπαυση. Στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση η Κυριακή ήταν πάντα ιερή 
και πολιτισμένη ημέρα. Στο πρόγραμμά της είχε τον Εκκλησιασμό, το 
καινούργιο φόρεμα, το  γιορτινό τραπέζι, την επίσκεψη των φίλων, τη

χαρά του Γόμου και της Βά- 
πτισης, τον ήρεμο περίπα
το και βαθύτερα την περι
συλλογή και την εσωτερική 
ανάπλαση. Ηταν η γιορτή 
με το βαθύτερο νόημα που 
της δίνει ο Γκαίτε, όταν την 
ονομάζει "σιωπηλή κατά
δυση στα βάθη της ψυχής 
μας".

Στην εποχή μας που ό
λα απομυθοποιούνται και 
ξεγυμνώνονται από την ου
σία και την ομορφιά τους κι 
η Κυριακή έγινε ανίερη, 
βάρβαρη κι επικίνδυνη.

Τα Σαββατοκύριακα (γε
νικό τις γιορτέςΙ άλλοι ξη
μερώνονται σε κέντρα 
θορύβων και αμαρτίας, άλ
λοι δέρνονται στα γήπεδα 
κι άλλοι σκοτώνονται σε 
τροχούς και ντισκοτέκ.

Κατανοούμε πολύ καλό 
το πρόβλημα των αστικών 
πληθυσμών, που όλοι τη 
βδομάδα ζουν στις τρύπες 
των Γραφείων, των μηχα
νουργείων και των τσιμέ
ντων και θέλουν το Σαββα
τοκύριακο να δουν τον ήλιο 
και το πράσινο. Δεν μι
λούμε γι'αυτούς τους αν
θρώπους και δεν κατηγο
ρούμε την Κυριακάτικη έ 
ξοδό τους.

Μιλούμε για κείνους 
που ε ίτε  στην πόλη ε ίτε  
στην ύπαιθρο ζούνε, ξ ε 
χνούνε την Ιερότητα της 
Κυριακής και χάνουν το 

πνευματικό της περιεχόμενο. Χάνουν τη χαρά και την Παιδαγωγία της.
Κι όσο πονούμε και θρηνούμε τη ρύπανση του χώρου και 

του περιβάλλοντος, το ίδιο πονούμε για τη ρύπανση του χρό
νου. Για την καταστροφή των εορτών της Εκκλησίας μας που 
είναι και παραμένουν ο βαθύτερος και αγιότερος χρόνος της 
ανθρώπινης ζωής.

Χτυπάτε Κυριακάτικες καμπάνες και Σήμαντρα Αγίων Εσπερινών. 
Σκορπίστε λιβάνια και θυμιόσματα στον αέρα.
Ψάλλετε τα χερουβικό και τα Αλληλούια.
Σώστε την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα, που σώζει τον άνθρωπο 

κι ομορφαίνει τον κόσμο. Π

ί

—
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

C2H D
ΣΠΕΙΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Από ά νδ ρ ες  τη ς  Υποδ/νσης
Δίωξης Ναρκωτικών της Δ /ν - 
σης Ασφάλειας Αττικής εξα ρ 
θρώθηκε πολυμελής οικογενειακή 
σπείρα εμπόρων ναρκωτικών που 
διακινούσε σημαντικές ποσότητες 
ηρωίνης σε μικρεμπόρους και το 
ξικομανείς των περιοχών Γλυφά- 
δος, Τερψιθέας και Αργυρούπο- 
λης.

Η σπείρα λειτουργούσε στα πρό
τυπα των ιταλικών μαφιόζικων οι
κογενειών διακίνησης ναρκωτικών 
με αρχηγό τη μητέρα και μέλη το 
γιό, τις δύο κόρες και το γαμπρό 
της. ΣυνελήφΘησαν οι: α) Μανωλί- 
δου Σοφία σύζυγος Δημητρίου κά
τοικος Τερψιθέας Αττικής, 42 ε 
τών, β| Παναγοπούλου Αρχοντία 
του Γεωργίου γεν. το  1927 στην 
Καβάλα, γ) Παναγοπούλου Δέσποι
να του Δημητρίου και της Αρχο
ντιάς γεν. το  1963, δ) Ραφτέλης 
Κυριάκος του Δημητρίου γεν. το 
1946, ε) Παπαϊωάννου Μιλτιάδης 
του Παναγιώτη και της Ειρήνης 35 
ετώ ν , στ) Γιανναρόπουλος 
Σωτήριος του Παναγιώτη και της 
Παναγιώτας 23 ετών και Παναγό- 
πουλος Σάββας του Δημητρίου και 
της Αρχοντιάς 33 ετών.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες εί
χαν συστήσει οικογενειακή "επι
χείρηση" και είχαν ως ορμητήριό 
τους κατάστημα Fast Food που δια
τηρούν στην πλατεία Αγ. Τριάδος 
στην Αργυρούπολη το οποίο χρη
σιμοποιούσαν για τη συγκάλυψη 
των παράνομων δραστηριοτήτων 
τους.

Σε έρευνα που έγινε στο επί της 
οδού Εθνάρχου Μακαρίου 127 σπί-
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τι της Παναγοπούλου Αρχοντιάς 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.800 
γραμμάρια ηρωίνης, 5.737.000 
δραχμές, 2.061 δολάρια ΗΠΑ, 810 
λίρες Αγγλίας, 126 δολάρια Κανα
δά, 460 μάρκα Γερμανίας, δύο βι
βλιάρια Τραπέζης με συνολικό 
ύψ ος λογαριασμού 2.118.352 
δραχμών, χρυσά κοσμήματα και τι
μαλφή και δύο αυτοκίνητα. Η ανω
τέρω  οικογένεια χρησιμοποιούσε 
σ υ νερ γά τες  - βαποράκια ΙΠα- 
παιωάννου ΜιλτιάδηςΙ σε τοξικο
μανείς των ανωτέρω περιοχών 
{Γιανναρόπουλος Σωτήριος) σε 
προκαθορισμένες συναντήσεις έ 
ξω από το Ιερό της εκκλησίας της 
Αγ. Τριάδος.

Η μητέρα Αρχοντία, αρχηγός της 
"φαμίλιας" ήταν ο διαχειριστής 
τω ν ναρκωτικών και κρατούσε 
πρόχειρες σημειώσεις για τις πο
σ ότητες  που πωλούνταν καθώς 
και για τα χρηματικά ποσά που ει
σέρχονταν. Τα κέρδη από τις πα
ράνομες δραστηριότητές της ε 
πένδυε σε ακίνητο που ανέγειρε 
στην οδό Μ. Ασίας 101.

ΛΗΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣυνελήφΘησαν από άνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά  
της Ιδιοκτηρίας της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής οι: Μουγιακά- 
κος Γεώργιος του Βασιλείου 26 ε 
τών, Φλαράκος Γεώργιος του Δη
μητρίου και της Πηνελόπης 25 ε 
τών και Καμπάκ Φερχάτ του Σου- 
χρί γεν. το 1965 στην Πάχνη της 
Ξάνθης.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για 
διάπραξη ληστειών, διακεκριμέ
νων κλοπών, αντίσταση κατά της 
αρχής, παράνομη βία, παράνομη 
κατακράτηση, σύσταση και συμμο

ρία και παράνομη οπλοχρησία.
Συγκεκριμένα οι ανωτέρω διέ- 

πραξαν τις έξης αξιόποινες πρά
ξεις: α) Οι τρεις από κοινού διέ- 
πραξαν τη ληστεία (9-5-95) σε βά
ρος της Τράπεζας Πίστεως στην 
Αργυρούπολη. Σ την Τράπεζα 
εισήλθαν οι Φλαράκος και Καμπάκ 
με καλυμμένα πρόσωπα και κρα
τώ ντας περίστροφα αφαίρεσαν
1.900.000 δραχμές πυροβολώντας 
τρεις φορές και διαφεύγοντας με 
κλεμμένο αυτοκίνητο.

Την 23-5-95 διέπραξαν ληστεία 
στην Εμπορική Τράπεζα Καλαμα- 
κίου. Στην Τράπεζα εισήλθαν οι 
Φλαράκος και Καμπάκ φορώντας 
καπέλα και γυαλιά ηλίου και κρατώ
ντα ς  π ερίσ τροφ α αφαίρεσ αν 
4.939.500 δραχμές.

Την 5-6-95 οι Μουγιακάκος και 
Φάράκος διέπραξαν ληστεία στην 
τράπ εζα  Εργασίας στην Αργυ
ρούπολη. Στην Τράπεζα εισήλθαν 
με καλυμμένα πρόσωπα και κρα
τώντας περίστροφα αφαίρεσαν
6.603.000 δραχμές.

Την 5-5-95 και οι τρεις συληφθέ- 
ντες αδιέρρηξαν το επί της οδού 
Παπάγου4, στονΑγ. Δημήτριο, κα
τάστημα εξαρτημάτων αλουμινίου 
και ηλεκτρικώ ν εργαλείω ν του  
Μπαρμακέλη Ευστρατίου. Τα κλο
πιμαία τα φόρτωσαν σε κλεμμένο 
αυτοκίνητο το οποίο όμως εγκα- 
τέλλειψ αν μαζί με τα κλοπιμαία 
γιατί έγιναν αντιληπτοί από τους 
περίοικους.

Η ΑΤΥΧΗ ΖΑΡΙΑ
Από άνδρες του Τμήματος Λ ε

σχών και Παιγνίων της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη- 
σαν και απεστάλλησαν στον αρμό
διο εισαγγελέα οι: Κυπριώτης Νι
κόλαος του  Θ εοδώ ρου γεν  το  
1954, Γεωργόπουλος Γεώργιος 
του Παναγιώτη γεν. το 1964, ο Α- 
ζάκας θωμάς του Γεωργίου 45 ε 
τών, ο Ρουχωτάς Γεράσιμος του 
Νικολάου 37 ετών και ο Λουκάκης 
χρήστος του Γεωργίου γεν. το  
1935.

Απαντες κατηγορούνται για πα
ράβαση των άρθρων 1,4,5 και 7 
του ΒΔ.29/71 "Περί Παιγνίων". Συ
γκατηγορούμενος των ανωτέρω 
και για την ίδια αιτία είναι και ο ι
δ ιο κ τή τη ς  κα φ ενε ίο υ  Κου- 
τσομύτης Νικόλαος στο κατάστη
μα του οποίου οι κατηγορούμενοι 
είχαν διοργανώσει και έπαιζαν το 
απολύτως απαγορευμένο παίγνιο 
"Κύβοι - Ζάρια". Τη διενέργεια του

παιγνίου επ έτρ επ ε ο Λουκάκης 
Χρήστος ο οποίος σύμφωνα με 
δήλωσή του ήταν προσωρινά υ
πεύθυνος του καταστήματος.

Κατά τη χρονική στιγμή της βε
βαίωσης της παραβάσεως βρέθη
καν και κατασχέθηκαν ένα ζευγάρι 
ζαριών, 50 μάρκες οι οποίες αντι
προσώπευαν ακαθόριστα χρηματι
κά ποσά. Σε σωματική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 430.000 δραχμές, 
650 δολάρια ΗΠΑ, 600 μάρκα Γερ
μανίας, 50 χάρτινες και 27 χρυσές 
λίρες Αγγλίας.

ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ

ΣυνελήφΘησαν από άνδρες του
Τμήματος Α σ φ α λεία ς  της Υ- 
π ο δ /νσ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Ηρα
κ λ ε ίο υ  Κ ρήτης οι Αλβανοί 
υπήκοοι: Kosiu Julian του Vasil και 
της Pandora γεννημένος το 1974 
στην Korse Αλβανίας κάτοικος 
προσωρινά Ηρακλείου, Pano Erion 
του Lanti και της Lola γεννημένος 
στην Κορυτσά και Pano Sonila του 
Lanti και της Lola επίσης από την 
Κορυτσά.

Οι ανωτέρω Pano Erion και Pano 
Sonila οι οποίοι είχαν προσκομι- 
σθεί στο Τμήμα για εξέταση ύστε
ρα από αξιολόγηση πληροφοριών, 
συνελήφθησαν γιατί ομολόγησαν 
ότι δ ιέπ ραξαν πλήθος κλοπών 
ύστερα από την προτροπή του 
Kosiu Julian ο οποίος είχε την υπο
χρέωση της εποπτείας τους.

Στην κατοχή του  Kosiu Julian 
βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρη
ματικό ποσόν του 1.896.370 δραχ
μών το οποίο προέρχεται από κλο
πές. Από το παραπάνω ποσόν απο
δόθηκαν στους παθόντες 613.500 
δραχμές, για δε το υπόλοιπο ποσό 
συντάχθηκε γραμμάτιο παρακα
ταθήκης.

ΑΚΟΛΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΗ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής για παράβαση 
του άρθρου 353 παραγρ.1 Π.Κ. πε
ρί "ΓΊροκλήσεως σκανδάλου με α
κό λα σ τες  π ρ ά ξε ις " και του  
Ν.1975/91 "Περί Αλλοδαπών" οι: 
Λυκοπάντης Σ τα ύρ ος το υ  Πα
ντελή, Θόρισεν Πία του Γιάν, Βι- 
μπράουν Αλισον του  Ιάν, Σ τρ έ τ  
Μπέβερλι του Φρανκ, Θενκ Χριστί
να του ντέϊβιντ, Ρεκ Περνίλιε Λένε 
του Ερικ, Γιανκ Λίζα - Τζέιν του 
Τζέϊμς, Βέλευ Κλαιρ - Λουίζ του
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Μόνιμες Στήλες
Ντέιβιντ, Φέλτμον Ρόσα του Αλαν, 
Κασιέρ Αννα Μισέλ του Εβλενέ, 
Γιοβισεβιτς θλιβερά του Σλόμπο- 
ταν, Σταν Ντανιέλα - Λουτσία του 
Μάριν και Σουκάρα Νέλα του  
Στόιαν.

Ειδικότερα κατά το  γενόμενο Α
στυνομικό έλεγχο μέσα στο επί 
της οδού Κ. Μαρώτη 4, στη Βάρη 
Α ττικής κέντρο  διασκεδόσεω ς 
SIROCCO οι προαναφερόμενες ε 
πιδίδονταν σε ακόλαστες πράξεις. 
Τις ακόλαστες πράξεις επέτρεπε 
ο Λυκοπάντης ο οποίος ήταν προ
σωρινό υπ εύθυνος το υ  κατα
στήματος ο οποίος κατηγορείται 
και για παράβαση του νόμου περί 
Αλλοδαπών γιατί ορισμένες εκ των 
αλλοδαπών γυναικών εστερούντο 
άδειας εργασίας και ταξιδιωτικών 
εγγράφων.

ΚΟΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜ ΒΙΑ

Από ό ν δ ρ ες  τη ς  Υποδ/νσης 
Δ ιώ ζεω ς  Ν α ρ κ ω τικ ώ ν  της  
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ε 
ξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ε 
μπόρων ναρκωτικών που εισήγαγε 
σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης 
στη χώρα μας από το Κόλι της Κο
λομβίας και τις  διακινούσε στον 
Πειραιά και την Αθήνα.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ο Αρε- 
ταίος Γεώργιος του Παναγιώτη και 
της Ευανθίας γεν. το 1951 στη Νί
καια Πειραιά και διέφυγαν της συλ- 
λήψεως ο ελληνοϊταλός Leobilla 
Basilio του Giovani και η Κολομ- 
βιανή σύζυγός του Grisales Rueda 
Nohemy.

Ο Αρεταίος συνελήφθη στον Α
να τολικό  Α ερ ο λ ιμ ένα  Αθηνών 
προερχόμενος από το  Κόλι της 
Κολομβίας δια μέσου Μπογκοτά 
και Φ ρα νκφ ούρτης  γ ια τί κα- 
τελήφθη να κατέχει κοκαΐνη συνο
λικού βάρους δύο κιλών και τετρα- 
κοσίων γραμμαρίων συσκευασμέ
νη σε ανισοβαρή δέματα. Τα δέμα
τα με τη ναρκωτική ουσία ήταν 
κρυμένα μέσα σε ένα αρμόνιο.

Εγκέφαλος της σπείρας είναι ο 
ελληνοϊταλός Leobilla ο οποίος πε
ρί τα μέσα Μαϊου μετέβη  με τη 
σύζυγό του στο Κόλι και στη συνέ
χεια προσκόλεσε και τον Αρεταίο 
με τον οποίο είναι κουμπάροι και 
συνεταίροι στην εκμετόλευση κα- 
φ ετέριας με την επωνυμία Sport 
Club Fox που βρίσκεται στην Αμ- 
φιάλη του Πειραιά.

Ο Αρεταίος στις αρχές Ιουλίου 
μετέβη στο Κόλι και όλοι μαζί επέ

στρεψαν στην Ελλάδα. Οι αστυνο
μικο ί αρχικό έλ εγ ξα ν  τ ις  απο
σκευές τοπυ ζεύγους Leobilla και 
επειδή η έρευνα ήταν αρνητική α- 
πεχώρησαν. Στη συνέχεια έγινε έ 
ρευνα  στο αρμόνιο που ήταν 
χρεωμένο στις αποσκευές του Α- 
ρεταίου όπου βρέθηκε η κοκαΐνη 
και ο οποίος αποκόλυψε ότι συ
νταξίδευε με το ζεύγος Leobilla 
που εν τω μεταξύ όμως πρόλαβε 
να αναχωρήσει προς άγνωστη κα
τεύθυνση.

Με την εξάρθρωση της σπείρας 
δόθηκε ένα ισχυρότατο χτύπημα 
στα διάφορα κυκλώματα Ελλήνων 
και ξένω ν τα οποία εισάγουν με 
διαφορετικούς πάντοτε τρόπους 
ναρκωτικά διακινώντας τα στη χώ
ρα μας.

ΔΥΝΑΜ ΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Εξαρθρώθηκε από όνδρες της 

Δίωξης Ναρκωτικών της Δ /ν 
σης Ασφάλειας Αττικής σπείρα 
διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλ
ληψη τω ν π έντε μελών της: αΙ 
Γεώργιος Παυλόπουλος του Ιωάν
νη και της Ελένης 30 ετών ο οποίος 
είχε λάβει μέρος και στην αιμα
τηρή ληστεία μετά φόνου που έγι
νε σε βάρος του ταμία του Γενικού 
Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας 
την 1-6-1995 και από την οποία οι 
ληστές απεκόμισαν 150.000.000 
δραχμές, βΙΒασάλος Παναγιώτης 
του Γεωργίου και της Αναστασίας 
γεν. το 1947 στην Αθήνα, κάτοικος 
Κυψέλης Αθηνών ΙΧρυσηίδος 22- 
25), άνεργος, γ) Στεργίου Γεωργία 
του Χαραλάμπους και της Αγγε
λικής γεν. το  1967 στην Αθήνα, κά
τοικος Κυψέλης ΙΧρυσηίδος 22- 
24), άνεργη, δ) Συρίγος Κυριάκος 
του Εμμανουήλ και της Αργυρώς, 
γεν. το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος 
Αχαρνών Αττικής ΙΛεωνιδίου 16), 
οικοδόμος και ε) στην σπείρα συμ
μετείχε και μια ανήλικη κοπέλα που 
για λόγους ευνόητους δεν αναφέ
ρουμε το όνομά της.

Ο εντοπισμός των μελών της 
σπείρα έγινε εφικτός ύστερα από 
αξιοποίηση σχετικών πληροφο
ριών που περιήλθαν σε γνώση της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών, οι οποίες ανέφεραν ότι ο Βα
σόλος διακινεί ναρκωτικά σε συ
νεργασία με τον Παυλόπουλο. Μ ε
τά από πολυήμερες έρευνες εντο
πίσθηκε ο Βασάλος και τέθηκε υπό 
παρακολούθηση. Από την παρακο
λούθηση διαπιστώθηκε ότι ο Βα
σάλος διατηρούσε νοικιασμένο

διαμέρισμα στον Ωρωπό Αττικής 
π ροκειμένου να παραμένει α
σφαλής σ' αυτό ο αναζητούμενος 
από τις διωκτικές αρχές Παυλό
πουλος.

Μετά τις έρευνες και τις διαπι
στώσεις αποφασίσθηκε η σύλλη
ψη του Βασάλου και της φίλης του 
Γεωργίας Στεργίου η οποία πραγ
ματοποιήθηκε στο διαμέρισμά 
τους στην οδό Χρυσηίδος στην 
Κυψέλη όπου βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 30 
γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 20 
γραμμαρίων, ακατέργαστη κάννα
βη βάρους 6 γραμμαρίων, δύο πι
στόλια διαμετρήματος 7,65mm και 
0,25mm καθώς και 91 φυσίγγια. 
Στη συνέχεια με οργανωμένη έ 
φοδο στο κρησφύγετο της σπεί
ρας στην οδό Β. Ηπείρου 66 στον 
Ωρωπό, συνελήφθη ο Παυλόπου
λος και ο Συρίγος.

ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ...
Συνελήφ θη από όνδ ρ ες  του  

Τμήματος Οικονομικών Εγκλη
μάτων της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής ο Ζωγράφος Γεώργιος 
του Σπύρου και της Αρχοντούλας 
γεν. το 1959 στην Αθήνα, ιδιωτικός 
υπάλληλος, κατηγορούμενος για 
απάτη, πλαστογραφία και ψευδή 
ανωμοτί κατάθεση κατ' ε ξα κο 
λούθηση.

Ειδικώτερα, ο ανωτέρω κατηγο
ρούμενος εξαπάτησε υπάλληλο 
του ταχυδρομείου Βουλιαγμένης 
στην οποία εμφ α ν ίσ θηκε με 
ψευδή στοιχεία χρησιμοποιώντας 
το  όνομα "Πουτουλίδης Γεράσι
μος" και φ έροντα ς Αστυνομικό 
Δελτίο Ταυτότητας με τον αριθμό 
"A 142580", με αποτέλεσμα να του 
εξοφλήσει επτά τράβελερς τσεκς 
τη ς  Τράπ εζας Royal Bank of 
Canada, των πεντακοσίων δολα
ρίων Καναδά έκαστο, δηλαδή συ
νολικό ποσό 3.500 δολάρια, αφού 
προηγουμένως πλαστογράφησε 
την υπογραφή του κατόχου.

Την επόμενη ημέρα ο Ζωγράφος 
επανήλθε στο ίδιο τροχοταχυδρο
μείο και ζήτησε από την ίδια υπάλ
ληλο την εξόφληση άλλων δέκα 
τράβελερς τσεκς της ίδιας Τράπε
ζας των εκατό δολαρίων Καναδό 
έκαστο. Η υπάλληλος που είχε αν- 
τιληφθεί το  παράνομο της προη
γούμενης συναλλαγής ενημέρωσε 
αμέσως την υπηρεσία της ΙΕΛΤΑ 
Γλυφάδας) και την Αστυνομία, με α
ποτέλεσμα να επιτευχθεί η σύλ
ληψή του.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΤΥΧΗ ΖΑΡΙΑ
Συνελήφθησαν από όνδρες του 

Τ μ ή μ ατο ς  Λ εσ χ ώ ν  και Π αι- 
γνίων και απεστάλησαν στον ει
σαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών μαζί 
με τη σχετική δικογραφία που σχη- 
ματίσθηκε σε βάρος τους οι: αΙ Αρ
βανίτης Σωτήριος του Βασιλείου 
και της Σοφίας γεν. το 1943, δια- 
κοσμητής, β)Τσιακουμής Ευστά
θιος του Κων/νου και της Γεωρ
γίας γεν. το 1957, οδηγός, γ) Τασι- 
γεώργος Γεώργιος του Νικολάου 
και της Αναστασίας γεν. το 1945, 
καφεπώλης, δ) Ζήσης Νικόλαος 
του Κων/νου και της Ολγαςγεν. το 
1949, μαρμαροτεχνίτης, ε) Νικη
φόρος Αναστάσιος του Γεωργίου 
και της Αικατερίνης γεν. το 1963, 
ελαιοχρωματιστής, στΙ Καστρό- 
πουλος Εμμανουήλ του Παναγιώτη 
και της Μελπομένης γεν. το  1951, 
οδηγός και ζ) Π ραματευτάκης 
Θ εόδω ρος του  Ξενοφώ ντα και 
της Αικατερίνης γεν. το  1950 α
γρότης. Απαντες οι ανωτέρω κα- 
τηγορούνται για παράβαση των 
άρθρων 1,4 και 7 του ΒΔ. 29/71 
"Περί Παιγνίων".

Ειδικώτερα κατά τον γενόμενο α
στυνομικό έλεγχο που πραγματο
ποιήθηκε στο επί της οδού Αργε
ντινής Δημοκρατίας 12, διαμέρι
σμα του 2ου ορόφου πολυκατοι
κίας που είχε μετατραπεί σε παρά
νομη μπαρμουτιέρα, κατελήφθη- 
σαν οι έξι πρώτοι των κατηγορου
μένων να έχουν διοργανώσει και 
να διενεργούν με χρήματα το τυ
χερό και απολύτως απαγορευμένο 
παίγνιο "κύβοι - ζάρια".

Τη διενέργεια του παιγνίου επέ
τρεπε ο έβδομος των κατηγορου
μένων (Πραματευτάκης) χωρίς να 
συμμετέχει σ' αυτό και ο οποίος 
κατελήφθη στην είσοδο της παρά
νομης μπαρμουτιέρας να εκτελεί 
χρέη τσιλιαδόρου.

Κατά τη βεβαίωση της παραβά- 
σεως βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
ένα ζεύγος ζαριών, είκοσι οχτώ 
μά ρκες οι οπ οίες  αντιπροσω
πεύουν ακαθόριστο χρηματικό πο- 
σόν και το συνολικό χρηματικό πο- 
σόν του ενός εκατομμυρίου εκα
τόν πενήντα τριών χιλιάδων δραχ
μών το οποίο προερχόταν ή προο
ριζόταν για τη διενέργεια του απα
γορευμένου παιγνίου. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

Σεπ τέμβριος 1 9 9 5 ______________________________________ - 5 9 1 - _________________________ _______ Αστυνομική Επιθεώρηση



Επιστημονικά Θέματα

Η Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Η επίδραση των διαφόρων καιρικών στοιχείων και φαινομένων κίνησε την προσοχή του ανθρώπου 

από την πρωτόγονη εποχή που πραγματοποιούσε τυχαίες καιρικές παρατηρήσεις.
Πρατηρήσεις καιρικών φαινομένων καθώς και οδηγίες ή συμβουλές προς τους ναυτιλομένους 

περιλαμβάνονται σε ορισμένα αρχαία συγγράμματα.
Η πρώτη μελέτη μετεωρολογικού περιεχομένου έγινε από τον Ιπποκράτη με τίτλο "Περί Ανέμων και Υδότων" 

όπου γίνεται προσπάθεια περιγραφής της επίδρασης που ασκεί ο καιρός πάνω στον άνθρωπο.
Η εργασία όμως που αποτέλεσε τη βάση της μετεωρολογικής επιστήμης είναι τα "Μετεωρολογικά" του Αριστοτέλη.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
Από το 1820 αρχίζει δειλά - δειλά η συλλογή και επεξεργασία των 

μετεωρολογικών παρατηρήσεων και η καταχώρησή τους σε ειδικούς 
χάρτες. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό γιατί ο χώρος που εξετάζεται 
είναι μικρός και οι λίγες παρατηρήσεις που γίνονται δε συσχετίζονται 
με πληροφορίες από άλλα κράτη.

Η επανάσταση στη Μετεωρολογία γίνεται με την ανακάλυψη του 
τηλέγραφου από τον Morse, το 1843. Από τότε αρχίζει η γρήγορη συ
γκέντρωση και ανταλλαγή των μετεωρολογικών παρατηρήσεων, η επε
ξεργασία τους και στη συνέχεια η έκδοση προγνώσεων.

Οι πρώτοι μετεωρολογικοί χάρτες άρχισαν να παρουσιάζονται δη
μόσια το 1850 στην Αμερική και το 1855 στη Γαλλία. Μετά από πενήντα 
χρόνια, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, η εφεύρεση της ασύρματης 
τηλεγραφίας από τον Marconi, έδωσε νέα ώθηση στη συλλογή και α
νταλλαγή μετεωρολογικών πληροφοριών και ειδικότερα στην πρόγνω
ση του καιρού.

Η μετεωρολογική παρατήρηση είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον ο
ποίο οικοδομούνται οι δύο μεγάλοι τομείς της Μετεωρολογίας που εί
ναι η πρόγνωση και η στατιστική μελέτη των διαφόρων παραμέτρων 
που ρυθμίζουν το κλίμα μιας περιοχής.

Ο καιρός δε γνωρίζει σύνορα κρατών, οικονομικά και κοινωνικό συ
στήματα και δεν κάνει εθνικές ή φυλετικές διακρίσεις. Το γεγονός αυτό 
και μόνον οδηγεί στη σκέψη ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη της Μ ετεω 
ρολογίας χωρίς τη διεθνή συνεργασία σε όλους τους τομείς και πολύ 
περισσότερο στον τομέα της ανταλλαγής των μετεωρολογικών παρα
τηρήσεων - πληροφοριών και των προγνώσεων.

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ
Η πρώτη διεθνής συνεργασία στον τομέα της Μετεωρολογίας άρ

χισε το 1873 στη Βιέννη όταν υπογρόφηκε το καταστατικό της Διε
θνούς Μετεωρολογικής Οργάνωσης.

Αργότερα όμως και συγκεκριμένα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
έγινε αντιληπτό ότι η παραπάνω Οργάνωση δεν κάλυπτε τις νέες ανά
γκες της διεθνούς συνεργασίας και έπρεπε να τεθ ε ί σε νέα βάση. Για 
το σκοπό αυτό συνήλθε στην Ουόσιγκτον, τον Οκτώβριο του 1947 συ
νέδριο Διευθυντών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (σαν εκπρόσωποι των 
κυβερνήσεών τους) κατά το οποίο υπογρόφηκε η σύμβαση ίδρυσης του 
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού IWMO) που η Ελλάδα ε 
πικύρωσε με νόμο το 1949. Η παραπάνω σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 
23 Μαρτίου 1950 και για το λόγο αυτό η ημέρα αυτή γιορτάζεται κάθε 
χρόνο σαν η Παγκόσμια Ημέρα της Μετεωρολογίας.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το 1839 αρχίζει στην Αθήνα η πραγματοποίηση συστηματικών με

τεωρολογικών παρατηρήσεων από τον τότε Διευθυντή του Αστεροσκο
πείου, Γ. Βούρη, ενώ παράλληλα οργανώνεται η Μετεωρολογία σαν ξ ε 
χωριστό Τμήμα μέσα στο Αστεροσκοπείο.

Το 1890 γίνεται από το νέο διευθυντή του Αστεροσκοπείου καθη
γητή Δ. Αιγινίτη η εγκατάσταση μικρού δικτύου μετεωρολογικών σταθ
μών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε σαράντα χρό
νια αργότερα (1931), υπαγόταν στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Αερο
πορίας, και κύρια αποστολή της ήταν "η μετεωρολογική υποστήριξη των 
φορέων της εθνικής άμυνας και της εθνικής οικονομίας της χώρας 
μας".

Στα πλαίσια των στόχων που αρχικά τέθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 
της ΕΜΥ, αναπτύχθηκε στην περίοδο 1931 - 1940 δίκτυο Μετεωρολο
γικών Σταθμών, οργανώθηκε και λειτούργησε το Τμήμα Προγνώσεων 
Καιρού και η Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ, ενώ στο χώρο της διε
θνούς συνεργασίας η ΕΜΥ έγινε μέλος της Διεθνούς Μετεωρολογικής 
Οργάνωσης (19351.

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η ΕΜΥ μέσα στο χώρο του Υπουρ
γείου Αεροπορίας και στη συνέχεια του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας 
σχεδίασε και υλοποίησε την αναδιοργάνωσή της, τον εκσυγχρονισμό 
του τεχνολογικού της εξοπλισμού και την ανάπτυξη συνεργασιών με 
διεθνείς Οργανισμούς με κύρια σημεία της εξελικτικής της πορείας τα 
ακόλουθα:

- Το 1949 η Ελλάδα κυρώνει τη σύμβαση του Παγκόσμιου Μ ετεω 
ρολογικού Οργανισμού.

- Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 ίδρυσε νέους Μετεωρολογικούς 
Σταθμούς Επιφάνειας και Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογικά 
Γραφεία στα αεροδρόμια της χώρας μας, αναδιοργάνωσε τον τομέα 
της πρόγνωσης με την ίδρυση Μετεωρολογικών Κέντρων και προέβει 
σταδιακά στον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού της συστήματος.

- Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 αναδιοργανώθηκαν οι λειτουρ
γικές δομές της Υπηρεσίας, εγκαταστάθηκαν συστήματα Η/Υ, σταθμοί 
μετεωρολογικών ραντάρ και νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ενώ έ 
γινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογι
κών Προγνώσεων και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλευση 
των Μετεωρολογικών Δορυφόρων.

- Στην πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980 η Ε.Μ.Υ. υλοποίησε 
ένα μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού της με κύρια σημεία α
ναφοράς την εγκατάσταση και επιχειρησιακή λειτουργία νέου τηλεπι
κοινωνιακού συστήματος, συστήματος δορυφορικής λήψης, επεξεργα
σίας, αρχειοθέτησης και διανομής ψηφιακών μετεωρολογικών δεδομέ
νων και την υλοποίηση της πρώτης φάσης της βάσης δεδομένων για 
τις ανάγκες της.

- Στην τελευταία πενταετία του αιώνα αυτού, η Ε.Μ.Υ. με βάση τις 
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του τ ε 
χνολογικού της εξοπλισμού σχεδιάζει και θα υλοποιήσει σταδιακά την 
αναδιοργάνωση των λειτουργικών δομών της Υπηρεσίας, τη συνεργασία 
με τους εθνικούς φορείς, την εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλι
σμού, ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της στα 
πλαίσια των διεθνών οργανισμών ECOMET, EC5N κλπ.
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Επιστημονικά Θέματα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εθνική Αμυνα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
•  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παγκόσμιο Τηλοτοκχνωνιακά 
Μβτβωρο λογικό Σύστημα

Πολίτικη Αεροπορία

------------------------ £.---------------
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΩ Ν  Α Π Ο  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Μ Ε Σ Α  I  
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  !

Κρατικοί Φορείς

Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΥ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε 
η ΕΜΥ να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις διαρκείς και αυξανόμενες 
ανάγκες για παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στους τομείς της 
εθνικής άμυνας, της εθνικής οικονομίας και των γενικότερων δραστη
ριοτήτων του κοινωνικού συνόλου.

Ο καιρός κάθε χρόνο δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους 
τους τομείς και προκαλεί ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων χωρίς να 
λείπουν και τα ανθρώπινα θύματα. Οι πλημμύρες, οι θύελλες, οι χιονο
πτώσεις, η θερμοκρασία, είναι καθοριστικοί παράγοντες που ρυθμίζουν 
όχι μόνο την ισορροπία της ζωής αλλά και της ίδιας της φύσης. Η ΕΜΥ 
με τις προγνώσεις που εκδίδει και με τα επεξεργασμένα κλιματολογικά 
στοιχεία, συμβάλλει αποτελεσματικό στους παρακάτω τομείς:

α. Γεωργία: Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για την προστασία 
των καλλιεργειών από επικίνδυνα φαινόμενα όπως ο παγετός, το χαλάζι 
η ξηρασία και οι πλημμύρες και πολλές φορές εκδίδει τοπικές προγνώ
σεις για τους γεωργούς.

β. Μ εταφ ορ ές: Παρέχει μετεωρολογική υποστήριξη για την α
σφαλή διακίνηση όχι μόνο των μέσων μεταφοράς και εμπορευμάτων 
αλλά και του επιβαίνοντος κοινού.

γ. Τουρισμός: Παρέχει κλιματολογικά στοιχεία μιας περιοχής ή ε 
νός τόπου δηλαδή μέσες τιμές από παρατηρήσεις πολλών ετών για 
καλύτερη διακίνηση και παραμονή των τουριστών.

δ. Δημόσια Εργα: Για την κατασκευή ενός μεγάλου έργου σε μια 
περιοχή (λιμάνι, φράγμα, αεροδρόμιο, νοσοκομείο! πρέπει να λαμβάνο- 
νται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 
για το σωοτό σχεδίασμά και την καλύτερη εκμετάλλευση του έργου.

ε. Αμυνα: Βασικός παράγοντας που έχει άμεση ανάγκη μετεωρο
λογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση. Μια καλή πρόγνωση μπορεί 
να έχει ευεργετικό αποτελέσματα στη σχεδίαση και πραγματοποίηση 
μιας στρατιωτικής επιχείρησης ή στην έκβαση μιας μάχης. Είναι γνωστό 
ότι η απόβαση στη Νορμανδία που έκρινε την τύχη του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου βασίστηκε στις επιτυχείς προβλέψεις των μετεωρολόγων.

στ. Υδάτινος πλούτος: Δίνονται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις και 
το ύψος της βροχής σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται υπόγεια και ε 
πιφανειακό ύδατα για την καλύτερη εκμετόλευση του υδάτινου δυνα
μικού της χώρας.

ζ. Κοινωφελείς οργανισμοί: Η ΕΜΥ σε κάθε ζήτηση προσφέρει 
τα κλιματολογικά στοιχεία και τις προγνώσεις του καιρού στη ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς για πρόληψη καταστρο
φών ή πλημμυρών σε διάφορες εγκαταστάσεις.

η. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Η ΕΜΥ συνεργάζεται στενό με το ΥΠΕΧΩΔΕ και ε 
κτός από τα προγνωστικό στοιχεία που προσφέρει για τον υπολογισμό 
της ρύπανσης, λαμβάνει μέρος και σε διάφορες συσκέψεις που έχουν 
σα στόχο την καταπολέμηση του νέφους.

0. Ιδιωτικός τομέας: Στον τομέα αυτόν η ΕΜΥ προσφέρει ανεκτί
μητες υπηρεσίες. Με τις καθημερινές προγνώσεις που ανακοινώνονται 
από τα μαζικό μέσα ενημέρωσης, αλλά και με τις έκτακτες ανακοινώ
σεις ενημερώνει το κοινό ώστε κάθε άνθρωπος να γνωρίζει εκ των 
προτέρων τον καιρό που θα συναντήσει ξεκινώντας για τη δουλειά του.

Η ΕΜΥ εξυπηρετεί πραγματικό κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι 
υπηρεσίες που προσφέρει είναι τεράστιες και έχουν σαν στόχο λιγό
τερο ανθρώπινα θύματα από τον παράγοντα καιρό αλλά και λιγότερες 
ζημιές όσον αφορά την οικονομική ζωή του τόπου. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Me το από 24-7-1995 Προεδρικό 

Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 163 Γ731-7-95 προήχθη στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α' και απο- 
στρατεύθηκε, ύστερα από αίτησή 
του, ο Υπαστυνόμος Α' Ν.Δ. 649/70 
Παναγιώτης Πάλλας.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αποστρατεύθηκαν με το βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β', οι Ανθυπα- 
στυνόμοι Ευθύμιος Λυραντωνόκης, 
Θεόδωρος Πόντος, Παναγιώτης 
Πλακουτσής και Περικλής Τολίκας.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αποστρατεύθηκαν ύστερα α
πό αίτησή τους με το  βαθμό του 
Ανθυπαστυνόμου, οι παρακάτω 
Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ.: Αναστάσιος 
Βερυκούκιας, Π έτρ ο ς  Ζιώγας, 
Κωνσταντίνος Καμπότας, Γεώρ
γιος Καρανόσιος, Ανδρέας Κό- 
ν τζ ια λη ς , Δ ημήτρ ιο ς  Κουκου- 
σούλας, Γεώ ργιος Κουτούκας, 
Κωνσταντίνος Μανιόπουλος, Χρή- 
σ το ς  Μ ερ ισ ιώ τη ς , Δ ημήτρ ιο ς  
Μουρατίδης, Απόστολος Μπρού- 
τσος, Ευστράτιος Νιολάκης, Ιωάν
νης Παπαδημητρίου, Κωνσταντί
νος Πλεξίδας, Αθανάσιος Σμαραϊ- 
δός, Βασίλειος Τριχιάς, Ιωάννης 
Φαλέκας, Θωμάς Φιλίππου και Α
πόστολος Χρήστης,

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Παπα-

βασιλείου που υπηρετεί στον Α
στυνομικό Σταθμό Πολυχνίτου 
Λέσβου Ιτηλ. 0252 - 41.222 και 
42.662), επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο

ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.ΔΑ.
* Ο Αστυφύλακας Χρήστος Δη- 

μητρέντσ ης που υπ ηρετεί στη 
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Ιτηλ. 
4903.927 και 031 -944.1821, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

* Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Κα- 
μελλίδης που υπηρετεί στο Αστυ
νομικό Τμήμα Π εντέλη ς  Ιτηλ. 
8040.429), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης ή τις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις Σερρών ή Δράμας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Αρχιφύλακας Γεώργιος Ζουρ-

νατζής. Γεννήθηκε το 1944 στον 
Καλαμίνα Δράμας. Απεβίωσε στις 
12-7-1995.

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

*Με την 6006/2/1133-β' από 3- 
8-95 Απόφαση του κ. Γενικού Γραμ
ματέα Δημ. Τάξης απονεμήθηκε 
ευαρέσκεια στον Ανθυπαστυνόμο 
Ανοιξιάδη Δημήτριο του Τμήματος 
Ασφαλείας Σερρών "γιατί ευρι
σκόμενος σε κανονική άδεια, ερ 
γάστηκε με ζήλο, μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα, επ έδειξε 
εξαιρετική δραστηριότητα και με 
άμεσο κίνδυνο της ζωής του, κα
τόρ θω σ ε να σύλλαβει με τη 
βοήθεια και άλλων συναδέλφων 
του ένοπλο δράστη ληστείας που 
έλαβε χώρα σε βάρος υποκατα
στήματος της Εθνικής Τράπεζας

Σερρών, ο οποίος αφού πυροβό
λησε με κοντόκανη καραμπίνα μία 
φορά μέσα στην Τράπεζα στην ο
ποία ευρίσκετο και αυτός ως πε
λάτης και μια φορά έξω  απ' αυτήν, 
όταν αποχώρησε, αφαίρεσε μεγά
λο χρηματικό ποσόν το οποίο κα
τασχέθηκε και αποδόθηκε στην 
Τράπεζα. Ο Ανθυπαστυνόμος ακο
λούθησε με τα πόδια το ληστή ο ο
ποίος αφού πυροβόλησε μια φορά 
για εκφοβισμό, ανέβηκε σε ταρά
τσα παρακείμενης οικοδομής με- 
ταπηδώντας σε άλλη όπου και συ- 
νελήφθη. Με την πράξη αυτή προ- 
σ έφ ερε σπουδαία υπηρεσία στη 
Δημόσια ασφάλεια και προκάλεσε 
τα ευμενή σχόλια του κοινού και 
των μέσων μαζικής επικοινωνίαςυ- 
πέρ της Υπηρεσίας του και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας γενικώτερα".

*Με την 6006/2/1133-α από 5-8- 
95 Απόφαση του κ. Γενικού Γραμ
ματέα Δημ. Τάξηςαπονεμήθηκε έ 
παινος και χορηγήθηκε υλική α
μοιβή ύψ ους 10.000 δραχμών 
στους: 1) Αρχιφύλακα Ράπτη Από
στολο, 2) Ασ τυφύλακα Αγόθο 
Δημήτριο και 31 Αστυφύλακα Κακα
βούλη Βασίλειο "γιατί κατά την ε 
κτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρε
σίας, αφού απέδειξαν εξαιρετική 
δραστηριότητα, προθυμία και ζήλο 
για την εκπλήρωση του καθήκο
ντος τους, πέτυχαν να εντοπίσουν 
και στη συνέχεια να συλλάβουν, 
στη συμβολή των οδών Αχαρνών 
και Προμηθέως, πλησίον της Αγρο
τικής Τράπεζας, ένα ύποπτα κι
νούμενο άτομο, το  οποίο όπως 
διαπιστώθηκε στη συνέχεια, θα ε 
πιχειρούσε να ληστέψει αυτή και 
στην κατοχή του οποίου ανευρέθη 
και κατασχέθηκε μια κοντόκανη 
καραμπίνα, χειρουργικά γάντια, 
φυσίγγια και άλλα πρόσφορα για 
ληστεία είδη".

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Με την 6023/2/236α από 29-5- 
1995 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υ
γειονομικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, με το παραπάνω θέμα, διευ
κρινίζονται τα εξής:

"Με την 88/95 Ερ. 90/94/13-2- 
1995 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κρότους, που έγι
νε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Υ
γείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων, καθορίστηκαν τα εξής

για την υγειονομική περίθαλψη 
των θυμάτων της τρομοκρατίας: 

ΙΙΓια τα θύματα της τρομοκρα
τίας που έχουν καταστεί πλήρως 
ανίκανα Ισε ποσοστό 67% και άνωΙ 
εξαιτίας ή εξαφορμής τρομοκρα
τικής πράξης, που έγινε σε βάρος 
τους λόγω της ιδιότητάς τους ή 
της προηγούμενης ιδιότητάς τους 
ή λόγω της κατά την διάρκεια της 
ιδ ιότητάς τους αυτής άσκησης 
των καθηκόντων τους, το δημόσιο 
καταβάλλει πλήρως τις  δαπάνες 
φαρμακευτικής και υγειονομικής 
π ερ ίθαλψ ης, χω ρίς να υπο- 
χρεούνται αυτά να καταβάλουν τα 
εκόστοτε προβλεπόμενα από τις 
οικείες διατάξεις ποσοστά συμμε
τοχής.

21 Σε περίπτωση που θύμα τρο
μοκρατίας νοσηλευθεί νομίμως σε 
νοσοκομείο ή κλινική συμβεβλημέ
νη με το Δημόσιο και η ανάγκη της 
νοσηλείας του είναι συνέπεια της 
εναντίον του τρομοκρατικής επι- 
Θέσεως, τό τε  το Δημόσιο είναι υ
ποχρεωμένο να καταβάλλει πλήρη 
τη δαπάνη νοσηλείας του και όχι 
μόνο τη δαπάνη που αναγνωρίζει 
αυτό στους ασφαλισμένους του. 
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση 
που το  ως άνω θύμα τρομοκρα
τικής επίθεσης εξαναγκασθεί, λό
γω της εκτάκτου ανάγκης και του 
επείγοντος περιστατικού, να κα- 
ταφύγει σε γιατρό ή κλινική ΜΗ 
συμβεβλημένους με το Δημόσιο.

3) Στα θύματα τρομοκρατίας το 
Δημόσιο καταβάλλει και τις δαπά
νες υγειονομικής περίθαλψης, οι 
οποίες δεν αναγνωρίζονται σε βά
ρος του, υπό την προϋπόθεση βέ
βαια ότι οι δαπάνες α υτές  Ιπ.χ. 
γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας, ια
τρικά όργανα κ.λ.π.) προέκυψαν ως 
αναγκαία συνέπεια της σε βάρος 
τους τρομοκρατικής επίθεσης.

4) Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για 
την έγκριση των δαπανών που δεν 
υπόκεινται σε συμμετοχή, θα πρέ
πει ο ασφαλιζόμενος όταν προ
σέρχεται για έγκριση στους ελ ε 
γκτές γιατρούς να έχει μαζί του τη 
γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειο
νομικής Επιτροπής του Στρατού, α
πό την οποία θα προκύπτει το πο
σοστό ανικανότητας και η υπα
γωγή του  σ τις  δ ια τά ξε ις  του  
Ν.1897/90 ΙΦ.Ε.Κ. 120 τΑ ).

Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής 
γ ιατρός θα αναγράψει στην ε 
ντολή περίθαλψης την ένδ ειξη  
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, θα υπογράφει 
και θα σφραγίζει την ένδειξη.
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Μόνιμες Στήλες

ΞΕΝΩΝΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

0  Ξενώνας της ΙΡΑ Αθηνών απο
τ ε λ ε ί  πλέον γεγο νό ς  και πολύ 
σύντομα πρόκειται να γίνουν τα ε 
γκαίνιά του ώστε να αρχίσει να ε 
ξυπηρετεί τα μέλη μας.

Πρωταρχικό μέλλημα των μελών 
που θα φιλοξενούνται θα πρέπει 
να είναι ο σεβασμός, η φροντίδα 
και η προστασία του Ξενώνα.

Ο Ξενώνας των Αθηνών θα απο- 
τελέσει την έναρξη μιας πειραμα
τικής δοκιμασίας για να δούμε κα
τά πόσον μπορεί να ευδοκιμήσει 
αυτός ο θεσμός στην πατρίδα 
μας. Εάν το  πείραμα σ τεφθεί με ε 
πιτυχία θα μπορέσουμε να προ
γραμματίσουμε τη δημιουργία πε
ρισσοτέρων Ξενώνων.

Ο Ξενώνας των Αθηνών καθώς 
και όλοι οι μεταγενέσ τερο ι που 
ευχόμαστε να δημιουργηθούν θα 
διέπονται από τον Κανονισμό Λει
τουργίας ο οποίος εγκρίθηκε πέρι- 
συ από το 10ο Πανελλήνιο Συνέ
δριο που έγινε στην Καστοριά. Οι 
φ ιλ ο ξεν ο ύ μ ενο ι θα πρέπει να 
τηρήσουν πιστό και ευσυνείδητα 
τον Κανονισμό Λειτουργίας ώστε 
να μπορέσουμε δίκαια να πούμε

πως η προσπάθεια ήταν επιτυχής 
και να προχωρήσουμε στη δη
μιουργία και άλλων Ξενώνων στις 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος.

Οπως φυσικό αντιλαμβάνονται ό
λα τα μέλη της ΙΡΑ, ο θεσμός πρέ
πει να επιτύχει γιατί ουσιαστικό α
ποτελεί μια πολύ μεγάλη εξυπηρέ
τηση για αυτό τα ίδια.

Στις κρατήσεις δωματίων θα α
κολουθείται υποχρεωτικό σειρά 
προτεραιότητας και η διαμονή θα 
βασίζεται αποκλειστικό στην αυ
τοεξυπηρέτηση όπως συμβαίνει 
και σε όλους τους Ξενώνες της 
ΙΡΑ.

Η είσοδος στον Ξενώνα επιτρέ
πεται μόνο στα μέλη της ΙΡΑ και τις 
οικογένειές τους. Ο φιλοξενούμε
νος, θεωρώντας τον Ξενώνα σαν 
το σπίτι του, θα πρέπει να χρησι
μοποιήσει κάθε σκεύος με σεβα
σμό και επιμέλεια ώστε τα αναλώ
σιμα είδη να υφίστανται όσο το 
δυνατόν μικρότερη φθορά.

Μ ε απόφαση του Δ.Σ. του Εθνι
κού Τμήματος, διαχειριστής του 
Ξενώνα Αθηνών ορίσθηκε ο κ. Μι
χαήλ Παπαδάκης.

Ο διαχειριστής του Ξενώνα είναι 
ένας καλοπροαίρετος συνάδελ
φος, ο οποίος δέχθηκε αμέσως με 
μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς κα
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

To GUNLOK είναι μια εύχρηστη συσκευή που ελέγχεται 
από ενσωματωμένο υπολογιστή και ασφαλίζει την 
σκανδάλη του όπλου.
To GUNLOK τοποθετείται εύκολα, είναι μικρού βάρους 
και προσαρμόζεται στα περισσότερα όπλα.

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΕΑΓΟΓΕΙΙ

Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ & ΣΙΑ ο .ε .

ΣΤΑΔΙΟΥ 57,105 51 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 32.49.344-32.44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR

μία αμοιβή να εξυπηρετεί τους συ
ναδέλφους - φίλους και τις οικο- 
γένειές τους με αξιοπρέπεια. Κα
τά συνέπεια, θα πρέπει και οι φιλο
ξενούμενοι να να προσπαθούν να 
μην επιβαρύνουν το έργο που εθ ε 
λοντικό δέχτηκε να αναλόβει.

Η εφαρμογή των συμβουλών, ο
δηγιών, πληροφοριών και συστά
σεων, οι οποίες αναφέρονται στην 
επιστολή του διαχειριστού και τις 
οποίες υποχρεωτικό θα πρέπει να 
διαβάσει ο φιλοξενούμενος, προ- 
κειμένου να εξυπηρετηθεί για τις 
παρεχόμενες διευκολύνσεις, κα
θώς και ένας καλός λόγος στο βι
βλίο του Ξενώνα που θα ανοιχτεί, 
θα δώσουν στο διαχειριστή το  
κουράγιο και τη δύναμη να συνεχί
σει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στους συναδέλφους και τις οι
κογένειες τους.

Η τιμή της διανυκτέρευσης κατ' 
άτομο ορίσθηκε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι
κού Τμήματος στο ποσόν τω ν 
2.000 δραχμών Ισε δίκλινο ή τ ε 
τράκλινο δωμότιοΙ. Θεωρείται δε 
αρκετό χαμηλή και θα καλύπτει α
ποκλειστικό τα έξοδα πλυντηρίου 
λευκών ειδών, ηλεκτρικού ρεύμα
τος, νερού, θερμόνσεως, εξόδων 
καθαριότητας, κοινοχρήστων και

συντήρησης των περιουσιακών 
στοιχείων και λοιπών αναλώσιμων 
ειδών.

Η διαμονή στον Ξενώνα, σύμφω
να με τον Κανονισμό, δεν είναι δυ
νατόν να παραταθεί πέραν των 15 
ημερών, για να υπάρχει η δυνατό
τητα εξυπηρέτησης περισσοτέ
ρων συναδέλφων.

Για το άμεσο μέλλον προγραμμα
τίζετα ι η εγκατάσταση σε κάθε 
δωμάτιο, τηλεορόσεως και κλιμα
τισμού για τους θερινούς μήνες.

Η καλή λειτουργία του Ξενώνα 
θα παρακολουθείται από Επιτροπή 
και θα επιδιώκεται η όσο το δυνα
τόν ανετότερη διαμονή των φιλο- 
ξενουμένων. Θα τηρούνται τα απα
ραίτητα βιβλία και θα καταβληθεί 
προσπάθεια υποδειγματικής λει
τουργίας, γεγονός στο οποίο ο
πωσδήποτε θα συμβόλουν τα μέ
γιστα και οι φιλοξενούμενοι.

Ευχόμαστε το νέο απόκτημα της 
ΙΡΑ να πετύχει στην αποστολή του 
και θα πρέπει τα μέλη της να αι
σθάνονται περήφανα για το  νέο 
τους απόκτημα.

Επιμέλεια:
Α ν θ /μ ο ς  Κων. Καραγιάννης

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας*Αεροπορίας*Στρατού*Ναυτικού
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚ Α ΕΙΔΗ

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

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν ΙΚ ΕΣ ΠΑ ΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  

ΓΙΝ Ο ΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  

ΟΛΕΣ 01 Π ΙΣΤΩ ΤΙΚ ΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,106 72 ΑΘΗΝΑ
ιη λ . 3612  651 C___ '
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105,115 26 ΑΘΗΝΑ (έναντι σχολής Αστυνομίας)
ιη λ . 6 49 3  0 47  Fax 6493  046
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Σεπτέμβρης, ο τρυγητή

Π ώ ς  φ τ ι ά χ ν ε τ α ι  
τ ο  κ α λ ό  κ ρ α σ ί

Οσοι ασχολούνται με την οινοποίηση, 
ε ίτ ε  ερασιτεχνικά, ε ίτ ε  επαγγελματικά, 

έχουν σαν σκοπό την κατασκευή 
ενός πρώτης ποιότητας κρασιού.

Ενός κρασιού με ωραία απαλά συστατικά, 
με ωραίο χρώμα και άρωμα, 

ενός κρασιού που να ευχαριστεί τη γεύση, 
να σε γεμ ίζει, να το  πίνεις και όχι να σε πίνει, 

να σου φ έρνει το  κέφ ι χωρίς να βαράει στο κεφάλι. 
Ενα κρασί Νέκταρ, πραγματικό κρασί θεών.

Δεν είναι δύσκολο, ούτε όμως και τόσο εύκολο, όπως θα μπορούσε 
ο καθένας να το φαντασθεί. Δεν αρκεί η αγορά ενός βαρελιού. Το βα
ρέλι είναι ένας κρίκος από την αλυσίδα των εργασιών. Είναι ο φύλακας 
άγγελος του κρασιού, είναι το μέρος όπου καταλήγουν οι κόποι ενός 
ολόκληρου χρόνου, εκεί όπου τοποθετείται αυτός ο ανεκτίμητος θη
σαυρός μας.

Η καλή οινοποίηση ξεκινά από το αμπέλι. Πρέπει να είναι περιποιη- 
μένο, με σωστή λίπανση, σωστό κλάδεμα, σωστό ραντίσματα για να 
μας δώσει γερό σταφύλια με καλή απόδοση και σε ποσότητα και σε 
βαθμό.

Το σταφύλι πρέπει να τρυγιέται στην κατάλληλη στιγμή, ούτε πολύ 
όγουρο, ούτε πολύ ώριμο. Οταν τραβώντας την ρώγα από το τσαμπί 
φεύγει εύκολα, αφήνοντας επάνω στο κοτσάνι ένα μικρό βουρτσάκι, 
τότε το σταφύλι είναι έτοιμο για τρύγο.

Μια δειγματοληψία στο αμπέλι σας, απ' όλα τα σημεία του, από διά
φορα κλήματα και από διάφορα τσαμπιά, με ρώγες ώριμες, όγουρες 
και υπερώριμες που θα στίψετε, θα σας δώσει ένα μούστο που θα 
γραδάρετε με το μουστόμετρο, δίνοντας σας κατά προσέγγιση το βαθ
μό που έχει το αμπέλι σας. Οταν πιόσετε τον επιθυμητό βαθμό προ- 
χωρότε στον τρύγο.

Ο τρύγος πρέπει να γίνεται τις πολύ πρωινές ώρες, με τη δροσιά. 
Το ίδιο, με δροσιά, πρέπει να γίνεται και το πάτημα των σταφυλιών. 
Πριν όμως φθόσουμε στο πάτημα των σταφυλιών θα πρέπει να ετοι
μάσουμε όλα τα εργαλεία για την οινοποίηση. Τόσο τα δοχεία για την 
συγκομιδή των σταφυλιών (τα πλαστικά τελάρα είναι προτιμότερα] όσα 
και για την τοποθέτηση του μούστου, (βαρέλια, δεξαμενές, πατητήρια].

Τα βαρέλια πρέπει να καθαρίζονται καλά και να απολυμαίνονται με 
τις επιτρεπόμενες χημικές ουσίες και όχι με οποιοδήποτε απορρυπα
ντικό. Αν το κρασί του συγκεκριμένου βαρελιού ήταν καλό, χρησιμο
ποιήστε απλό ένα απολυμαντικό. Αν για κάποια αιτία είχε τσιμπήσει λι
γάκι τότε, θα χρησιμοποιήσετε καυστική ποτόσσα σε αναλογία ένα κιλό 
σε 20 κιλό ζεστό νερό. Βάζετε πρώτα το νερό στο βαρέλι και ακολου
θεί η προσθήκη της ποτάσσας. Τινάζετε με προσοχή για να διαλυθεί 
καλό και κυλάτε προς όλες τις πλευρές, αργό, επί τρεις ώρες, εηιμέ- 
νοντας περισσότερο στον πάτο και το επάνω μέρος, εκεί που είναι η 
τάπα. Αδειάζετε στη συνέχεια, ξεπλένετε και προχωρότε στην απο
στείρωση που αναφέρεται πιο πάνω.

Αστυνομική Επιθεώρηση

«

Στην περίπτωση των τσιμεντένιων δεξαμενών και πατητηριών, θα 
πρέπει να γίνεται σωστή μόνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
τρυγικόν οξύ. Διαλύετε ένα κιλό τρυγικό σε πέντε κιλό νερό. Με το 
διάλυμα αυτό καλύπτετε επιφάνεια ίση με 16 (περίπου] τετραγωνικό μέ
τρα. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας απαιτούνται 60 γραμμάρια 
Τρυγικού οξέος. Για την επάλειψη θα χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι της 
θάλασσας ή ψεκαστήρα με ψιλό μπέκ, ούτως να πάει παντού, επανα
λαμβάνοντας την επάλειψη μέχρι να τελειώσει το διάλυμα.

ΟΔΗΓΟΓ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Για να έχετε πάντοτε καλό και εκλεκτό κρασιά πρέπει:
* Φροντίζετε να έχετε  την αποθήκη των κρασιών καθαρή, να την 

αερίζετε τακτικά, να την σκουπζετε, να την ασβεστώνετε τακτικά, βά
ζοντας στον ασβέστη λίγο θείίκό χαλκό (γαλαζόπετρα) λυωμένο για συ
ντήρηση. Για τα κρασιά να διαλέγετε την πιο δροσερή αποθήκη και να 
μην την κτυπά ο ήλιος.

* Στην αποθήκη των κρασιών να μη βάζετε το ξύδι σας ούτε πράγ
ματα που έχουν βαριά μυρωδιά, όπως: κρεμμύδια, σκόρδα κλπ. να μην 
βρίσκεται κοντά σε στάβλους και οχετούς, γιατί το κρασί έχει την ιδιό
τητα να απορροφά κάθε μυρωδιά. Επίσης να μη βάζετε στην ίδια α
ποθήκη και ξυδοβάρελα.

* Να τρυγάτε πάντα ελαφρώς αγουρωπά τα σταφύλια, γιατί τα φυ
σικά ξυνά αφ'ενός συντηρούν το κρασί, και αφετέρου γίνεται το κρασί 
γευστικότερο. Αν τυχόν είναι τα σταφύλια παραγινομένα, να βάζετε τις 
τσαμπίδες και τα ξυνωπό σταφύλια μαζί με τα ώριμα σταφύλια και το 
κρασί θα κρατήσει τα ξυνά που χρειάζεται ανολόγως του βαθμού που 
έχει. Τα επιπλέον ξυνά θα τα ρ ζε ι στη λάσπη του κρασιού ως αδιάλυτα 
στο παραγόμενο οινόπνευμα.

* Να καθαρίζετε κατά τον τρυγητό τα χαλασμένα αρρωστημένα 
σταφύλια από τα καλά.

* Τα οινολογικά πρέπει να προστίθενται στον μούστο αμέσως μετά 
το πάτημα και πριν ξεκινήσει η ζύμωση. Φροντίστε λοιπόν να τα έχετε 
προμηθευτεί πριν ακόμα πατήσετε.

* Να μη μεταχειρζεσθε σιδερένια ή και χάλκινα δοχεία με κανένα 
τρόπο έστω και προσωρινό, γιατί τα οξέα του μούστου θα διαλύσουν 
λίγο σίδηρο, και το κρασί σας ενώ θα είναι καθαρό, όταν το βγάζετε 
από το βαρέλι και μένει, θα μαυρίσει.

Σεπ τέμβριος 1 9 9 5- 5 9 6  -



Σεπτέμβρης, ο τρυγητής

* Τα βαρέλια όταν βάζετε το μούστο, να τα σκεπάζετε με ένα του
λουπάνι για να μην πέφτουν ζωύφια στον ζυμωμένο μούστο.

* Ρετσίνι μην προσθέτετε περισσότερο από 100 έως 200 γραμμάρια 
κατά 100 κιλά. Θα το προσθέσετε δε κατά τις πρώτες ημέρες της ζυ- 
μώσεως. ΛΛε το ποσόν αυτό του ρετσινιού το κρασί σας θα διατηρεί 
την καλή γεύση του όλες τις εποχές, και κατά την μεταφορά και τη 
μετάγγιση.

* Κατά το  διάστημα της ζύμωσης τραβάτε μερικούς κουβάδες 
μούστου ζυμωμένου, με ένα λαστιχένιο σωλήνα από το μέσον και κάτω 
του βαρελιού και το ρίχνετε από το επάνω μέρος. Αυτό υποβοηθεί τη 
μαγιά ν'αυξηθεί και να ζυμώσει γρηγορότερα το μούστο.

* Οταν σας μένει ένα βαρέλι μισοάδειο ή το καταναλώνετε σιγά-σιγά 
επί μήνες, βάζετε δύο έως τρία κιλά, ανάλογα με το μέγεθος του βα
ρελιού, λάδι παραφίνης (παραφινέλαιο) για να σκεπάζει την επιφάνεια 
του κρασιού και να μην πάθει τίποτε. Το παραφινέλαιο θα το βρείτε 
στα φαρμακεία, ή το προμηθεύεστε από μας.

* Επίσης όταν ο μούστος σας είναι αδύνατος, το κρασί σας θα γίνει 
ελαφρό (9 ή 10 ή 11 βαθμώνΙ. Για να σας διατηρηθεί λοιπόν μέχρι τ έ 
λους, να προσθέσετε σε κάθε σας βαρέλι την αναλογία του παραφι- 
νέλαιου που αναφέρουμε ανωτέρω. Θα σκεπασθεί η επιφάνειά του και 
το κρασί θα διατηρηθεί, δεν θα σας ξυνίσει, δεν θα κάνει άσπρη πέτσα 
στην επιφάνειά του. Θα βάλετε βεβαίως και τα ανάλογα αποστειρωτικά.

* Οταν έχει μεγάλη ζέστη κατά τον τρυγητό να μην πατάτε τα 
σταφύλια σας ζεστά, αλλά να τα αφήνετε όλη τη νύχτα να δροσίσουν 
και τα πατάτε τις πρωινές ώρες.

* Στα θερμά μέρη και εκεί όπου ο τρύγος γίνεται τον Αύγουστο ή 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, και η θερμοκρασία της α
τμόσφαιρας είναι υψηλή, ήτοι 30 βαθμούς και άνω, πρέπει να βρέχονται 
τα βαρέλια και το  πάτωμα της Οιναποθήκης με κρύα νερά, ν'αγοίγονται 
τα βορινά παράθυρα και να γίνονται αερίσματα του μούστου, τραβώ
ντας μούστο με ένα λαστιχιένο ή πλαστικό σωλήνα από το βαρέλι και 
ξαναρίχνοντάς τον από το επάνω μέρος του ίδιου βαρελιού. Με τον 
τρόπο αυτό εκδιώκεται μέρος της θερμοκρασίας από το ζυμούμενο 
μούστο.

Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να γίνονται όταν αντιληφθείτε ότι η 
θερμοκρασία στο μούστο που βράζει είναι υψηλή και αυτό γιατί όταν 
η θερμοκρασία μέσα στο μούστο που βράζει φθάσει τους 40 βαθμούς,

σκοτώνεται η μαγιά, και το κρασί παραμένει αζύμωτο, γλυκό και ίσως 
να δημιουργηθεί μία ασθένεια που κάνει το κρασί γλυκόξυνο, με σύν
νεφα, και δεν γίνεται ούτε κρασί, ούτε ξύδι. Επίσης στις μεγάλες δε
ξαμενές αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία και πρέπει ο μούστος που 
βράζει να ψύχεται.

* Φροντίζετε να γεμίζετε τα βαρέλια σας καλά.
* Ποτέ να μη βάζετε σε παλιά λάσπη μούστο ή κρασί, γιατί υπάρχει 

κίνδυνος να χαλάσει.
* Οταν ζυμωθούν και καθαρίσουν τα κρασιά να τα βγάζετε από τη 

λάσπη τους και να τα μεταφέρετε σε καθαρά βαρέλια. Αυτή τη μετάγ
γιση να την κάνετε μια μέρα που ο καιρός είναι ψυχρός (βόρειος).

* Μετά τη μετάγγιση η τέλεια ζύμωση, να προσθέσετε τα ανάλογα 
αποστειρωτικά - συντηρητικά.

ΤΟ ΤΡΥΓΗΑΑΑ ΤΩ Ν ΣΤΑΦ ΥΛΙΩ Ν

Ποτέ να μην τρυγάτε τα σταφύλια υπερώριμα. Οταν ξεκολλά η ρώγα 
του σταφυλιού από το κοτσάνι να τα τρυγάτε. Πάντοτε να κόβετε λίγο 
αγουρωπά τα σταφύλια.

Για να βρείτε το βαθμό που έχει το αμπέλι σας, όταν ωριμάσουν τα 
σταφύλια θα μαζέψετε ρώγες από διάφορα κλήματα, από τα διάφορα 
μέρη του τσαμπιού και από όλα τα μέρη του αμπελιού σας, έως μισό 
ή ένα κιλό, θα τα πιέσετε, θα πάρετε το μούστο και θα γραδάρετε. Αν 
δείτε ότι είναι ελαφρύς ο μούστος και τον θέλετε δυνατότερο, θα βά
λετε στον ήλιο σταφύλια και αυτά θα δυναμώσουν και θα αυξήσουν το 
βαθμό του μούστου.

Μπορείτε όμως να αυξήσετε το βαθμό των σταφυλιών σας επάνω 
στο κλήμα ως εξής: αφού μαζέψετε ρώγες από το αμπέλι και δείτε 
ότι δεν έχει το βαθμό που θέλετε και ο καιρός δεν είναι βροχερός, 
παίρνετε ένα μυτοτσίμπιδο των τσαγκαράδων (στρογγυλό) και πατάτε 
με αυτό το κοτσάνι του σταφυλιού. Τότε παύει πλέον το σταφύλι να 
τραβά νερό από το κλήμα και ο ήλιος θα εξατμίσει μέρος του νερού 
που περιέχεται στο σταφύλι. Κάθε μέρα η κάθε δύο μέρες μαζεύετε 
ρώγες και γραδάρετε όπως γράφουμε και θα επιτύχετε το βαθμό που 
θέλετε. Αν ο καιρός είναι ζεστός αυξάνει ο βαθμός κάθε μέρα, ένα 
βαθμό.

Με αυτόν τον τρόπο και η ζάχαρη και τα φυσικά ξυνά και όλα τα 
άλλα συστατικά του σταφυλιού αυξάνουν, και θα έχετε  φυσικά αγνά 
κρασιά. Στα μέρη που στερούνται τα κρασιά φυσικά ξυνά, να βάζετε 
στο μούστο σας 75 γραμμάρια στα 100 κιλά Τρυγικό Οξύ πριν από κάθε 
ζύμωση. Αν ο μούστος σας έχει περισσότερα ξυνά απ'όσα χρειάζεται 
το κρασί, το ίδιο το κρασί θα τα ρίξει στη λάσπη του ως αδιάλυτα στο 
παραγόμενο οινόπνευμα, και θα κρατήσει όσα έχει ανάγκη, έστω και αν 
είναι υπερδιπλάσια του κανονικού.

Επίσης μπορείτε ν'αναμείξετε ένα μούστο δυνατό με ένα αδύνατο, 
είτε κρασί ζυμωμένο αδύνατο με ένα που έχει μεγαλύτερο βαθμό. Αν 
έχετε  ένα μούστο πολύ δυνατό, ήτοι 15 και 16 βαθμούς μπωμέ και τον 
θέλετε για την κατανάλωση του σπιτιού σας ως κρασί επιτραπέζιο, α- 
ραιώσατέ το προσθέτοντας 10 τοις εκατό νερό, για να μη μείνει γλυκό 
το κρασί σας.

Στα αδύνατα κρασιά, εκείνα που έχουν 9 ή 10 ή 11 και 12 βαθμούς, 
θα τα διατηρήσετε μέχρι τελείας καταναλώσεως, όταν γεμίζετε τακτι
κά τα βαρέλια σας όπως γίνεται σε όλα τα Κράτη του κόσμου και προ
σθέσετε μόλις ξεβράσει περίπου στο βαρέλι που ξοδεύεται πρώτο, 
δύο κιλά παραφινέλαιο. Θάχετε ελαφρά κρασιά και θα αυξηθεί η κατα
νάλωση του κρασιού και η ζήτηση του σταφυλιού για όφελος σας. □

Γράφει ο Οινολόγος Μιχάλης Μαραγκός
(Περιοδικό "Αγροτικός Συνεργατισμός")
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ΒΡΟΓΧΙΚΟ Α Σ Θ Μ Α

Βλασίου Γ. Γκιδκα
Αρχίατρου -  Ειδικού Πνευμονολόγου

Το άσθμα είνα ι μία χρονία φ λεγμ ο νώ δ η ς νόσος τω ν α ε-  
ρ ο ψ ό ρ ω ν οδώ ν που χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι από ε ξ ά ρ σ ε ις  και υ 
φ έ σ ε ις  με κ ύ ρ ιες  εκ δ η λ ώ σ εις  το βήχα, τη  δύσπνοια και 

το συριγμό τη ς  αναπνοής ("βράσιμο" στο στήθος).

Ανάλογα με την ηλικία στην οποία εκδηλώνεται διακρίνεται αδρώς 
στο παιδικό άσθμα, το οποίο συνήθως είναι εξω γενές ή αλλεργικό και 
στο άσθμα του ενηλίκου ή ενδογενές το οποίο συνήθως δεν είναι αλ
λεργικό.

Ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα των συμπτωμάτων σήμε
ρα διεθνώς διακρίνεται σε ήπιο, μέτριο και σοβαρό, γεγονός που προσ
διορίζει καθαρό το είδος της θεραπευτικής αγωγής που πρέπει να α
κολουθήσει ο ασθενής σε κάθε στάδιο. Γενικό είναι μία νόσος επίπονη, 
μακροχρόνια, κουραστική για τον ασθενή, με απρόβλεπτη πολλές φο
ρές συμπεριφορά, που η σωστή αντιμετώπισή της προϋποθέτει πλήρη 
γνώση του αντικειμένου από τον ειδικό Πνευμονολόγο και απόλυτη συ
νεργασία μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

Ο ασθενής πρέπει να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα συστηματικής πε
ριοδικής παρακολούθησης, ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια το εί
δος της θεραπευτικής αγωγής με βάση κλινικό και εργαστηριακό 
κριτήρια, σε καμία περίπτωση βεβαίως η νόσος δεν μπορεί να αντιμε- 
τωπισθεί σήμερα σωστό από μη ειδικούς Πνευμονολόγους λόγω της 
πολυπλοκότητας και της συνεχούς εξέλιξης σε διαγνωστικό μέσα και 
συνδυασμούς φαρμάκων. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι έχει ήδη αυ
ξηθεί η θνησιμότητα διεθνώς από τη νόσο παρά την εξέλιξη που έχει 
παρατηρηθεί, πιθανότατα λόγω κατάχρησης φαρμάκων ή χειρισμού της 
νόσου υπό αναρμοδίων.

Η νόσος πολλές φορές εκδηλώνεται με επίμονο βήχα ή προηγούνται 
φαινόμενα ρινίτιδος και επιπεφυκίτιδος για μήνες έως χρόνια.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατεστημένης νόσου ο ασθενής θα πρέ
πει υποχρεωτικό να υποβάλλεται σε συγκεκριμένο εργαστηριακό έλεγ
χο, ώστε να λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή βάσει αποτελεσμάτων και 
όχι αυθεραίτως.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει κατά κανόνα την πλήρη σπιρομέτρηση προ 
και μετά βροχοδιαστολή (μέτρηση αναπνοής), τις δοκιμασίες πρόκλησης 
με ισταμίνη, την μέτρηση της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίματος (α
νάλυση αεριών αίματος) και τα δερματικό (αλλεργικό) τεστ, τα τεστ αυ
τό θεωρούνται πολύ σημαντικό, διότι με αυτό διευκρινίζεται κατά κα
νόνα αν το άσθμα είναι αλλεργικό ή όχι. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο 
στην όλη πορεία, διότι εφ 'ενός το αλλεργικό ή εξω γενές άσθμα έχει 
καλύτερη πρόγνωση και ανταποκρίνεται καλύτερα στην αγωγή, εφ 'ε- 
ταίρου δε βελτιώνεται σημαντικό από την αποφυγή του ειδικού αλλερ- 
γιογόνου που το προκαλεί, ενώ η θεραπεία είναι διαφορετική από ότι 
στο μη αλλεργικό.

...απαντουν
Πρόγραμμα αντιμετώπισης άσθματος

Οι στόχοι για την επιτυχή αντιμετώπιση του άσθματος είναι:
1. Η επίτευξη και διατήρηση ελέγχου των συμπτωμάτων.
2. Η πρόληψη των κρίσεων.
3. Η διατήρηση της πνευμονικής λειτουργίας σε επίπεδα όσο το δυ

νατόν πιο κοντό στα φυσιολογικά όρια.
4. Η διατήρηση των φυσιολογικών δραστηριοτήτων του ατόμου, ηε- 

ριλαμβανομένης και της σωματικής άσκησης.
5. Η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα του άσθμα

τος.
6. Η πρόληψη της προδευτικής μη αναστρέψιμης βρογχικής από

φραξης.
7. Η πρόληψη της θνησιμότητας του άσθματος.
Η αντιμετώπιση του άσθματος περιλαμβάνει έξι 161 αλληλοσχετιζό- 

μενα μέρη.
1. Εκπαίδευση των ασθενών ώστε να αναπτύξουν ενεργό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του άσθματος.
2. Διάγνωση και παρακολούθηση της βαρύτητας του άσθματος με 

αντικειμενικές μετρήσεις της πνευμονικής λειτουγίας.
3. Αποφυγή ή έλεγχος των εκλυτικών παραγόντων.
4. Καθιέρωση φαρμακευτικού σχεδίου για χρόνια αντιμετώπιση.
5. Καθιέρωση σχεδίων για την αντιμετώπιση των παροξυσμών.
6. Παροχή τακτικής παρακολούθησης.
Συμπερασματικό θα λέγαμε ότι από άσθμα σήμερα πάσχει μεγάλο 

μέρος του γενικού πληθυσμού (περισσότερο από 5%) συμπεριλαμβανο
μένων και των παιδιών. Η νόσος μπορεί να προκαλείται από εξωγενείς 
παράγοντες ή να επιδεινώνεται από αυτούς (σκόνες - γύρεις - επιθήλια 
ζώων κλπ), ενώ υπάρχει ακόμη το επαγγελματικό άσθμα που προκαλεί- 
ται από συγκεκριμένες ουσίες.

Πρόδρομες καταστάσεις όπως επίμονος βήχας, φτερνίσματα, δα
κρύρροια, "γατάκια" στο στήθος ή επαγγελματικό αίτια μπορεί να ο
δηγήσουν σε άσθμα.

Η νόσος όταν παραμεληθεί μπορεί να υπάρξουν σοβαρές βραχυ
πρόθεσμες ή μακροχρόνιες επιπτώσεις, ακόμη και θάνατος.

Είναι νόσος που πρέπει να νατιμετωπζεται συστηματικό και οργα
νωμένα από ειδικούς Πνευμονολόγους Ιατρούς και όχι από άλλους α
ναρμοδίους, με σοβαρές παρενέργειες μερικές φορές, και απαιτεί α
πόλυτη συνεργασία ιατρού και ασθενούς για να αντιμετωπισθεί αποτε
λεσματικά. □
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Καφές και απώλεια οστικης μάζας
Οι περισσότερες μελέτες των κινδύνων για την υγεία από τον καφέ 

και την καφεΐνη έχουν εστιαστεί στην καρδιά και τα αγγεία. Ωστόσο 
ορισμένα σημαντικό επιστημονικό ευρήματα δείχνουν ότι ο καφές επι
ταχύνει την οστεοπόρωση. Πρόσφατα, ειδικοί επιστήμονες προσδιόρι
σαν την κατανάλωση καφέ με καφεΐνη και την οστική πυκνότητα (όσο 
μεγαλύτερη η οστική πυκνότητα τόσο καλύτερη η κατάσταση τού ο
στού! σε 980 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Στο διατροφικό ιστορικό τους, το 88% αυτών των γυναικών ανέφε
ραν τακτική κατανάλωση καφέ με καφεΐνη σε κάποια περίοδο της ζωής 
τους. Το 53% συνήθιζε να πίνει καθημερινό καφέ. Παρατηρήθηκε ότι η 
οστική πυκνότητα των γυναικών αυτών ήταν μειωμένη σε βαθμό ανά
λογο με την πρόσληψη καφέ με καφεΐνη στη διάρκεια της ζωής. Κάτι 
τέτοιο δεν διαπιστώθηκε στις γυναίκες που έπιναν τουλάχιστον ένα 
ποτήρι γάλα την ημέρα.

Αυτά τα νέα επιστημονικό δεδομόνα συμφωνούν δείχνουν ότι ο κα
φές με καφεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της οστικής πυκνότητας 
και, συνεπώς, σε σοβαρότερη οστεοπόρωση. Δείχνουν ακόμα ότι η κα
τανάλωση γάλακτος μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την τόση. Επομένως 
το συμπέρασμα είναι σαφές: αν δεν μπορείτε να μειώσετε τον καφέ, 
τουλάχιστον μην ξεχνάτε ότι ένα ποτήρι γάλα την ημέρα μπορεί να ι
σοσταθμίσει τις συνέπειες. Οπως έχουμε τονίσει και δεν θα κουρα
στούμε να επαναλαμβάνουμε από αυτό το περιοδικό, για σας την ίδια 
ή (ακόμα περισσότερο! για την έφηβη κόρη σας ένα δισκίο ασβεστίου 
500 mg την ημέρα έχει πραγματικό πολύ ευεργετικές ιδιότητες ενα
ντίον της οστεοπόρωσης ή οποία μαστίζει τις γυναίκες μετά την εμ
μηνόπαυση. Στο φαρμακείο σας υπάρχουν αρκετό σκευάσματα ασβε
στίου ώστε να βρείτε την κατάλληλη για σας μορφή.

Οι Ελληνίδες παρουσιάζουν την μικρότερη θνησιμότητα 
από καρκίνο στην Ευρώπη

Εκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας δίνει ένα παρήγορο 
...αρνητικό ρεκόρ για τις Ελληνίδες, που παρουσιάζουν τη μικρότερη 
θνησιμότητα από καρκίνο, στην Ευρώπη. Την ώρα που οι προσπάθειες 
για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και την αποθάρρυνση του καπνί
σματος οδηγούν σε μείωση των θανάτων από καρκίνο στις περισσό
τερ ες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ουγγρία, που έχει τη μεγαλύτερη θνη
σιμότητα από καρκίνο, η κατάσταση επιδεινώνεται.

Σεπ τέμ β ρ ιο ς  1 9 9 5

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υ
γείας, οι όνδρες της Ουγγαρίας βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου 
των θανάτων από καρκίνο, ενώ οι γυναίκες στην τρίτη θέση. Στις γυ
ναίκες, τη μεγαλύτερη θνησιμότητα από καρκίνο παρουσιάζουν οι Δα- 
νέζες (140,7 θάνατοι ανά 100.000 άτομα! και τη μικρότερη οι Ελληνίδες 
(76.1 θάνατοι ανά 100.000 άτομα!. Στους άνδρες, τον μεγαλύτερο κίν
δυνο έχουν οι Ούγγροι (256.6 θάνατοι ανά 100.000 άτομα! και τον μι
κρότερο οι Σουηδοί 1127.5 θάνατοι ανά 100.000 άτομα).

Σε ορισμένες χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, η κατάσταση είναι 
πολύ καλύτερη απ'ότι σε πολλές βιομηχανικές χώρες. “Αυτό που φέρνει 
την Ουγγαρία στην κορυφή του καταλόγου, είναι ο συνδυασμός πολλών 
παραγόντων", λέει ο καθηγητής ΛΛίκλος Κάσλερ, διευθυντής του Εθνικού 
Ινστιτούτου Ογκολογίας της χώρας. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, 
περιλαμβάνονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας και του νερού, η δια
τροφή, και η υγιεινή. "Το γεγονός ότι οι Ούγγροι δεν συνηθίζουν να 
πλένουν τακτικά τα δόντια τους έχει οδηγήσει σε τριπλασιασμό των 
θανάτων από καρκίνο του στόματος τα δέκα τελευταία χρόνια", είπε 
χαρακτηριστικά ο Κάσλερ. "Οι άνθρωποι δεν έπλεναν βέβαια τα δόντια 
τους ούτε στο παρελθόν, αλλά τότε δεν έπιναν τόσο αλκοόλ".

Λαχανικά εναντίον καρκίνου και καρδιακών νοσημάτων
Μέσα σε πέντε χρόνια θα είναι δυνατόν να διατεθούν στο εμπόριο 

τα νέα λαχανικά εμπλουτισμένα με ουσίες που έχουν αποδειχθεί απο
τελεσματικές στην προστασία του ανθρώπινου οργανισμού από τον 
καρκίνο και τα καρδιακό νοσήματα.

Σε ανακοίνωση που παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο της Βρετανικής 
Βοιχημικής Ενωσης στο Μπράιτον αναφέρθηκε ότι είναι δυνατόν να καλ
λιεργούν φρούτα και λαχανικά εμπλουτισμένα σε αντι-οξειδωτικές ε 
νώσεις οι οποίες εξουδετερώνουν τα βλαβερά στοιχεία στον οργανι
σμό που ευθύνονται για τις καρκινογενέσεις και τα καρδιακά νοσήματα. 
Τα φρούτα και τα λαχανικά εμπεριέχουν "φύσει" αντιοξειδωτικές ου
σίες, όπως οι βιταμίνες Α και Ε και για το λόγο αυτό οι υγειονομικές 
αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμβουλεύουν την κατανάλωση του
λάχιστον πέντε φορές την ημέρα φρούτων ή λαχανικών.

Παιδική λευχαιμία και ...ηλεκτρικές συσκευές
Βρετανοί ειδικοί σε θέματα υγείας, ζήτησαν να διεξαχθούν έρευνες 

για να εξακριβωθεί εάν ο παιδικός καρκίνος μπορεί να προκαλείται από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σαν αυτά που παράγονται από ηλεκτροφόρα 
σύρματα και ηλεκτρικές συσκευές.

Η συμβουλευτική ομάδα των ειδικών αναφέρει σε έκθεσή της, πως 
δεν υπάρχουν βιολογικές αποδείξεις που να συνδέουν την ηλεκτρομα- 
γνητική ακτινοβολία με τον καρκίνο. Ωστόσο, η ομάδα, στην οποία συμ
μετέχουν κορυφαίοι καρκινολόγοι, προσθέτει πως έρευνες στη Φιλαν
δία, τη Σουηδία και τη Δανία δείχνουν πως υπάρχει πιθανότητα να υφί- 
σταται μεταξύ οτυς σχέση, στην περίπτωση της παιδικής λευχαιμίας.

"Ο αριθμός των προσβεβλημένων παιδιών στις μελέτες είναι πά
ντως πολύ μικρός και καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε πειστική πειρα
ματική υποστήριξη, η ομάδα υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ε- 
ρευνηθεί περαιτέρω η βάση οποιωνδήποτε αλληλοεπιδράσεων ηλε- 
κτρομαγνητικών πεδίων περιβαλλοντολογικού επιπέδου με το σώμα" α- 
ναφέρεται στην έκθεση.

Ορισμένες οικογένειες στη Βρετανία έχουν καταθέσει μηνύσεις για 
αποζημίωση εναντίον ηλεκτρικών εταιρειών, υποστηρίζοντας πως η α
κτινοβολία από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προκάλεσε στα παιδιά λευχαι
μία ή όγκους στον εγκέφαλο. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια

- 5 9 9  - Α σ τυνομική  Επιθεώ ρηση



Μόνιμες Στήλες

Η ζω ή  σ υ ν ε χ ίζε τα ι
Ο Αλέκος Σακελλάριος με τον Χρηστό Γιαννακόπουλο και τον Θεό- 

φραστο Σακελλαρίδη, ενώ η Ελλάδα στέναζε κάτω από τη μπόττα του 
κατακτητή, είχαν ανεβάσει στο "Λυρικόν" την επιθεώρηση "Η ζωή συ
νεχίζεται" που άρχιζε ως εξής:

"Κι αν έτυχε ο πλανήτης μας στο αίμα να πνιγεί, 
αρχή και τέλος η ζωή δεν έχει.
Ο ήλιος θα φωτίζει όπως πάντα όλη τη γη, 
και η θάλασσα όπως πάντα θα την βρέχει".
Η επιθεώρηση αυτή είχε πολλά τολμηρά μηνύματα και μια μέρα οι 

Ιταλοί καραμπινιέροι κύκλωσαν το θέατρο και συλλάβανε τον Σακελλα
ρίδη, τον Γιαννακόπουλο και τον θιασάρχη Κώστα Μουσούρη. Τους 
πήγαν στο "Κομάντο Τάπα", αφού προηγουμένως τους υποχρέωσαν να 
εξαργυρώσουν όλα τα εισιτήρια. Η επιθεώρηση γέμισε με τόση αισιο
δοξία τους θεατές ώστε ακόμη και σήμερα στην προσπάθεια να πα
ρηγορήσουμε κάποιον, λέμε πως “η ζωή συνεχίζεται".

Π λή ρ ω σ ε τα  μαλλιά τη ς  κ εφ α λ ή ς  του
Ο Τάκης Νατσούλης (Παροιμιώδεις εκφράσεις) γράφει τα εξής: "Οι 

φόροι πριν από τον 19ον αιώνα, ήταν τόσοι πολλοί στην Ελλάδα, ώστε 
όσοι δεν είχαν να πληρώσουν έβγαιναν στο βουνό. Για τη φοβερή αυτή 
φορολογία ο ιστορικός Χριστόφορος Αγγελος, γράφει τα εξής χαρα
κτηριστικά: "Οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρίθμητοι, αλλά και άνισοι. 
Εκτός της δεκάτης, του εγγείου και της διακατοχής των ιδιοκτησιών, 
εκάστη οικογένεια κατέβαλλε χωριστά φόρον καπνού (εστίας), δασμόν 
γάμου, δούλου και δούλης, καλυμάτων επαρχιακών εξόδων, καφτανίων, 
καρφοπετάλλων, και άλλων εκτάκτων. Ενώ δε ούτω βαρείς καθ'εαυτούς 
ήσαν οι επιβληθέντες φόροι, έτι βαρυτέρους και αφορήτους καθίστα 
ο τρόπος της εισπράξεως και η δυναστεία των αποστελλομένων προς 
τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ωσαύτως ετίθετο επί των ρα
γιάδων εκείνων οίτινες έτρεφον μακράν κόμην". Από το τελευταίο αυτό, 
βγήκε και η παροιμιώδης φράση "πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του".

Α υτός c iv a i Μ αθο υσ άλας
Ετσι λέμε για κάποιο πολύ ηλικιωμένο. Κατά την Αγία Γραφή ο Μα

θουσάλας έζησε εννιακόσια εξήντα εννιά χρόνια. Δηλαδή έζησε πιο 
πολύ απ'όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα παραμύθι "τα ξερά
δια", που μιλάει για το Χάρο και το Μαθουσάλα:

"Ητανε μια φορά, στα περασμένα χρόνια, ένας άνθρωπος πολύ 
πλούσιος, που δεν ήξερε το τι είχε. Μια μέρα 'πήγε σ'ένα μεγάλο δά
σος 'δικό του να σεργιανίσει, εκεί είδε ένα γέρο και μάζωνε ξερόνια 
του λέει: “Καλημέρα γέρο". "Καλώς το παιδί μου". "Τι κάνεις αυτού;" "Να 
μαζώνω ξερονάτσα, να πάω στο καλύβι μου". Τότες ο πλούσιος τον 
βοήθησε και έβαλε τα ξερόνια στη ράχη του. Σάν ανέβηκε την κορφή 
του βουνού, εγύρισε ο γέρος και ετήραξε το νέο και του είπε: "Ε παλ- 
ληκάρι αφού γνωριστήκαμε πρέπει να ξέρει ο ένας ποιος είν' ο άλλος". 
"Μετά χαράς μου", του λέει ο νεός. "Εμένα με λένε Μαθουσάλα". "Κι 
εμένα με λένε Χάρο", λέει ο γέρος.

Γ ιατί
Λέμε έτσι

Σάν άκουσε έτσι ο νέος κατατρόμαξε. Ο Χάρος τον είδε μα δεν 
εμίλησε. Σάν πήγε 'λίγο παρακάτω γυρζει και του λέει: "Και για το καλό 
που μού'καμες τι καλό θέλεις να σου κάμω;" "Αν θέλης, να με κόμης 
να ζήσω πολλά χρόνια". Βγάνει ο γέρος από τον κόρφο του ένα παλιό 
τεφτέρι καταλιγδωμένο σαλιώνει το χέρι του, ψάχνει, ψάχνει.... και βρί
σκει το όνομά του. "Ε, του λέει, έχεις να ζήσης πολλά χρόνια και τόσα 
πολλά που θα σ'έχουνε για ευχή όλος ο κόσμος. Αυτό ήτανε γραφτό 
σου. Τώρα πες μου τι θέλεις να σου κάμω γω. “Να μου πης πότε θα 
πεθάνω". "Σαν αρχίσουν τα κλαριά να γίνονται ξεράδια θα ξεραθεί και 
το κορμί του δένδρου". Περάσανε από τό τες  πολλά χρόνια και ο Μα
θουσάλας παντρέφτηκε, έκαμε παιδιά, αγγόνια και ξαγγόνια και ζούσε 
πολύ ευτυχισμένος.

Μια μέρα εμάζωξε τα παιδιά του και όλους τους άλλους τους συγ
γενείς και τους είπε: "Ε, παιδιά μου. Εδώ και κάμποσον καιρό αρχίνισαν 
τα ξεράδια και κοντεύει και το κορμί του δένδρου να ξεραθεΓ. Και τους 
είπε την ιστορία του Χάρου. "Εδώ και κάμποσον καιρό μου πονούνε πό- 
τε-πότε τα ποδάρια μου, πότε τα χέρια μου, πότε τ'αυτιά μου, αυτά 
είναι παιδιά μου τα κλωνάρια του ανθρώπου και σσν πονούνε γίνονται 
ξεράδια και το κορμί χωρίς κλωνάρια δεν μπορεί να βαστάξει και ξ ε 
ραίνεται κι αυτό". Αυτή ήτανε η υστερνή μιλιά, του γέρο-Μαθουσάλα, 
και αφού ευχήθηκε σ'όλους να κάνουν τα χρόνια του ήρθε ο φίλος του 
ο Χάρος και τον επήρε". (Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων).

Χ ρ ω σ τά ε ι τη ς  Μ ιχαλούς
Ο Γιάννης Βλαχογιάννης (Απαντα, τόμος 3ος), λέει τα εξής·: "Σε με

ρικούς τόπους ελληνικούς καθώς και στον Πόντο, το αρσενικό Μιχάλης 
σημαίνει άνθρωπο τρελλό, αλαφρόμυαλο. Λοιπόν τάχα, στην παροιμία 
"χρωστάς της Μιχαλούς - είσαι ανόητος, τρελλός", η Μιχαλού δε φαί
νεται νάναι κι αυτή αλαφρόμυαλη, αφού δανείζει τα λεφτά της! Η έννοια 
της παροιμίας, άμα την εξετάσεις πιο βαθειά, φαίνεται να διαφέρει. Και 
γιατί; Γ ιατί λησμονήθηκε ο θρύλος είτε η ιστορία της καταγωγής της. 
Η παροιμιακή φράση "χρωστά της Μιχαλούς" δεν πιστεύω να είναι ι
στορική, και γι αυτό τολμώ να την εξηγήσω έξω  από της ιστορίας τον 
κύκλο. Η Μιχαλού θα ήταν κάποια γυναίκα τρελλή, που φανταζότανε 
πως όλοι της χρωστούσανε."

Επίσης ο Τάκης Νατσούλης (Εφημερίς Νέα Πολιτεία) υποστηρίζει τα 
κατωτέρω: "Στα χρόνια του Οθωνα, βρισκότανε σε μια γωνιά του Ναυ
πλίου η ταβέρνα της Μιχαλούς. Παραδόπιστη και εκμεταλλεύτρια είχε 
μια περιορισμένη πελετείαν την οποία και επίστωνε για ένα χρονικό διά
στημα μετά το τέλος του οποίου έπρεπε να εξοφληθεί ο λογαριασμός. 
Αλλοίμονο σε κείνον που δεν θα ήταν συνεπής, η Μιχαλού κυριολεκτι- 
κώς τον εξευτέλιζε. Ανάμεσα σ'αυτούς τους οφειλέτες ήταν κι'ένας 
ευσυνείδητος, που ήταν αδύνατο να βρει τρόπο να την ξοφλήσει. Μέρα 
και νύχτα γύριζε στους δρόμους παραμιλώντας. Οταν κανείς ρωτούσε
να μάθει τι είχε ο άνθρωπος αυτός, απαντούσαν: "Αυτός...χρωστάει
της Μιχαλούς". Από τό τε έμεινε η φράση". Π

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ (Λαογραφία Γ. Σιέττου)
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Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τεχνολόγος
ιχθυοκομίας-αλιείας

Μ ελετά  και εφ αρ μόζει τεχν ικές  για την προστασία, 
την αύξηση και την εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου

Στις φωτογραφίες: Δίπλα: πανοραμική άποψη ιχθυοτροφείου με μονάδυ 
επεξεργασίας, στον ορμίσκο Finnarls. Κάτω: ιχθυοκαλλιέργεια στο Αιτωλιι

Φύση και συνθήκες εργασίας
Ειδικότερα ασχολείται με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια (καλλιέρ

γεια υδρόβιων οργανισμών) και την αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλ
λοντος σε συνεργασία και με τον υχθυολόγο.

Προσπαθεί να αξιοποιήσει τα αποθέματα των υδρόβιων ζώων και 
φυτών που έχουν οικονομική σημασία για τον άνθρωπο, ώστε να τα 
εκμεταλλεύεται αποδοτικά.

Εφαρμόζει διάφορους σύγχρονους τρόπους και μεθόδους, ώστε 
νάχει ποιοτικά και ποσοτικά βελτιωμένα αλιεύματα. Προσπαθεί να βελ
τιώνει την αλιευτική τεχνολογία για μια σωστή αλιεία χωρίς να προξε- 
νούνται ζημιές στους ιχθυότοπους.

Ασχολείται επίσης με διασπορές ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών 
σε ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, θάλασσες.

Εργάζεται κυρίως κοντά στο υγρό στοιχείο της φύσης. Συγκεντρώ
νει και επεξεργάζεται στοιχεία υπαίθρου που προορίζονται για τις με
λέτες που έχουν σχέση με την αξιοποίηση υδάτινων χώρων, την αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια [κυρίως ψαριών, αλλά και μαλακοστράκων, ο
στράκων καθώς και υδρόβιων φυτών).

Πρέπει να έχει σωματική αντοχή, γιατί εκτίθεται στις διάφορες και
ρικές συνθήκες, να αγαπάει τη φύση και ιδιαίτερα το υγρό στοιχείο.

Εκπαίδευση
Για να γίνει κανείς τεχνολόγος ιχθυοκομίας-αλιείας μπορεί να 

φοιτήσει στο Τμήμα Ιχθυοκομίας - Αλιείας των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Η 
φοίτηση διαρκει έξι εξάμηνα και ακολουθεί εξάμηνη πρακτική εξάσκη
ση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν πα
ρακολουθήσει τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης της Α' Δέσμης για να 
λάβουν μέρος στις Γενικές Εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ενιαίων 
Πολυκλαδικών μπορούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Ι, χωρίς εξετάσεις, ανά
λογα με τη σχολική τους επίδοση. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Τομείς απασχόλησης
Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα πολύ καινούργιο επάγ

γελμα στη χώρα μας.
Οι τεχνολόγοι ιχθυοκομίας - αλιείας προβλέπεται να μπορούν να ερ

γαστούν στο Δημόσιο, στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε συνεται
ριστικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας κ.λπ. Μπο
ρούν, τέλος, να έχουν και δική τους επιχείρηση [πεστροφοκαλλιέργεια 
κ.α.1. □
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Κ Ι Η Αντιδήμαρχος Πυθαγορείου-Σάμου κα Ευαγγελία Φούσια, ευχαρι
στεί θερμά το Διοικητή και το  προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Πυθαγορείου, διότι, εφαρμόζοντας με ζήλο τα μέτρα τροχαίας 
που αποφασίστηκαν από κοινού με το Δήμο κατά την έναρξη της 
φετεινής τουριστικής περιόδου, είχαν σαν αποτέλεσμα να απαλλα
γεί η πόλη από χρονίζοντα προβλήματα στάθμευσης, ηχορύπανσης 
και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

0 0  κ. ΛΛιχάλης Σαντορινιάς, ευχαριστεί θερμό το πλήρωμα περιπο
λικού Τροχαίας 120ό χλμ. Αρτας/ΠρέβεζαςΙ αστυφύλακες κ.κ. Βασί
λειο Πόνο και Αναστασία Μπαλάγκα για το σωστό τρόπο με τον 
οποίο αντιμετώπισαν υπόθεσή του δείχνοντας ταυτόχρονα κατα
νόηση και καλωσύνη.

0 Ο ι  γονείς, Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι των Υπηρεσιών του 
Λεκανοπεδίου Αττικής, έστειλαν την παρακάτω ευχαριστήρια επι
στολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μανόλη Χουρ- 
δάκη: "Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφρόσουμε τις άπειρες ευ
χαριστίες μας σε σας προσωπικό που εγκρίνατε την ίδρυση και 
λειτουργία σχολείων (Τζούντο, TAE-KWON DO, Χορού) στη ΓΑ.ΔΑ. 
για τα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους συντελεστές της εύρυθ
μης λειτουργίας των σχολείων αυτών. Η άψογη λειτουργία τους 
όπως διαπιστώνουμε καθημερινό είναι πολύ επωφελής για τα παι
διά μας, γιατί πέραν των γνώσεων που αποκομίζουν, αξιοποιούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους σε ευχάριστες και δημιουργικές ασχο
λίες. Η συμβολή των δραστηριοτήτων των σχολείων αυτών στην 
ανατροφή, διαπαιδαγώγηση και μόρφωση των παιδιών μας είναι ε 
ξαιρετικό σοβαρή, αν λάβουμε υπόψη τους κινδύνους που απειλούν 
σήμερα τη νεολαία μας και τις καθημερινές αγωνίες των γονέων 
για την πρόοδο και το μέλλον των παιδιών τους. Παρόμοιες πρω
τοβουλίες τονώνουν το  ηθικό του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας, γιατί διαπιστώνει ότι η ηγεσία του Σώματος συμπαρίσταται 
έμπρακτα με κάθε δυνατό τρόπο στα προβλήματα των οικογενειών 
τους, αναβαθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και προά
γουν τη διάθεση των παιδιών για μάθηση και ευγενή άμιλλα".

0 0  κ. Βασίλειος I. Βελλιώτης, συνταξιούχος αξιωματικός του εμπο
ρικού ναυτικού, ευχαρισ τεί θερμό το  προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματος Ν. Σμύρνης για την ευγένεια και την ανθρώπινη συμπε
ριφορά τους απέναντί του σε υπόθεση που αφορούσε το γιό του.

0 0  Δήμαρχος Διρού κ. Νικόλαος Λαμπρινάκος, ευχαριστεί και συγ
χαίρει την Ελληνική Αστυνομία για τη συμμετοχή της μουσικής μπά- 
ντας η οποία τίμησε με την παρουσία της τις εορταστικές εκδη
λώσεις της 169ης επετείου της μάχης του Διρού, κατά την οποία 
οι Μανιότισσες αντιστόθηκαν ηρωικό στους Τουρκοάραβες του I- 
μπραήμ (23-26/6/18261. Αψογη και υποδειγματική, επίσης, υπήρξε 
στην απόδοση τιμών η μπόντα της Αστυνομίας και στις εορταστι
κές εκδηλώσεις της 25ης Ιουνίου προς τους επισήμους.

0 0  κ. Κων/νος Κοματός ευχαριστεί θερμό το Διοικητή και το προ
σωπικό του ΙΣΤ' Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την
ανεύρεση και επιστροφή του αυτοκινήτου του το οποίο είχε κλαπεί 
την προηγούμενη ημέρα κάτω από το σπίτι του.

0 0  Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Νικόλαος Ζαρμπαλός ευχαριστεί θερμό 
το Διευθυντή και όλο το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Ιωαννί
νων για την ουσιαστική συνεργασία του με τις αρμόδιες υπηρε
σίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ώστε η πρόσφατη 
επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπου- 
λου στο Νομό, να σ τεφθεί με επιτυχία.

0 Ο ι  εφημερίδες Λασιθίου, "Ανατολή" και "Φως των Σπορ" σε πρό
σφατα δημοσιεύματα τους διατυπώνουν ευμενή σχόλια και εκφρά
ζουν τα συγχαρητήρια του Νομάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Παπατσά- 
κωνα προς το Διευθυντή και το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης 
Λασιθίου για τα υποδειγματικό και επιτυχή μέτρα τάξης, τροχαίας 
και ασφάλειας που ελήφθησαν και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 
την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαρικού αγώνα μεταξύ των ομά
δων Α.Ο. Τυμηακίου και Εργοτέλη στο γήπεδο της Ιεράπετρας.

0  Η κα θεοδώρα Πείδου, Δ/ντρια της περιφερειακής Διοίκησης Φλώ
ρινας, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Διευθυντή και το 
προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Φλώρινας για την πολύτιμη και 
ουσιαστική συμπαράσταση τους στην υπόθεση της επιτυχούς επα
ναλειτουργίας των κατασκηνώσεων Κλαδαράχης. "Εσείς και ολό
κληρη η υπηρεσία σας-αναφέρει στην επιστολή της η κα Πείδου- 
συμβάλατε σε μεγάλο βαθμό για τις καλές εντυπώσεις των κατα
σκηνωτών και των επισκεπτών της Κλαδοράχης, γεγονός που επι
βεβαιώνει, σε μια άλλη διάσταση, το ρόλο που σε κάθε στιγμή κα
λείται να διαδραματίσει η Ελληνική Αστυνομία".

0 0  Διευθυντής του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(Κ.Ε.Θ.ΕΑ.) κ. X. Πουλόπουλος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
τη Δ/νση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής για την προσφορά 
της προς τις Θεραπευτικές Κοινότητες ΙΘΑΚΗΣ, ΣΤΡΟΦΗ και ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΗ με χρηματικό ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων σε κά
θε μία. Η προσφορά της Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής -αναφέρει 
στην επιστολή του ο κ. Πουλόπουλος- ενδεικτική της ευαισθητο- 
ποίησης στο θέμα της αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών ου
σιών, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το  έργο μας.

0  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου "Οι 
Φίλοι της Ζωής" κ. X. Πρωτόπαπας, σε ευχαριστήρια επιστολή του 
προς το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Κορίνθου αναφέρει τα παρακά
τω: "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θεω ρεί υποχρέωσή 
του να σας ευχαριστήσει θερμά για τις δραστηριότητες των αστυ
νομικών και ειδικότερα του Διοικητή του Αστυν. Τμήματος Ξυλο
κάστρου κ. Νικ. Νικολακόπουλου, πολλοί από τούς οποίους, όχι μό
νο είναι οι ίδιοι εθελοντές αιμοδότες αλλά συντελούν στην προ
σέλευση και πολλών άλλων αιμοδοτών. Να είστε βέβαιος ότι η 
προσφορά τους έχει συντελέσει στη διάσωση ζωής πολλών συ
νανθρώπων μας και αποδεικνύει ότι ο Αστυνομικός δεν είναι μόνο 
ο ψυχρός εκτελεστής των νόμων, αλλά άνθρωπος με βαθιά αι
σθήματα και αγάπη για το συνάνθρωπό του".

0 0  Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της ΙΡΑ Γρεβενών κ. Κων/νος 
Θεοχάρης, αναφερόμενος σε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου τους για την οικονομική βοήθεια που έλαβαν πρόσφα
τα για τις καταστροφές που δημιούργησε ο εγκέλαδος που έπληξε 
το  Νομό, διαβιβάζουν το ΕΥΓΕ, την ευγνωμοσύνη και την αμέριστη 
αγάπη τόσο των μελών τους όσο και των λοιπών συναδέλφων 
προς τα μέλη των Τ.Δ. Λάρισας, Ορεστιάδας και Αττικής.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Το χρονογράφημά μας

Τα μεγάλα πουλιά
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Ιουρέλη

Λοιπόν, μια φορά κι έναν καιρό και κάθε καιρό, πριν ακόμα ρυτιδιόσει 
η θάλασσα από το φθινοπωρινό φίλημα, πριν αρχίσουν να χλωμιάζουν 
τα φύλλα των δένδρων, προτού κόν αποφασίσει η ημέρα να μικρύνει, 
τα χελιδόνια βάζουν λουκέτο στις χελιδονοφωλιές τους και ετοιμάζο
νται για το μεγάλο ταξίδι. Ενα γοητευτικό, μαγευτικό ταξίδι, -αλλά πώς 
να το κάνουμε- και τόσο επικίνδυνο ταυτόχρονα.

Ξεκινούν, λοιπόν, για να βρουν τα μεγάλα πουλιά, γιατί το ξέρουν, 
πως η μόνη τους ελπίδα να φτάσουν στις ζεσ τές χώρες, στη σωτηρία 
δηλαδή, στη Ζωή πό 'να πει, είναι να ανταμώσουν τα μεγάλα πουλιά. 
Χρόνια και χρόνια ισχύει το ραντεβού που έχουν τα μεγάλα πουλιά με 
τα χελιδόνια. Συμβόλαιο που υπογράφτηκε με μια μοναδική σοφία. Σκά
ψου, κάποιο λάθος αν γίνει, και δεν γίνει αυτό το αντάμωμα, θα το πλη
ρώσουν καταμεσίς στο πέλαγος καταπονημένοι οι ταξιδιώτες του ου
ρανού. Απελπισμένοι ταξιδιώτες, που μόνη λύση -αθέλητη λύση- έχουν 
το θάνατο.

Σκέφτομαι 'κείνες τις ώρες που βάρυναν πια, πως βάρυναν τα φ τε
ρό των χελιδονιών από της μέρας και της νύχτας το πέταγμα πάνω 
από μια θάλασσα που τέλος δε φαίνεται να 'χει. Ψαχουλεύουν τον ο
ρίζοντα όλο αγωνία τα μάτια των χελιδονιών, να δουν μη κι έρχονται 
τα μεγάλα πουλιά. Μα έχουν λαθέψει την ώρα και τα μεγάλα πουλιά δε 
φαίνονται στον ορίζοντα.

Σκέφτομαι -και αναρριγώ- τη μάνα χελιδόνα, που βλέπει το παιδί της, 
το μικρό της, να ταλαντεύεται από την κούραση, να πέφτει στο χάος 
και να χάνεται, λίγο πριν βουτήξει στο χάος κι η ίδια και χαθεί κι αυτή. 
Και έγινε αυτό το τραγικό, επειδή ή τα μεγάλα πουλιά λάθεψαν ή το 
λάθος είναι των χελιδονιών, και δεν πραγματοποιήθηκε το ραντεβού 
της σωτηρίας.

Καθώς έχουμε 27.000 έφηβους που γεύονται ναρκωτικά, αποτέλε
σμα μιας Ελληνικής οικογένειας που τα βρόντηξε τόσο, ώστε "σε στυλ 
να μη χανόμαστε/βρισκόμαστε", καθώς πρότυπα της νεολαίας μας έ 
γιναν ο Ρωχόμης και ο Κοσκωτάς, σκέφτομαι τα μικρά χελιδονάκια που 
ξεκινούν το γοητευτικό, σαγηνευτικό, μαγευτικό μα και τόσο επικίνδυνο 
ταξίδι της Ζωής.

Και λέω πως ο Χριστιανός πρέπει να γίνει ο μεταφορέας προς τη 
Ζωή και πως εσύ κι εγώ - οι Χριστιανοί δηλαδή - είμαστε η μόνη ελπίδα. 
Η ώρα του Ορθόδοξου να ανταμώσει, μεγάλο πουλί αυτός, τα χελιδόνια. 
Τα χελιδόνια που φοβούνται το κρύο, ξέρουν πως θα πεθόνουν από το 
κρύο, φοβούνται την πείνα, ξέρουν πως θα πεθόνουν από την πείνα. 
Φοβούνται τη δίψα, ξέρουν πως θα πεθόνουν από τη δίψα, αν δεν α
νταμώσουν τα μεγάλα πουλιά.

Γιατί, για να βρει ζεστασιά, φαγητό, νερό, ψάχνει ο σημερινός νέος 
άνθρωπος. Και είναι αλήθεια πως ψάχνει σε μολυσμένες, παγωμένες, 
άνυδρες περιοχές, για να μπορέσει να βρει αυτό που του λείπει. Θα 
γίνουμε εμείς τα μεγάλα πουλιά;

Το ξέρω πως είναι κουραστικό να κουβαλάς απάνω σου άλλον. Εχεις 
κι εσύ την έγνοια του δικού σου ταξιδιού, και τους κινδύνους έχεις να 
μη χαθείς κι εσύ καταλαβαίνεις πως θάτανε πιο εύκολο για σένα το 
ταξίδι χωρίς ...αποσκευές, και μάλιστα ξένων. Κι όμως, τα μεγάλα που
λιά είναι αυτά που αψηφούν και κίνδυνο και κόπο, ξεχνούν ή πιο σωστά, 
δεν ξέρουν τον "ωχ-αδελφισμό", και σώζουν από το θάνατο τα χελι
δόνια.

Τι λες; Τώρα που μαύρισε η θάλασσα, τώρα που, όπως λεν αυτοί 
που ξέρουν, έρχεται βαρυχειμωνιά, τι λες; Γινόμαστε εμείς η ελπίδα 
για τα χελιδόνια; Τι λες; □
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Μόνιμες Στήλει

Ο κόσμος
του πνεύματος 
και της τέχνης

ο όνομα εη5 Mapias Κόλ
λα*, εη* μ εγά λη * αυτή* 

φω νή* εου αιώνα, efvai θρύλοί 
και gjs θρύλο ανυπέρβλητου με- 
γέθοus την αντιμετωπίζει ο γνω
στό* σκηνοθέτη* Φράνκο Τζεφι- 
ρέλι ο orroios ασχολείεαι με εο 
σενάριο μι as raivfas που σα θέ
μα θα έχει εη ζω ή εη* vrfpas. To 
σενάριο έχει σχεδόν ολοκληρω
θεί και ο σκηνοθέτη* βρίσκεται 
σε αναζήτηση tKjs κα τάλληλη* 
ερμηνεύεριαί που θα ενσαρκώ
σει εη ντίβα. Για εην ώρα επικρα
τέστερο* είναι: η υψ ίφω νο* Τε- 
ρέζα Στράτα* και η ηθοποιό* Α- 
νεζέλικα Χιούσεον. Ο σκηνοθέτη* 
όμαΐί που υπήρξε ερίλοδ και συ
νεργάτη* εη* Κόλλα* δισεάζει να 
πάρει εΐ5 τελικέ* αποφάσεΐί εου

γ ια ε ί 0ncus ο ί61οs ο μ ο λ ο γ ε ί 
θεω ρεί όει αναλαμβάνει μεγάλη 
ηθική ευθύνη με εο να θέλει να 
αφηγηθεί εη ζωή εη* Mapias σε 
μια εαινία.

επιφανή* Ελληνα* συνθέ- 
εηί Ιάνηί Ξενάκηδ που ζει 

και εργάζεεαι σεο Παρίσι παρου
σ ίασε πρόσφαεα σεο αρχαίο 
θέαερο εηδ Επιδαύρου εην "Ορέ- 
σεεια" εου Αισχύλου, γεφυρώνο- 
νεαδ εην παλιά οπεική με εη σύγ
χρονη άποψη. Πρόκειεαι για μια 
μουσική κανεάεα η οποία παρου- 
σιάσθηκε σκηνοθεεημένη από 
εον Δημήερη Παπαϊωάννου μαζί 
με εη Λιλή Πεζανού. Το έργο πε
ριλαμβάνει αποσπάσματα από το 
έργο εου Αισχύλου σεην αρχαία

ελληνική (πρωεόευπο) επενδυ
μένα με tous σύγχρονου* ήχουδ 
εου Ξενάκη ο onoios μιλώνεαδ 
για εο έργο  εου ε ίπ ε  όει "δ εν  
μπορώ να πω είποεα περισσόεε- 
ρο εκεόδ από εο όει για άλλη μια 
φορά έσκυψα πάνω σεο αρχαίο 
κείμενο εο οποίο αγαπώ πολύ, 
επέλεξα ορισμένα χωρία και εα 
επένδυσα μουσικά. Δεν είναι η 
πρώεη φορά που εργάζομαι έ
τσι. Τα αρχαία ελληνικά κείμενα 
α π οεελούσ αν π άντα  πηγή έ
μπνευση* και πρόκληση* για εο 
έργο μου".

υσκολίεδ ανειμεεω πίζει 
η Π ολω νία  σχεεικά με 

εην ένταξή εηδ σεην Ευρωπαϊκή 
Ενωση που οφείλονεαι σεην α
παίτηση εηδ Γερμανία* να εηδ ε- 
πισερέψει παρειεούρεί εου Μό- 
εσαρε, εου Σοπέν και εου Μπραμί 
που βρίσκονται σε πολωνικό έ- 
6acpos. Αρκετέ* παρειεούρεί εων 
παραπάνω συνθετών που κάπο
τε ανήκαν σεην Πρωσία βρίσκο
νται στη βιβλιοθήκη εου Ιαγγελο- 
νίου Πανεπισεημίου, σεην Κρα
κοβία εηδ Νόεια* Πολωνία*. Ο υ
πουργό* εξω τερικώ ν εηδ Γερμα- 
vias σεην εελευεαία εου επίσκε
ψη σεη Βαρσοβία προσπάθησε 
να πείσει tous Πολωνού* συνο- 
μιληεέδ εου όει εα έργα που βρί
σκονται στην κατοχή tous πρέπει 
να επισεραφούν σεη Γερμανία 
γιαεί εκλάπησαν με εο εέλοδ εου 
Β' Παγκοσμίου πολέμου και cos 
ανεάλλαγμα η Γερμανία θα στη
ρ ίξει εο αίτημα εηδ Πολωνία* για 
ένταξη σεην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Βεβαίως δεν είναι μόνο η Γερ
μανία που ζητά, ζητά και η Πο
λωνία εην επιστροφή αυτών που 
έκλεψ αν οι χιτλερικοί. Συγκε
κριμένα οι Πολωνοί έχουν συ- 
νεάξει έναν κατάλογο με 144 α
ντικείμενα που έκλεψαν οι γερ- 
μανοί σεη διάρκεια εηδ κατοχή*. 
Η διαμάχη για εην κυριότητα έρ
γω ν τέχνη*, σπάνιων β ιβλ ίω ν 
κλπ. είναι φαινόμενο πολύ συ
νηθισμένο σεην Κεντρική Ευρώ
πη. Τα λάφυρα εων χιτλερικών 
από tis χώρεδ που κατέλαβαν ό- 
ncus και εω ν σ τρα τώ ν που 
μπήκαν σεη Γερμανία εο 1945 α
ποτελούν πραγματικό μήλο εη5 
έριδοδ για πολλά ευρω π α ϊκά  
κράτη.

ε σκηνοθεσία Γιώργου Μΐ- 
χαηλίδη ανέβηκε σεην Ε

πίδαυρο η "Ειρήνη" εου Αριστο
φάνη. Τη μετάφραση έκα νε ο 
Παύλοδ Μάτεσίδ, εη μουσική έ 
γραψε ο Θόδωρο* Αντωνίου, εα 
σκηνικά ο Μανώλη* Πανεελιδά- 
κηδ, ει* χορογραφίεδ η Δόνη Μΐ- 
χαηλίδη και εη μουσική διδασκα
λία που ε ίχε  η Νανά Θρασυβου- 
λίδου . Το θίασο αποεελούσαν 
δώδεκα ηθοποιοί με επικεφαλή 
εο σπουδαίο κω μ ικό  Θανάση 
Βέγγο σεο ρόλο εου Τρυγαίου 
που αποεέλεσε και εη μεγάλη έκ
π ληξη . Κατά εη δ ιάρκεια  εω ν 
προετοιμασιών ο συμπαθή* κω
μικό* ε ίχ ε  μεγάλο* άγχος γιαεί 
δεν ε ίχ ε  ξαναπ αίξει σεην Επί
δαυρο: "Οι θεο ί εη ί Επιδαύρου 
να βάλουνε εο χέρι tous. Μου ε ί
ναι αδύνατον να συμμαζέψω εο 
φοβερό άγχοδ μου. Είχα πάντα 
φόβο, αγωνία και τρακ σε κάθε 
πρεμιέρα σεο "Δελφινάριο". Διά
βολε, σεην Επίδαυρο, ει πρέπει 
νάχω; Πανικό, νομίζω "!

γλύπτη* Τάκι* ήταν ο επ ί
σημοί εκπρόσωποί εηδ Ελ- 

λάδοϊ σεην φετινή Μπιενάλε εηδ 
Βενετία* η οποία άνοιξε εην αυ
λαία εηδ πανηγυρικά γιορεάζο- 
vtos εα εκατό χρόνια εηδ με εθνι
κές  παγκόσμιε* συμμεεοχέί και 
παράλληλε* εκθέσεΐδ. Αν και οι 
κριτικέ* περί στασιμότητα* και α- 
ποδυνάμω σης  εου θεσμού δε 
λείπ ουν, η μεγάλη αυτή εικα
στική γιορτή εξακολουθεί να χα- 
ράσσει δρόμου* και να ασκεί πο
λιτιστική επίδραση παγκόσμια. 
Το έργο εου Τάκι εο οποίο μπορεί 
να μη βρ α βεύθη κε γιαεί προ
τιμήθηκαν άλλοι νεώεεροι καλλι
τέχνες  απέσπασε άρισεε* κριτι
κέ* και παρουσίαζε ένα ραντάρ 
οκτώ μέτρω ν και ένα δωδεκά- 
φω νο μουσικό όργανο συνδυά- 
zo v to s  εην αέναη περιστροφή 
εου διαστημικού ραντάρ με εον 
πυθαγόρειο ήχο. Μέσα από εη 
διαπραγμάτευση οικουμενικώ ν 
αξιών ο γλύπτη* επιχείρησε να 
αποδείξει ότι είναι "πολίτη* ό
λου εου κόσμου". Την ίδια πε
ρίοδο στα ευρύτερα πλαίσια εη* 
διοργάνωση* της Μπιενάλε λει
τούργησε παράλληλα έκθεση ει
καστικών σε αίθουσα του Ελλη
νικού Ινστιτούτου που βρίσκεται 
πάνω από εο Μουσείο Βυζαντι
νώ ν  και μεταβυζαντινώ ν Εικό
νων σεο Ponte Greeo εη* Βενε- 
ε ίas. Σεην έκθεση φ ιλοξενήθη
καν ερείί νέοι Ελληνεί καλλιεέ-
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xves: η Ευγενία Αποστόλου, ο 
Γιώργο* Γυπαράκη* και ο Νάκΐ5 

Τασσιόγλου.

ορθόδοξη πίστη αποτε
λ ε ί το κεντρικό στοιχείο 

τη5 αναγέννηση*. Η εγκατάλειψη  
του Θεού είναι αυτή που κατό
πτεψε τη Ρωσία. Στη Γαλλία μπο
ρούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό, 
γιατί στη θέση του υπάρχει ο νό
μο*. Στη Ρωσία όμως δεν υπάρ
χει νόμος. Ανέκαθεν η θρησκεία  
ήταν αυτή που χρησίμευε ως κα
νόνας. Ο τσάρος, οι ισχυροί, οι α
ξιωματικοί, οι χωρικοί, όλοι ήταν 
ίσοι απέναντί τη*. Ηταν η σπον
δυλική στήλη του έθνους. Οταν 
την καταστρέψαμε, τα πάντα έγι
ναν πιθανά στη Ρωσία. Τα πάντα. 
Σε βαθμό που οι κομμουνιστές 
χρειάστηκε να καταφύγουν σε έ
ναν άγριο τρόμο, στο γκούλακ, 
στις εκτελέσ εις , για να επ ιβά
λουν το σεβασμό στους νόμους 
που εφεύραν. Καμία μεταρρύθ
μιση δε θα μπορέσει ποτέ να 
πετύχει στη Ρωσία αν δεν στηρι- 
χθεί στις ιστορικές ρίζες μας. Η 
Ρωσία έχει π ίσω  τη5 ένα χρι
στιανικό παρελθόν χιλίω ν ετών. 
Πιστεύετε ότι για να βρούμε το 
π αρελθόν μας έχουμε ανάγκη  
τους Αμερικανούς προφήτες που 
γεμίζουν την τηλεόρασή μας; Πι
στεύετε πράγματι ότι δε θα τον 
βρούμε μεταξύ μας; Τα λόγια αυ
τά δεν  ανήκουν σε κάποιο φανα
τικό χριστιανό τη* εποχή* τω ν 
πρώτων αιώνων αλλά στο γνω
στό Ρώσο σκηνοθέτη Νικήτα Μι- 
χάλκοφ δημιουργό η μ  ra ivias "Ο 
Ψεύτη* Ηλ/os" που προβλήθηκε 
τον περασμένο χειμώνα oris αί
θουσες τω ν  αθηναϊκών κινημα
τογράφω ν. Ο Μ ιχάλκω φ  προ
βληματίζεται και αγωνιά για το 
μέλλον τη* narpi'6as του και βλέ
πει το ρωσικό λαό να ανασταίνε- 
ται μέσα από την Ορθοδοξία και 
τις τοπικέ* παραδόσε^.

ην τρίτη δεκαετία της κα- 
ριέρας του διανύει στο ε

ξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ιτα
λία  ο βαθύφωνος Ευθύμιος Μι- 
χαλόπουλος αλλά στην πατρίδα 
του παραμένει ακόμη άγνωστος. 
Γ εν ν ή θ η κ ε  σ την  Αθήνα όπου 
π ήρε και τα πρώ τα μαθήματα 
τραγουδιού, π ήρε το δίπλωμά 
του με άριστα από το Ελληνικό Ω
δείο και ύστερα με υποτροφία  
του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας,

το 1961, οδηγήθηκε στην Ιταλία 
για ανώτερε* σπουδέ*. Στο Μιλά
νο πήρε δίπλωμα μονωδίας κα
θώς και άδεια διδασκαλίας κλα
σικού τραγουδιού από το Ιίον- 
σερβατόριο Τζιουζέπε Βέρντι. Η 
καριέρα του Μιχαλόπουλου επι
κεντρώθηκε κυρίως στην Ιταλία 
όπου ζει αλλά έχει τραγουδήσει 
σε ολόκληρο τον κόσμο ρόλους 
από το τόσο ευρύ ρεπερτόριό  
του.

Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ο με
γά λο* Ιταλό* ζω γρ ά φ ο *

που γεννή θ η κε και μεγάλω σε 
στο Βόλο έχει την τιμητική του ε
φέτος στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και 
Ελίζας Γουλανδρή που βρίσκεται 
στην Ανδρο. Πρόκειται για την 
έκθεση έργων του διάσημου υ- 
περεαλιστή καλλιτέχνη με τίτλο 
"Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο και ο ελ
ληνικός μύθος" στην οποία περι
λαμβάνονται 25 ελαιογραφίες, 
22 σχέδια, 33 γλυπτά και 34 χα
ρακτικά. Η έκθεση θα παραμεί- 
νει ανοιχτή έως π* 17 Σεπτεμ
βρίου και μετά την Ανδρο θα με
ταφ ερθεί στην Αγρια Βόλου ( ΐη  
Ο κτώ βρη - 26 Νοέμβρη). Την 
πρώτη ημέρα των εγκαινίων πα- 
ρίσταντο πολλοί προσκεκλημέ
νοι μεταξύ των οποίων ο τζιόρ- 
τζιο και Ισα ντε Κίρικο του ομώ
νυμου Ιδρύματοί, ο επιμελητή* 
και εκπ ρ ό σ ω π ο ί του  υπουρ
γείου Πολιτισμού τη* Ιταλίας Μά
ριο Ουρσίνο, ο πρέσβης της Ιτα
λίας κ. Ριετρομάρκι, ο διευθυντή* 
του Ιταλικού Ινστιτούτου στην 
Αθήνα κ. Ραπέτι, η Ελένη Γλύκα- 
τζη - Αρβελέρ, η καθηγήτρια Νί
κη Λ ο ϊζ ίδ η  και ο σ κηνοθέτη* 
Δημήτρη* Μαυρίκιος. Η Ελένη

Γλύκατζη - Αρβελέρ συντονίζο- 
vras συζήτηση με θέμα "το ονει
ρικό στην τέχνη" είπε: "Το όνειρο 
έρχεται και μας επισκέπτεται μέ
σα από τα έργα του μαέστρου, ο  
ν τε  Κ ίρ ικο  κ α τά φ ερ ε  με τη  
σύγκλιση αλλοπρόσαλλων αντι
κειμένων, ετερόκλητων πραγμά
τω ν, με rous πολυδιάστατου* 
φωτισμούς rous να δει ότι όνειρο 
μπ ορεί να είνα ι ένα  υλικό έ 
μπ νευσ η* και ενόρα σ η* που 
μπορεί να πλουτίσει τον πλαστι
κό κόσμο".

πορεί ο "Οδυσσέας" του 
Αγγελόπουλου να μην α

πέσπασε το πρώτο βραβείο στις 
Κάννες προς μεγάλη λύπη αλλά 
και θυμό του σκηνοθέτη που δεν 
μπόρεσε να συγκροτήσει το ξέ
σπασμά του αλλά η ταινία πήγε 
πάρα πολύ καλά όσον αφορά το 
εμπορικό μ έρ ο ι Οι διαπραγμα- 
τεύσευ για την απόκτηση τη ί ται
νίας κράτησαν ένα μήνα και επί
δοξοι αγοραστές ήταν η εταιρεία  
προοπτική και η Rosebud. Οι δύο 
αυτές εταιρείες  ασχολούνται με 
τα δικαιώματα εκμετάλευση* τη ί 
ra iv ia s  μόνο στην Ελλάδα. Η 
M ira m a x  β ρ ίσ κετα ι a ris  δια- 
πραγματεύσεις για την εξασφά
λιση των δικαιωμάτων στην Αμε
ρική, η Κ ορέα  π ρ ο σ φ έρ ε ι
200 .000 δολάρια, η Ιαπ ω νία
400.000 δολάρια ενώ crcis περισ
σότερε* χώρε* του κόσμου έχει 
ήδη πω ληθεί. Μεγάλο προσόν 
για την ταινία αποτελεί το όνομα 
του σκηνοθέτη που βρ ίσκετα ι 
στις πρώτες θέσεις προτίμησης 
στην Ευρώπη. Η βράβευση στο 
Φεστιβάλ των Καννών και ο δη
μοσιογραφικό* θόρυβος που ε

πακολούθησε οπωσδήποτε συ- 
νέτειναν ώστε να γ ίνει γνωστό 
το όνομα του "Οδυσσέα", το πε
ριοδικό Time, μάλιστα έγραψε ό
τι ο Αγγελόπουλο* δικαίω5 αι- 
σθάνθηκε ότι τον "έκλεψαν" ε 
πειδή δεν τον βράβευσαν με το 
Χρυσό Φοίνικα. Μεγάλο προσόν 
τη* ταινίας είναι και το όνομά H]s 
που θυμίζει Ομηρο αλλά και το 
ότι το μεγαλύτερο μέρος τω ν δια
λόγω ν είνα ι στα αγγλικά. Είναι 
πολλά λοιπόν τα προσόντα του 
"Οδυσσέα" που όλοι περιμένουν, 
αναλογικά, να ξεπεράσει το πο
λυδάπανο "Φ όρεστ Γκαμπ" του 
Χόλιγουντ που κόστισε 70 εκα
τομμύρια δολάρια.

ην 60ή επέτειο τω ν γενε
θ λ ίω ν  rous γ ιορτά ζουν  

φ έτο* τα αγγλικά βιβλία τσέπης 
Πένγκουϊν τα οποία έμελλε να α
ναστατώσουν τον εκδοτικό κό
σμο. Τότε είχαν χάρτινο πορτο
καλί εξώφυλλο, σήμα rous έναν 
πιγκουίνο που προσπαθούσε να 
κάνει το πρώτο του βήμα και κό
στιζαν μόλι* ε ξη  π έν ε ί, ποσό 
που αντιστοιχούσε στην τιμή ε
νός πακέτου τσιγάρων. Οι πρώ
τοι συγγραφείς που εξέδοσαν οι 
"παράξενε*" για την εποχή εκδό- 
oois ήταν του Ερνεστ Χεμινγουέι, 
της Αγκάθα Κρίστι, και του Αντρέ 
Μ ορουά και τα  β ιβ λ ία  πω- 
λούνταν σε κάθε δυνατό σημείο 
πώλησης πλην τω ν  βιβλιοπω 
λείω ν. Βεβαίως, κανείς ποτέ δεν 
πίστευε -εκτό* από τον εκδότη- 
ότι ο τύπο* του νέου βιβλίου που 
"λάνσαρε" στην αγορά θα ση
μείω νε επιτυχία. Μια επιτυχία η 
οπ ο ία  ήταν άμεσ η  και δια
τηρήθηκε για πολλά χρόνια με 
π ο λ λ έ ί φυσ ικά διακυμάνσει*. 
Σ ήμερα  οι εκδ ό σ ε ις  ανήκουν  
στην εταιρεία  πίρσον η οποία ε ί
ναι εκδότρια τω ν "Φ αϊνάνσιαλ 
Τάιμς", τη ί ετα ιρείας τηλεοπτι
κών παραγωγών Thames TV, και 
του μουσείου κέρινων ομοιωμά
τω ν της Μαντάμ Τυσό. Ο φημι
σμένος εκδοτικός οίκος ο οποίος 
στη διαδρομή τω ν εξήντα ετών 
ζωής του πραγματοποίησε πολ- 
λές σημαντικές εκδόσεις, άνοιξε 
νέους δρόμους στα διεθνή εκδο
τικά δρώμενα και όπως φαίνεται 
θα ζήσει για πολλά - πολλά ακό
μη χρόνια. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Εμπρακτη η συμβολή του 
δήμου  τη ς  Κ ο π εγχά γη ς 

στην κυκλοφοριακή αποσυμφό
ρηση τη ς  δανικής π ρω τεύου
σας: σε 150 σημεία της  πόλης 
το π ο θ έ τη σ ε  συνολικά  1 .000 
ποδήλατα, τα  οποία οι πολίτες 
χρησιμοποιούν δω ρεάν για τη  
μετακίνησή τους στο κέντρο. Τα 
ποδήλατα είνα ι μ ε τα ξύ  το υ ς  
"δ εμ ένα " μ ε το  ίδιο σύστημα 
που χρησιμοποιούν για τα καρο- 
τσάκια τους ορισμένα σουπερ- 
μάκετ. Μ ε ένα κέρμα -2 0  κορό
νες- που ο ενδιαφερόμενος ε ι
σάγει στο μηχανισμό σύνδεσης, 
το  ποδήλατο απελευθερώνεται. 
Ο χρήστης παίρνει πίσω τα λε
φ τό  του μόλις βάλει το  δίτροχο 
στη θέση του. Βαμένα φούξια 
ζωηρό χρώμα, τα δίτροχα έχουν 
επίσης ηλεκτρονικό μηχανισμό 
για να εντοπίζονται σε ακτίνα 3 
χ ιλ ιομέτρω ν ...και να αποθαρ
ρύνονται οι κ λ έ φ τε ς  ποδηλά
των.

Για λόγους οικονομίας το 
Φ όρ ειν  Ο φ ις  θα καταρ

γήσει ως το  1997 κάπου 5 0 0  
θέσεις διπλωματικών ταχυδρό
μων. Εχει α σ φ αλώ ς κυλήσ ει 
πολύ νερό στο ποτάμι του χρό
νου από τό τε  που οι ταχυδρόμοι 
του βρετανικού στέμματος τα 
ξίδευαν με άμαξες και τα μυστι
κά έγγραφα του βασιλιά δεμένα 
με αλυσίδα στον καρπό τους! Η 
επικοινωνία σήμερα γίνεται με 
FAX και με χίλιους δύο άλλους 
τρόπους.

Αντιδράσεις έχει προκα- 
λ έ σ ε ι η απ όφ ασ η τη ς  

βρετανικής αστυνομίας να ορ
γανώσει ε ιδ ικ ές  ομάδες αστυ
νομικών με πολιτικά που θα ε- 
παγρυπνούν για την τήρηση της  
τά ξης στο Χάιντ Πάρκ, όπου κά
θε Κυριακή όποιος επ ιθυμεί, 
μπορεί να σ υ γκεντρ ώ σ ει την

προσοχή βγάζοντας λόγο. Κατά 
δήλωση εκπροσώπου της αστυ
νομ ίας φ ύ λ α ξη ς  του  πάρκου, 
θρήσκοι εξτρ εμ ισ τές  έχουν κά
νει επ ιθέσεις σε ομιλητές, τον 
τελευτα ίο  καιρό. Ο κόσμος που 
συγκεντρώνεται στο πάρκο, ό
μως, θ εω ρ εί υπερεπαρκή την 
παρουσία 14 ανδρών της αστυ
νομίας κάθε Κυριακή και έχει ε- 
ξοργισ θεί καθώς υποψιάζεται 
ότι ακόμα και οι εικονολήπτες 
του  BBC είναι αστυνομικοί με 
πολιτικά. Το Χάιντ Πάρκ έχει έ 
να ξεχωριστό καθεστώς σε ό,τι 
αφορά την  ελευθερ ία  του λό
γου. Εκεί, μάλιστα, έχουν διατυ
πώσει τ ις  απόψεις τους ο Κάρλ 
Μ όρξ και ο Μπερνάρ Σω.

Το κυνήγι μαγισσών δεν ε- 
ξ έ λ ιπ ε  μ ε το  τ έ λ ο ς  του  

Μεσαίωνα. Αποτελεί και σήμε
ρα σύνηθες φαινόμενο σε ορι
σ μ έ ν ε ς  χ ώ ρ ες  το υ  πλανήτη 
μας... Σε σύγχρονη Ζαν ντ' Αρκ 
μετατρΰπηκε 65χρονη Νοτιοα- 
φρικανή, η οποία λιθοβολήθηκε 
και εν  σ υνεχεία  θα νατώ θηκε 
στην πυρά από ομάδα χωρικών, 
που την είχαν κατηγορήσει για 
μαγεία. Σύμφωνα με τη μαρτυ
ρία αξιω ματικού  τη ς  αστυνο
μίας στο χωριό Χλακάνο, 6 0  χι
λιόμετρα βόρεια του Πίτερσμ- 
πουργκ, "οι χωρικοί την κατηγό
ρησαν ότι πρακάλεσε έναν κε
ραυνό, που χτύπησε το σπίτι κα
τοίκου της  περιοχής". Παρ' όλο 
που κανείς δεν τραυματίστηκε, 
αφού κανείς δεν βρισκόταν στο 
σπίτι εκείνη την ώρα, εξαγριω 
μένο πλήθος 2 0 0  χωριανών ε- 
π ετέθη  στη γυναίκα, την ανά
γκασε να βγει από το  σπίτι της, 
την  περιέλουσε με πετρέλαιο 
και τη ς  έβαλε φωτιά. Η γυναίκα 
προσπάθησε να ξεφ ύ γε ι, αλλά 
το  πλήθος τη  λιθοβολούσε και 
τη  χ τυ π ο ύ σ ε μ έχ ρ ι να ξ ε 
ψυχήσει. Σύμφωνα με στοιχεία

της αστυνομίας, οι κυνηγοί μα- 
γισσσών έχουν σκοτώ σει πε
ρισ σ ότερα  από 7 0  άτομα σε 
αυτή  τη ν  επαρχία, μέσα στο 
1994.

Η Μαργαρίτα Μπαζανί ε ί
ναι 9 4  χρόνων, κι ο σύζυ

γος μόλις 24. Κι όμως πριν λίγο 
γιόρτασαν τον πρώτο χρόνο του 
γάμου τους, αγνοώντας για μια 
ακόμη φορά τ ις  α ντιδράσ εις  
του κόσμου, θέλοντας δε να κά
νουν μια μικρή επίδειξη τη ς  ευ 
τυχ ίας τους, δεν δίστασαν να 
φ ω το γρ α φ ηθούν , τρ ώ γο ντα ς  
τ ε τ  α τ ε τ  ένα λουκούλειο γεύμα 
και συν το ις άλλοις να προβούν 
και σε δηλώσεις. "Ναι, η διαφο
ρά ηλικίας είναι εμφ ανής. Τα 
7 0  χρόνια που μας χωρίζουν ε ί
ναι πολλά. Αυτό όμως δεν μας 
εμποδίζει να περνάμε τ ις  μέρες 
μας μέσα σε απέραντη τρ υ φ ε 
ρότητα . Σας διαβεβα ιώ  ότι ο 
π ρώ τος χρόνος του  έγγαμου 
βίου μας ήταν ευτυχισμένος!" 
αυτή ήταν δήλωση της  94χρο- 
νης Μαργαρίτας, η οποία ση- 
μειω τέον είναι λαλίστατη.

Μια Ι3χρονη Κινεζούλα ε 
ξακολουθεί να είναι υγιέ

στατη παρ όλο που επί 100 η
μέρες αρνείται να δεχθεί κάθε 
είδος σ τερ εός  τρ οφ ή ς, μ ε τ έ 
δωσε το πρακτορείο "Νέα Κίνα". 
Η Νίου Νταντάν, μαθήτρια του 
Δημοτικού στο Τενγκζού, της ε 
παρχίας Σαντΰνγκ, στη Βόρεια 
Κίνα, από τις  31 Γενάρη διατη
ρείται σε άριστη φόρμα πίνο
ντας μόνο νερό. "Είναι ζω ηρή 
και πηγαίνει στο σχολείο κανο
νικά, χωρίς να δείχνει συμπτώ
ματα κόπωσης. Πηγαίνει βόλτες 
με ποδήλατο και δείχνει προθυ
μία ακόμα και να βοηθήσει τους 
γ ε ίτο νες  να βγάλουν τα μωρά 
τους με το καροτσάκι", ανέφ ερε 
χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά  το  κ ιν έ ζ ικ ο  
πρακτορείο ειδήσεων. Οι γονείς 
της, ανήσυχοι, τον Απρίλιο την 
πήγαν στο νοσοκομείο για γενι
κές εξετάσεις. Οπως διαπιστώ
θηκε δεν παρουσιάζει κανένα 
πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί δεν 
μπορούν να εξηγήσουν αυτό το 
μυστήριο.

Φ Μην απελπίζεστε... υπάρ
χουν κι αλλού χειρότερα: 

στην Μπανγκόγκ, τροχονόμος 
π έθ α νε  επ ε ιδ ή  ε ισ έπ ν ευ σ ε

πολύ καυσαέριο. Ο άτυχος Α- 
μνοσάι Σανγίν, 3 3  χρόνων, μ ε
τα φ έρ θ η κε στο νοσοκομείο με 
δυνατούς πόνους στο στήθος, 
κρ ά μ π ες  στά πόδια, α ιμο 
πτύσεις και βήχα. Μ ετά  από λί
γο πέθανε, ενώ άλλος συνάδελ
φ ός του με τα ίδια συμπτώματα 
και με αφύσικα υψηλό ποσοστό 
μολύβδου στο αίμα του μ ετα τέ
θηκε σε διοικητική θέση. Γενι
κά, από το υ ς  3 .5 0 0  τροχονό
μους τη ς  Μ πανγκόγκ οι 5 0 5  
πάσχουν από ασθένειες που ο
φείλονται άμεσα στη ρύπανση.

Ενας Κινέζος, που οι για
τροί τον  θεωρούσαν κλινι

κά νεκρό περισσότερο από τέσ 
σερα χρόνια, συνήλθε. Πρόκει
ται για έναν 29χρονο, ο οποίας 
έπεσε σε κώμα το  χειμώνα του 
1990-91, ύσ τερα  από σοβαρό 
τραυματισμό του  σε εργατικό 
ατύχημα. Οι γιατροί είχαν δηλώ
σει ότι δεν υπήρχε ελπίδα να ε- 
πιζήσει, αλλά πριν από ένα μήνα 
μετα φ έρ θηκε σε ναυτικό νοσο
κομείο, όπου οι ε κ ε ί συνάδελ
φοι τους κατάφεραν να τον συ- 
νεφέρουν. Σύμφωνα με το  πρα
κτο ρ είο  "Ν έα  Κίνα", ο άνδρας 
ήδη είναι σε θέση να κινεί τα 
χέρια και τα πόδια του. Αμα έχει 
κανείς χρόνια να ζήσει...

Φ Μ ετά  από έρευνα του Κ έ
ντρου Μ ετα να σ τευ τικώ ν 

Π ολιτιστικώ ν και Δημοσιογρα
φ ικώ ν  Ερευνώ ν τη ς  Αυστρα
λίας, σε ύμνους ξέσπασε ο αυ
στραλιανός Τύπος για τα Ελλη
νόπουλα, παιδιά τω ν Ελλήνων 
μεταναστών. Κατά την  έρευνα 
αυτή, τα παιδιά έκαναν άλματα 
στον τομέα τη ς  μόρφωσης αλλά 
και της  επαγγελματικής σταδιο
δρομίας του ς  ξεπ ερνώ ντας τα 
παιδιά τω ν  άλλων εθνοτήτω ν, 
αλλά και τω ν ίδιων τω ν Αυστρα
λών. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, 
ότι τα παιδιά αυτό προέρχονται 
από μη αγγλόφωνο περιβάλλον. 
Μπράβο, παιδιά! Πάντα πρώτα!

Τον ...κίνδυνο να νομιμο
ποιηθεί η ομοφυλοφιλία, 

προκάλεσαν επ ικριτικά σχόλια 
τη ς  Δ ιεθνούς Αμνηστίας, όσον 
αφορά στην τακτική  τω ν ρου
μανικών αρχών να φυλακίζουν 
πολίτες με μόνη κατηγορία την 
ομοφυλοφιλία τους. Σ ημειώ νε
ται ότι η Ρουμανία είναι η μόνη
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Μόνιμες Στόλε
χωρά της  Ευρώπης η οποία α
παγορεύει 6ια νόμου την ομο- 
φυλοφιλική δραστηριότητα και 
μάλιστα την  τ ιμ ω ρ ε ί με ποινή 
φυλάκισης μέχρι π έντε ετών. 
Αντίθετα, δεν κινδυνεύουν πια 
να σαπίσουν στη φυλακή οι Αλ
βανοί ομοφυλόφιλοι, που είναι 
πια καθ' όλα νόμιμοι και τηρου- 
μένων τω ν αναλογιών, καλά ορ
γανωμένοι. Η ένωση του ς  α
ριθμεί 16 μήνες ζω ής και πρό
σφατα καταχωρήθηκε και επί
σημα στους καταλόγους του Υ
π ουργείο υ  Δ ικα ιοσ ύνης. Ολα 
τά 'χει η ...Μαριορή -ακόμα και 
το  φ ε ρ ε τ ζ έ -  οι ο ρ γα νώ σ εις  
"γκέη" τη ς  λείπανε...

Π ρόκειται για ένα επι
κίνδυνο έθιμο. Εξι ε ξα 

γριωμένοι ταύροι, που προορί
ζονται για τ ις  ισπανικές αρένες, 
α φ ή ν ο ν τα ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι να 
διανύσουν τα 8 2 5  μέτρα  που 
χωρίζουν του ς  στάβλους τους 
από την αρένα τη ς  πόλης Πα- 
μπλόνα, στη βορειοανατολική Ι
σπανία, μ ε  "ο δ η γο ύ ς " ένα  
πλήθος πεζώ ν που αναλαμβά
νουν το  δύσκολο έργο να τους 
κεντρίζουν, αλλά και να τους...α- 
ποφεύγουν. Οι τραυματισμοί - 
εν ίο τε  σοβαροί- είναι συνηθι
σμένο φαινόμενο [φ έ το ς  ήταν 
τέσσερις], αποτελούν όμως μι
κρή θυσία μπροστά στην αίγλη 
και την  απήχηση τη ς  παράδο
σης, που αποτέλεσε έμπνευση 
για τον Χεμινγουέι ["Ο ήλιος α
νατέλλει ξανά"], αλλά και ενδ έ
χεται να έχει μακρινή σχέση α
κόμη και με τα ταυροκαθάψια 
τη ς  αρχαίας Κρήτης.

□  Εκδίκηση από τη  γυναίκα 
το υ  Σούζαν 3 3  χρόνων, 

ταχυδρόμο στο επάγγελμα, θ έ 
λησε να πάρει ο 34χρονος πα
ρατημένος Βρετανός σύζυγος, 
Τζον Ρΰιαν και η δουλειά τη ς  
του έδ ε ιξε  τον τρόπο. Ταχυδρό
μησε στα σπίτια του δρομολο
γίου, που ακολουθούσε καθημε
ρινά για τη δουλειά της, β ιντεο
κα σ έτες  μ ε μαγνητοσκοπημέ
νες  σ κηνές του  ζευγαριού σε 
π α λα ιό τερ ες  ε ρ ω τ ικ έ ς  περ ι
πτύξεις. Εξι μήνες αργότερα η 
γυναίκα του ανακάλυψε ότι πά
νω από 2 0  τέ το ιες  βιντεοκασέ
τε ς  βρίσκονταν σε χέρια πελα
τών της. Η ιστορία έλαβε τέλος 
στο δικαστήριο τη ς  πόλης Τι-

σάιντ στη βόρειο Αγγλία. Το δι
καστήριο απάλλαξε τον Ράιαν 
για την κατηγορία της απόπει
ρας δολοφονίας, για τραυματι
σμό της  γυναίκας του στο λαιμό, 
όταν αυτή του επ ιτέθηκε με ένα 
κουζινομάχαιρο κατά τη  διάρ
κε ια  του  καβγά το υ ς  για τον 
τρόπο που επ έλεξε  ο σύζυγος 
τη ς  να την εκδικηθεί. Q Ράιαν 
παραδέχθηκε όμως ότι τα άλλα 
τραύματα που τη ς  προξένησε 
ήταν ηθελημένα  και το  δικα 
στήριο του επέβαλε ποινή φ υ 
λάκισης 3Β μηνών!

Φ Κάτο ικος προαστίου του 
Λονδίνου θα υποχρεωθεί 

να πληρώσει ένα σεβαστό πο- 
σόν για να τοποθετήσει στο σπί
τι της νέα πόρτα εισόδου, αφού 
την παλιά την έσπασαν αστυνο
μικοί για να μπούν μέσα και να 
δ ια π ισ τώ σ ουν  τ ι  σ υ μ β α ίνε ι 
ύστερα από επείγον τηλεφ ώ νη
μα που έκανε στην αστυνομία έ- 
νας...σκύλος! Η Τζέμιμα, ένα τε -  
ριέ, έρ ιξε  από το  τραπέζι το  τη 
λέφ ω νο , την  ώρα που η ιδιο- 
κτήτρια του Χάνα Ουίλσον 2 3  
χρόνων απουσίαζε στην εργα
σία τη ς  και κατόρθωσε να σχη
ματίσει, ξύνοντας με τα νύχια το 
πληκτρολόγιο, τον αριθμό 9 9 9 , 
που αντιστοιχεί στα επείγοντα 
π ερ ισ τατικά  τη ς  αστυνομίας. 
Σ ύ μ φ ω να  με τη ν  εφ η μ ερ ίδ α  
"SUN", η οποία δημοσ ιεύει το 
π ερ ισ τα τικό , που σ υνέβη σε 
σπίτι στο Λέιτον-στΰουν ανατο
λικά του Λονδίνου, αξιωματικοί 
εν τό π ισ α ν  από πού έγ ιν ε  η 
κλήση, έσπευσαν στο σπίτι και 
αναγκάστηκαν να σπάσουν την 
πόρτα με τσεκούρια, αφού δεν 
άνοιγε κανείς και φοβήθηκαν ό
τι μπορεί να είχε συμβεί κάτι σε 
αυτόν που ε ίχ ε  τηλεφ ω νήσ ει. 
"Συγχώρησα την Τζέμιμα. Ηταν 
ένα παράξενο ατύχημα", δήλω
σε η Ουίλσον, που ζήτησε από 
την  αστυνομία να συνεισφέρει 
στην αντικατάσταση τη ς  ε ξώ 
πορτας του διαμερίσματος της.

Μια νέα θεωρία διατύπω
σε η Αμερικανίδα αρχαιο

λόγος Τζόαν Κόνελι σχετικά με 
την αφιέρωση του Παρθενώνα. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ε 
φημερίδας "Νιου Γιορκ Τάιμς" η 
Κόνελι, η οποία είναι και κα- 
θηγήτρια καλών τεχνώ ν στο Πα
νεπιστήμιο της  Νέας Υόρκης, ι

σχυρίζεται ότι ο Παρθενώνας, 
το ελληνικό όλο χάρη δημιούρ
γημα του 5ου π.Χ αιώνα, που α
ποτελεί σύμβολο και του Δυτι
κού Πολιτισμού, ίσως να είναι 
α φ ιερω μένος σε ένα γεγονός 
πιο μακάβριο από την γέννηση 
της  θεάς Αθηνάς. Συγκεκριμένα 
μια νέα  ανάλυση τω ν  απει- 
κονήσεων της, μήκους 160 μ έ
τρων, ζω οφόρου του ναού σε 
συνδυασμό με αποσπάσματα α
πό ένα χαμένο έργο του Ευρυ- 
πίδη, δείχνει πως τα μαρμάρινα 
γλυπτά παρουσιάζουν τη  θυσία 
των θυγατέρων του μυθικού βα
σιλέα της Αθήνας του Ερεχθέα, 
που έγινε για να σωθεί η αγα
πημένη του πόλη.

© Π ρ ο νο η τικο ί, παρότι τα  
Χριστούγεννα είναι ακόμη 

μακριά, 130 Αγιοι Βασίληδες α
πό 2 0  χώρες συγκεντρώθηκαν 
στην Κοπεγχάνη για να συμμε- 
τάσχουν στο 32 ο  ετήσιο συνέ
δριο τους. Οι εργασίες ολοκλη
ρώθηκαν πριν λ ίγες μ έρ ες  με 
μια ...διαγραφή: ο εκπρόσωπος 
τη ς  Φινλανδίας αποκλείστηκε 
από την αδελφότητα, λόγω απα
ράδεκτης συμπεριφοράς. "Εχει 
προσβληθεί από την ασθένεια 
της μεγαλομανίας και ισχυρίζε
ται ότι είναι ο μόνος Αγιος Βα
σίλης στον κόσμο. Παράλληλα, 
είναι και απατεώνας, γιατί την 
τελευταία φορά που ήταν ανά
μεσα μας, είδαμε ότι τα γένια 
του είναι ψεύτικα και σ τερεω 
μένα  με ελ α σ τικ ή  ουσία. Τι 
ντροπή!", δήλω σε απαγγέλλο
ντας την ...ετυμηγορία, ο οργα
νω τής του συνεδρίου Ιμπ Ρα- 
σμίσεν. Οσο για το  επόμενο ρα
ντεβού, αυτό ορ ίσ τηκε για τα 
Χριστούγεννα στο εργοστάσιο 
δανικής ζυθοπ οιίας ώ σ τε να 
συνδυαστεί με την κατανάλωση 
άφθονης μαύρης γλυκιάς μπί
ρας, όπως το επιβάλλει η παρά
δοση.

Τα τ ε λ ε υ τα ία  χρόνια οι 
Γάλλοι φ α ίν ε τα ι να α

γνοούν την έκφραση "γαλατική 
ευγένεια". Από τη στιγμή όμως 
που η Γαλλία είναι η πρώτη χώ
ρα στην προτίμηση περίπου 6 0  
εκατομμυρίω ν τουριστών ετη - 
σίως, η κυβέρνηση αποφάσισε 
να μ ά θ ει το υ ς  υπ αλλήλους 
στους σιδηροδρόμους, τα αερο
δρόμια και τ ις  τουριστικές επι

χειρήσεις να είναι ευγενικοί και 
χαμογελαστοί έστω  και μ ε το  
ζόρι! Από τώρα έω ς τα τέλη  Αυ- 
γούστου, μια στρατιά χαμογελα
στών επαγγελματιών θα περιο
δ εύ σ ει σε 2 6  πόλεις, εκπ αι
δ εύ ο ντα ς , όσους χ ρ ε ιά ζετα ι, 
στην τέχνη του να κάνεις τον ε 
πισκέπτη να νιώθει σαν στο σπί
τι του. Αλλιώς, προειδοποιούν οι 
υπεύθυνοι του  προγράμματος 
"BONJOUR", υπάρχει και η...Ι
σπανία που δεν είναι μόνο δί
πλα, αλλά είναι και φθηνότερη.

Οι οίκοι δημοπρασιών τ έ 
χνης πρέπει ενδεχομένω ς 

να αρχίσουν να ενδιαφέρονται 
για το ζωικό βασίλειο. Μ ετά  τις  
περιπτώσεις πιθήκων που επι
δίδονται στη ζω γραφική, απο
κα λύ φ θ η κε  ότι η ελαφ αντίνα  
Ρενί ζω γραφ ίζει εδώ και δέκα 
χρόνια  σ τη ...φ υλακή, δηλαδή 
στο ζωολογικό κήπο της  πόλης 
Τολίντο  στην πολιτεία  του  0- 
χάιο. Η Ρενί δείχνει μάλιστα ι
διαίτερο ταλέντο και εξέπ ληξε 
δύο Ρώσους ζω γρά φ ους που 
τις  τελευ τα ίες  μ έρ ες  συνεργά
ζονται μαζί της. Οι μεγαλύτεροι 
θαυμαστές της  είναι πάντως τα 
παιδιά που επ ισ κέπ τοντα ι το 
ζωολογικό κήπο. Γι' αυτά οι καλ
λιτεχνικές τάσεις της  Ρενί είναι 
το μεγαλύτερο αξιοθέατο.

Το παλιό πιάνο ήταν τόσο 
τα λα ιπ ω ρ ημένο  που δεν 

ήθελε κούρδισμα αλλά πέταμα. 
Οταν όμω ς ο κουρδιστής πιά
νων Τζέι Νικολάι άρχισε να το 
αποσυναρμολογεί για να χρησι
μοποιήσει τα κομμάτια του ως 
ανταλλακτικά, βρήκε στο εσω
τερ ικό  του 6 2  ομόλογα αξίας
2 0 .0 0 0  δολαρίω ν! Η έρευνα  
του για τον ιδιοκτήτη τω ν κρυμ
μένων ομολόγων στο 48χρονο 
"BALDWIN" οδήγησε τελικά  σ' 
έναν Ν εουορκέζο που το  πατρι
κό όνομα της  μητέρας του τα ί
ριαζε με το όνομα που αναγρα
φ ό τα ν  στα ομόλογα. Την έ κ 
πληξή το υ ς  για την  ανέλπιστη 
κληρονομιά, δ ιαδέχθηκε η έ κ 
πληξη του κουρδιστή, όταν έμα
θε ότι οι κληρονόμοι, εκτός από 
ένα μεγάλο "ευχαριστώ " σκο
πεύουν να του  δώσουν και α
δρότατη αμοιβή. Π

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Για tis ελενΰερεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 .Ανατολίτικες κι αυτές.
2. Ηθελημένα - Κουζινικό σκεύος.
3. Σε προκαθορισμένα διαστήματα αυτή - Γυ- 

ναικεία αξεσουάρ.
4. Ποίημα του Κίπλινγκ -Αρχαία Ελληνική αποι

κία στη Σικελία - Γ άλλων ...χρυσός.
5. Υποκορεστικό... τέκνου - Υπάρχει... ευρω

παϊκό του βουνού.
6. Σύμβολο καλής ποιότητας - Μια αίσθηση - 

Ο καγκελάριος της Δ. Γερμανίας.
7.... Βέγκας: Μεγαλούπολη των Η.ΠΑ. - Οτρο- 

μερός... τσάρος της Ρωσίας - Νηκτικό πουλί.
8. Διαδικασία εξόδου από αυγό Ικαθ.) - Ιερό 

βόδι Αιγυπτίων.
9. Αρωματίζει και... οδοντόπαστες - Το όνομα 

του συνθέτη Χατσατουριόν - Αρχικά της στρα
τονομίας.

10. Δορυφόροι του Κ - Ασιατικό νησί - ...Δαν- 
δουλάκη: Ελληνίδα ηθοποιός.

11. Εγραψε το  "Υπό τας Φιλύρας" - Δεν την 
τρώει ο ...φαφούτης - Ντέιβιντ Ντιν...: Υπουρ

γός εξωτερικών των ΗΠΑ το 1961.
12. Αναφορική αντωνυμία - Αχανής χώρα - 

Βυζαντινή νότα.
13. Διασχίζει το Παρίσι -Το λέι όποιος... χά

νεται.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ερχεται μετά από κάποιο... πόλεμο αυτός.
2. Μπορούν να κάνουν κάτι αυτό - Γίνεται σε 

ανεπιθύμητους αλλοδαπούς.
3. Καίγεται στις υψικαμίνους - Εφτασε μονο

σάνδαλος στην Ιωλκό Ικαθ.) -... Χότσον: Αείμνη
στος Αμερικανός ηθοποιός.

4. Εμφανίζεται μετά από κάποια ...ηλικία - Η
ταν κι ο Βουκεφάλας - Ιρλανδός δραματικός 
συγγραφέας.

5. Αγνωστα στον πολύ κόσμο - Τ ο όνομα του 
Νεύτωνα.

6. Ιταλική κατάφαση - Σύζυγος του βασιλιά 
της Τροίας Πρίαμου - Τροφή σαρκοφάγων 
ζώων.

7. Σχετικό με γιατρό - Βιβλικός ...αδερφός.

8. Δικά σου (αρχ.) - Ονειρο της εποχής του... 
Περικλή - Μονάδα της Φωτομετρίας.

9. Δίνει συντάξεις - Ελληνικό ...308 - Αρχηγός 
του υπήρξε ο σημερινός πρωθυπουργός - 
Κλωστή Ικαθ.).

10. Ελάχιστη ποσότητα - Περιοχή της Βο
ρείου Ηπείρου.

11. Α ξέχαστος Κρητικός ηθοποιός - Αρθρο 
για πολλά.

12. Αρχικό παλιού πολιτικού κόμματος - Ηλε
κτρικά φ ορτισ μένο  άτομο - Υπουργός του 
πρώην Προέδρου των Η.ΠΑ. Ρόναλντ Ρήγκαν.

13. Γυναικείο χαϊδευτικό - Θήκες αγίων λει
ψάνων.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΤΕ
Υπόθεση της Αστυνομίας
Ενας Επιθεωρητής πηγαίνει στο καλύτερο 

σχολείο της χώρας, μπαίνει σε μια τάξη και 
ρωτά τα παιδιά:

- Ποιος έκλεψ ε τα μήλα των Εσπερίδων;
-Οχι εμείς!!! απαντούν μ' ένα στόμα τα παιδιά.

Κι ο δάσκαλος συμπληρώνει:
- Κύριε Επιθεωρητό, δε γίνονται τέτοια πράγ

ματα στο δικό μας σχολείο!
Ο Επιθεωρητής απογοητευμένος γράφει 

στο Υπουργείο Παιδείας:
"Επισκέφθηκα το  καλύτερο σχολείο της χώ

ρας και στην ερώτησή μου "ποιος έκλεψ ε τα 
μήλα των Εσπερίδων", δεν ή ξερε κανένα παιδί 
να μου απαντήσει. Και το χειρότερο, δεν ή ξε
ρε ούτε ο δάσκαλός τους!!!

Και το Υπουργείο Παιδείας του απαντά: 
"Κύριε Επιθεωρητό, εσείς να κο ιτά ζετε τη 

δουλειά σας. Αυτή είναι υπόθεση της Αστυνο
μίας". Π
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ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ., 
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡ/ΑΙ 
ΤιΣ. ΑΔΕΙΕΣ Δ ιΑΚοΠβ η , 

ΚΑΙ ΓιΣ ΑΔΕΙΕΣ y

Μόνιμες Στόλε

- — — — — ί
Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η  Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Μ Α Σ
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσω τερικές τετράχρω μες και ασπρόμαυρες σελίδες. 

Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
1 ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 1 80.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 1 50.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.
1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.
1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Γ ια όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 1 5% και 

για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με αγ- 
γελιόσημο 20% και Φ ΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία  
περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τηΔιοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μ ετά  την προέγκριση καταρτίζεται συμ
φωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των 
καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφ λείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που 
πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης διακόπτεται 
η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ
ματεία του περιοδικού (τηλ. 8676 .401 ).
Γ —  — --------- ------- — ---------------------- --- ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η
Επιθυμώ να με εγγρό ψ ετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επ ιθεώ ρηση" (Αριστοτέλους 175,112 51. Αθήνα),
για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν..............................ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ Η: 1 .8 0 0  Δ ρ α χ μ ές  (οι σ υνδρ ο μ ές  ε ξ ω τε ρ ικ ο ύ  επ ιβαρύνοντα ι με τα  τα χυδ ρ ο μ ικά  τέλ η ).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύ χ ο ς .........................................

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο :.................................................................................................................................................................

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΗ :.........................................................................................................................................................................Τ. Κ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:....................................................ΤΗ ΛΕ Φ Ω Ν Ο :......................................................  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ :...........

(Υπογραφή)
L r±a .£ lie £ n  α π ρ σ τ ο λ ί^ ικ ο ^ ω ν ^ σ τ ε ^ μ ε  το  τη λ έφ ω ν ο : 867  7_Ό74 ^ __________ ____ _________
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Λογοτεχνικό Πορτρέτο

Ν Ι Κ Ο Ι  Κ Α Β Β Α Δ Ι Α Ι
Ο π ο ι η τ ή ς  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς

του Αστυνόμου Α' Βασίλειου Τσαγκάρη

Πάνε 20 χρόνια από τό τε  που 
πέθανε ο αρμενιστής ποιητής Νί
κος Καββαδιας 110-2-19751. Αν και 
η πρώτη του ποιητική συλλογή εκ- 
δόθηκε το  1933 ΙΜαραμπούΙ, 
ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό 
κοινό, έγινε από τις εξα ίρετες με
λοποιήσεις ποιημάτων του. Πό
σους τάχα δεν συντροφέψανε 
αυτό τα μελοποιημένα ποιήματα 
κάτι μοναχικές βραδιές...

Ο Νίκος Καββαδιας, γεννήθηκε 
το  1910 από Κεφαλλονίτες γο
νείς, σε μια μικρή πόλη της Μα
ντζουρίας και ήταν πολύ μικρός ό
ταν επέστρεψε η οικογένεια του 
στην Ελλάδα. Από το 1921 έως το 
1932, τέλειωσε Δημοτικό και Γυ
μνάσιο στον Πειραιά και είχε συμ
μαθητές το Γιάννη Τσαρούχη και 
τον Παπό-Πυρουνόκη. Στον ολό
φωτο ναό της λογοτεχνίας τον 
οδήγησε ο Παύλος Νιρβάνας, με 
τον οποίο συνδέθηκε με στενή 
φιλία. Αν και είχε όλες τις πνευ
ματικές προϋποθέσεις για να 
σπουδάσει, αναγκάσθηκε λόγω 
του θανάτου του οικονομικό κατε
στραμμένου πατέρα του, να 
μπαρκάρει ναύτης. Κάθε φορά 
γύριζε πίσω αδέκαρος και κουρα
σμένος, αλλά πάντα ο δεσμός του 
με τη θάλασσα τον ξανάφερνε 
καντά τηςί’Θα μείνω πάντα ιδανι
κός και ανάξιος εραστής, των μα- 
κρυσμένων ταξιδιών και των γα
λάζιων πόντων”.

Το 1933 πήρε το δίπλωμα του 
ασυρματιστή αλλά εξαιτίας του 
πολέμου έμεινε ξέμπαρκος μέχρι 
το 1944. Από τότε, ως το Νοέμ
βριο του 1974 ταξίδευε αδιάκοπα 
σ'όλο τον κόσμο, περιγρόφοντας 
τις μοναδικές του εμπειρίες σε 
τρεις ποιητικές συλλογέςί'Μαρα- 
μπού" 1933, “Πούσι" 1947, "Τρα
βέρσο" 1975, στο μοναδικό του 
μυθιστόρημα "Βάρδια" 1954 και σε 
τρία μικρό πεζό διηγήματα, "ΛΓ, 
"Του πολέμου", "Στο άλογό μου", 
που κυκλοφόρησαν το 1987.

KURO SIWO

Πρώτο ταζίδι έτυχε ναύλος για το Νότο, 
δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια.

Είναι παράξενα της Ιντιας τα φανάρια 
και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε, με το πρώτο. 
Περ' απ' τη γέφυρα του Αδάμ, στη Νότιο Κίνα, 

χιλιάδες παραλάβαινες τσουβάλια σόγια.
Μα ούτε στιγμή δεν ελησμόνησες τα λόγια 

που σου 'πάνε μια κούφιαν ώρα στην Αθήνα.
Στα νύχια μπαίνει τα κατράμι και τ'ανάβει, 
χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει, 

κι' ο λόγος της μεσ' στο μυαλό σου να σφυρίζει, 
"ο μπούσουλας είναι που στρέφ ει ή το καράβι;" 

Νωρίς μπατάρισε ο καιρός κι' έχει χαλάσει. 
Σκατζάρισες, μα σε κρατά λύπη μεγάλη. 
Απόψε ψόφησαν οι δυό μου παπαγάλοι 

κι ο πίθηκος που 'χα με κούραση γυμνάσει.

Αισθητικό, το έργο του Καββα- 
δία, είναι το αποτέλεσμα ενός 
πλέγματος ανάμεσα στο μύθο 
των θαλασσινών ταξιδιών και 
στην πραγματικότητα της ζωής ό
πως την έζησε και την ακούσε.

Από το Ρίο στο Σινικό Τείχος 
και από τη Σαγκόη στο Μαράκες, 
ξεδιπλώνονται οι μνήμες του 
ποιητή και είναι φυσικό όλα τα 
κείμενα να ανασυνθέτουν προσω
πικές εμπειρίες, που πηγάζουν α
πό τη σκληρή πραγματικότητα της 
ζωής του ναυτικού.

Η γλώσσα του ιδιόρρυθμη, χω
ρίς ιδιαίτερες πνευματικές εξάρ
σεις, συνταιριάζει ιδιωματισμούς, 
ναυτικούς όρους και λ έ ξε ις  α
πλές, που όμως μέσα από το στί
χο παίρνουν ένα ιδιαίτερο νόημα 
και φορτίζονται συναισθηματικό.

Ο συναισθηματικός του κό
σμος, απλός μα γεμάτος και συ
ναίσθημα που χαρακτηρίζεται από 
μετριοφροσύνη, διάθεση αυτο
κριτικής, πίκρα και κούραση, χω
ρίς όμως παράπονο, απλώνεται α- 
βίαστα πάνω στο χαρτί και μετα
μορφώνεται σε στίχο, ενώ συγ
χρόνως, του χαρίζει το προσόν 
του καλού ακροατή αλλά και 
καλύτερου αφηγητή στις διάφο
ρες παρέες όπου τύχαινε να διη
γείται τις εμπειρίες του.

Βεβαίως ο ποιητικός λόγος 
του Καββαδία, δεν έχει την ατε
λεύτητη συναισθηματική βαρύτη
τα του Σολωμού, ούτε το ρυθμι
στικό πόθος του Παλαμά, ούτε τη 
μυστηριακή υποβολή των Ωδών 
του Κάλβου, ούτε την αποκαλυ
πτική αλληγορία του Σεφέρη, 
ούτε την αρμονική συνύπαρξη της 
εσωτερικής αλληλουχίας γλώσ
σας - νοήματος - θέματος του 
Ελύτη, αλλά παραμένει για τον Ελ
ληνα, του οποίου οι πανόρχαιες 
καταβολές είναι συνυφασμένες 
με τη θάλασσα, ένα αποκούμπι 
μέσα στην καταλυτική καθημερι
νότητα. □
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Φωτογραφίστε για το διαγωνισμό μας

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ
Το περιοδικό Αστυνομική Επιθεώρηση με σκοπό να πλουτίσει την αρχειοθήκη του, 

αλλά και να ενεργοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του Σώματος  
και να 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 Φ ύ σ η  - Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: 
Α' Βραβείο: 1 φωτογραφική μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-SII.
Γ' Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 150.

Α', Β', Γ' Επαινοι: Από ένα φωτογραφικό βιβλίο, 
(προσφορά της Εταιρείας Φωτογραφικών 
"Σπ. Σκιαδόπουλος" Υμηττού 251, Αθήνα)

Σκηνές υπηρεσιακής καθημερινότητας:
Α' Βραβείο: 1 φωτογραφική μηχανή LEICA mini zoom. 

Β' Βραβείο: 1 εκτυπωτής LPL 66-SII.
Γ' Βραβείο: 1 SLIDE PROJECTOR LEICA Ρ 150.

A', Β', Γ' Επαινοι: Από ένα φωτογραφικό βιβλίο, 
(προσφορά του περιοδικού "Αστυνομική Επιθεώρηση")

Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές 

Ιαστυνομικοί - πολιτικοί υπάλληλοι - ιδιώτες) του περιοδικού.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος, θα πρέπει να στείλει στο περιοδικό μας 

μέχρι πέντε έγχρωμες φωτογραφίες με τα 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 (αποδεικτικό ή σφραγίδα ταχυδρομείου).
4. Τα αρνητικά και οι διαφάνειες θα παραμείνουν στο αρχείο του 

περιοδικού. Η Αστυνομική Επιθεώρηση" διατηρεί το δικαίωμα της δη
μοσίευσης ή έκθεσης όλων των φωτογραφιών και διαφανειών, πόυ 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 ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ Σ Σ ΤΟ  ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ Ο

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...........
Τ.Κ....................  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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