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Οι άτυχοι συνάδελφοί μας, με τη θυσία της πολύτιμης ζωής τους, 
της λεβεντιάς τους και της νιότης τους, πρόσθεσαν ένα ακόμη πολύτι
μο λίθο στην ιστορία της Αστυνομίας, που είναι γεμάτη από θυσίες για 
το κοινωνικό σύνολο. Ο θάνατός τους δεν κλόνισε το ηθικό μας αλλά 
αντίθετα μας παροτρύνει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνι
στούμε σκληρό, για να φέρουμε σε πέρας τη δύσκολη αποστολή μας.

□  Θ ε μ ε λ ιώ δ ε ις  α ρ χ ές  και νο μ ο λο γ ια κές  λύ σ εις
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στην πειθαρχική δ ια δ ικ α σ ία ........................................... 619
Η αρχή του Κρότους (Πολιτείας) Δικαίου, ως βασική και θεμελιώδης 

δημοκρατική αρχή μιας σύγχρονης συνταγματικής τόξεως, έχει ως 
σκοπό την προστασία του ατόμου από τον απολυταρχισμό και εκδηλώ
νεται κυρίως με τη νομιμότητα της δράσης της διοικήσεως, το δικα
στικό έλεγχο και την πληρότητα της παροχής της έννομης προστασίας.
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Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, παρά τα προβλήματα, 

προχωρεί. Οι αλλαγές, όμως, που παρατηρούνται έχουν και τις ανάλο
γες συνέπειές τους στο αστυνομικό έργο. Γύρω από το σοβαρό αυτό 
θέμα έχει αναπτυχθεί ένας πλούσιος προβληματισμός.

□  Τα ίχνη σ την αγρονομ ική  προανάκριση . . . .  6 2 4
Στην αστυνομική εν γένει υπηρεσία και ιδίως στον τομέα της Αγρο

φυλακής, τα ίχνη εκ πατημάτων ανθρώπων ή ζώων, αποτελούν βασικό 
ανακριτικό στοιχείο. Η εξέταση και η αξιολόγηση των ιχνών μπορεί να 
βοηθήσει στην εντόπιση εκείνου από τον οποίο προέρχονται τα ίχνη, 
και κατά συνέπεια να επέλθει εξιχνίαση του σχετικού αδικήματος.

□  Η π ροσω ρινή κρ ά τη σ η  και τα  δ ικα ιώ μα τα
τω ν πολιτών στην Ισ π α ν ία ............................................... 625

Π  Αστυνομικό Τμήμα Π άτμου ......................................... 6 2 6
Παράλληλα με την άσκηση των κυρίως καθηκόντων του, το Τμήμα 

οφείλει να μεριμνά και για την προστασία της ιερότητας του τόπου. 
Πρόκειται για μια ξεχωριστή, ιδιόζουσα υπηρεσία, την οποία οι συνά
δελφοι της Πάτμου διεκπεραιώνουν με διακριτικότητα και επιτυχία.

□  Π άτμος η Ι ε ρ ά .................................................................... 6 2 8
Κηρύσσοντας το 1995 ως Ετος Αποκαλύψεως, ο οικουμενικός πα

τριάρχης κ,κ. Βαρθολομαίος κόλεσε "πόντος τους τιμώντας τον τε  α- 
ποκαλυπτόμενον Θεόν και τας αποκαλυφθείσας αλήθειας Του, όπως 
συνεορτόσουσιν, κατά δύναμιν έκαστος, την μεγόλην και σεπτήν ταύτην 
ιερόν επέτειον...'

□  Η Βέμπο και το  '4 0  ...........................................................  6 3 2
Με το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο χύμηξαν τα σπουργίτια και τσά

κισαν τα φασιστικό κοράκια. Η φωνή της ήταν ένα σάλπισμα πολεμικό. 
Τραγούδαγε την Ελλάδα κι όλη η Ελλάδα τραγούδαγε μαζί της.
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□  Εθνικές Γ ιορτές: μια χαμένη ε υ κ α ιρ ία .................. 6 3 4
Στα χρόνια μας καταφέραμε τις εθνικές γιορτές, από πνευματική 

οκνηρία, και τις κάναμε πληκτικές στην αρχή, αργότερα ανυπόφορα βα
ρετές. Μην τολμώντας να τις καταργήσουμε, τις αξιοποιήσαμε για κο
ρώνες κομματικές που η εξαργύρωσή τους ήταν εκ των προτέρων ε 
ξασφαλισμένη.

□  Η συμβολή τω ν γονέων στη μάθηση .................. 6 4 0
Οι γονείς οφείλουν να κατανοήσουν, ότι η μάθηση και η αληθινή 

σπουδή δεν είναι εύκολη διαδικασία, είναι επίπονη και μακρόπνοη. Και 
γι' αυτό ας προετοιμάζουν τον νέο ότι πρέπει να γυμναστεί όχι για 
εύκολο φορτίο, αλλά για να αποκτήσει γερές πλάτες.

□  Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού . 6 4 2
Η δημιουργικότητα του παιδιού πραγματικό αρχίζει να διαφαίνεται 

στην ηλικία μεταξύ τριών και τεσσάρων χρόνων. Και αυτό μπορεί να 
παρατηρηθεί με πολλούς τρόπους

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες ή προέρχονται από 
μετάφραση πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Α
στυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνερ
γασίες υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
για το περιεχόμενο.
Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του 

περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν απα
ραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι. δεν εηιστρέφονται.

□  Οδική Ασφάλεια τω ν π α ιδ ιώ ν .................................... 6 4 4
Η νέα σχολική χρονιά άρχισε. Οι χώροι γύρω από τα σχολεία γέμισαν 

πάλι από τις φωνές και τη ζωντάνια των παιδιών. Ελπίζοντας ότι μπο
ρούμε να βοηθήσουμε στην ασφαλή κίνηση των μαθητών από και προς 
το σχολείο, ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά στους μικρούς μας φίλους

□  Τηλετυπικό δίκτυο αλληλογραφίας . . . . . . .  658
Οι παλαιότεροι συνάδελφοι θα έχουν, ακόμη, έντονη την αναμνηοη 

του Ισπανικού κηρού", του σπόγγου και της χαρτόκολλας της υπηρε
σιακής αλληλογραφίας. Σήμερα, το μεγαλύτερο τμήμα της αλληλογρα
φίας της Ελλην. Αστυνομίας εκτελείται μέσω του τηλετυπικού δικτύου

□  Θρησκευτικός αποχρωματισμός ................................661
"Μαϊμούδες" θρησκείες, "μαϊμούδες" δόγματα και "μαϊμούδες" μεο 

σίες προσπαθούν να επιζήσουν και να επικρατήσουν, επιδεικνύοντας 
το ψεύτικο προσωπείο τους με "αναίδεια χιλίων πιθήκων".
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θ ύ μ α τα  του καθήκοντο

ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ
" . . . Τ ο υ  ή ρ ω α η ζ ω ή  π ο τ έ  τ η ς  δ ε ν  τ ε λ ε ι ώ ν ε ι ,  

α π '  τ η  σ τ ι γ μ ή  π ο υ  σ β ή ν ε ι ,  α θ ά ν α τ η  α ρ χ ι ν ά . . . '

Σ το  σ τίχο  ε το ύ το  το υ  μεγάλου ποιητή μας Ιω άννη Πολέμη, από το  ποίημά το υ  " Σ το υ ς  νεκρ ο ύς μας", 
σ κ ια γρ α φ είτα ι το  μεγαλείο  του ηρω ισμού και δ ίνετα ι η διάσταση ζω ής και θανάτου , 

σ ε σ τιγμ ές  που η λήθη φ α ίν ετα ι ασήμαντη, μικρή, μπρος στην α ιω νιότητα .
Τα λόγια ετο ύ τα  τα μεγάλα, τα γεμάτα  αλήθεια  και νόημα, 

αρμόζουν σ' α υ το ύ ς  που π έφ το υν  "όρθιο ι" στα πεδία τω ν  μαχών, π ροτείνοντας τα  σ τήθη το υ ς  κυματοθραύσ τη , 
ενά ντια  σ τους υπ ονομ ευτές και σ τους εχθρ ούς τω ν  ιδανικώ ν για τα  οποία πολεμούν.

Σ ' εκ ε ίν ο υ ς  που ο θάνατός το υς  νικά το  χρόνο και τη  λησμονιά, 
σ' α υτο ύς  που η πράξη το υ ς  κι ο θάνατός το υ ς  γ ίνετα ι φ ω τε ιν ό  μ ετέω ρ ο  και παράδειγμα προς μίμηση,

Σ Τ Ο Υ Σ  Η Ρ Π Ε Σ .
Α νάμεσα στη σ τρατιά  τω ν αθανάτω ν πήραν τη  θέση που το υ ς  ανήκει, 

οι ήρ ω ες ασ τυνομ ικο ί που δολοφ ονήθηκαν άνανδρα την ώρα του καθήκοντος, κατά τη ν  τε λ ε υ τα ία  δ εκα ετία .
Οι άτυχοι σ υ ν ά δ ελφ ο ί μας, μ ε τη  θυσ ία  τη ς  πολύτιμης ζω ή ς το υ ς , τη ς  λ εβ εν τ ιά ς  το υ ς  και τη ς  ν ιότης το υς , 

πρόσθεσαν ένα ακόμη πολύτιμο λ ίθο  στην ιστορία  τη ς  Α σ τυνο μ ίας, 
η οποία είνα ι γεμάτη  από θυ σ ίες  υπέρ του  κοινω νικού συνόλου.

Α ς  κοιμούνται ήσυχα, γ ια τ ί ο θάνατός το υ ς  δεν κλόνισε το  ηθικό μας.
Α ν τ ίθ ε τα  μας π αροτρύνει και μας ενισ χύει να ενώ σ ουμε τ ις  δυνάμεις  μας και να α γω νισ τούμε τ ίμ ια  και σκληρά,

για να φ έρ ο υ μ ε  σε πέρας τη  δύσκολη αποστολή μας.
Α ς  είνα ι ελα φ ρ ύ  το  χώμα που σας σκεπ άζει, αγαπητοί σ υνάδελφ οι.

Α ιώ νια  σας η μνήμη.

Αστυφύλακας ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ 
Απόστολος του Κων/νου
Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλι

θέα Γρεβενών. Κατατάχθηκε στην 
π. Χωροφυλακή στις 28-11-1972. 
Υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρε
σίες της π. Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδο
νίας και στο Π.Α. Νέας Φιλαδέλ
φειας. Δολοφονήθηκε στη Νέα Φι
λαδέλφεια, στις 15-9-1984, από 
σεσημασμένο κακοποιό κατά τη 
διάρκεια νυχτερινής περιπολίας. Ο 
άτυχος συνάδελφος ήταν άγαμος.

Αστυφύλακας ΜΑΤΗΣ 
Χρηστός του Κων/νου
Γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό Πρέ

βεζας στις 21-1-1956. Κατατά
χθηκε στην π. Αστυνομία Πόλεων 
στις 27-3-1980. Υπηρέτησε στο Δ’ 
Α.Τ., στην Υ.ΓΑ. και τελευταία στο 
Θ' Π. Α. Αθηνών. Δολοφονήθηκε 
την παραμονή των Χριστουγέννων 
24-12-1984, ενώ εκτελούσε υπη
ρεσία στο Υποκατάστημα της Ε
θνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα. 
Ηταν άγαμος.

Αρχιφύλακας ΜΠΟΥΡΑΣ 
Βασίλειος του Παναγιώτη
Γεννήθηκε το 1951 στο Κακόβα- 

το Ηλείας. Κατατάχθηκε στην π. Α
στυνομία Πόλεων στις 2-5-1974. 
Υπηρέτησε στο ΚΕ' Α.Τ. Αθηνών και 
στην Υ.Γ Α. Αθηνών. Δολοφονήθηκε 
στις 15 Μαίου 1985 κατά τη διάρ
κεια άγριας συμπλοκής με τρομο
κράτες στο Γκύζη. Πριν ξεψυχήσει 
πρόλαβε και ανταπέδωσε τα πυρά, 
με αποτέλεσμα να τραυματίσει 
θανάσιμα τον κακοποιό Χρήστο 
Τσουτσουβή. Ηταν άγαμος.

Αρχιφύλακας ΓΕΩΡΓΟΥ 
Γεώργιος του Αντωνίου
Γεννήθηκε το 1957 στα Λαύκα 

Κορινθίας. Κατατάχθηκε στην π. Α
στυνομία Πόλεων στις 18-5-1976. 
Υπηρέτησε στο ΙΕ' Α.Τ. Αθηνών, 
στην Αγορανομία Αθηνών και τ έ 
λος στην Υ.Γ.Α. Αθηνών. Τραυματί
σθηκε θανάσιμα στις 15-5-1985 
στη συμπλοκή με τρομοκράτες 
στο Γ κύζη και άφησε την τελευ 
ταία του πνοή στις 27-5-1985 στο 
νοσοκομείο "Ευαγγελισμός". Ηταν 
έγγαμος.
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ΑνΟυπαστυνόμος ΔΟΥΓΕΝΗΣ 
Γεώργιος του Αντωνίου
Γεννήθηκε το 1944 στη Μοσιά 

Κορινθίας και κατατάχθηκε στην π. 
Αστυνομία Πόλεων το 1967. Υπη
ρέτησε στο Γ Αστυνομικό Τμήμα Α
θηνών και στην Υ.Γ.Α. Αθηνών. 
Τραυματίσθηκε θανάσιμα στις 15- 
5-1985 στη συμπλοκή με τρομο
κράτες στο Γκύζη και άφησε την 
τελευ τα ία  του πνοή στις 27-5- 
1985 στο νοσοκομείο "Ευαγγελι
σμός". Ηταν έγγαμος και άφησε πί
σω του δύο παιδιά.

Αρχ/κας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος του Βασιλείου
Γεννήθηκε το 1961 στον Αγιο Η- 

λία Ηλείας. Κατατάχθηκε στην Α
στυνομία στις 8-2-1985. Υπηρέτη
σε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Ε
πιχειρήσεων Αττικής. Τραυματί
σθηκε θανάσιμα στις 28-11-1985, 
έξω  από το ξενοδοχείο "Κάραβελ" 
στην Αθήνα, σε βομβιστική τρομο
κρατική επίθεση, που δέχθηκε 
λεωφορείο των Μ.Α.Τ. στο οποίο 
επέβαινε. Ηταν άγαμος.

Αστυφύλακας ΛΕΛΕΤΖΗΣ 
Βασίλειος του Δημητρίου
Γεννήθηκε στη Λεύκα Δομοκού. 

Κατατάχθηκε στην π. Χωροφυλακή 
στις 30-9-1974. Υπηρέτησε σε διά
φορες Υπηρεσίες της Πελοπον- 
νήσου και της Στερεός Ελλάδας. 
Τελευταία υπηρετούσε στον Α.Σ. 
Καλοποδίου Λοκρίδας. Δολο
φονήθηκε στο χωριό Ζέλι Λαμίας, 
από τον Μιχάλη Νικολάου, στην 
προσπάθειά του να τον συλλάβει 
γιατί επιχειρούσε να βάλει φωτιά 
στο πατρικό του σπίτι.

Αστυφύλακας ΤΣΑΡΑΒΑΣ 
Κων/νος του Χρήστου
Γεννήθηκε το 1950 στη Νέα Κά

ρυά Νέστου Καβάλας. Κατατάχθη
κε στην π. Χωροφυλακή το 1976. Υ
π ηρέτησ ε στο ΙΖ' Αστυνομικό 
Τμήμα και στο ΙΖ' Τμήμα Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης. Δ ολοφονήθηκε 
στις 11 -2-1987, στη Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, από επικίνδυνο κα
κοποιό, την ώρα που επιχειρούσε 
να τον συλλάβει. Ηταν έγγαμος και 
άφησε πίσω του δύο ανήλικα αγό
ρια.

Αστυφύλακας ΣΤΕΡΚΟΥΔΗΣ 
Χρηστός του Χρήστου
Γεννήθηκε το 1956 στη Ζώνη 0- 

ρεστιάδος Εβρου. Κατατάχθηκε 
στην π. Χωροφυλακή στις 19-5- 
1983. Υπηρετούσε στον Αστυν. 
Σταθμό Ορμενίου Εβρου. Δολο
φονήθηκε στις 3-9-1987 από τον 
Τούρκο κακοποιό Καγα Turan, ο ο
ποίος αντί για ταυτότητα που του 
ζήτησε ο άτυχος συνάδελφος, έ 
βγαλε περίστροφο και πυροβόλη
σε εναντίον του. Ηταν έγγαμος και 
πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Αρχιφάλακας ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Νικόλαος του Ιωάννου
Γεννήθηκε στα Προτόρια Μονο- 

φατσίου Ηρακλείου το 1957. Κατα
τάχθηκε στο σώμα της π. Χωρο
φυλακής στις 27-9-1979. Υπηρέτη
σε σε διάφορες Υπηρεσίες της 
Κρήτης. Δολοφονήθηκε στις 9-6- 
1989 από α δ ίσ τα κτους κακο
ποιούς, στην προσπάθειά του να α
ποτρέψει τη δραπέτευσή τους α
πό τις φυλακές Νεαηόλεως. Ηταν 
έγγαμος και πατέρας μιας κόρης 6 
ετών και ενός αγοριού 5 ετών.

Αρχιφύλακας ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 
Λουκάς του Ιωάννου
Γεννήθηκε στη Μαλεσίνα Φθιώτι

δας το 1966 και κατατάχθηκε στην 
Αστυνομία το 1988. Μετά την έ ξο 
δό του από τη Σχολή τοποθετήθη
κε στην Αμεση Δράση. Δολο
φονήθηκε στις 25-8-1990, στη 
Λεωφ. Αλεξάνδρας, όταν με το 
συνάδελφό του Δημήτριο Βούλγα
ρη σταμάτησαν για έλεγχο ύποπτο 
αυτοκίνητο, στο οποίο τελικά επέ- 
βαιναν α δ ίσ τα κτο ι κακοποιοί. 
Φεύγοντας από τη ζωή, άφησε πί
σω τη γυναίκα του έγκυο 8 μηνών

Αρχιφύλακας ΣΑΚΚΑΣ 
Σαράντος του Παναγιώτη
Γεννήθηκε στον Πλάτανο Λακω

νίας στις 15-10-1948. Κατατάχθη
κε στην π. Χωροφυλακή στις 9-7- 
1971. Υπηρέτησε σε διάφορες υ
π ηρεσ ίες  τη ς  Κρήτης. Δολο
φονήθηκε στις 9-6-1989 από αδί
στακτους κακοποιούς, στην προ- 
σπάθειά του να αποτρέψει τη δρα
πέτευσή τους από τις φυλακές 
Νεαπόλεως, όπου ήταν αποσπα
σμένος. Ηταν έγγαμος και πατέ
ρας μιας κόρης.
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Αρχιφύλακας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
Δημήτριος του Δημητρίου
Γεννήθηκε στους Ω ρεούς Εύ

βοιας το  1960 και κατατάχθηκε 
στην π. Αστυνομία Πόλεω ν το  
1982. Υπηρέτησε στο Δ' Α.Τ. Αθη
νών και από το 1984 στην Αμεση 
Δράση. Τραυματίστηκε σοβαρά 
στη συμπλοκή με κακοποιούς έξω  
από το Μέγαρο της Γ.Α.Δ.Α. στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις 25-8- 
1990 και άφησε την τελευταία του 
πνοή στο 401 Στρατιωτικό Νοσο
κομείο λίγες μέρες αργότερα. Α
φησε πίσω τη σύζυγό του, η οποία 
ήταν 4 μηνών έγκυος.

Ανθυπαστ/μος ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ 
Νικόλαος του Αθανασίου
Γεννήθηκε το  1958 στη Σκοπιό 

Φαρσάλων. Κατατάχθηκε στο Σώ
μα της π. Χωροφυλακής το 1977. 
Υπηρέτησε στο Α.Τ. Μυκόνου, στο 
Α.Τ. Αρτέμιδας, στον Α.Σ. Γλυκών 
Νερών και τελευτα ία  στον Α.Σ. 
Παιανίας. Δολοφονήθηκε στις 2-2- 
1991 από άγνωστο κακοποιό, στην 
προσπάθεια του να τον συλλόβει 
γιατί προηγουμένως είχε διαρ- 
ρήξει κατοικία στην περιοχή της Α
γίας Μαρίνας Παιανίας. Ηταν έγγα
μος και πατέρας ενός ανήλικου α
γοριού.

Αρχιφύλακας ΚΩΣΤΑΣ 
Δημήτριος του Γεωργίου
Γεννήθηκε στις 23-1-1958 στην 

Κύμη Εύβοιας. Κατατάχθηκε στην 
π. Αστυνομία Πόλεων την 1-11- 
1983. Μέχρι το 1985 υπηρετούσε 
στην Υ.Μ.Μ. Αθηνών και στη συνέ
χεια στην Ομάδα "Ζ" της Αμεσης 
Δράσης. Δολοφονήθηκε την παρα
μονή της γιορτής του, 25-10-1991, 
ενώ κατεδίωκε ένοπλους ληστές, 
που λίγη ώρα πριν είχαν ληστέψει 
το  Υποκατάστημα τω ν ΕΛ.ΤΑ. 
Καλλιθέας. Αφησε πίσω του μια 
κόρη δέκα ετών και τη σύζυγό του, 
έγκυο οκτώ μηνών.

Αστυφύλακας ΒΑΡΗΣ 
Ιωάννης του Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1965 στο χωριό Α- 

ραχωβίτικα Αχαϊας. Κατατάχθηκε 
στην Αστυνομία το 1991 και μετά 
την έξοδό του από τη Σχολή, τοπο
θετήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνο
μικών Επιχειρήσεων Αττικής. Δολο
φονήθηκε στις 2-11-1991, από 
ρουκέτα που εκτόξευσαν τρομο
κράτες εναντίον λεωφορείου της 
παραπάνω Υπηρεσίας, το  οποίο 
ήταν γεμάτο αστυνομικούς εντε- 
ταγμένους για τη φρούρηση της 
περιοχής των Εξαρχείων. Ηταν ά
γαμος.

Αρχ/κας ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ 
Δημήτριος του Συμεών
Γεννήθηκε το 1969 στην Αρχαία 

Ηλιδα Ηλείας. Κατατάχθηκε στην 
Αστυνομίας το 1990. Το 1992 επι- 
λ έχ τη κ ε  να σ τελεχ ώ σ ει το  
νεοσύστατο τό τε  Τμήμα Δίωξης 
Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής. Δολοφονήθηκε στις 
20-1-1993, προσπαθώντας να συλ- 
λάβει, μαζί με άλλους συναδέλ
φους του στο Αιγάλεω Αττικής, ε 
πικίνδυνους κακοποιούς, που ε ξ ε -  
βίαζαν με σοβαρές απειλές ιδιο- 
κτήτρια καταστήματος. Ηταν άγα
μος.

Αρχιφύλακας ΚΡΙΑΡΗΣ 
Σπυρίδων του Στυλιανού
Γεννήθηκε το 1954 στο Πλουτό 

Καινούργιου Ηρακλείου. Κατατά
χθηκε στην π. Αστυνομία Πόλεων 
το  1979. Υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες του Πειραιά, στην Αμε
ση Δράση Αττικής και τελευταία 
στο Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου. 
Δολοφονήθηκε στις 19-6-1994, σε 
συμπλοκή με ένοπλο κακοποιό, ο 
οποίος είχε προηγουμένως επιτε
θεί και τραυματίσει θαμώνες κα- 
φ ε τ έ ρ ια ς  στην παραλία του  
Ρεθύμνου. Ηταν έγγαμος και πατέ
ρας ενός παιδιού.

Αστυφύλακας ΖΑΜΠΑΛΑΣ 
Κων/νος του Σπυρίδωνα
Γεννήθηκε το 1964 στη Δυτική 

Γερμανία. Κατατάχθηκε στην Α
στυνομία το 1987. Υπηρέτησε στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων μέχρι 
το 1994 και στη συνέχεια στο Τ.Α. 
Ιωαννίνων. Δολοφονήθηκε στις 7- 
11-1994, στο Δικαστικό Μέγαρο 
Ιωαννίνων, από άτομο με ψυχοπα- 
θητική προσωπικότητα, το οποίο 
προηγουμένως είχε σκοτώσει τον 
εισαγγελέα της έδρας και τραυμά
τισε σοβαρά την Γραμματέα του 
Δικαστηρίου. Ηταν έγγαμος και πα
τέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Αστυν. Υηοδ/ντής ΒΕΛΛΙΟΣ
Απόστολος του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1954 στο χωριό Δι- 

πλάτανος Αιτωλοακαρνανίας. Κα
τατάχθηκε στο Σώμα της π. Χωρο
φυλακής το 1973. Υπηρέτησε σε 
μάχιμες και επιτελικές υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Δολο
φονήθηκε στον Περισσό, στις 19- 
9-1994, καθώς επιβιβαζόταν σε υ
πηρεσιακό λεωφορείο, από βόμβα 
που είχαν τοποθετήσει τρομοκρά
τες . Ηταν έγγαμος και πατέρας 
τριών ανήλικων κοριτσιών. Π

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

του Αστυνόμου Α ' Νικολάου Αθ. Μπλάνη *

Η αρχή του Κράτους (Π ολιτείας) Δικαίου,
ως βασική και θεμελιώ δης δημοκρατική αρχή μιας σύγχρονης συνταγματικής τά ξεω ς, 

έχει ως σκοπό την προστασία του ατόμου από τον απολυταρχισμό 
και εκδηλώνεται κυρίως με τη νομιμότητα της δράσης της διοικήσεως, 

το δικαστικό έλεγχο και την πληρότητα της παροχής της έννομης προστασίας.
Η ω ς άνω αρχή αναγνωρίζει στον πολίτη - διοικούμενο δικαιώματα έναντι της εξουσίας

και τε ίνε ι να τα διασφαλίζει.

Ετσι το  Σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 20 την παροχή έννομης 
προστασίας υπό δικαστηρίου για διοικητικές ενέργειες  ή μέτρο 
Ιδεν εφαρμόζεται εδώ η θεωρία της τριτενέργειας]. Καθιερώνει με άλ
λα λόγια τη δημόσια αξίωση δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που 
κατατάσσεται στα ατομικό δικαιώματα.

Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί από το κοινό νομοθέτη. 
Στο άρθρο 20 υπάρχει η επιφύλαξη “όπως νόμος ορίζει", όπου γίνεται 
δεκτό ότι η επιφύλαξη αυτή αναφέρεται στα όργανα και τη διαδικασία 
δικαστικής προστασίας, χωρίς να δίδεται στον κοινό νομοθέτη η δυνα
τότητα να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα.

Το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας προϋποθέτει την 
ύπαρξη ανεξαρτήτων δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών), 
ενώπιον των οποίων ο διοικούμενος ως άτομο μπορεί να προσφεύγει. 
Εξάλλου με την διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του Συντάγματος κατοχυ
ρώνεται η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή.

Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται στον "κλασικό κατάλογο) των α
τομικών δικαιωμάτων, όπως διακηρύχθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση 
και κατοχυρώθηκαν στα επαναστατικά συντάγματα του 1791 και 1795 
της Γαλλίας. Η διάταξη αυτή απαγορεύει την αφαίρεση του νόμιμου δι
καστή με πράξη οποιουδήποτε κρατικού οργάνου (νομοθετικού, διοικη
τικού, δικαστικού).

Νόμιμος δικαστής κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως είναι ε 
κείνος που ορίστηκε εκ των προτέρων για την εκδίκαση μιας υπόθεσης 
(ποινικής, αστικής, εμπορικής και διοικητικής). Αμφίβολο είναι το ζήτημα 
αν η αρχή του νόμιμου δικαστή ισχύει και για τις πειθαρχικές υποθέσεις. 
Η κρατούσα στην Ελληνική επιστήμη άποψη είναι καταφατική. Η άποψη 
αυτή δεν (ραίνεται ορθή. Η αρχή του νόμιμου δικαστή αποτελεί μια εγ
γύηση υπέρ των ατόμων κατά την απονομή της δικαιοσύνης, ενώ “η 
άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του κρότους επί των υπαλλήλων αυ
τού αποτελεί άσκησιν ενεργού διοικήσεως, ουχί δε δικαιοδοσίας- 
(Γ. Παπαχατζής).

Η διάταξη αυτή απαγορεύει την αυθαίρετη στέρηση του νόμιμου δι
καστή, ήτοι την εκ των υστέρων αδικαιολόγητη μεταβίβαση μιας συ
γκεκριμένης υπόθεσης ή πλειόνων ατομικώς καθοριζομένων υποθέ
σεων σε άλλο δικαστήριο (υφιστάμενο ή ad hoc συγκροτούμενο). Η 
σύσταση έκτακτω ν πειθαρχικών συμβουλίων απαγορεύεται. Ε
τσι η αρχή του νόμιμου δικαστή αποτελεί μια περίπτωση εφαρμογής 
της γενικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος).

Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η 
εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πρά
ξεων των διοικητικών αρχών που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κα
τάσταση των υπαλλήλων (ως ποινέςΙ, με εξαίρεση αυτές των ανωτάτων 
υπαλλήλων Ιν. 702/1977) που υπάγονται σαν αρμοδιότητα του Συμβου
λίου της Επικρατείας (Αθ. Ράϊκος, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, 
Αθήναι 1982, σ.386 επ.)

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης συνίσταται στη δυνα
τότητα του διοικούμενου όπως, πριν από την έκδοση δυσμενούς γι'αυ- 
τόν διοικητικής πράξεως, κατόπιν κλήσεώς του από το διοικητικό όρ
γανο, διατυπώσει τις απόψεις του και εφόσον πρόκειται για μομφή που 
διατυπώνεται σε βάρος του, να την αντικρούσει.

Το δικαίωμα αυτό που κατ'αρχήν είχε καθιερωθεί από γενική αρχή 
του διοικητικού δικαίου, πρέπει να παρέχεται σε όλα τα στάδια της δια
δικασίας και χωρίς να προβλέπεται ρητώς από τις σχετικές διατάξεις 
(ΣτΕ 657/1976).

Ετσι διαμορφώνεται ο κανόνας ότι η προηγούμενη ακρόαση του διοι- 
κουμένου είναι αναγκαία επί ατομικών διοικητικών πράξεων (όχι επί προ
παρασκευαστικών πράξεων ΣτΕ 2267/1982) που εκδίδονται αυτεπαγ- 
γέλτως και περιέχουν ρύθμιση που συνδέεται με υποκειμενική ενέργεια 
- συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και με τις οποίες επιφέρεται θε
τική βλάβη στα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα αυτού.

Δεν συμηεριλαμβάνονται εδώ οι υλικές ενέργειες εκτελέσεως και 
η χρήση των μέσων του διοικητικού εξαναγκασμού (ΣτΕ 1335/1980). (Ε. 
Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκου- 
λα, Αθήνα - Κομοτηνή 1986).

Επομένως η διαθεσιμότητα που επιβάλλεται (άρθρο 9 του ν.δ. 
935/19711, ως δυσμενές μέτρο που επιφέρει βλάβη στα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του διοικουμένου, προϋποθέτει την άσκηση του δι
καιώματος της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγ- 
ματοςΙ.

Για το θέμα αυτό η νομολογία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων της 
χώρας έχει ως εξής:

α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται ότι ο τύπος αυτός, συν
δεόμενος προς το δικαίωμα ακροάσεως του διοικουμένου προ της 
λήψεως κατ'αυτού δυσμενούς διοικητικού μέτρου, είναι ουσιώδης και 
με τήρηση αυτού επάγεται ακυρότητα της διοικητικής πράξεως 
(2243/77, 2087/781.
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β. Κατά τον Αρειο Πάγο το  Σύνταγμα δεν απαιτεί πραγματική πάντο

τε  ακρόαση του ενδιαφερομένου αλλά αρκείται στην πρόσκληση του 
προσώπου και εν γένει στην παροχή δυνατότητας προς άσκηση του 
δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως (Α.Π. 199/1978 Ολομέλεια).

Με βάση τα ανωτέρω φρονούμε ότι επιβάλλεται να παρέχεται η 
δυνατότητα προς άσκηση του δικαιώματος της ακροάσεως σε κάθε 
περίπτωση και πριν ληφθεί απόφαση για να τεθ ε ί ο αστυνομικός σε 
διαθεσιμότητα εξυπακούεται ότι, εάν ο διοικούμενος ακολουθεί παρελ
κυστική τακτική ή μετέρχεται τρόπους για αναβολή επιβολής του μέ
τρου, αυτό θα επιβάλλεται χωρίς να έχει ασκηθεί από το διοικούμενο 
το σχετικό δικαίωμα.

Το άρθρο 10 του Συντάγματος καθιερώνει το δικαίωμα του αναφέ- 
ρεσθαι. Καθένας ή πολλοί μαζί μπορεί να αναφέρονται εγγράφως στις 
αρχές. Ομως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου μόνο 
μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην 
οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η 
δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν 
σ'αυτήν.

Ας αναφερθούμε για λίγο και στην ανάγκη αιτιολόγησης των διοικη
τικών πράξεων. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου οι ατομικές 
διοικητικές πράξεις που δημιουργούν δυσμενείς για τους διοικούμε- 
νους συνέπειες πρέπει να αιτιολογούνται. Η αιτιολογία πρέπει να είναι 
ειδική, επαρκής και να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλλου.

Στις περιπτώσεις που η αιτιολογία δεν επιβάλλεται από τις διατά
ξεις, αλλά από τη φύση της πράξεως (ως δυσμενούς), δεν είναι ανα
γκαίο να περιέχεται στο σώμα της πράξεως, αλλά μπορεί να προκύπτει 
από τον φάκελλο (ΣτΕ 3650/1971). Η έλλειψη της αιτιολογίας στη συ
γκεκριμένη περίπτωση συνιστά λόγο ακυρώσεως για "παράβαση κατ' 
ουσίαν διατάξεως νόμου!

Οταν η αιτιολογία επιβάλλεται από τις διατάξεις πρέπει να περιέχε- 
ται, έστω και συνοπτικώς, στο σώμα της πράξεως, άλλως συνιστά λό
γον ακυρώσεως για “παράλειψη ουσιώδους τύπου" (ΣτΕ 2331/19661. Ε
τσι σύμφωνα με πάγια νομολογία επί ακυρώσεως πράξεως για ανεπαρ
κή αιτιολογία επιτρέπεται από τη διοίκηση η έκδοση νέας ταυτόσημης 
πράξης, μόνο εφόσον στηρίζεται σε νέα νόμιμη και επαρκή αι
τιολογία

Δικαίωμα προσφυγής για λόγους ακυρότητος ενώπιον των διοικητι
κών δικαστηρίων κατ'αποφάσεως ανακριτικού συμβουλίου έχει μόνο ο 
εγκαλούμενος και όχι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας (διοίκηση) 
κατά το άρθρο 38 παρ.3 του ν.δ. 935/1971 που απηχεί γενική αρχή του 
διοικητικού δικαίου. ΙΣτΕ 2076/19781.

Με άλλα λόγια απαγορεύεται η ενδοστρεφής δίκη.
Εάν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επικυρώνοντας μια πειθαρ

χική ποινή, που έχει επιβληθεί από κατώτερό του, προβεί σε διόρθωση 
του νομικού χαρακτηρισμού, μεταβάλλοντας τις διατάξεις που προ
βλέπουν το παράπτωμα, τό τε  τροποποιεί σε βασικό της σημείο, το "αι- 
τιολογικό" της τιμωρητικής πράξεως την οποίαν επικυρώνει και επομέ
νως "θεω ρείται ότι επέβαλε την ποινή εκείνος που ενήργησε 
την μεταβολή", δηλαδή θεωρείται ότι την ποινή επέβαλε ο Αρχηγός. 
Επομένως, δεν είναι πλέον ο ίδιος αρμόδιος για να αποφανθεί 
πάνω στην αναφορά παραπόνων του τιμωρηθέντος, αλλά ο Υ
πουργός Δημοσίας Ταζεως (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2082/1994).

Ο νόμος θεσπίζει (άρθρο 10 του π.δ. 96/19861 ότι η πειθαρχική δίκη 
είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη. Το πειθαρ
χικό όργανο όμως δεσμεύεται από το  απαλλακτικό βούλευμα της ποι
νικής διαδικασίας αν στο τελευταίο αυτό διαπιστώνεται η ανυπαρξία 
των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο πειθαρχικό κα
τηγορητήριο 11840/19891.

Εάν ο καταγγελθείς διότι έκλεψε αθωώθηκε από το ποινικό δικα
στήριο, δεν μπορεί να τιμωρηθεί πειθαρχικώς για κλοπή. Από το γεγο
νός όμως ότι αθωώθηκε, διότι δεν έκλεψε, δεν έπεται ότι αποκλείεται 
να διωχθεί πειθαρχικώς.

Τα αυτά πραγματικά περιστατικά, τα οποία από το ποινικό δικαστήριο 
θεωρήθησαν ότι δεν στοιχειοθετούν την κλοπή, μπορεί να θεωρηθούν 
από το πειθαρχικό όργανο ότι συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα (π.χ. ανα
ξιοπρεπή διαγωγή). Δεν επιτρέπεται η επιβολή δεύτερης ποινής για το 
ίδιο αδίκημα σύμφωνα με την αρχή non bis idem.

Εννοείται ότι η εν λόγω αρχή δεν έχει εφαρμογή όταν ήδη για το 
ίδιο πειθαρχικό αδίκημα επιβλήθηκε ένα δυσμενές διοικητικό μέτρο, το 
οποίο δεν έχει πειθαρχικό χαρακτήρα (π.χ. μετάθεση).

Ας έλθουμε τέλος στο πρόβλημα της παράστασης του συνηγόρου. 
Σύμφωνα με το 690/1979 ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "σε περίπτωση πειθαρχικής ή ποινικής δια
δικασίας που λαμβάνεται εναντίον του, ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα 
να ακούεται και να υπερασπίζεται από συνήγορο".

Τα ψηφίσματα όμως, ως γνωστόν, δηλώνουν απλώς μια πολιτική 
βούληση ενέργειας, σε κάποιο θέμα ή τομέα, χωρίς και να δε
σμεύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του ν.δ. 343/69, όπως αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 4 παρ.1 του π.δ. 380/91 "η παράσταση ή συμπαρά
σταση πληρεξουσίου δικηγόρου δεν επιτρέπεται".

Αντίστοιχες διατάξεις περιλαμβάνει και ο Υπαλληλικός Κώδικας (άρ
θρο 237 παρ.5). Τα διοικητικά δικαστήρια όμως με διάφορες αποφάσεις 
τους ΙΔΕΑ 1349/92,440/94) ακύρωσαν αποφάσεις ανακριτικού συμβου
λίου, καθόσον έκριναν ότι το π.δ. 380/91 στερείτα ι νόμιμης εξου
σιοδότησης και για το λόγο αυτό είναι ανίσχυρο.

Και τούτο γιατί κατά βάση καταργεί διάταξη του άρθρου 14 του ν. 
1366/1983, με την οποία έχει ορισθεί κατά αντικαταστάσεως του άρ
θρου 39 του Δικηγορικού Κώδικα ότι "...έργο του δικηγόρου είναι να 
αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζει τον εντολέα του ...ενώπιον και των 
πειθαρχικών συμβουλίων" και επομένως ρυθμίζει θέματα καταστάσεως 
Δικηγόρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ετσι και προκειμένου, όπως αναφέρει η σχετική αιτιολογική έκθεση, 
"να αρθεί με διάταξη τυπικού νόμου η διχογνωμία και αμφισβήτηση που 
ανέκυψε μετά τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 1366/83 για το κύρος 
των σχετικών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου των αστυνομικών, 
που απαγορεύουν την παράσταση συνηγόρου", θεσπίστηκε πρόσφα
τα νέα διόταξη στο άρθρο 7 παρ. 4  του ν. 2 3 3 4 /1 9 9 5  (Α-184), 
σύμφωνα με την οποία:

"σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας δεν επιτρέ
πεται η παράσταση ή συμπαράσταση πληρεξουσίου δικηγό
ρου".

Αλλωστε, ουδέποτε μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει και η αιτιολογική 
έκθεση, θεσπίστηκε διάταξη που να επιτρέπει την παράσταση συνηγό
ρου στην πειθαρχική διαδικασία, τόσο για τους αστυνομικούς όσο και 
για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους.

Εν προκειμένω, όπως παρατηρεί η έκθεση της Επιστημονικής Υπη
ρεσίας της Βουλής, η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
1090/1993 αναφέρει τα εξής ως προς την αντίστοιχη διάταξη του άρ
θρου 237 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα που απαγορεύει την παρά
σταση ή συμπαράσταση πληρεξουσίου:

"Επειδή το συνταγματικό κατοχυρωμένο (άρθρο 20 παρ. 2 
του Σ.) δικαίωμα κάθε διοικούμενου για προφανώς αποτελε
σματική προηγούμενη ακρόασή του από τη διοίκηση, περιλαμ
βάνει κάθε νόμιμο μέσο που συντείνει στην καλλίτερη υπερά
σπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του".
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Ν ομικά θ έ μ α τα
Ετσι, η υπεράσπιση του πολίτη ενώπιον των διοικητικών αρχών πρέ

πει να μπορεί να φθάσει στα ακραία όρια της αποτελεσματικότητάς 
της, για το σκοπό αυτό προβλέπεται από το νόμο ειδική κατηγορία ε 
πιστημόνων, αυτή των δικηγόρων, που είναι επιφορτισμένοι με το έργο 
αυτό.

Ο δικηγόρος, ως νομικός, θα διαφωτίσει κατά πόσα πιθανότητα πλη
ρέστερα τη διοίκηση και θα συμβάλλει στην ορθή διερεύνηση της υ- 
ποθέσεως και στην απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης.

Τούτο μάλιστα επιβάλλεται πολύ περισσότερο κατά τη διαδικασία 
ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 221 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, αφ'ενός μεν, λόγω του πολύπλοκου των εξεταζομένων από 
αυτό υποθέσεων και της αδυναμίας, ελλείψει ειδικών γνώσεων του ε- 
γκαλούμενου να αντιμετωπίσει τα νομικά και ουσιαστικό ζητήματα που 
ανακύπτουν και αφ'ετέρου λόγω της φύσεως των επιβαλλομένων κατά 
το άρθρο 207 του Υ.Κ. πειθαρχικών ποινών (επίπληξη, πρόστιμο, μετά
θεση, υποβιβασμός, οριστική παύσηΙ, που προσάπτουν μομφή η οποία 
προσβάλλει την προσωπικότητά του.

Επομένως, το συνταγματικό δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης 
του εγκαλουμένου υπαλλήλου περιλαμβάνει και το δικαίωμα της παρά
στασης ή συμπαράστασης του με δικηγόρο ενώπιον των παρακάτω πει
θαρχικών συμβουλίων, η δε διάταξη του άρθρου 237 παρ. 5 του Υ.Κ. 
που απαγορεύει ρητώς τούτο είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στην πιο 
πάνω συνταγματική διάταξη εξάλλου, το δικαίωμα αυτό της νόμιμης υ
περάσπισης από δικηγόρο, βρίσκει έρεισμα και στις νεώτερες τάσεις 
που επικρατούν σχετικό με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, 
οι οποίες εκφράζονται στο άρθρο 6 παρ. 3 της Συμβάσεως της Ρώμης, 
η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και αποτελεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Συντάγματος, αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού Εσω
τερικού Δικαίου!

Ως προς την ανωτέρω διάταξη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευ
θεριών μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής:

Το άρθρο 6 παρ. 3 περίπτωση γ' ορίζει ότι "πας κατηγορούμενος 
έχει δικαίωμα όπως υπεράσπιση ο ίδιος εαυτόν ή αναΘέση την 
υπεράσπίν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν η δε περι- 
πτώσει δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορον, να τω  
παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του 
συμφέροντος της δικαιοσύνης".

Βεβαίως η διάταξη αυτή έχει ευθεία εφαρμογή κατ'αρχήν επί των 
ποινικών υποθέσεων.

Εν τούτοις η νομολογία του Δικαστηρίου και της Επιτροπής των Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου έχει διευρύνει προοδευτικό το πεδίο της 
προστασίας που παρέχει το άρθρο 6 της Σύμβασης και έχει δεχθεί ότι 
οι εγγυήσεις της δίκαιης δίκης ισχύουν και σε περιπτώσεις πειθαρχικής 
διαδικασίας υπέρ των προσώπων που διώκονται πειθαρχικό. □

Σημείωση:
Βλέπε σχετ. την Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Engel από 

others, 8.06.1976, Ser A, no 22, ο. 34 επ. Βλ. επίσης και Ε. Ρούκουνα, 
Διεθνής προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1995, ο. 159-160, Α. 
Πλιάκα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διάκριση 
ανάμεσα σε διοικητικές και ποινικές παραβάσεις, Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου 1985, 392 Σπ, Στ. Σταύρο. Τα δικαιώματα του διοι- 
κουμένου στην πειθαρχική δίκη και το άρθρο 6 ΕΣΔΑ, Ελληνική Επιθεώ
ρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1991, ο. 371 Επί.
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Ευρωπαϊκή Α σ τυνομική Συνεργασ ία

Το έγκλημα 
στην Ευρώπη

Η διαδικασία
της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 

παρά τα προβλήματα, προχωρεί.
Οι αλλαγές, όμως, που παρατηρούνται 

έχουν και τ ις  ανάλογες συνέπειές τους  
στο αστυνομικό έργο.

Γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα  
έχει αναπτυχθεί 

ένας πλούσιος προβληματισμός.
Η κατανόηση του όρου 

αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη 
προϋποθέτει την κατανόηση 

μιας σειράς πολυσύνθετων εννοιών, 
όπως Ευρωπαϊκή Ενωση, έγκλημα, 

αστυνόμευση και μετανάστευση  
(λαθραία και μη).

Πρόκειται για έννοιες πολυσύνθετες 
όσο κι αν φαίνονται αρχικά απλές.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η άσκηση της α σ τυ ν ό μ ευ σ η ς
Σειρά συζητήσεων για τον τύπο και τις λειτουργίες των ευρωπαϊκών 

θεσμών προκλήθηκε από τις συμφωνίες, με τις οποίες κτίζεται η Ενιαία 
Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στην ά
σκηση της αστυνομίας στην νέα Ευρώπη και στις προκλήσεις που προ
βάλλουν στον τομέα αυτό.

Το 1993 υπήρξε ένας κρίσιμος χρόνος για την αστυνόμευση στη 
νέα Ευρώπη. Πολλές συμφωνίες και θεσμοί σχετικοί με την αστυνομική 
συνεργασία τέθηκαν σε εφαρμογή. Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
-η Συνθήκη του Maastricht- παρουσιάζει νέες ευκαιρίες - προκλήσεις 
στον τομέα αυτό. Οι διαδικασίες για τη συνεργασία, που θα βοηθήσει 
στην αστυνόμευση της Ευρώπης στα χρόνια που έρχονται, θεσμο
θετήθηκαν, παγώθηκαν και ήδη τέθηκαν σε ισχύ.

Η Συνθήκη παγιώνει και διευρύνει τις προβλέψεις των προηγουμέ
νων συμφωνιών. Οι συζητήσεις γύρω από αυτήν έχουν περιγράφει τη 
φύση του κοινού εδάφους αλλά και τις διαφορετικές εκτιμήσεις και 
τάσεις των κρατών μελών για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι 
όροι της Συνθήκης του Maastricht καθιερώνουν ένα δίκτυο για την ευ
ρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία μέσα στα πλαίσια των τομέων της δι
καιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η άσκηση της αστυνομίας 
παραμένει στην κυριαρχία κάθε κρότους μέλους, όμως κάποιοι τομείς 
τείνουν να αποτελόσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Κάποιοι, δη
λαδή, κοινοτικοί θεσμοί εμπλέκονται στα ζητήματα αστυνόμευσης των 
κρατών μελών της Ενωσης.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μεγάλες αλλαγές σημειώθηκαν στο 
πρώην ανατολικό μπλοκ με τεράστιες συνέπειες στην κοινωνικά οικο
νομική και πολιτική γεωγραφία της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Αστυνομική Επιθεώρηση

Νέα εθνικό κράτη δημιουργήθηκαν, ενώ στην πρώην Γιουγκοσλαβία μαί
νονται εμφύλιες συγκρούσεις. Το μέλλον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι στενό συνδεδεμένο με τις αλλαγές που σημειώνονται στις περιο
χές αυτές. Η διέλευση από τα σύνορα είναι πλέον περισσότερο εύκολη 
από πριν. Είναι ευκολότερο τώρα σε πρόσωπα να περάσουν τα σύνορα 
ως "μετανάστες ή πρόσφυγες". Το ίδιο ισχύει και για κλεμμένα αντικεί
μενα ή απαγορευμένες ουσίες. Ο "χαλύβδινος δακτύλιος", που προτά- 
θηκε το 1990 με προσανατολισμό τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, 
καθημερινό γίνεται και πιο τρω τός. Τα προβλήματα όμως που 
προκύπτουν είναι θεμελιώδη για κάθε συζήτηση με στόχο την επέκτα
ση της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας.

Παράλληλα η διεύρυνση της Ευρώπης όχι μόνο θα ευρύνει το όλο 
πρόβλημα αλλά θα του δώσει και νέες διαστάσεις, καθώς νέες προο
πτικές προβάλλουν στο χώρο της εγκληματικότητας. Για παράδειγμα η 
γειτνίαση των νέων, υπό ένταξη, χωρών μελών με διεθνείς δρόμους 
διακίνησης ναρκωτικών θα προσφέρει νέες προοπτικές στο εγχώριο 
έγκλημα. Ταυτόχρονα η αστυνόμευση στην Ευρώπη θα γίνεται περισσό
τερο σύνθετη, κρίσιμη και απαιτητικά

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά προϋποθέτει ελευθερία διακίνησης προ
σώπων, αγαθών και κεφαλαίων. Τα εσωτερικό σύνορα της Ενωσης πέ
φτουν. Τι γίνεται όμως με τα εξωτερικό της σύνορα; Ποια είναι λοιπόν 
τα εξωτερικό σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και πώς θα προστατευ- 
θούν από την παράνομη μετανάστευση, από την είσοδο αντικειμένων 
εγκλημάτων ή απαγορευμένων ουσιών; Η μετανάστευση, τα κύματα των 
προσφύγων και η ελαστική διαδικασία παροχής ασύλου δημιούργησαν 
πρόσθετα προβλήματα. Ξενοφοβία, φυλετικές διακρίσεις και ρατσιστι
κές επιθέσεις έκαναν την εμφάνισή τους.
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Ευρωπαϊκή Α στυνομική Συνεργασ ία
Το έγκλη μ α  στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τις αστυνομικές στατιστικές των διαφόρων κρατών, ο 
αριθμός των εγκλημάτων έχει αυξηθεί σε όλες τις μεγάλες βιομηχα
νικές χώρες εκτός την Ιαπωνία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η εγκλη
ματικότητα έχει γίνει χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινής ζωής 
στους αστικούς σχηματισμούς και η ανησυχία γι' αυτήν εκφράζεται σε 
όλες τις δημοσκοπήσεις.

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρήσουμε την εξέλιξη της εγκληματι
κότητας σε κάθε κρότος, πολύ μάλιστα περισσότερο να κάνουμε αξιό
πιστες διεθνείς συγκρίσεις. Οι αστυνομικές στατιστικές είναι ποιοτικό 
και ποσοτικό ανεπαρκείς. Οι τιμές της εγκληματικότητας εξαρτώνται 
από την πεποίθηση των θυμάτων ότι κάποια άδικη πράξη έγινε σε βάρος 
τους, από την προθυμία τους να καταγγέλουν τις διάφορες παραβάσεις 
και από την διάθεση της Αστυνομίας να τις καταγράψει. Επιπλέον δια
φορετικοί νομικοί ορισμοί της έννοιας του εγκλήματος σε διάφορες 
χώρες κάνουν την σύγκριση των δεδομένων ιδιαίτερα δύσκολη. Τελικό 
οι επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές δεν παρουσιάζουν αντικει
μενικά τα εγκλήματα κατά της περιουσίας και εκείνα εναντίον προσώ
πων, για τα οποία η κίνηση της ποινικής διαδικασίας εξαρτάται αποκλει
στικό από την επιθυμία του θύματος.

Πολλά από τα εγκλήματα, ειδικά εκείνα που έχουν πανευρωπαϊκό 
χαρακτήρα, είναι δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να περιγραφούν από τις 
επίσημες στατιστικές. Για παράδειγμα εγκλήματα με αντικείμενο μεγά
λης αξίας, όπως κλοπές μηχανημάτων, εργοστασίων ή αντικών, κατα- 
χωρούνται συνήθως με το γενικό τίτλο "κλοπές", χωρίς ειδικότερη πλη
ροφόρηση σχετικά με την αξία και τη φύση των αγαθών που έχουν 
κλαπεί. Τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μπορεί να κα
ταγράφονται ξεχωριστά, πλην όμως ελάχιστη πληροφόρηση παρέχεται 
για την αγοραία αξία των κατασχομένων ποσοτήτων ή για εκείνους που 
ευθύνονται για αυτές Ιμικροδιακινητές ή μεγαλέμπορους - οργανωτές 
της διακίνησης!. Τελικά όμως οι εθνικές στατιστικές δεν αποτυπώνουν 
το διεθνή χαρακτήρα ορισμένων εγκλημάτων. Το μέγεθος μιας κατά
σχεσης στο Αμστερνταμ ή το Λονδίνο, από μόνη της, ελάχιστες πλη
ροφορίες μας παρέχει για τους "δρόμους" των ναρκωτικών, οι οποίοι 
πιθανότατα διασχίζουν διεθνή σύνορα, πολλές φορές μέσα και έξω  α
πό την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Είναι εντούτοις δυνατόν να δώσουμε μια κατ' εκτίμηση εικόνα του 
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν ο αριθμός των 5.000.000 ε- 
πισήμως καταγεγραμμένων εγκλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ληφθεί 
σα βάση, τότε το σύνολο των εγκλημάτων μέσα στις Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες μπορεί να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση σε 30.000.000 καταγε- 
γραμμένες παραβάσεις κάθε χρόνο, κυρίως παραβάσεις κατα της ιδιο
κτησίας -κλοπές και διαρρήξεις- και μικρές σχετικά παραβάσεις ενα
ντίον προσώπων. Τα δεδομένα μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως τα 
εγκλήματα κατανέμονται δυσανάλογα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Αυτή η εκτίμηση είναι απλά ένα σημείο εκκίνησης. Αγνοεί τον αριθμό 
των εγκλημάτων, που δεν αναφέρονται. Εκτιμήσεις από το Ηνωμένο Βα
σίλειο 11993), βασισμένες σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυ
σμού, αποδεικνύουν ότι τα πραγματικά μεγέθη είναι τέσσερες περίπου 
φορές υψηλότερα. Το έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση πλησιάζει τα 
120.000.000 παραβάσεων το χρόνο.

Επιπλέον τα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνουν μερικές από τις πλέον 
σοβαρές εγκληματικές πράξεις, όπως τις τρομοκρατικές δραστηριότη
τες, όπου το μέγεθος του προβλήματος δεν υπολογίζεται από τον πε
ριορισμένο αριθμό των τετελεσμένων επιθέσεων (εκρήξεις, επιθέσεις 
με πυροβόλα όπλα! αλλά από τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες 
προετοιμάζονται και που αποτελούν μια μόνιμη απειλή. Κατά όμοιο τρό

πο η διακίνηση ναρκωτικών σπάνια αναφέρεται και πολύ σπανιότερα ε 
ξιχνιάζεται. Οι κατασχέσεις ναρκωτικών προσφέρουν μια ομιχλώδη μό
νον εικόνα του πραγματικού προβλήματος.

Οι επίσημες στατιστικές μιλούν για 35 εκατομμύρια εγκλήματα το 
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι επιστημονικές όμως εκτιμήσεις ανα
βιβάζουν τον αριθμό αυτό στα 150 εκατομμύρια παραβάσεων, χωρίς 
μάλιστα να μας δίνουν ισχυρά και αξιόπιστα δεδομένα για κάποιες από 
τις πιο σοβαρές από αυτές, που στρέφονται ευθέως κατά της ζωής 
των κατοίκων της.

Το κόστος του εγκλή μ α το ς
Το έγκλημα συνεπάγεται κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό κόστος. 

Η εγκληματικότητα και το ενδεχόμενο να υποστεί κάποιος τις συνέ- 
πειές της δημιουργούν φόβο και αβεβαιότητα. Και αυτά με τη σειρά 
τους επιδρούν αρνητικά στην ελευθερία της κίνησης και της κοινωνικής 
συνάφειας. Η εμπειρία του εγκλήματος και ο αντίστοιχος φόβος έκαναν 
την κοινωνική και κοινοτική ζωή πιο φτωχές.

Δε χρειάζεται καμιά απόδειξη πως το έγκλημα έχει τεράστιο οικο
νομικό κόστος. Βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν στόχους εγκληματικής δραστηριότητας, όπως κλοπών, α
πατών, βανδαλισμών και προμελετημένων φθορών. Δημόσιοι Οργανι
σμοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Α ύξηση των επιπέδων εγκλη ματικότητας στην Ευρώπη
Σε γενικές γραμμές οι τιμές για τους περισσότερους τύπους ε 

γκλήματος εμφανίζονται αυξημένες στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις σε αυτό, πλην όμως οι 
γενικές τάσεις το επιβεβαιώνουν. Οπωσδήποτε κάποια προσοχή είναι 
αναγκαία. Η αύξηση, που παρατηρείται στα μεγέθη των επισήμων ε 
γκληματολογιών στατιστικών, αναμφισβήτητα οφείλεται και στις αλλα
γές που παρατηρούνται στην καταγραφή της εγκληματικότητας. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει είτε αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας είτε 
αύξηση της διάθεσης των θυμάτων να καταγγέλουν τα εγκλήματα που 
διαπράττονται σε βάρος τους, ή ακόμη και τη μεγαλύτερη αποτελεσμα- 
τικότητα των αστυνομικών μεθόδων, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των 
ποσοστών των εξιχνιαζομένων εγκλημάτων, ή και συνδυασμό όλων αυ
τών των παραγόντων. Π

ΙΑπό το βιβλίο "Police Co-operation in Europe" του Centre for the study of 
Public Order του University of Leicester της Βρετανίας, Νοέμβριος 19931.

Απόδοση από τα αγγλικά: Υπαστ. Α ' Κων/νος Δανούσης
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Ν ομικό Θέμα

ΤΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Του Ιω άννη Μ αρ. Βορβίλα -  Τμηματάρχη Α γρ ο φ υλακή ς

Η γραμματική έννοια της λέξεω ς "ίχνος" σημαίνει "σημάδι", "α
ποτύπωμα ποδός", το ίδιο τα πάτημα, το κοινώς λεγόμενο "αχνάρι".

Στην αστυνομική εν γένει υπηρεσία και ιδίως στον τομέα της Αγρο
φυλακής, τα ίχνη εκ πατημάτων ανθρώπων ή ζώων, αποτελούν βασικό 
ανακριτικό στοιχείο, όσον αφορά ειδικώτερα αγροτικά αδικήματα, που 
διεπράχθησαν κυρίως από αγνώστους δράστες. Η εξέταση και η αξιο
λόγηση των ιχνών μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην εντόπιση 
εκείνου ή εκείνων από τους οποίους προέρχονται τα ίχνη και κατά συ
νέπεια να επέλθει εξιχνίαση του σχετικού αδικήματος.

Τα ίχνη εκ πατημάτων αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα και συ- 
νηθέστερα στοιχεία της ανακριτικής έρευνας στον τομέα των αγροτι
κών αδικημάτων και ιδίως της αγροτικής φθοράς ή βλάβης από ανθρώ
πους και της ζημίας από βόσκηση ζώων. Αποτελεί μια εξειδικευμένη 
μερίδα των καθόλου (γενικών) ιχνών, όπως τα ξέσματα, αποφλοιώσεις 
δένδρων, διαστρέμματα διαφόρων αντικειμένων, εξαθρώσεις κάθε εί
δους αντικειμένου κ.λπ.

Η μερίδα τω ν ιχνών, 
που έχουν αποτυπωΘεί εκ  
πατημάτων και μόνον, μπο
ρ ε ί να διακριΘεί στις εξής 
κατηγορίες:

α| Στα ίχνη εκ πατημάτων 
ανθρώπων, ε ίτ ε  δια γυμνών 
ποδών (πελμάτων) είτε δια των 
υποδημάτων τους.

βΙ Στα ίχνη εκ πατημάτων 
ζώων πάσης φύσεως Ιοικοσί- 
των, μικρών και μεγάλων) ή 
πτηνών διαφόρων, και

γ) Στα ίχνη εκ διελεύσεως 
ή αποθέσεων διαφόρων πραγ
μάτων (τροχοί οχημάτων, κιβω
τίων, βαρελίων, δεμάτων χόρ
του, σάκκων κ.λπ.Ι.

Από την αποτύπωση των 
ιχνών αυτών, υπάρχει, από ανακριτικής απόψεως, η δυνατότη
τα να προσδιορισΘεί:

α) Η ηλικία του ατόμου (νεαρός ή ενήλικος). 
βΙ Η σωματική διάπλαση του ατόμου (μικρόσωμος ή εύσωμοςΙ. 
γ) Το φύλλο του ατόμου (γυναικείο ή ανδρικό υπόδημα). 
δΙ Το είδος του οχήματος (τρακτέρ, αγροτικό φορτηγό, νταλίκα, κα

ρότσι).
ε) Το είδος του πράγματος (κιβώτια, σάκκοι κ.λπ.). 
στ) Το είδος των ζώων (άλογα, αίγες, βόες, όρνιθες, χήνες κ.λπ ). 
ζΙ Ο αριθμός των ζώων (πλήθος πατημάτων από ποίμνια, ή μεμονω

μένα από μερικό οικόσιτα ζώα), και
η) Η κατηγορία των ζώων (μικρό ή μεγάλα).
Η αξιολόγηση των ιχνών εκ πατημάτων ή εκ της αποθέσεως πόσης 

φύσεως πραγμάτων, αποτελεί προεισαγωγική μεν, αλλά βασική ενέρ
γεια του αρμοδίου προανακριτικού υπαλλήλου (Αστυνόμου, Αγρονόμου 
κ.λπ.Ι, στην γενικότερη έρευνα του για την ανακάλυψη του δράστη ή 
των δραστών, είτε ως φθορέα ζημιωτή είτε ως οδηγού και ποιμένος 
ζώων.

Η περί τα ίχνη αυτά, ανακριτική έρευνα και ενέργεια, μπο
ρεί και πρέπει να αναφέρεται:

α| Στο είδος των ιχνών, δηλαδή στο εάν ανήκουν αυτό σε άνθρωπο 
ή σε ζώα ή και σε άλλα κινητό πράγματα.

β) Στο σχήμα των ιχνών, δηλαδή στην πλήρη και λεπτομερή γεωμε
τρική τους αποτύπωση.

γ) Στο μέγεθος των ιχνών, δηλαδή στις ακριβείς διαστάσεις τους, 
σε μήκος, πλάτος και βάθος.

δ) Στην κατεύθυνσιν των ιχνών, από την οποία αποδεικνύεται η πο
ρεία της προέλευσης, της διάβασης και της εν γένει κινήσεως (στάθ
μευσης ή προορισμού μετάβασης).

ε) Στην έκταση των ιχνών, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των 
φορέων που εδημιούργησε αυτά.

στ) Στο χρόνο του σχηματισμού των ιχνών, σε σχέση με την ποιό
τητα του εδάφους (σκληρό, μαλακό, αμμώδες, καλλιεργημένη γη κ.λπ.Ι. 

ζΙ Στο βάθος των ιχνών, από το οποίο υπολογίζεται το βάρος αυτού
που τα προκάλεσε, και

η) Στο σχήμα των ιχνών (ι
διομορφία πέλματος, και δα
κτύλων του ποδός, πέλματος 
υποδημάτων κάθε τύπου με τυ
χόν παραστάσεις επ'αυτών).

Η αναφορά σε όλες τις πε
ριπτώσεις ή και σε άλλες πα
ρόμοιες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία 
της έρευνας, πρέπει να γίνεται 
επί μέρους και στο όλο, με 
σύγκριση και συσχετισμό και 
με ανάλογο συνδυασμό εξέτα 
σης και αξιολόγησης, με την 
προσοχή και την σχολαστικό
τητα που ενδείκνυται πάντοτε. 
Η εξέτα σ η  αυτή, για να ο
δηγήσει σε θετικά αποτελέ

σματα, ήτοι στην εξιχνίαση αδικημάτων και δη αγροτικών, δεν πρέπει 
να είναι ξηρά και τυπική, αλλά να είναι λεπτομερής και ουσιαστική, ώστε 
η όλη ενέργεια να είναι επαγωγός του επιδιωκομένου σκοπού, πάντοτε 
δε πρέπει να είναι άμεση και κατά το δυνατόν έγκαιρη και να λαμβά- 
νονται οπωσδήποτε υπόψη και άλλα συναφή στοιχεία και πραγματικά 
περιστατικά (μαλλιά προβάτων σε συρμάτινες περιφράξεις, βόσκηση 
χόρτου, ομαδική διέλευση ποιμνίων, εγκατάσταση ποιμένων κ.λπ.).

Ετσι με τον τρόπον αυτόν, ο οποίος αποτελεί ενδεδειγμένη 
συστηματική ενέργεια, πραγματώνεται με μεγάλη πιθανότητα 
και καθίσταται αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό η προανακρι- 
τική πράξη στα διαδοχικό στάδια:

α) της κυρίας παρατήρησης και βεβαίωσης των ιχνών.
β) της συγκρισεως μεταξύ τους.
γ) της εφαρμογής τους επί του δημιουργήσαντος αυτά υπόπτου 

προσώπου και
δΙ της αποδείξεως αυτών, ήτοι της εξακριβώσεως αυτού που τα 

εδημιούργησε και περαιτέρω όλων των άλλων περιστατικών υπό τα ο
ποία εδημιουργήθησαν. Π
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ζ έ ν ε ς  Α σ τυνο μ ίες

Η Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η  Κ Ρ Α Τ Η Σ Η  
ΚΑΙ  ΤΑ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

Σ Τ Η Ν  Ι Σ Π Α Ν Ι Α
Η έννοια της σύλληψης στην Ισπανική νομοθεσία Βεν είναι πλήρως διασαφηνισμένη.

Παρόλο που η λέξη αυτή χρησιμοποιείται επίσημα και από την Αστυνομία, 
πολύ συχνά αφορά περιπτώσεις σύλληψης ατόμων για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο συντάκτης αυτού του άρθρου προτείνει την ψήφιση ενός νόμου με σαφή περιγραφή τω ν διαδικασιών αυτών.

Πολύ συχνά διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι ο τάδε ή ο δείνα έχει 
συλληφθεί ή κρατείται από την Αστυνομία. Αυτά η τόσο συνηθισμένη 
και γνωστή σε όλους λέξη της κράτησης, δεν υπάρχει στην ισχύουσα 
δικονομική νομοθεσία. Βέβαια δεν υπάρχουν ούτε και ενδιάμεσες έν
νοιες, με συνέπεια, στα άτομα που τους στερείται η ελευθερία, αφού 
δεν προβλέπεται τέτοιου είδους σύλληψη από τη νομοθεσία, υποθετι
κά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράνομη.

Ετσι, με την ισχύουσα κατάσταση στην οποία υπάρχει ένα εμφανές 
νομικό κενό, τόσο οι πολί
τες  όσο και οι αστυνομι
κοί Ιπου είναι επίσης πολί
τες), αντιμετωπίζουν μία 
σοβαρή νομική ασάφεια, 
που θα μπορούσε να προ- 
καλέσει, ανά πάσα στιγμή, 
θλιβερές επιπτώσεις σε 
βάρος ε ίτε  των πολιτών 
είτε των αστυνομικών.

Για τους αστυνομικούς 
και ειδικότερα γι' αυτούς 
που εργάζονται συνεχώς 
στο δρόμο, το  γεγονός 
αυτό τους κάνει να λει
τουργούν "διατακτι
κά" στην καθημερινή τους 
αποστολή, που πρέπει να 
φέρουν σε πέρας.

Ας θέσουμε ένα παρά
δειγμα: υποθέτουμε ότι ένας αστυνομικός παρατηρεί στο δρόμο κά
ποιον για τον οποίο έχει υπόνοιες ότι είναι ληστής ή ότι πρόκειται για 
κάποιο μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Τον ακινητοποιεί με τις χει
ροπέδες και τον μεταφέρει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα για να 
διαπιστώσει εάν οι υποψίες του είναι πραγματικές (για εξακρίβωση ταυ- 
τότηταςΙ.

Σε περίπτωση που επαληθευτούν, τό τε  δεν υπάρχει κανένα πρόβλη
μα και ο ύποπτος από εκείνη τη στιγμή συλλαμβόνεται κανονικό, κάτι 
που προβλέπει η Ποινική Δικονομία. Εαν όμως έχει ατυχήσεί; Εάν δηλαδή 
έχει κάνει λάθος στις εκτιμήσεις του;

1. Ζητάει συγγνώμη από το συλληφθέντα, αυτός τη δέχεται και δε 
συμβαίνει τίποτα.

2. Σε αντίθετη περίπτωση, όμως, μπορεί να μηνυθεί ο αστυνομικός 
για παράνομη κατακράτηση (σύλληψη).

Το Σωματείο "Ενωση Αστυνομικών Ισπανίας", με καλή πρόθεση, ζήτη
σε από την Ισπανική Κυβέρνηση να συμπεριλόβει στον οργανικό Νόμο 
των Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας του κρότους το θέμα της προ
σωρινής κράτησης με ανώτατο χρόνο διάρκειας 2 ωρών.

Παρ' όλα αυτό, όμως, ο συντάκτης του άρθρου πιστεύει ότι ο Ορ
γανικός Νόμος δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να φιλοξενήσει μια τ έ 
τοια ρύθμιση. Η κράτηση -η προσωρινή κράτηση (καθυστέρηση)- θα έ 
πρεπε να περιληφθει στην Ισπανική Ποινική Δικονομία και να τροποποιη
θούν τα άρθρα 492 και 520 που αναφέρονται στη σύλληψη ή να εισα- 
χθούν καινούργια. Με την ονομασία αυτή της κράτησης ή προσωρινής 
κράτησης ή προσωρινής σύλληψης ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να λε
γόταν, θα επιτρεπόταν νόμιμα πλέον στα σώματα ασφαλείας να

στερήσουν την ελευθερία 
σε κάποια άτομα για τα ο
ποία θα υπήρχαν βάσιμες 
υποψίες ότι ενέχονται ά
μεσα ή έμμεσα σε εγκλη
ματικές πράξεις, με ανώ
τα το  όριο προσωρινής 
κράτησης τις δύο ώρες. Ο 
χρόνος αυτός θεωρείται 
επαρκής για να πραγματο
ποιηθούν όλες εκείνες οι 
ενέργειες, που είναι απα
ραίτητες για την εξακρί
βωση ταυτότητας και την 
επαλήθευση ή μη των υ
ποψιών. Και βέβαια, μια 
τέτο ια  καθυστέρηση δι
καιολογείται, επειδή το ά
τομο μπορεί να μήν έχει 
ταυτότητα, να είναι πλα

στή, να μοιάζει με κάποιο κακοποιό ή να είναι ένα από τα χιλιάδες άτομα 
που διώκονται από τη Δικαιοσύνη.

Λόγω του γεγονότος ότι μια προσωρινή κράτηση δεν έχει σαφή νο
μική υπόσταση, ο ύποπτος δεν θα είχε σ'αυτήν την περίπτωση τα δι
καιώματα που έχει κάποιος όταν συλλαμβόνεται κανονικό.

Για τον παραπάνω λόγο, η αστυνομική αυτή πρακτική θα έπρεπε να 
συνοδεύεται από τον αναγκαίο δικαστικό ελεγχο ώστε, οι δυνάμεις και 
τα Σώματα Ασφαλείας, σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής κράτησης 
να αιτιολογούν επαρκώς την ενέργεια τους αυτή στον αρμόδιο Ανα
κριτή. Ετσι θα αποφεύγαμε, στο μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε προ
σπάθεια κατάχρησης.

Δικαστές, Εισαγγελείς, Αστυνομία και πολίτες, γενικά, ανησυχούν γι' 
αυτό το θέμα. Η δικονομία είναι ασαφής και η Αστυνομία διατακτικά Ε
πειδή, όμως, βρίσκονται σε κίνδυνο ανθρώπινα δικαιώματα, στο πρό
βλημα αυτό πρέπει να δοθεί γρήγορα μια σωστή λύση. Π

Από το ισπανικό αστυνομικό περιοδικό "POLICIA"
Μετάφραση: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης
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Παρουσίαση Α σ τυνομικής Υπηρεσίας

Αστυνομικό Τμήμα 
Πάτμου

"Ευ αρχή ηυ ο Ιωάννης...".
Α υτός θα σημαδέψει στους αιώνες το νησί 

με τη "φοβερή" αλλά και "ελπιδοφόρα" συγγραφή του. 
"Εγώ Ιωάννης", γράφει,

"αδελφός υμών και συγκοιυωυός 
ευ τη θλίψ η και βασιλεία και υπομονή 

εν  Ιησού Χρισ τώ  εγενόμην 
εν τη νήσω τη καλούμενη Πάτμω  

διά τον λόγον του Θεού  
και διά την μαρτυρίαν του Χριστού"  

[Αποκάλυψη 1, 9).
Μ ετά  όλα τα  άλλα.

Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Πάτμου 
είναι ο Ιωάννης.

Εκεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα στις Κυκλάδες, την Κρήτη 
και τα παράλια της Ιωνίας "εγένετο" η Πάτμος. Νησί μικρό, μόλις 34 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, βραχώδες, άνυδρο, με βλάστηση ελάχιστη, ό
πως και πολλά νησιά της Ασπρης Θάλασσας. Οι ακτές του δαντελωτές, 
μια εντυπωσιακή σε ποικιλία σειρά από κόλπους, ορμίσκους και κάβους. 
Το φως απολλώνειο, διυλίζει την πέτρα, την εξαϋλώνει. Διεισδύει στα 
κατάβαθα της θάλασσας, προσφέροντας στον επισκέπτη από τα 170 
μέτρα του υψομέτρου της Χώρας μια ατέρμονη ολόγυρα θέα.

Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για την Πάτμο της αρχαιότητας. Ο 
ναός της πολιούχου του νησιού, θεάς Αρτέμιδας, τοποθετείται στη θέ
ση της σημερινής Μονής του Αγίου Ιωάννου, εκεί δηλαδή όπου ο Όσιος 
Χριστόδουλος, αφού "εσύντριψεν ένα είδωλον όπου είχασιν εκε ί με 
τέχνην πολλήν εις το όνομα της Αρτέμιδος...", ενώ ο ναός του Απόλ
λωνα ήταν κτισμένος κοντά στο λιμάνι.111

Εκείνο όμως που είναι βέβαιο είναι ότι το νησί, που πάντα ήταν ε 
ξαρτημένο για την επιβίωσή του από τα Μικρασιατικά παράλια, στα τέλη 
του 1 αιώνα μ.Χ. ήταν ακμαίο φρούριο της Μιλήτου. Γι' αυτό ίσως οι 
αρχές της Μιλήτου εκτόπισαν εκεί τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού 
στα 95 μ.Χ. Η εξορία αυτή υπήρξε ευλογία για τον τόπο, αφού ο Ιωάννης 
κατά την πολύμηνη εκεί διαμονή του θα γράψει την "Αποκάλυψή" του, 
ένα κείμενο που πλούτισε την εσχατολογική φιλολογία και υπήρξε πηγή 
έμπνευσης για τους δημιουργούς όλων των εποχών.

Λείψανα εκκλησιών του 4ου και 5ου αι. μαρτυρούν για τη χριστιανική 
πορεία του νησιού. Από τον 7ο, όμως, αι., περίοδο ναυτικών συγ
κρούσεων Βυζαντινών και Αράβων, η Πάτμος, όπως και άλλα μικρά νησιά 
του Αιγαίου ερημώνεται. Από την αφάνεια θα τη βγάλει ο Όσιος Χρι
στόδουλος τον 11ο αι. με την ίδρυση της Μονής του Αγίου Ιωάννου. 
Από τότε μοναστήρι και νησί θα μοιραστούν τις περιπέτειες και θα τα
ξιδέψουν αντάμα στο χρόνο. Ο 12ος αιώνας είναι περίοδος δοκιμασίας 
αλλά και εδραίωσης της μοναστικής κοινότητας. Τούς επόμενους τέσ- 
σερες αιώνες οι δυσκολίες συνεχίζονται. Η άλωση της Πόλης και οι 
πόλεμοι των Τούρκων με τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου θα σημα
δέψουν και την ιστορία του νησιού.

Ο 16ος αιώνας θα φέρει κάποια γαλήνη. Οι κάτοικοι αξιοποιούν την 
εμπορική και ναυτική τους παράδοση και τις νέες ευνοϊκές συνθήκες. 
Θα μεσολαβήσει περίοδος δοκιμασίας με τους βενετοτουρκικούς πο
λέμους για την Κρήτη 11645 - 16691 αλλά στα τέλη του 18ου αι. η Πάτμος 
θα γνωρίσει νέα ακμή, στην οποία εκτός από τις εμποροναυτικές δρα
στηριότητες των κατοίκων θα συμβάλλουν η Μονή του Αγίου Ιωάννου 
και η περίφημη Πατμιάδα Σχολή που ίδρυσε ο Μακάριος Καλόγερός 
(17131. Αποτέλεσμα της ακμής αυτής υπήρξε η δημιουργία πολλών πα
ροικιών στα Βαλκάνια, την Αυστρία, τη Ρωσία και την Αίγυπτο. Από τις 
παροικίες αυτές θα προέλθουν προσωπικότητες της Παλιγγενεσίας, με 
προεξέχουσα τον ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθο.
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Παρουσίαση Α σ τυνομικής Υπηρεσίας

Στα τέλη του 19ου αι. το νησί ξαναμπαίνει στην αφάνεια και στα 
1912 παραχωρείται από τους Τούρκους στους Ιταλούς. Στην περίοδο 
που ακολουθεί οι Πατινιοί θα αντισταθούν, με υψηλό πάντοτε κόστος, 
σε κάθε προσπάθεια εξιταλισμού τους. Το 1947 η Πότμος ενσωματώ
νεται με τη μητέρα Ελλάδα και στις 25.3.1947 φθάνει στο νησί ο πρώτος 
Έλληνας Αστυνομικός Διοικητής του, ο Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής

ΙΟ 1
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ. Η αστυνομική ιστορία της Πάτμου κατα την πε
ρίοδο, που μεσολάβησε από την αποχώρηση των Γερμανών κατακτητών 
ως την ενσωμάτωση, παρουσιάζει μια πρωτοτυπία για την οποία θα α
ναφερθούμε σε άλλο σημείωμά μας στη στήλη "Ιστορική Επιθεώρηση".

Σήμερα οι 2.500131 περίπου κάτοικοί του έχουν συγκεντρωθεί σε 
τρεις οικισμούς. Στη μεσαιωνική χώρα, ψηλά, γύρω από το Μοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννη, κάτω στη Σκάλα, στο σύγχρονο λιμάνι του νησιού, και 
στον Κάμπο. Τα μικρά λιβάδια στο βάθος των κόλπων, τα σκαρφαλω
μένα στις πλαγιές των λόφων χωραφάκια, τα εποχιακά βοσκοτόπια και 
η αλιεία προσφέρουν ελάχιστες δυνατότητες για συντήρηση στους κα
τοίκους. Έτσι η ξενιτιά -Αμερική κυρίως και Αυστραλία-, τα μεγάλα α
στικά κέντρα και η ναυτιλία έμειναν οι τελευταίες επιλογές πολλών Πα- 
τινιών. Η ανάπτυξη, βέβαια, της ναυτιλίας, η θέση του νησιού πάνω στη 
γραμμή Πειραιά - Ρόδου, τα ιστορικά μνημεία και τα προσκυνήματα προ
σφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού υψηλής στάθμης, προϋ
ποθέσεις ελπιδοφόρες για τους κατοίκους του νησιού αν αποδοθεί η 
επιβαλλόμενη προσοχή στην προστασία του τοπίου, της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής και της ιερότητας των θρησκευτικών χώρων.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Λιμε
ναρχείου Πάτμου επισκέφθηκαν το νησί 400.000 άτομα, κυρίως τους 
θερινούς μήνες. Αυξημένη είναι επίσης η παρουσία κρουαζιεροπλοίων 
και σκαφών αναψυχής στο λιμάνι της Πάτμου Το νησί συνδυάζει σπά
νιες φυσικές ομορφιές με τη θρησκευτική κατάνυξη που επιβάλλει η 
Αποκάλυψη. Με το Νόμο 1155 του 1981 αναγνωρίσθηκε ως ιερά νήσος, 
ενώ στις 25.9.1988 ανακηρύχθηκε τόπος ιερός από την Α.Θ.Π. τον αεί
μνηστο Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο.

Η ιδιορρυθμία αυτή του νησιού, όπως μας τόνισε ο Διοικητής του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάτμου Υπαστυνόμος Α' κ. Βασίλειος Βερ- 
τούδος, επιβάλλει στο Τμήμα ιδιαίτερα καθήκοντα. Παράλληλα με την 
άσκηση των κυρίως καθηκόντων του, οφείλει να μεριμνά και για την

προστασία της ιερότητας του τόπου. Πρόκειται 
για μια ξεχωριστή, ιδιάζουσα υπηρεσία, την οποία 
οι συνάδελφοι της Πάτμου διεκπεραιώνουν με 
διακριτικότητα και ιδιαίτερη επιτυχία.

Δε λείπουν όμως και τα προβλήματα. Η μεγάλη 
καλοκαιρινή τουριστική κίνηση δημιουργεί κυκλο- 
φοριακά προβλήματα, καθώς και προβλήματα η- 
χορρύπανσης, στα οποία θα πρέπει να δοθεί άμε
ση λύση. Παράλληλα, οι συχνές επισκέψεις προ
σωπικοτήτων επιβάλλουν τη λήψη ιδιαιτέρων μέ
τρων ασφαλείας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
με επιτυχία αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα 
ασφαλείας, που συνάπτονται και αυτά με τη διαρ
κώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εορταστι
κών εκδηλώσεων για την 1900ή επέτειο από τη 
συγγραφή της "Αποκάλυψης" το Α.Τ. Πάτμου, ενι- 
οχυμένο βέβαια με την αναγκαία αστυνομική δύνα
μη, κατόρθωσε κατά κοινή ομολογία να ανταποκρι- 
θεί στα αυξημένα μέτρα που επέβαλλε η παρου
σία τόσων σημαντικών προσωπικοτήτων στο νησί. 
Η αντιμετώπιση των αστυνομικών προβλημάτων 

θα ήταν οπωσδήποτε επιτυχέστερη, αν υπήρχε επαρκής δύναμη. Βέβαια 
κάθε καλοκαίρι το Α.Τ. Πάτμου ενισχύεται με προσωπικό από άλλες Υ
πηρεσίες, αλλά και αυτή δεν επαρκεί. Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό 
και μέσα οι συνάδελφοι της Πάτμου καταφέρνουν, πάντως, να ανταπο- 
κρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

Και όχι μόνον αυτό! Εμπλέκονται ενεργά και στην πολιτιστική ζωή 
του τόπου, δίνοντας έτσι το παράδειγμα για μίμηση. Στα πλαίσια αυτών 
των δραστηριοτήτων ο Αρχιφύλακας Αγγελος Ρίζος (στη φωτογραφία 
κάτω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο] α- 
σχολείται με τη δημοτική μουσική, τη χειροτεχνία και είναι μέλος της 
θεατρικής Ομάδας Πάτμου, η οποία πρόσφατα παρουσίασε στο νησί το 
έργο "Το όραμα της Πάτμου" σε σκηνοθεσία της Barbara Hoffmann.

Η αστυνομική δύναμη του νησιού απολαμβάνει την αμέριστη εκτίμη
ση του ντόπιου πληθυσμού, γεγονός που αποτελεί επιβράβευση των 
αόκνων προσπάθειών τους για μια καλύτερη Πάτμο. Π

Σ η μ ε ιώ σ ε ις :
1 Τα ιστορικά στοιχείο, που παρατίθενται, στηρίζονται στο βιβλίο του Δρ. 

Στ. Α. Παπαδόπουλου, Μονά Ιωόννου Θεολόγου, Πάτμος 1987, όπου και εκ τε 
ταμένη βιβλιογραφία για το νησί και το μοναστήρι.

2 Η Χωροφυλακή ανέλαβε καθήκοντα αστυνόμευσης στα Δωδεκάνησα, και 
φυσικά στην Πάτμο, στις 1.4.1947.

3 Σύμφωνα με την απογραφή του 1981 είχε 2.583, ενώ σύμφωνα με εκείνη 
του 1991 2.693 κατοίκους.
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1 9 0 0  χρόνια Απ οκάλυψ ης

Π λ Τ  Μ  Ο  C  Η Ι β Ρ Χ

το υ  κ. Ευαγγέλου Π. Λ έκ κ ο υ ,
Δ ιευ θυ ντο ύ  Εκδόσεω ν της Αποστολικής Δ ιακονίας της Εκκλησίας τη ς  Ελλάδος

Ο ενανθρωπήσας Θεός κατέλιπεν εις  ημάς θησαυρόν αδαπάνητον εις τους αιώνας τους λόγους και τον νόμον 
της Θ είας Αποκαλύψεως εν τε  τη Παλαιό και εν τη Καινή Διαθήκη.

Κορύφωσιν ε ις  την καθόλου Θείαν Αποκάλυψιν αποτελεί, ως γνωστόν, το Βιβλίον της Αποκαλύψεως 
του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, το συγγραφόν εν τη νήσω Πάτμω, προ 1 9 0 0  ακριβώς ετώ ν. 

Κηρύσσοντες όθεν το έτος 1 9 9 5  ως Ετος Αποκαλύψεως, καλούμεν πάντας τους τιμώ ντας  
τον τ ε  αποκαλυπτόμενον Θεόν και τας αποκαλυφθείσας αλήθειας Του, αλλά και τα σκεύη εκλογής,

6Γ ων ούτος ελάλησεν ημίν "πολυμερώς και πολυτρόπως", όπως συνεορτάσωμεν κατά δύναμιν έκαστος  
την μεγόλην και σεπτήν ταύτην ιερόν επέτειον της καθόλου υπό τον ουρανόν Χριστιανικής Εκκλησίας.

Οι εορτασμοί αυτοί, τους οποίους προανήγγειλε ως ανωτέρω, ο σε
πτός οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος με την "Πατριαρχική Α
πόδειξή" του τα Χριστούγεννα του 1994 έλαβαν χώρα τον μήνα Σε
πτέμβριο με επίκεντρο την ιερά νήσο Πάτμο και την τιμή της μεταστά- 
σεως του ιερού αποστόλου, θεολόγου και ευαγγελιστού Ιωάννου Ι26 
Σεπτεμβρίου), συγγραφέως της "Αποκαλύψεως". Η 'Άποκόλυψις του 
Ιωάννου", τελευταίο χρονικά βιβλίο από πλευράς συγγραφής και στον 
"κανόνα" της Αγίας Γραφής, είναι το μόνο προφητικό - αποκαλυπτικό 
της Καινής Διαθήκης.

Σ'αυτό κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός, ως Εσταυρωμένος και Αναστη
μένος Κύριος της Εκκλησίας, που κατάργησε τη δύναμη του θανάτου 
και του διαβόλου, ελευθέρωσε τα μέλη της και είναι ο Ερχόμενος κατά 
τη Δευτέρα Παρουσία του για να συντρίψει οριστικό τις αντίθεες δυ
νάμεις. Είναι κυρίαρχος της Ιστορίας που την κατευθύνει προς τα έσχα
τα, δίνοντας την ελπίδα για την πραγματοποίηση της υποσχέσεώς του, 
που βιώνεται ήδη στο χώρο της Εκκλησίας. Γίαυτό και μακαρίζονται "ο 
αναγιγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τη- 
ρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα" Ια' 3|.
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1 9 0 0  χρόνια Απ οκάλυψης
Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες και την παράδοσιν της Εκκλησίας, 

συγγραφέας της "Αποκαλύψεως" είναι ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μα
θητής του Χριστού. Μετά από κάποια περίοδο δράσεως του στην Πα
λαιστίνη εγκαταστάθηκε στην Εφεσο.

Αργότερα εξορίστηκε "ev τη νήσω τη καλούμενη Πάτμω δια 
τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού” Ια' 
9Ι, όπου άκουσε "φωνήν.... μεγάλην ως σάλπιγγος λεγούσης ο 
βλέπεις γράψον εις  β ιβλίον..” Ια ΊΟ -ΙΙ) , το βιβλίον της "Απο
καλύψεως".

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ζούμε σε καιρούς α
ποκαλυπτικούς και προσπαθούν να ταυτίσουν διάφορα συμβάντα με γε
γονότα που περιγράφονται στην "Αποκάλυψη”. Γι' αυτό αρκετοί στρέ
φονται στη μελέτη του βιβλίου αυτού.

Πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι η ανάγνωση χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή. Και πιο μεγάλη, η ερμηνεία. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος 
παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, που δημιουργούν φοβίες ή και πανικό 
(θόρυβος για το "σφράγισμα" του αντίχριστου, το "666" κ.ά.Ι, ή και αι
ρέσεις.

Το Σπήλαιον της Αποκαλύψεως, στο μέσον περίπου της αποστά- 
σεως από τη Σκάλα προς τη Χώρα είναι διαμορφωμένο και "ενσωμα
τωμένο στο χαμηλότερο ανατολικό τμήμα της Μονής της Αποκάλυψης". 
Ως μικρή εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Αγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στο 
ιερό της οι τοιχογραφίες είναι του τέλους του 12ου αιώνος, το τέμπλο, 
ξυλόγλυπτο και επιζωγραφισμένο, ανάγεται στο έτος 1600 και έχει δύο 
εικόνες του ζωγράφου Θωμά Βαθό (έτους 1596Ι, όπως και άλλες με 
θέματα: την Αποκάλυψη, μία με τους Οσιο Χριστόδουλο, Ιωάννη που 
υπαγορεύει στο μαθητή του Πρόχορο, και την μετάσταση του Ιωάννη, 
και την αξιόλογη της Παναγίας - ρίζας του Ιεσσαί.

Η οροφή του Σπηλαίου έχει το "φρικτόν ρήγμα", που διαιρεί το βρά
χο στα τρία, με τα οποία συμβολίζεται η Αγία Τριάδα. Εκεί, κατά την 
παράδοση, άκουσε ο Ιωάννης τη φωνή του Θεού να του λέει τρεις φο
ρές: "Εγώ ειμι το Α και το Ω, ...ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντο- 
κράτωρ" Ια' 8) "...ό βλέπεις γράψον εις βιβλίον..." Ια' 111.

Οκτώβριος 1 9 9 5 - 6 2 9  - Αστυνομική Επιθεώρποη



1 9 0 0  χρόνια ΑποκάΑυψης
Μπροστά από το Σπήλαιο υπάρχει και το παρεκκλήσιον της Αγίας 

Αννης και πιο κάτω οι κτιριακές εγκαταστάσεις της περίφημης Πατμιά- 
δος Εκκλησιαστικής Σχολής, που ίδρυσε, το 1713, ο τότε διάκονος Αγιος 
Μακάριος Καλόγερός, που διετέλεσε και πρώτος σχολάρχης της.

Ιδρυτής της "Ιερός, Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού" είναι ο όσιος 
Χριστόδουλος Ι+1093), "ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
του μοναχικού βίου της εποχής εκείνης. Μοναχός ευλαβέστατος, η
γούμενος αυστηρός, δυναμικός ιδρυτής μονών, με ευρύτητα παιδείας, 
συγγραφική ικανότητα και πόθος για τα βιβλία, άσημος την καταγωγή, 
χωρικός, με κύρος στην αυτοκρατορική αυλή και στο Πατριαρχείο, α
σκητής με βαθειό γνώση του κόσμου και των ανθρώπων, με γερή κρίση 
και πίστη ακλόνητη, προσωπικότητα 
αντιπροσωπευτική της τρικυμισμέ
νης εποχής των Κομνηνών... διωκό
μενος από τις διαμάχες με τους 
λαϊκούς, την απειλή των πειρατών 
και την ολιγοψυχία των συντρόφων 
του" ΙΣτ. Α. ΠαπαδόπουλοςΙ.

Με χρυσόβουλλο του αυτοκρά- 
τορος Αλεξίου Α', που σώζεται στο 
αρχείο της Μονής, παραχωρήθηκε η 
Πότμος στον όσιο Χριστόδουλο 
Π088), "επί αναφαιρέτω και διηνεκεί 
δεσποτεία και κυριότητι", ενώ με άλ
λα χρυσόβουλλα του δόθηκε το δι
καίωμα να χρησιμοποιεί ιδιόκτητο 
πλοίο η Μονή, που αργότερα αύξη
σε σε τρία και τέσσερα, τον απάλ
λαξε από φόρους και με έγγραφο 
του 1089 εξαιρέθηκαν οι μελλοντι
κοί κάτοικοι του νησιού από τη 
στράτευση.

Στη μυστική διαθήκη του ο Οσιος 
αποκαλύπτει για ποιο λόγο διάλεξε 
το νησί της Πότμου για την ίδρυση 
της ανέγερσης της Μονής: ήθελε να 
έχει τη σκιά της χόριτος του Ιωάν
νου και της μοναξιάς την ησυχία, α
φού την περίοδο εκείνη το  νησί 
ήταν "άοικον, κουρσευόμενον παρά 
τε  των Αγαρηνών, των κουρσαρίων 
και των Τούρκων και παρά πόντων 
αιχμαλωτίζεσθαι...".

Η ανέγερση της Μονής στην κορυφή του υψηλού λόφου, υπήρξε 
σημαντικό έργο του Οσίου, το οποίο συνέχισαν και οι διάδοχοί του. 
Πρόκειται στην ουσία για ένα κάστρο, "από τα καλύτερα δείγματα οχυ
ρωμένων μεσαιωνικών μοναστηριακών συγκροτημάτων", που περιλαμ
βάνει το καθολικό -της εποχής του Οσίου- και άλλα κτίσματα διαφόρων 
περιόδων: το παρεκκλήσιον της Παναγίας, τράπεζα, κελλιό και μάλλον 
δεξαμενές νερού Ικότω από την κεντρική εκκλησία και την αυλή) είναι 
του 12ου αιώνος. Μεταγενέστερα κτίσματα έγιναν χάρη στις χορηγίες 
του Καρπάθου Νεόφυτου Γριμόνη Π698 - 1700) και του Σόρδεων Νε
κταρίου (τέλη )8ου με αρχές 19ου αιώνοςΙ. Το μοναστηριακό συγκρό
τημα εξελίχθηκε χωρίς αρχικό ή μεταγενέστερο -έστω- ενιαίο σχέδιο, 
γι' αυτό και παρουσιάζει ένα σύνολο από "κελλιό, αίθουσες, παρεκ
κλήσια, που επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα δαίδαλο από διαδρόμους, 
στοές και σκάλες... Ενας λαβύρινθος πραγματικός”.

Πριν εισέλθει ο επισκέπτης στη Μονή, συναντά το παρεκκλήσιο των 
Αγίων Αποστόλων. Κι αφού διαβεί την κύρια πύλη της και τη στοά ("δια
βατικό"), φθάνει στην αυλή "χοχλαδοστρωμένη και τοξοστόλιστη". Τα 
τόξα, χτισμένα με λαξευμένες πέτρες, είναι έργο του 1698. Προς τα 
ανατολικά της αυλής βρίσκεται το καθολικό, η ανέγερση του οποίου 
ολοκληρώθηκε το 1090. Αποτελείται από τον εξωνόρθηκα (στοά ανοι
κτή, τετράτοξηΙ, με τοιχογραφίες (του 1891 στα χαμηλότερα σημεία 
του ανατολικού τοίχου, του 18ου αιώνος στη θολωτή οροφή), το μικρό 
παρεκκλήσιο του οσίου Χριστοδούλου με τον τάφο του και το τέμπλο 
(του 16021 αλλά με παλαιότερες φορητές εικόνες και τοιχογραφίες του 
1600 περίπου, επιζωγραφισμένες στα 1883, καθώς και την ξύλινη αρ
γυρεπίχρυση λάρνακα με το σκήνωμα του ιδρυτού. Ακολουθεί ο εσω-

νάρθηκας στεγασμένος με ημικυκλι- 
κό θόλο και αξιόλογες τοιχογρα
φίες, όχι όλες όμως σε καλή κατά
σταση, που τις χαρακτηρίζουν "ε
κλεπτυσμένες αναζητήσεις πτυχω
τού ειδυλλιακού τοπίου ή γραφικής 
δραματικότητας μέσα σε πολυπρό
σωπες συνθέσεις..." (Χατζηδόκης, 
στου Στ. Α. Παπαδόπουλου). Εδώ εί
ναι εναποτεθειμένη και η εικόνα του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η 
γνωστή "προσκύνησις" (του 15ου 
αιώνος, επιζωγραφισμένη τον 18ο).

Ξυλόγλυπτη θύρα (του 1500 πε
ρίπου) χωρίζει τον εσωνόρθηκα από 
τον κυρίως ναό, που είναι σταυ
ροειδής εγγεγραμμένος, με τρούλ- 
λο στηριγμένο σε τέσσερις κίονες. 
Από τον αρχικό του διάκοσμο και τις 
τοιχογραφίες ελάχιστα διασώζο
νται, αφού νεώτερες αλλαγές και ε- 
πιζωγραφίσεις ή αγιογραφίσεις και 
ανακαινισμοί κάλυψαν τα πρώτα. Το 
τέμπλο, για παράδειγμα, είναι του 
1820, και το  δώρησε ο "νέος 
κτήτωρ", Πότμιος μητροπολίτης 
Σόρδεων Νεκτάριος. Αντικατέστησε 
εκείνο του 15ου αιώνος (ξύλινο), 
που κι αυτό με τη σειρά του "είχε 
πάρει τη θέση του αρχικού λίθινου 
του οσίου Χριστοδούλου". Φέρει ει
κόνες διαφορετικών εποχών (17ου 

- 19ου αιώνωνΙ και οι ασημένιοι πολυέλαιοί του, όπως και τα καντήλια 
που κοσμούν το καθολικό εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Στο έξω  
σκευοφυλάκιο, όπως και στο παλαιό, είναι αποθησαυρισμένοι πολλοί και 
πολύτιμοι κειμηλιακοί θησαυροί: άμφια, ιερό σκεύη, εγκόλπια και πατε
ρίτσες, μίτρες, δικηροτρίκηρα, καντήλες και θυμιατό, εικόνες και 
πλήθος τιμίων λειψάνων, καθώς και τεμάχια Τιμίου Ξύλου.

Αξιόλογο είναι και το παρεκκλήσιο της Παναγίας, κτίσμα του 12ου 
αιώνος, με σταυροθολόσχημη ημικυλινδρική οροφή, μαρμάρινο δάπεδο, 
ξυλόγλυπτο τέμπλο (του έτους 1607) και της ίδιας εποχής φορητές 
εικόνες κρητικής τέχνης. Οι τοιχογραφίες του των ετών 1185 - 11901 
είχαν καλυφθεί στα μέσα του 18 ου αιώνος, αλλά το 1958 αφαιρέθηκαν 
και φάνηκε η αρτιότητα των παλαιών. Εικάζεται ότι έγιναν με χορηγία 
του Λεοντίου, αδελφού του ηγουμένου της Μονής Πότμου από το 
1157/8 ως το 1183 και επίσης Πατριόρχου Ιεροσολύμων από το 1176.
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σοφοι'ς..." (Φλωρεντία, 1494), που είναι το παλαιότερο, μαζί με το "Θεο
δώρου Γραμματικής Εισαγωγή Βιβλία Τέσσαρα" ΙΒενετία, 1495). Είναι 
θεολογικά, σχολικά ιστορικά βυζαντινά κλασικά και φυσικομαθηματικά, 
Η Βιβλιοθήκη, άριστα οργανωμένη, κλιματιζόμενη και με φωτογραφικό 
εργαστήριο είναι πολύτιμος συμπαραστάτης των επιστημόνων με ειδικά 
ενδιαφέροντα, χορηγώντας τους μικροφίλμς και φωτογραφίες.

Αλλά και το Αρχείο της Μονής, με τις 13.000 περίπου έγγραφά του 
(στην ελληνική, τουρκική, λατινική, ρωσική, ρουμανική, ιβηρική, κ.α. 
γλώσσες), παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον "για την τοπική και γενική 
ιστορία, τη διπλωματική και τη σφραγιδογραφία" και καλύπτουν διάστη
μα 9 και πλέον αιώνων, χωρίς διακοπή. Δεν υστερεί, φυσικά, και το 
Σκευοφυλάκιο - θησαυροφυλάκιο, που το μεγαλύτερο τμήμα εκείνων

που περιλαμβάνει προέρχονται από 
την περίοδο 1600 - 1800, αφού τα 
παλαιότερα, από τη βυζαντινή πε
ρίοδο, δεν σώθηκαν ε ξ  αιτίας των 
δυσκολιών που πέρασε η Μονή. 
Σχεδόν όλα προέρχονται από αφιε
ρώσεις κληρικών και δη Πατρίων ιε
ραρχών, ηγεμόνων παραδουνά- 
βειων περιοχών και Ρώσων. Αρκετά 
εκτίθενται στο Σκευοφυλάκιο (εικό
νες, άμφια, έργα αργυροχοϊας κ.λπ ).

Από εθνικής πλευράς, η Πάτμος 
κατελήφθη το 1207 από τους Ενε
τούς, αλλά αφέθηκε ελεύθερη λόγω 
των σχέσεών της με τους πάπες. 
Κατακτήθηκε μόλις τον 16ο αιώνα 
από τους Τούρκους, χωρίς εν 
τούτοις να δεχθεί πιέσεις, αφού “οι 
φωτισμένοι μοναχοί της με το καλ
λιεργούμενο θρησκευτικό και εθνι
κό πνεύμα και την επιβαλλόμενη δι
πλωματία, δεν άργησαν να εξασφα
λίσουν ανώδυνη αντιμετώπιση της 
δουλείας" και κάποια ανεξαρτησία. 
Τον 17ο αιώνα το νησί πλούτισε από 
το εμπόριο και τη ναυτιλία και για να 
έχουν την ησυχία τους οι Πάτριοι 
πλήρωναν 4.000 γρόσια στον Κα- 
πουδάν Πασά του Αιγαίου. Το 1770 
τέθηκε υπό ρωσική κατοχή και το 
1821 προσχώρησε στον Αγώνα, α
φού άλλωστε πάτριος ήταν ο πρω

τεργάτης της Φιλικής Εταιρείας Εμμ. Ξάνθος. Παρά το ότι ελευθερώ
θηκε τότε, με τη συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως 19 Ιουλίου 1832) 
αποδόθηκε στην Τουρκία, διατηρώντας τα περισσότερα παλαιό προνό
μιά της. Από το 1912 ως το 1947 διετέλεσε υπό ιταλική κατοχή.

Από πλευράς εκκλησιαστικού καθεστώτος η Πάτμος, μαζί με τα νη- 
σάκια Λειψοί, Αγαθονήσι και Αρκιοί, αποτελούν την Πατριαρχική Εξαρχία 
Πάτμου και τελούν υπό την άμεση δικαιοδοσία του οικουμενικού πα
τριαρχείου. Πατριαρχικός έξαρχος είναι ο εκόστοτε ηγούμενος της ιε
ρός Μονής Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου Ισήμερα ο Επίσκοπος Τράλ- 
λεων Ισίδωρος).

Το 1981 (Νόμος 1155) η Πάτμος ανακηρύχθηκε -και με Πατριαρχική 
και Συνοδική Πράξη- Ιερά Νήσος, ενώ το 1988 τιμήθηκαν "πανορθοδό- 
ξως και παγχριστιανικώς", με τη συμμετοχή και του ελληνικού κράτους, 
τα 900 χρόνια από την ίδρυση της Μονής. □

Το έτος 1090 είχε ανοικοδομηθεί και η τράπεζα της Μονής, με δύο 
κτιστά μακριά τραπέζια που έχουν μαρμάρινη επένδυση. Στο δυτικό, κυ
ρίως, τοίχο της σώζονται τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, με πολυ
πρόσωπες συνθέσεις. Στην τράπεζα εκτίθενται τώρα "αρχαίες επιγρα
φές του νησιού και ένα ωραίο τμήμα ιωνικού κιονόκρανου, παλαιοχρι
στιανικά αρχιτεκτονικά μέλη..., βυζαντινά ανάγλυφα. Ψηλά στους τοί
χους έχουν αναρτηθεί οι τοιχογραφίες του 1745 από το παρεκκλήσι 
της Παναγίας" (Στ. Α. ΠαπαδόπουλοςΙ.

Το κτιριακό συγκρότημα της Μονής συμπληρώνεται από το μαγει
ρείο με θολωτές εστίες (πριν το 1091), το ωρείον (αποθήκες σιτηρών 
και οσπρίων), τους πιθώνες (για την αποθήκευση του λαδιού), τις δεξα
μενές του νερού, το μαγκιπείον (όπου ζύμωναν κι έψηναν το ψωμί). Κι 
ακόμη τα παρεκκλήσια των Αγίων 
Πάντων, του Σταυρού, του Προδρό
μου, του Αγίου Νικολάου. Από τα 
δώματα η θέα προς όλα τα σημεία 
του ορίζοντος είναι "μία από τις 
καλύτερες ίσως στον κόσμο".

Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει 
για τη Βιβλιοθήκη της Μονής, αφού 
υπολογίζεται ανάμεσα στις καλύτε
ρες της Ανατολής. Τη δημιούργησε 
ο κτίτωρ όσιος Χριστόδουλος που 
έλαβε και ειδικά μέτρα για τον ε 
μπλουτισμό και τη διαφύλαξη και 
προστασία της. Σώζεται και κατάλο
γος των βιβλίων από το έτος 1200, 
σπάνιος στο είδος του. Συν τω χρό- 
νω, το περιεχόμενό της διαρκώς 
πλουτίζεται με αγορές κωδίκων και 
χειρογράφων, με δωρεές και αντι
γραφές, χωρίς να λείπουν και οι α
πώλειες "που οφείλονται στους πε
ριηγητές - κυνηγούς κλασικών χει
ρογράφων, στους εκδότες που "λη
σμονούν" να επιστρέφουν τα χειρό
γραφα που χρησιμοποίησαν...".

Σήμερα η Βιβλιοθήκη περιλαμβά
νει περίπου 1.000 χειρόγραφα (325 
περγαμηνά, 565 χαρτώα) και 3.000 
και πλέον έντυπα, που καλύπτουν 
περίοδο από τον 6ο ως τον 19ο αι, 
γραμμένα σχεδόν όλα στην ελληνική 
γλώσσα. Το περιεχόμενό τους, κυ
ρίως λειτουργικό, πατερικό, εκκλησιαστικού δικαίου, αγιολογικό, φιλο
λογικό, ασκητικό και κλασικό. Παλαιότεροι είναι ο κώδικας με αριθμό 
67 (αρχών 6ου αι.) που περιέχει αποσπάσματα από το κατά Μάρκον 
Ευαγγέλιον, ο με αριθμό 171 (αρχών 8ου αι.) με το κείμενο του βιβλίου 
"Ιώβ" και αναλυτική ερμηνεία και περιλαμβάνει 44 μικρογραφίες, και, τ έ 
λος ο κώδικας 33 που περιέχει δύο βιβλία με λόγους του Αγίου Γρη- 
γορίου του Θεολόγου, γραμμένες το 941 στην Καλαβρία "διά χειρός 
Νικολάου μοναχού και Δανιήλ υιού αυτού". Ανάμεσα στους κώδικες πε
ριλαμβάνονται και δύο παλίμψηστοι.

Πλουσιότατη είναι η Βιβλιοθήκη και σε μικρογραφίες που καλύπτουν 
την περίοδο από τον 9ο ως τον 15ο αι., έργα καλλιγράφων μοναχών. 
Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και χρησιμοποιούν όλα σχεδόν τα γνω
στά τό τε  εικονογραφικά συστήματα. Στα έντυπα βιβλία περιλαμβάνο
νται η "Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων αρχαίοις συντεθειμένοις
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Η ΒΕ Μ ΠΟ  
ΚΑΙ ΤΟ  *40

Me το τραγούδι της Σοφίας Βεμπο 
χύμηξαν τα σπουργίτια 

και τσάκισαν τα φασιστικά κοράκια.
Η φωνή της

ήταν ένα  σάλπισμα πολεμικό.
Τ ραγούδαγε την Ελλάδα 

κι όλη η Ελλάδα τραγούδαγε μαζί της.

Μες τους δρόμους τριγυρνάνε 
οι μανάδες και ζητάνε 
ν' αντικρύσουνε, 
τα παιδιά τους που ορκίστηκαν 
στο σταθμό σαν χωρίστηκαν 
να γυρίσουνε.
Μα για κείνους πού χουν φύγει
και η δόξα τους τυλίγει
ας χαιρόμαστε,
και καμιά ποτέ ας μη κλάψει,
κάθε πόνο της ας θάψει,
κι ας ευχόμαστε:
Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 
που σκληρά πολεμάτε 
πάνω στα βουνά, 
παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά, 
προσευχόμαστε όλοι 
νά ρθετε ξανά.
Λέω σ' όσες ξαγρυπνάνε 
και για κάποιον ξενυχτάνε 
και στενάζουνε, 
πως η πίκρα κι η τρεμούλα 
σε μια γνήσια Ελληνοπούλα 
δεν ταιριάζουνε.
Ελληνίδες του Ζαλόγγου 
και της πόλης και του λόγγου 
καιΠλακιώτισσες, 
όσο κι αν πικρά πονούμε 
υπερήφανα ας το πούμε 
σαν Σουλιώτισσες:
■Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 
που σκληρά πολεμάτε 
πάνω στα βουνά, 
παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά, 
προσευχόμαστε όλοι 
νά ρθετε ξανά.

(ποίηση Μίμη Τραϊφόρου)

Π α ι δ ι ά ,  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ι 
π ο υ  σ κ λ η ρ ά  π ο λ ε μ ά τ ε  
π ά ν ω  σ τ α  β ο υ ν ά ,  I  
π α ι δ ι ά ,  σ τ η  γ λ υ κ ι ά  Π α  
π ρ ο σ ε υ χ ό μ α σ τ ε  ό λ ο ι  
ν ά  ' ρ θ ε τ ε  ξ α ν ά .
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Υπάρχει στην Ευρώπη μια φτωχή α

πέριττη γωνιά που λέγετα ι Ελλάδα. 
Φτωχή κι απέριττη, μα πάμπλουτη σε ι
στορ ία  και σε παρελθόν. Εδώ πριν 
3.000 χρόνια γεννήθηκαν οι Πλάτω
νες και οι Αισχύλοι. Κι όταν οι Ευρω
παίοι ζούσαν σε σπηλιές και σε δ έ 
ντρα, εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες 
και Επιδαύρους και χαρίζαμε στον κό
σμο την πρώτη Δημοκρατία: τη Δημο
κρατία της Αθήνας.

Πάνω σε τούτη την πανάρχαια χώρα, 
ζει ένας λαός ευαίσθητος και πνευ
ματώδης. Ενας λαός που ξέρει να γί
νετα ι σοβαρός χωρίς σκληρότητα, 
γεννα ίος χωρίς υπεροψία, μεγάλος 
χωρίς κομπασμό.

Μυριάδες χαραυγές έχουν ανατεί- 
λει σε τούτη τη μικρή χώρα. Οι πιο πολ
λές ήταν ματωμένες. Γιατί σ'αυτό το 
σταυροδρόμι που δένε ι την Ευρώπη 
με την Ασ ία, χυ μ ά νε κάθε τόσο, 
λογής-λογής βάρβαροι, που πάνε να 
πατήσουν την ψυχή αυτού του μικρού 
λαού, που τον αναγκάζουν να υπερα- 
σπ ίζεται Θ ερμοπ ύλες, να γ εννά ε ι 
Μαραθώνες και να ξοδεύει το ακριβό 
του αίμα για τα Πανάρχαια ιδανικά της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Περίπου τρε ις  χ ιλ ιάδες χρόνια, έ 
χουν περάσει από τότε κι ακόμα στις 
καρδιές των Ελλήνων κοιμούνται οι 
Μαραθωνομάχοι και οι Σαλαμινομά- 
χοι, που ξυπνάνε κάθε τόσο και μας ο
δηγούνε μες απ τα κακοτράχαλα μο
νοπάτια της θυσίας στους δρόμους 
της τιμής και της λευτεριάς.

Ετσι, όταν, πριν από 40 χρόνια το 
πρωινό της 28ης του Οχτώβρη, ο πρε
σβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα, σε- 
νιόρ Γκρότοι, ένας λαμπρός πράγματι 
διπλωμάτης, παρέδιδε το ιταμό τελ ε 
σίγραφο του Ντούτσε, που ζήταγε να 
του επιτρέψουν να κάνει ενα μικρό... 
φιλικό περίπατο με τους φασίστες 
του, ως την Αθήνα, ο τότε κυβερνήτης 
της Ελλάδος, ερμηνεύοντας τη θέλη
ση του λαού του, απάντησε με ένα  
σταθερό και θαραλλέο. "Οχι"!

Και το όχι αυτό το επανέλαβε, ομό
φωνα ολόκληρος ο Ελληνικός λαός. 
Αυτό το όχι δεν είχε τίποτα πομπώδες 
και το μελοδραματικό. Ηταν μία φυ
σική αντίδραση, για την Ελλάδα και το 
λαό  της, που πήγαζε από την μα
κραίωνη ιστορίας της και από τους 
τρισχιλιετείς αγώνες της για τη λευ τε
ριά και τον πολιτισμό!

Δεν είπαμε βέβαια με σιγουριά: "Θα 
νικήσουμε, θα μεγαλουργήσουμε!". 
Είπαμε πάρα πολύ φυσικά: “Θα πο
λεμήσουμε! Πρέπει να πολεμήσου
με!'1. Σ τρ α τιές  "πρέπει" ορθώθηκαν 
μπροστά μας, εκείνο το πρωινό. Κι αυ
τά τα "πρέπει" φτιάξανε μια στρατιά 
“τρελλών", που δεν μέτρησε τις δια
φορές ανάμεσα σε κείνους, και στο υ
περφίαλο εχθρό. Γιατί, για τον Ελληνα, 
το χρέος για την ελευθερ ία  δεν με
τριέται, ξοδεύεται αφειδώλευτα. Βλέ
π ετε, η χώρα που λέγ ετα ι Ελλάδα, 
αυτή η μικρή χώρα, δεν ξεχνάει ποτέ 
το παρελθόν της και την ιστορία της. Κι 
ανανεώ νει τους θρύλους της κάθε 
φορά που θα χρειαστεί.

Ενας τέτοιος θρύλος, μια ψυχωμένη 
Ελληνίδα, η θρυλική πιά Σοφία Βέμπο. 
Μιά φωνή σάλπισμα πολεμικό. Μια σι
γουριά και ένας κεραυνός εκδίκησης. 
Μια πλημμύρα από σημα ίες κι ανα
στάσιμες λαμπάδες.

"Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του" τρα
γούδαγε η Σοφία και βλέπαμε κιόλας, 
ένα γελοίο κοντόχοντρο ανθρωπάκι 
να γυρνά μαδημενο και να ξεφουσκώ
νει σαν αποκριάτικο μπαλόνι. Αυτή η 
γελοιοποίησή του από ένα απλό τρα
γουδάκι και από μια κοινή φωνή, απο
δυνάμωνε τον τρόμο του πολέμου. 
Στη θέση του είχε μπει η δύναμη, η σι
γουριά: "Παιδιά της Ελλάδος παιδιά” 
βροντοφώναζε θριαμβευτικά η φωνή 
της. Και στο τραγούδι της είχε βρει ε 
κείνη η εποχή, το σύμβολό της.

Ενα μικρό αλλά χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα. Η σκηνή σ’ ένα χιονισμένο 
χωριό, κοντά στα σύνορα. Ενας Ελλη
νικός λόχος τσακισμένος από την πε
ζοπορία και βρεγμένος ως το κόκκαλο 
έχει σταματήσει στο χωριό. Οι φαντά
ροι είναι αδύνατο να πάρουν τα πόδια 
τους. Και ξαφνικά από κάποιο μεγά
φωνο του καφενείου του χωριού α- 
κούγεται να τραγουδάει η Βέμπο κά
ποιο εύθυμο πολεμικό της τραγούδι. 
Αυτό ήταν: η φωνή της έδωσε φτερά 
στα τσακισμένα τους πόδια κι ατσά
λωσε τη λιπόθυμη ψυχή τους. Αρχισαν 
όλοι να τραγουδάνε, ενώ από κάποιο 
βράχο, ο παπάς του χωριού έκανε το 
μαέστρο, χοροπηδώντας κωμικά πά
νω στο ρυθμό του τραγουδιού!...

Με το τραγούδι της προχώρησαν, 
Με το τρ α γ ο ύ δ ι της χύμηξαν τα 
σπουργίτια και τσάκισαν τα φασιστικά 
κοράκια. □
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: 
ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

τη ς  Ζω ής Γκενάκου -  Μ ο υρ ο ύ τη ,
Λ εκ το ρ ο ς  Π ανεπ ισ τημίου Κρήτης

Στα χρόνια μας φ ροντίσαμε τις  εθνικές γιορτές, 
από πνευματική οκνηρία, 

να τ ις  κάνουμε πληκτικές στην αρχή, 
αργότερα ανυπόφορα βαρετές.

Μ ην τολμώ ντας να τ ις  καταργήσουμε, 
αζιοποιήσαμε τ ις  εθνικές γιορτές  

στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο κι όπου αλλού, 
για κορώνες κομματικές που η εζαργύρωσή τους  

ήταν εκ τω ν προτέρων εξασφαλισμένη.

Τα ελληνόπουλα μέστωναν με το δημοτικό τραγούδι στο στόμα και 
με το μάθημα της ιστορίας, κορυφαία στιγμή εθνικής αυτογνωσίας, α- 
γλαϊσμένα και τα δυό στις εθνικές γιορτές - σταθμούς του έθνους.

Οταν αργότερα έμπαιναν στο καμίνι της ζωής, πολλά απ' τη σχολική 
παιδεία μπορούσαν να ξεχαστούν, σπάνια όυωε η υεταιιοοωωτική δύνα
μη μιας εθνικής γιορτής μέσα απ' ένα ποίημα, τραγούδι, θεατρικό έργο.

Συνάντησα προ καιρού γερόντισσα απ' τη Σμύρνη, λευκασμένη απ' 
τα χρόνια, στην αναπηρική καρέκλα. Πολλά απ' το πρόσφατο παρελθόν 
τα' χε ξεχασμένα, θυμόταν όμως και με φωνή νεανική μας απήγγειλε 
αποσπάσματα από θεατρικό έργο που είχε παίξει, όταν ήταν μαθήτρια 
δημοτικού στη Σμύρνη, πριν απ' την καταστροφή. Η σφραγίδα της τ έ 
χνης που μιλούσε με πάθος για την ένωση με την Ελλάδα αρνιόταν να 
ξεθωριάσει στη γεροντική καρδιά. Μια εθνική γιοοτή στο δηυοτικό σνο- 
λείο. ποοίκα εθνική νια όλη τη ζωή!

ΣίΡ-ϊΡόνια υας όυωε ωοοντίσαμε τις εθνικές γιοοτέε. από πνευμα
τική οκνηοία. να τ κ  κάνουυε πληκτικέε στην αονή. αονότεοα ανυπόφο
ρα βαρετές. Μην τολμώντας να τις καταργήσουμε, αζιοποιήσαμε τις 
εθνικές γιορτές στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο κι όπου αλλού, για κο
ρώνες κομματικές που η εζαργύρωσή τους ήταν εκ των προτέρων ε 
ξασφαλισμένη. Παράδειγμα η αρθρογραφία στις εφημερίδες για πολ
λούς μήνες μετά, ή η τιμωρία αντιδρώντων μαθητών.

Συχνά σε εθνική γιορτή στην ανωτέρα ή ανώτατη εκπαίδευση μπορεί 
να όκουγε κανείς πολλά άλλα, π.χ. εκτός από τον Εθνικό Υμνο. Κάποτε 
στη Μαοάσλειο Ακαδπυία όταν τελείωσε η γιορτή, το ακροατήριο φώ- 
ναΕε στην νοοωδία που ήταν στη σκηνή, να τραγουδήσει τον εθνικό 
uuvo. Q καθπνητήε τηε υουσικήε αονήθηκε ευγενικά υε το αιτιολογικό 
ότι δεν τον είναν προετοιμάσει.

Οσο όμως λειτουργούσε το δημοτικό τραγούδι σαν οργανικό στοι
χείο της ατομικής και ομαδικής ζωής, πρόβλημα εθνικής αυτογνωσίας 
δεν υπήρχε. Εδώ και χρόνια όμως το δημοτικό τραγούδι κατάντησε 
στοιχείο μουσειακό κι όταν τραγουδιέται κάποτε, ηχεί παράξενα στ' 
αυτιά και την ψυχή των νέων.

Φυσικό ήταν σ' ένα τέτοιο κλίμα και το μάθημα της ιστορίας, όταν 
δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία κομματικής αγωγής, να απο
χρωματιστεί εθνικό. Στην καλύτερη περίπτωση ο δάσκαλος για να α- 
ποφύγει τους σκοπέλους και τους χαρακτηρισμούς, μίλαγε για χρονο
λογίες, μάχες, αριθμό αντιπάλων στρατευμάτων, αφορμές αποτελε
σμάτων.

Στατιστική ανυπόφορων στοιχείων το μάθημα της ιστορίας όταν δεν 
είχε εκπέσει σε κοινωνιολογική διαφώτιση προκαθορισμένου περιεχο
μένου. Αν το βιβλίο δεν βοηθούσε σε μία τέτοια εκμετάλλευση, κάποτε 
ο δάσκαλος φρόντιζε να φτάσει στον σκοπό του υπονομεύοντας 
αλήθειες ως δήθεν μύθους ή ανακαλύπτοντας στον χώρο των πρωτα
γωνιστών προδότες εκεί που η λαϊκή μούσα πέρα από την ιστορική τεκ 
μηρίωση είχε στήσει μάρτυρες.

Η αβελτηρία ή η σκοπιμότητα πέτυχαν τον σκοπό τους. Να ε ξευ τε 
λιστεί και να γελοιοποιηθεί ό,τι θα δημιουργούσε εθνικό παλμό. Ετσι σε 
μέρες εθνικής γιορτής όταν η υπεύθυνος π.χ. μιας τηλεοπτικής εκπο
μπής σάρκαζε με τον προκλητικότερο τρόπο τις ηρωϊδες του Ζαλόγ- 
γου(ί), ενώ η αντίδραση των θεατών ήταν μεγάλη η αντίδραση των υ
πευθύνων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

θα' ποεπε. κάνοντας την αυτοκριτική μας σαν Εθνος, να μετρήσουμε 
σε βάθος το κακό που ένινε στον λαό και ιδιαίτερα στουε νέους απ' 
ιην πνευυατική ηνεσία στον γώρο τπε ιστορικής αυτοσυνειδησίας. Και 
βάρυνε ιδιαίτερα στη νεολαία που λόγω της ηλικίας και της ανωριμό
τητας της δεν είχε τη δύναμη για έναν μετά λόγου αντίλογο.

Αν προσθέσουμε σ' αυτό ότι πολλές φορές σε πείσμα κάθε επι
στημονικής δεοντολογίας παρουσιαζόταν το μαύρο άσπρο, καταλαβαί
νουμε γιατί στέρεψε η πηγή που έπρεπε να ξεδιψάει, να δροσίζει και 
να ανανεώνει στους νεότερους το μεγαλείο ενός ελεύθερου περήφα
νου λαού.

Προσβληθήκαμε και ταραχθήκαμε σαν λαός επειδή στην ιστορία των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης αγνόησαν την αλήθεια της ελληνικής 
ιστορίας και το ρόλο της στην πολιτιστική πορεία της Ευρώπης.
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Μήπως παράλληλα θα έπρεπε να αναρωτηθούμε πόσα χρόνια τώρα 
συνειδητό ή ασυνείδητα πολλές ενέργειές μας καλλιεργούσαν όχι α
πλώς την άγνοια αλλά την υπονόμευση αυτής της αλήθειας μέσα στον 
ίδιο μας τον τόπο. Μποοούυε να αγνοήσουμε ότι η διδασκαλία της ι
στορίας στις Παιδαγωνικέο Ακαδπυίεο διετούς κύκλου ήταν υία ώοα 
την εβδομάδα, σ' ένα ποόγσαμυα τοιάντα ωρών: Ενώ στα παιδανωνικά 
τμήματα των Πανεπιστημίων σήμεοα υπόονουν στολές που υποοεί να 
ένουν 3 ή 4 καθηγητές κοινωνιολονίαε αλ
λά κανέναν για το υάθημα τπο ιστοοίαο

Ο λαός λέει: "όποιος σπέρνει ανέμους, 
θερίζει θύελλες". Γιατί μας ξάφνιασε αυ
τός ο θερισμός; Κι ο θερισμός από θύελ
λες είναι πιο επικίνδυνος για την εθνική 
μας υπόσταση γιατί αυτός αλόλιασε ό,τι 
πολυτιμότερο έχει ένας τόπος, τον δά
σκαλο και τους νέους. Διότι και οι δύο 
στην καλύτερη περίπτωση βιώνουν μια α
νείπωτη σύγχυση. Κι η διδασκαλία της ι
στορίας, όσο και η μάθησή της, θέλει με
ράκι, θέλει καρδιά μαζεμένη, θέλει ύπαρξη 
συνεπαρμένη.

Οσο να φτάσει όμως η παιδεία των δα
σκάλων μας και η παιδεία των παιδιών μας 
να συντονιστεί μ' αυτό που οι αρχαίοι ο
νόμαζαν "ορέγεσθαι παιδείας” μια μόνη 
ελπίδα υπάρχει: το σκασμένο απ την ανε
λέητη ξηρασία χώμα της εθνικής μας αυ
τογνωσίας να ποτίσει με την ουράνια δρο
σιά της η λογοτεχνία μέσα απ' τον χώρο 
του ιστορικού μυθιστορήματος. Μόνο η 
δύναμη της τέννης που θα Βασίζεται otic 
ιστοοικέε ππνέο. υποοεί να συγκινήσει. να

γοητεύσει, να κάνει τ κ  καρδιές να ντυπήσαυν ποωτόγνωοα.
Κάποτε, στο μάθημα της ιστορίας, έλεγα στους δασκάλους να συ

μπληρώνουν το διδασκόμενο μάθημα στα παιδιά, διαβάζοντας ένα σχε
τικό λογοτεχνικό κείμενο.

Πώς αλήθεια να διδάξουν τι είναι δεινό της τουρκοκρατίας χωρίς 
να διαβάσουν -για να συγκινήσουν- κάποια αποσπάσματα από τους 
"Μαυρόλυκους" του Πετσάλη-Διομήδη, π.χ. εκείνο για το παιδομάζωμα; 
Η πώς να διδάξουν τον μακεδονικό αγώνα αν δεν μπάσουν τα παιδιά 
στη ζωή του βάλτου όπως τον περιγράφει η Πηνελόπη Δέλτα;

Σήμερα νομίζω πως θα' λεγα το αντίθετο: για να κονταροχτυπηθείτε 
με την αδιαφορία και τη σύγχυση των παιδιών ή και τη δική σας, αρχί
σετε τη διδασκαλία της ιστορίας διαβάζοντας κάποιες λογοτεχνικές 
σελίδες από ένα ιστορικό μυθιστόρημα.

Ποτίστε πρώτα το διψασμένο χώμα πριν ρ ίξετε τον σπόρο και τότε 
σίγουρα θα καρπίσει. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία με οδήγησε σ' αυ
τόν τον προβληματισμό. Διδάσκοντας σε μετεκπαιδευόμενες δασκάλες 
Παιδική Λογοτεχνία, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την τέχνη της 
Δέλτα. Στόχος ήταν να ξαναδιαβάσουμε το έργο της. Αυτό μόνο. Στο 
τέλος της χρονιάς ρώτησα τις μετεκπαιδευόμενες, αν φτασμένες τώ
ρα πια και έμπειρες δασκάλες, κέρδισαν κάτι ιδιαίτερο απ' αυτό το διά
βασμα. Συνοδευόταν, μάλιστα, κι από παρουσίαση και ανάλυση στην τά
ξη. "Νοιώσαυε την καοδιά uac να γτυπάει δυνατά via την πατοίδα". ήταν 
η απάντηση.

Αν uac πονάει π σπυεοινή κατάσταση τπο εθνικής υποθερμίας της 
νέαε νενιάε και η ποοκλητική αδιαφορία της, θαορώ πως Βότανο 
πολύτιμο θα βρούμε στο ιστορικό μυθιστόρημα που από τους δοόμους 
τπο καοδιάο αναστοίνει μιαν επονή. έναν τόπο, έναν ήοωα.

Αν σε άλλους τομείς κι άλλες εποχές η λογοτεχνία συμπληρώνει 
και καταξιώνει τη μόρφωση ενός λαού, μήπως το ιστορικό μυθιστόρημα 
σήμερα μπορεί, σαν σταρένιο ψωμί, να χορτάσει έναν πεινασμένο για 
εθνική παιδεία λαό;

Μήπως μπορεί να δώσει τα πατρογονικό φτερό σε μία απηυδησμένη 
κι απογοητευμένη νεολαία; □
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ΙίΤΟΡΙΚΗ
£ΠΙΘ£2ΡΗίΗ

Η Οργάνωση 
Βαμβέτσου

Τον Μ άιο του 1 9 4 1  τα Γερμανικά Σχραχεάμαχα έχουν πια καχαλάβει χην ηπειρωχική ΕλλάΒα 
και συνχρίβουν χην ύσχαχη Ελληνοβρεχχανική άμυνα σχη νήσο Κρήχη.

Οσες Ελληνικές ή Βρεχχανικές Δυνάμεις διασώθηκαν από χη ραγδαία γερμανική προέλαση, 
μαζί με χην Ελληνική Κυβέρνηση, καχαφεύγουν σχη Μ έση Αναχολή, για να συνεχίσουν χον πόλεμο.

Αλλά κατά την ταχύτατη αυτή ροή των γεγονότων, ένας σημαντικός 
αριθμός Βρεττανών Στρατιωτικών έχασαν τις μονάδες τους. Αλλοι αιχ
μαλωτίστηκαν και άλλοι περιφέρονταν ξεμοναχιασμένοι στο υπό Γερ
μανική Κατοχή Ελληνικό έδαφος. Αυτούς τους ανεύρισκε η Γερμανική 
Στρατιωτική Αστυνομία και τους έκλεινε στα φοβερό Γερμανικό Στρα
τόπεδα Αιχμαλώτων.

Υπολογίζεται ότι 4.000 από αυτούς τους Βρεττανούς κατόρθωσαν, 
με την βοήθεια Ελλήνων πατριωτών, να δραπετεύσουν και να διαφύγουν 
στην Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη σοβαρή πράξη Αντίστασης των α
νωνύμων Ελλήνων κατά του Κατακτητή.

Ανδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων 
βοήθησαν μυστικό αλλά αποτελεσματικό, σε ευρεία έκταση, τη δραπέ
τευση, απόκρυψη και διαφυγή αυτών των Βρεττανών Στρατιωτικών. Εί
ναι ένα άγνωστο ηρωικό έπος που όμως λόγω των μετέπειτα πολιτικών 
γεγονότων δεν έγινε ευρύτερα γνωστό.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Στη Θεσσαλονίκη, οι Βρεττανοί αιχμάλωτοι ήσαν κλεισμένοι στο 

Στρατόπεδο Παύλου Μελό. Αλλά στο Στρατόπεδο αυτό οι Γερμανικές 
Αρχές Ασφαλείας άρχισαν να φυλακίζουν και Ελληνες για διάφορες μι- 
κροπαραβόσεις Γερμανικών νόμων Ιαπαγορεύσεις κυκλοφορίας κ.λπ.Ι. 
Γι'αυτό απαίτησαν, οι Γερμανοί, και εγκαταστάθηκε εκεί μια μικρή φρου
ρά της Ελληνικής Χωροφυλακής παράλληλα προς την Γερμανική.

Ετσι αποκτήθηκε μια "νόμιμη" πρόσβαση στον χώρο του εγκλεισμού 
των Βρεττανών αιχμαλώτων.

Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Νεαπόλεως (δηλαδή της πε
ριοχής όπου το Γερμανικό Στρατόπεδο) ήταν ο νεαρός Ανθυπομοίραρ
χος Ευστάθιος Βαμβέτσος. Αντιλήφθηκε αμέσως την παρουσιαζόμενη 
ευκαιρία για μια σειρά αποδράσεων Βρεττανών αιχμαλώτων.

Ετσι γεννήθηκε η "Οργάνωση Βαμβέτσου".

Η Δ Ο Μ Η  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Μέλη της Οργάνωσης ήσαν κυρίως όνδρες της Χωροφυλακής και 

ορισμένοι ιδιώτες, φίλοι της Χωροφυλακής. Ηταν περισσότερο μια ο
μάδα Ελλήνων και Ελληνίδων που τους υποκινούσε ο πατριωτικός εν
θουσιασμός και που αναγνώριζαν σαν αρχηγό τους τον Ανθ/ρχο Βαμ- 
βέτσο στον οποίο υπόκουαν με μιαν αυθόρμητη πειθαρχία...

Μόνο σε γενικές γραμμές μπορούμε να δώσουμε το διάγραμμα της 
Οργάνωσης, γιατί όπως είναι φυσικό δεν τηρούνταν αρχεία...

Αρχηγός: Ανθυπομοίραρχος Βαμβέτσος Ευστάθιος.
Υπαρχηγός: Ενωμ/ρχης Χω ρ/κής Κυριακόπουλος Κων/νος.
Βοηθοί: Ενωμοτάρχες Καρβούνης Ηλίας, Κουμανάκος Γεώρ

γιος, και Λαζαρής Δημήτριος, ο Υπενωμοτάρχης Ξανθόπουλος 
Αλέξανδρος, οι Χωροφύλακες Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αθανα
σίου Σπύρος, Γαλανός, Γιαννακάπουλος Πόνος, Διαμαντής 
Δημήτριος, Καρμιράτζος Γεώργιος, Κουγιουμτζής Γεώργιος, 
Μπίρης Παναγιώτης, Ια ρ ά ντο ς  Εμμανουήλ και Τσιριμιάγκος 
Ιωάννης.

Με την Οργάνωση Βαμβέτσου συνεργάζονταν επίσης και ιδιώτες, 
όπως ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης Νίκος Κασίμης, η Κα- 
θηγήτρια των Αγγλικών Σοφία Βασιλοπούλου, η Κυριακή Βεϊνόγλου, η 
Κυριακή Κράμβή, η Ελένη Ψωμά, ο εργοδηγός Γεώργιος Ασλανίδης και 
άλλοι πολλοί όνδρες και γυναίκες, που τα ονόματα τους πρέπει να συ
γκεντρωθούν κάποτε σ'ένα κατάλογο τιμής...

Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ηροσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην 
Οργάνωση αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους διέθεταν τα σπίτια τους 
για ν'αποκρύψουν τους Βρεττανούς δραπέτες που τους έστελνε ο 
Βαμβέτσος.

ΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙΣ
Η Οργάνωση Βαμβέτσου με τη βοήθεια της Χωροφυλακής, άρχισε 

με δραπετεύσεις τριών έως πέντε Βρεττανών αιχμαλώτων την ημέρα, 
από το Γερμανικό Στρατόπεδο Παύλου Μελό. Οταν λόγω των δραπε
τεύσεων η Γερμανική φρουρό αύξησε τα μέτρα ασφαλείας, ο Βαμβέ
τσος θυμήθηκε ότι στο Στρατόπεδο υπήρχε μια, άγνωστη στους πολ
λούς, αλλά μεγάλη αφύλακτη υπόνομος που έβγαινε στον ελεύθερο χώ
ρο. Από αυτήν την υπόνομο συνεχίστηκε η "διαρροή” των αιχμαλώτων 
προς την ελευθερία σε μεγαλύτερο αριθμό.

Υπολογίζεται ότι μέχρι τις 15 Αυγούστου 1941, είχαν δραπετεύσει 
πεντακόσιοι περίπου Βρεττανοί.

ΟΙ ΑΠΟΚΡΥΨ ΕΙΣ
Οι Βρεττανοί δραπέτες κρύβονταν σε σπίτια που ήσαν κυρίως στην 

περιοχή της Νεάπολης και των εκεί γύρω συνοικιών της Θεσσαλονίκης. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν σπίτια-κρυσφύγετα και σε άλ
λα σημεία της πόλης, όπως της Λόππα στην Τούμπα, της Βεϊνόγλου 
στου Χαριλάου, του Φωτίου στην Ξηροκρήνη, της Σοφίας Βασιλοπούλου 
στο κέντρο της πόλης, της Ιατρού Μαρίας Ζωγραφίδου, που διατη
ρούσε παιδιατρική κλινική, πάνω από το εστιατόριο "Ελβετικόν" και άλλα.

Ακόμα και στο Αρμένιο Νεκροταφείο, η Αρμένισσα, Χαϊμπουχί, έκρυ
βε "εγγλεζάκια", όπως μας αφηγήθηκε ο Ταξιάρχης ΓρηγορΓου.

Η Οργάνωση Βαμβέτσου, με προσφορές των μελών της, προμήθευε 
σε κάθε βρεττανό δραπέτη πολιτική ενδυμασία, ώστε να είναι εύκολη 
η διακίνησή τους.
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Α γνω σ τες  π τυχές τη ς  Ισ το ρ ίας μας
Το θέμα της διατροφής τους φαίνεται ότι επιβάρυνε τον Ελληνα "φι

λοξενούντο". Δεν διαπιστώθηκε να διέθετε η Οργάνωση χρήματα γι'αυ- 
τό τον σκοπό. Αλλά ούτε και οι "φιλοξενούντες” καταδέχονταν τέτοια 
βοήθεια. Θεωρούσαν την απόκρυψη των Βρεττανών εθνικό καθήκον. 
Αν σημειωθεί ότι στην περίοδο αυτή ο Λαός μας έχει αρχίσει να νιώθει 
τους πρώτους νυγμούς της φοβερής πείνας που επακολούθησε, γίνεται 
κατανοητό τι σήμαινε αυτή η "διατροφή" για τους πενόμενους Ελληνες.

ΠΛΑΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για να είναι η απόκρυψη και η διακίνηση των Βρεττανών δραπετών 

πιο ασφαλής, η Οργάνωση Βαμβέτσου τους χορηγούσε Δελτίο Ταυτό
τητας με Ελληνικό όνομα. Η έκδοση αυτών των πλαστών ταυτοτήτων 
ανατέθηκε στον Γραμματέα του τμήματος Ειδικής Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης Δημήτρη Λαζαρη, ο οποίος μας βεβαιώνει:

"Τις πλαστές ταυτότητες έγραφα μόνον εγώ με το χέρι μου και τις 
φύλαγα στο συρτάρι μου κλειδωμένες μέχρι να τις παραδώσω στον 
Βαμβέτσο".

ΟΙ ΔΙΑΦΥΓΕΣ
Για τη διαφυγή των Βρεττανών δραπετών προς την Μέση Ανατολή, 

ο Βαμβέτσος είχε έλθει σε επαφή με τον Βαφείδη, υπάλληλο του Α
μερικανικού Π ροξενείου Θεσσαλονίκης Ιοι 
Η.ΠΑ. δεν είχαν ακόμη κηρύξει τον πόλεμο κα
τά των Δυνάμεων του Αξονα). Αυτός είχε τις 
σχετικές διασυνδέσεις με την Μέση Ανατολή.

Κάθε φορά που οργανωνόταν μια αποστολή, 
ο Βαμβέτσος ειδοποιούσε, με τους Χωροφύλα- 
κές του, τα σπίτια όπου είχε κρύψει Βρεττα- 
νούς, να τους προετοιμάσουν.

Από εκεί, κατά το σούρουπο, άνδρες της 
Χωροφυλακής που ανήκαν στην Οργάνωση, 
τους μεταφέρανε σε άλλα σπίτια στην περιοχή 
Χαριλάου, για να είναι πιο κοντό στο σημείο εκ
κίνησης.

Για το σημείο εκκίνησης αφηγείται ο Χω
ροφύλακας Γιώργος Κουγιουμτζής, που έλα
βε μέρος σε τέτο ιες αποστολές.

"Παραλαμβάναμε κάποιο Βρεττανό από το 
σπίτι στη Χαριλάου και τον φέρναμε νύκτα στο δρόμο προς τη Γεωργική 
Σχολή.

Εκεί που σήμερα υπάρχει ένα ανθοπωλείο. Τότε ήταν μια παρόγκα 
με κάποιο υποτυπώδες καφενείο. Στο σημείο αυτό περίμενε ένα φορ
τηγό κλειστό. Σ'αυτό επιβιβάζονταν ένας - ένας οι Βρεττανοί που φέρ
ναμε.

Από εκεί με τη συνοδεία του Ανθυπομοιράρχου Βαμβέτσου μετα
φέρονταν συνήθως στην ακτή Παλιούρι Χαλκιδικής, στο σημείο όπου 
υπήρχε, τότε, ένα εργοστάσιο ρητίνης. Εκεί ερχόταν ένα ειδικό ναυλω
μένο καΐκι ή κάποιο υποβρύχιο και τους έπαιρνε".

ΣΥΛΛΗΨ ΕΙΣ  ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜ Ο Ι
Οι Γερμανικές Αρχές Ασφαλείας είχαν αναστατωθεί με το κύμα των 

δραπετεύσεων και δραστηριοποιήθηκαν. Μια σειρά κακών συγκυριών 
και η συνεργασία Ελλήνων προδοτών, οδήγησε στον εντοπισμό της Ορ
γάνωσης στις 9-8-1941.

Οι Γερμανοί παρακολούθησαν, βεβαιώθηκαν και έδρασαν. Στις 14-8- 
1941 ώρα 3 μ.μ. συλλαμβόνεται η Κυριακή Κράμβή που συνεργαζόταν 
με την Οργάνωση και είχε εκείνη την ημέρα μια αποστολή διαφυγής.

Πριν από τη σύλληψή της πρόλαβε να ενημερώσει τον Ενωμοτάρχη 
Κυριακόπουλο για τον εντοπισμό της Οργάνωσης, αλλά φαίνεται ότι δεν 
δόθηκε η δέουσα σημασία.

Στις 15-8-1941 συλλαμβόνονται ο Ανθ/ρχος Βαμβέτσος και ο Ε- 
νωμ/χης Κυριακόπουλος (υπαρχηγός της ΟργόνωσηςΙ. Τον Κυριακόπου- 
λο μάλιστα τον συνέλαβαν την ώρα που σιδηροδρομικώς κατευθυνόταν 
προς την Αθήνα.

Οι Γερμανοί θέλησαν να συλλόβουν και τον Υπεν/χη Ξανθόπουλο και 
τον Χωρ/κα Κουγιουμτζή, αλλά αυτοί πρόλαβαν και διέφυγαν.

Ο Ξανθόπουλος κρυβόταν επί μήνες σε διάφορα σπίτια μέχρις ότου 
καταδιωκόμενος τραυματίσθηκε σοβαρό και συνελήφθη στις 17-3- 
1942. Αλλά και πάλι, τον Δεκέμβρη του 1942, δραπέτευσε με τη βοήθεια 
του "Κλιμακίου 7" ΙΤαγ/χης Χωρ/κης Κινινής Κων.Ι της Οργάνωσης Ό - 
μηρος".

Ο Γιώργος Κουγιουμτζής εντάχθηκε στο ΕΑΜ - ΕΛΑΣ συνεχίζοντας 
την Αντιστασιακή του δράση. Στις 2-6-1944 συλλαμβόνεται από Γερμα
νούς και αποστέλλεται στη Γερμανία σε Στρατόπεδο Συγκέντρωσης, 
από όπου τον απελευθέρωσαν οι Σύμμαχοι.

Ο Βαμβέτσος, ο Κυριακόπουλος και η Κράμβή βασανίσθηκαν 
απάνθρωπα από τους Γερμανούς για να προδώσουν τους συ
νεργάτες τους. Αλλά κανείς τους δεν υπέκυψε.

Αν είχαν λυγίσει και έλεγαν όσαν γνώριζαν, 
τό τε πολλοί άνδρες της Χωροφυλακής καθώς 
και πολλοί ιδιώτες της Θεσσαλονίκης θα συλ- 
λαμβόνονταν.

Στάθηκαν και οι τρεις τους γενναίοι.
Είκοσι ημέρες μετά τη σύλληψη των Βαμβέ

τσου - Κυριακόπουλου, ένα μέλος της Οργάνω
σης, ο Χωροφύλακας Εμμανουήλ Σαρόντος, 
χορήγησε σ'ένα Βρεττανό στρατιωτικό πλαστή 
Ελληνική ταυτότητα. Αυτός όμως ήταν συνερ
γάτης των Γερμανών και τον πρόδωσε. Στις 6- 
9-1941 οι Γερμανοί τον συνέλαβαν και αυτόν.

ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικα- 

σθούν στο Γερμανικό Στρατοδικείο Θεσ/κης, 
για παράβαση της παραγράφου I του Γερμανι
κού Διατάγματος "Περί παροχής βοήθειας εις 

τους όνδρας των εχθρικών Δυνάμεων". Το κατηγορητήριο φέρει ημε
ρομηνία 23-9-1941.

Μαζί με τους τέσσερις συλληφθέντες, παραπέμφθηκαν να δικα
στούν και δύο ιδιώτες (Αλ. Κωνσταντινίδης και Γεωρ. Παυλίδης) για τους 
οποίους δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία.

Η δίκη άρχισε στις 3-10-1941 και τελείωσε στις 6-10-1941.
Το Γερμανικό Στρατοδικείο στηρίχθηκε μόνο στις καταθέσεις των 

προδοτών συνεργατών των Γερμανών.
Οταν όμως έφθασε η ώρα των απολογιών, μέσα στην βαριά ατμό

σφαιρα του Γερμανικού Στρατοδικείου και τις βρωμερές αναθυμιάσεις 
των προδοτών, άστραψε η ελληνική λεβεντιό και έπνευσε ο μυρωμένος 
άνεμος της Ελευθερίας.

Ο Ευστάθιος Βαμβέτσος, ήρεμος, ανέλαβε την ευθύνη της ηγεσίας 
της Οργάνωσης και ψύχραιμος βροντοφώνησε:

"Είμαστε Ελληνες και μάλιστα βαθμοφόροι της Χωροφυλακής. Επρά- 
ξαμε το καθήκον μας προς την Πατρίδα μας και τους Συμμάχους μας. 
Και σεις αν είσαστε στη θέση μας το ίδιο θα κάνατε”.

Ο Κων/νος Κυριακόπουλος με τον περίτεχνο λόγο και τον ενθου
σιασμό του καθώρισε τη φιλοσοφία του Αγώνα:
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Α γνω σ τες πτυχές της Ιστορίας
"Δεν έχουμε τίποτε με τους Γερμανούς η τους Αγγλους. Μας 

καταλάβατε και μας υποδουλώσατε. Οι Αγγλοι ήλθαν αρωγοί 
μας κατά τον πόλεμο που εσ είς  και οι Ιταλοί κηρύξατε ενα
ντίον μας. Ετσι λοιπόν για μας τους Ελληνες δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος από το να πολεμήσουμε με κάθε μέσον και με όποιες 
δυνάμεις μας απομένουν για να απελευθερωθούμε από σας 
που είσαστε κατακτητές μας. Το ίδιο θα κάναμε και εναντίον 
των Αγγλων εάν ήσαν κατακτητές μας..."

Η Κυριακή Κράμβή υπήρξε και αυτή θαρραλέα και μαχητική Ελληνίδα 
στην απολογία της.

Για τους άλλους κατηγορούμενους δεν έχουμε στοιχεία.
0  Γερμανός πρόεδρος του Στρατοδικείου θαύμασε το θάρρος τους 

και τους συγχάρηκε για τον πατριωτισμό τους αλλά το Στρατοδικείο 
καταδίκασε:

- Σε θάνατο τον Ανθ/ρχο Βαμβέτσο Ευστάθιο και τον Ενωμοτάρχη 
Κυριακόπουλο Κων/νο.

- Σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Χωροφύλακα Εμμανουήλ Σαράντο.
- Σε τρία χρόνια φυλάκιση την Κυ

ριακή Κράμβή.
- Αθωώθηκαν οι ιδιώτες Κων/νίδης 

Αλ. και Παυλίδης Γεώργιος.
Οι δικηγόροι και του Βαμβέτσου και 

του Κυριακόπουλου υποβάλανε στις 
ύπατες Γερμανικές Αρχές σχετικά υπο
μνήματα για τον μετριασμό της ποινής.

Στο άκουσμα της θανατικής ποινής 
η Χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης ανα
στατώθηκε. Επιτροπή Αξιωματικών έ- 
φθασε στην Αθήνα. Επισκέφθηκε τον 
Αρχιεπίσκοπο και πολιτικές προσωπικό
τη τες  για την μετατροπή της ποινής.
Μάταια, όμως, ήσαν όλα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝ ΑΣΤΗΣΗ
Οι Γερμανοί, ρώτησαν τους μελλο

θάνατους ποιά είναι "η τελευταία τους 
επιθυμία".

Ο Ανθυπομοίραρχος Βαμβέτσος δεν 
είχε στη Θεσσαλονίκη κανέναν από την 
οικογένειά του. Ζήτησε λοιπόν να συνα
ντήσει για τελευταία φορά τους συνα
δέλφους του. Αυτοί ήσαν η οικογένειά 
του.

Ηταν μια συγκινητική αποχαιρετι
στήρια συνάντηση. Ορισμένοι αξιωματικοί του πρότειναν να δραπε
τεύσει εκείνη την ώρα με δική τους κάλυψη.

Αυτός περήφανα αρνήθηκε γιατί γνώριζε τις δυσάρεστες συνέπειες 
που θα είχε κάτι τέτοιο, γι'αυτούς και τις οικογένειές τους.

Στάθηκε άντρας ως την τελευταία ώρα.

ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ο Κων/νος Κυριακόπουλος είχε ένα σοβαρό δεσμό με την Αμαλία 

Γουριώτη. Επειδή ο γάμος απαγορευόταν τότε στους Ενωμοτάρχες, κά
τω από μια ορισμένη ηλικία, την είχε μυστικά αρραβωνιασθεί. Μαζί της 
είχε αποκτήσει μια κόρη, την οποία είχε βαπτίσει κρυφά ο Ανθ/ρχος 
Βαμβέτσος. Ηδη η αρραβωνιαστικιά του ήταν έτοιμη να γεννήσει το 
δεύτερο παιδί τους. Και αυτός ήταν έτοιμος να οδηγηθεί στο εκτελε
στικό απόσπασμα.

Ο Κυριακόπουλος δεν είχε πει στους δικούς του για την καταδίκη 
του, για να μην τους ανησυχήσει. Τώρα όμως σαν τίμιος άντρας έπρεπε 
να πράξει το καθήκον του. Ζήτησε από τους Γερμανούς ως τελευταία 
του επιθυμία να παντρευτεί την Αμαλία. Οι Γερμανοί δέχθηκαν.

Εκεί μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον της φυλακής, ο Κυριακόπουλος 
κάνει στην Αμαλία Γουριώτη την ωραιότερη πρόταση που περιμένει μια 
νέα από τον αγαπημένο της. Της ζητά να παντρευτούν αμέσως...

Ηταν στις 17 Οκτωβρίου 1941 ώρα 11 π.μ. που ο εφημέριος του 
Ιερού Ναού της Αναλήψεως στην Θεσσαλονίκη, ο ηρωικός αγωνιστής 
Ευάγγελος Μουρτζάνος, ετέλ εσ ε τους γόμους του Ενωμοτάρχου 
Κων/νου Κυριακόπουλου με την Αμαλία Γουριώτη, μέσα στη φυλακή... 
Για όλους ο γάμος είναι η αρχή μιας νέας ζω ής. Για τον Ε- 
νωμ/χη Κυριακόπουλο ήταν ο προθάλαμος του θανάτου. Και για 
την Αμαλία Γουριώτη, η αρχή της χηρείας της...

Ο γάμος αυτός είναι μια από τις συγκινητικές στιγμές της Εθνικής 
μας Αντίστασης.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Η ώρα του τέλους πλησιάζει.
Ωρα 5 το πρωί της 22-10-1941 ο 

Βαμβέτσος και ο Κυριακόπουλος οδη
γούνται στον τόπο της εκτέλεσης. Δεν 
φοβούνται τον θάνατο.

Αρνούνται να τους δέσουν τα μά
ταια.

Ο Βαμβέτσος απευθύνεται στο Γερ
μανικό Εκτελεστικό Απόσπασμα και 
τους βροντοφωνάζει στη γερμανική 
γλώσσα που τη γνώριζε καλά:

- Γερμανοί Στρατιώ τες, η φλό
γα της Ελευθερίας εδώ στην Ελ
λάδα πρωτοάναψε και ποτέ δεν 
θα σβήσει.

Ψέλνουν και οι δύο τον Εθνικό Υμνο 
και ζητωκραυγάζουν για την Ελλάδα.

Ο Γερμανός Αξιωματικός εκνευρι
σμένος διατάζει "πυρ". Και οι δύο 
ήρωες πέφτουν αιμόφυρτοι..

Είναι οι πρώτοι εκτελεσθέντες με 
απόφαση Στρατοδικείου, αγωνιστές 
της Ελληνικής Αντίστασης. Είναι οι πρώ
τοι ήρωες της Εθνικής μας Αντίστασης. 
Και οι πρώτοι νεκροί... □

Στον Ανθυπομοίραρχο Ευστάθιο Βαμβέτσο 
και στον Ενωμοτάρχη Κων/νο Κυριακόπουλο
Πρώτοι το Λάβαρο του Αγώνα 
υψώσατε στου Λευκοπάργου την κορφή 
κι έλαμψε στο σκότος του αιώνα 
της Λευτεριάς η αστραπή...
Ολόρθα τα κορμιά σας 
για την θυσία την τρανή 
και με το αίμα της καρδιάς σας 
εγράψατε Ή Λευτεριά παντοτινή".

Σημείωση

Τα αποσπάσματα, οι αφηγήσεις αγωνιστών και τα λοιπά στοιχεία που περι
λαμβάνονται στο παρόν κείμενο, έχουν ληφθεί οπό το ανέκδοτο βιβλίο του 
Μ ο ίρ α ρ χ ο υ  Χ ω ρ /κ ή ς  e .a . Φ ώ τη  Τρ ιάρχη Ή  Οργάνωση Βαμβέτσου".

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 3 8  - Οκτώ βριος 1 9 9 5



Το χρονογράφημά μας

Πότε μπήκανε στην Κορυτσά
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου -  Σουρέλη

Είχε πάρει το τιμημένο όνομα του παππού του. Λουκά τον έλεγαν, Λουκά Πέτρου. 
Ολη η Κορυτσά το ομολογάει, το καυχιέται για τον ποππού.

Βαρύς, λένε, πως ήταν ο Χειμώνας εκείνη τη χρονιά. Το χιόνι να, δυο 
μπόγια, κι ας έχει καλομπεί ο Μόρτης. Το λοιπόν, τό τε πήραν τ ' άρματα 
τα τρία παλικάρια. Ο Παπαδόκης με το Ιούλιο κι ο Λουκάς Πέτρου.

- Ο παππούς; ρωτάει ο μικρός Λουκάς και πιάνεται η ανάσα του.
- Ναι, να σε χαρώ! το βεβαιώνει ο πατέρας.
Ο πατέρας του μικρού Λουκά δεν είχε πολλά λόγια. Αλλά χρέος του 

ήταν να πει στο παιδί του την ιστορία 
του παππού.

- Με έχωσε η μάνα μου στο σταύλο 
κι από κεί είδα την πόλη που λαμπάδια
ζε. Το Ελληνικό σχολειό να καίγεται. Α- 
κουμπούσα φοβισμένος στον υγρό, 
ψυχρό τοίχο, θυμάται ο πατέρας και 
τρεμουλιάζει η φωνή του.

- Κι ο παππούς; ψιθυρίζει το παιδί.
- Τον είδα που τον περάσανε αλυ

σοδεμένο συντροφιά με τους άλλους 
δυά. Ηταν η τελευταία φορά που τον 
είδα.

Εδώ πάντα σταματούσε ο πατέρας.
Η γιαγιά του μικρού Λουκά από τότε 

σφιχτόδεσε τη μαύρη μαντήλα της, έ 
βαλε το μαύρο ρούχο. Ακόμα και τώρα 
τη βλέπει ο Λουκάς με τη θωριά στε
γνή, όλο ρυτίδα απ' το λιοπύρι, το χα
λάζι, τα βάσανα. Και θαρρείς πως η 
σκλαβωμένη Βόρεια Ηπειρος ήταν ίδια 
η βασανισμένη γιαγιά.

Η γιαγιά, λοιπόν, σαν σκοτώθηκε ο 
παππούς πήρε την ελληνική σημαία, τη 
δίπλωσε, την ασπάστηκε, την έχωσε 
μετά βαθιά στο γιούκο.

Ηρθε, βλέπεις, πάλι η σκλαβιά. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα ήρθε 
ο πόλεμος του 1940...

Τρείς μέρες τώρα ο τόπος τρανταζόταν απ' τις βόμβες, σκαβόταν 
ολόκληρος. Ο ουρανός ήταν βαρύς απ' τους καπνούς κι από τα χώματα. 
Οι βράχοι που τσακίζονταν τίναζαν ολοτρίγυρα χαλίκια. Σφύριζαν καθώς 
σχίζαν τον αέρα, το ίδιο επικίνδυνα όσο και οι σφαίρες.

Πριν καλά καλά ξημερώσει, οι Ιταλοί άρχισαν ν' αδειάζουν την Κο
ρυτσά. Λέγανε πως απ' τα πλάγια της λίμνης -της Μαλίκης- έρχεται ο 
στρατός μας. Φτάσανε κιόλας στο ρέμα. Το ρέμα ήταν εκεί που χάνο
νταν ο ήλιος, στα δυτικά πάει να πει.

Ετσι ακούστηκε. Ποιος το πρωτόπε κανείς δεν το θυμάται. Ο πατέ
ρας του Λουκά με τους ντόπιους είχανε, μέρες τώρα, πάει, λέει, για 
δουλειές. Ολοι όμως ξέρανε πως τράβηξαν να ανταμώσουν το στρατό 
μας. Τα μαντάτα πετώντας από κορφή σ' άλλη κορφή φτάνουν στην 
Κορυτσά.

- Το Τσαγκόνι πάρθηκε!
- Ο Μοράβας γιόμισε χακί!
- Δίκιό μας και η Μπόργια!

Η γιαγιά μπήκε βιαστικά στο σπίτι.
- Οι Ιταλοί αδειάσανε την πόλη, είπε με λαχτάρα.
Η μάνα ρούφηξε θαρρείς τούτο το μαντάτο. Ζύγωσε το παραθύρι, 

αφουγκράστηκε.
- Αχός δεν φτάνει ως τα 'δώ, είπε ψιθυριστά.
Εμπρός της τα γειτονικά, τα γνώριμα βουνά. Σε ποιό να είναι τώρα 

ο άντρας της; Βαριαναστέναξε και τρά
βηξε να δει τι κάνει η γιαγιά. Μα στά
θηκε απορεμένη. Πεσμένη η γιαγιά στα 
τέσσερα πάλευε μεσ' το γιούκο μισο- 
χωμένη νά 'βρει κάτι. Ολα τα ρούχα εί
χαν 'ρθεί ανάποδα, είχανε ζαρώσει, μα 
εκείνη έψαχνε, έψαχνε...

- Πού 'ναι, νύφη, λέει λαχανιασμένη, 
πού 'ναι η σημαία;

Αλαλη η νύφη προσπαθεί να κατα
λάβει τι λέει η πεθερά της.

- Τη σημαία πού 'κρυψα εδώ σαν πέ- 
θανε ο κύρης μου! Γι' αυτή ρωτάω! λέει 
με στεγνό στόμα η γιαγιά και πεισμω
μένη ανασκαλεύει.

- Νάτη, λέει στον εαυτό της. Ησυ- 
χασμένη τραβάει και βγάζει έξω  το γα
λάζιο όνειρο. Ολόγυρα χυμένες οι αλ
λαξιές και οι φλοκωτές απ' τον διαλυ
μένο γιούκο, μα η γιαγιά δεν βλέπει τί
ποτα. Δρασκελάει τα ρούχα κι όπως την 
βλέπει ο Λουκάς μπροστά του, σφιγμέ
νο τούτο το χαρόκαμμα με τη σημαία, 
μοιάζει ίδια η Ελλάδα.

Σαν σαϊτιά φτερώνει η γιαγιά κι ορ- 
μά να βγεί στο σταυροδρόμι που αρχίζει εκεί μετά απ' την αυλή τους. 
Ξεδίπλωσε κι όλας τη σημαία η γιαγιά. Πελώρια έγινε η αγκαλιά της να 
χωρέσει μια ολόκληρη πατρίδα!

Κι εκεί που διχαλιάζεται ο δρόμος, εκεί το βόλι την περίμενε.
"Με φάγανε", νόμισε πως άκουσε ο Λουκάς. Μα νόμισε. Γιατί η γιαγιά 

το μόνο που είπε είναι: "Μπαίνει ο στρατός μας. Αγέρας γίνε, τρέχα να 
προκάνεις. Να προκάνεις να ξεδιπλώσεις τη σημαία, τώρα που θα μπει 
ο στρατός μας. Τάμα τό 'χε κάνει ο παππούς σου!”

Ο Λουκάς με χέρια που έτρεμαν αγκάλιασε τη γαλανόλευκη. Δίστασε 
λίγο.

- Τράβα σου λέω, θα σε προκάνει ο στρατός, προστάζει η γιαγιά. 
Πού βρήκε, αλήθεια, τόση δύναμη η πληγωμένη γιαγιά;

Ανασηκώθηκε με κόπο. Με τα μισόθαμπα τα μάτια της είδε το εγγόνι 
της να χάνεται και τη σημαία ν' ανεμίζει. Φωτίστηκε το στεγνωμένο 
πρόσωπό της. Εβγαλε ακόμα μια φωνή!

- Λουκά Πέτρου, ξύπνα απ' τον ύπνο σου! Ηρθε η ώρα, Λουκά Πέ
τρου, ξύπνα!

"Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα!.." Ετσι είπε η γιαγιά, ξανά- 
πεσε χάμω και κοιμήθηκε πάνω στο λασπωμένο δρόμο... □
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Αφιέρωμα οιην καινούργια οχοΛικι ονιά

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  
Τ Ω Ν  Γ Ο Ν Ε Ω Ν  
Σ Τ Η  Μ Α Θ Η Σ Η

της Β αρβάρας Μ ετα λλη νο ύ

Ο Σεπτέμβριος πάντα ανακαλεί στη μνήμη μας 
το σχολείο και τ ις  σπουδές.

Και είναι μια αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα, 
η επιθυμία των γονιών να σπουδάσουν τα  παιδιά τους.

Η μόρφωση συγκινεί ιδιαίτερα τον Ελληνα γονιό, γι' αυτό και κατα
βάλλει πολλές προσπάθειες, ώστε να συντελέσει και αυτός στην επι
τυχία των σπουδών των παιδιών του.

Η παρέμβασή του στη διαδικασία της μάθησης θέλει να είναι ουσια
στική, γί αυτό και παρεμβαίνει είτε με την προσωπική του βοήθεια, είτε 
με την εξασφάλιση φροντιστών, όταν ο ίδιος αδυνατεί. Υποβάλλεται, 
λοιπόν, σ' ένα τιτάνιο αγώνα για να κατορθώσει να χαρεί, μαζί με το 
παιδί του, τη στιγμή που "θα έχει ένα χαρτί στο χέρι", όπως συνηθίζει 
να λέει.

Πού, όμως, η γονεϊκή παρέμβαση και πολλαπλή βοήθεια στις σπου
δές των παιδιών θα είναι αποτελεσματική; Γιατί παρατηρείται, τις πε
ρισσότερες φορές, να τους προσφέρουμε εφόδια για τη ζωή και δεν 
τα βοηθάμε να βρουν το νόημα της ζωής; Ιδανικό μας είναι η είσοδός 
τους στα Α.Ε.Ι. και παραθεωρούμε την ουσιαστική μόρφωση, που δη
μιουργεί ωλοκληρωμένες προσωπικότητες.

Η μάθηση κατ' αρχάς είναι μια κατάκτηση και όχι μια προ
σφορά. Είναι προσωπική υπόθεση και ευθύνη. Οι άλλοι, δάσκαλοι, 
γονείς, περιβάλλον, απλώς παρέχουν καλύτερες ή χειρότερες προϋπο
θέσεις για μάθηση. Η γνώση, λοιπόν, κατακτιέται, δεν προσφέρεται. Γι' 
αυτό και χρειάζετα ι, εκ  μέρους των γονέων, απόλυτος σεβα
σμός στις επιλογές των παιδιών και ενθάρρυνση σ ' αυτό που 
έχουν επιλέξει να σπουδάσουν. Εκείνο που κανείς αγαπά και έχει 
κλίση, σ' εκείνο και μπορεί να αποδώσει, βρίσκοντας συγχρόνως και 
την ολοκλήρωσή του.

Κι αν το σχολείο, δυστυχώς δεν δίνει πάντα τη δυνατότητα, με τις 
γνώσεις που παρέχει και τον τρόπο που τις προσφέρει, να προετοιμά
ζει το παιδί για την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία των μεγάλων, οι 
γονείς οφείλουν να βοηθούν το παιδί, ώστε τις γνώσεις που αποκτά 
να εφαρμόζει στις ανάγκες της ζωής. Τότε η διαδικασία της μάθησης 
πραγματώνεται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ενεργοποιεί το μαθητή, 
τον επανατροφοδοτεί και τον παρακινεί σε μεγαλύτερη επιμέλεια.

Ουσιαστικώτατος παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία  
είναι αν οι ίδιοι οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον όχι μόνο για 
τις σπουδές των παιδιών τους, αλλά και για τη δική τους πε
ραιτέρω κατάρτιση. Οταν π.χ. οι ελεύθερες ώρες των γονιών δεν 
καλύπτονται από ουσιαστικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, εάν 
δεν αγωνίζονται και δεν αγωνιούν για τη δημιουργία ζωής με πληρότητα 
και ποιότητα, πώς το παιδί θα επιδιώξει το καλύτερο και ανώτερο, το 
ουσιαστικό και ωραίο;

Και φυσικά, ας μην ξεχνούν οι γονείς, πόσο ευεργετική στη δια
δικασία της μάθησης αποβαίνει η εξασφάλιση αρμονικής οικο
γενειακής ζωής
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Αφιέρωμα στην καινούργια σχολική χρονιά
Οσο η αφοσίωση και αγάπη μεταξύ των μελών της οικογένειας, η 

ατμόσφαιρα ειρήνης και χαράς τονώνουν τις προσπάθειες και εξασφα
λίζουν ψυχική ηρεμία, άλλο τόσο η τεταμένη και εχθρική οικογενειακή 
συμπεριφορά, η ασυνεννοησία και αλληλοκατηγορία διασπά την προ
σοχή, ελαχιστοποιεί το ενδιαφέρον και κατακερματίζει την α
γωνιστικότητα, στοιχεία τόσο απαραίτητα στη διαδικασία της μάθη
σης.

Η μάθηση για να οικοδομηθεί σε γερά θεμέλια και η γονεϊκή βοήθεια 
και παρουσία για να είναι ευεργετική και καρποφόρα, αλλά και με μα
κρόχρονη εμβέλεια, χρ ειά ζετα ι οι γονείς να μάθουν τα παιδιά 
τους πώς να "μαθαίνουν" και όχι πώς να υποκαθιστούν και α
ναπληρώνουν.

Οι γονείς γι' αυτό οφείλουν να ε- 
μπνεύσουν στο παιδί, ότι όσο μεγα
λώνει πρέπει μόνο του, με τον προ
σωπικό του αγώνα και τη δική του 
δραστηριότητα να υπερνικά τις δυ
σκολίες και τα εμπόδια. Είναι κανόνας 
ζωής, ότι οι γονείς δεν πρέπει να 
διευκολύνουν υπερβολικό τη ζωή των 
παιδιών τους, εξαφανίζοντας τους 
κάθε δυσκολία.

Επομένως χρειάζετα ι και στις 
σχολικές απαιτήσεις να σκληραγωγη- 
θεί, ώστε απ'εκεί να αρχίσει η άσκηση 
και με αισιοδοξία και υπευθυνότητα 
να αντιμετωπίζει όσα θετικό ή αρνη
τικό η ζωή του επιφυλάσσει.

Και στη μάθηση σημαντικώτατο 
ρόλο παίζει η ενθάρρυνση. Ας βρί
σκουν οι γονείς και γενικά οι παι
δαγωγοί τα θετικά στοιχεία, που 
διαθέτει και κρύβει το κάθε παι
δ ί, και ας βοηθήσουν ώ σ τε α- 
νασύροντάς τα να τα ενερ γο 
ποιήσει. Μετά δε ας υποδεικνύουν 
τις αδυναμίες και αποτυχίες. Η εν
θάρρυνση και όχι η απόρριψη αποτε
λεί βασικό παράγοντα αυτοε- 
κτιμήσεως και δραστηριοηοιήσεως, 
στοιχεία βασικώτατα για τη μάθηση.

Τέλος, οι γονείς οφείλουν να κα
τανοήσουν, ότι η μάθηση και η αληθινή 
σπουδή δεν είναι εύκολη διαδικασία, 
είναι επίπονη και μακρόπνοη. Και γί 
αυτό ας προετοιμάζουν τον νέο ότι 
πρέπει να γυμναστεί "όχι για εύκο
λο φ ο ρ τ ίο , αλλά για να απο
κτήσει γερές πλάτες".

Και είναι επίκαιρα, τα λόγια του Κι

νέζου σοφού Κουόν-Τζού (7ος π λ  ai.fc 
"Αν τα σχέδιά σου 
είναι για ένα χρόνο, 
σπείρε σιτάρι.
Αν είναι για δέκα χρόνια, 
φ ύ τεψ ε  ένα δένδρο.
Αν είναι για εκατό χρόνια, 
μόρφωσε τον κόσμο..." □
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Αφιέρωμα στην καινούργια οχοΑική χρονιά

Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  
Τ Η Σ

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ

Η δημιουργικότητα του παιδιού πραγματικά 
αρχίζει να διαφαίνεται στην ηλικία 

μεταξύ  τριώ ν και τεσσάρων χρόνων.
Και αυτό μπορεί να παρατηρηθεί με πολλούς τρόπους. 

Ενα παράδειγμα είναι οι κατασκευές 
που δημιουργεί με τα "τουβλάκια" του,

-η απαρχή της επ ίδειξης της δικής του σφραγίδας 
στην αρχιτεκτονική-

ή το  γεγονός ότι οι ζω γραφιές του τώρα  
συνδυάζουν χρώματα και σχήματα, 

με έναν εκπληκτικά επιτηδευμένο τρόπο.

Η δημιουργικότητα ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας προσδιορίζε
ται, ακόμα ευκολότερα, στο παιγνίδι που εξελίσσεται σε ένα θεατρικό 
έργο, στο οποίο η κούκλα ξαφνικά γίνεται ήρωας της ιστορίας ή όταν 
ένα φορτηγό μετατρέπεται σε ένα τέρας που τρώει.

Το παιδί ε ίτε  ενδιαφέρεται για τη μουσική, την τέχνη, την αφήγηση 
ή και οποιαδήποτε άλλη μορφή δημιουργικότητας, η δική σας ενθάρ
ρυνση το βοηθάει να καλλιεργήσει τα φυσικά του ταλέντα προκειμένου 
να εκφραστεί. Ακόμη, η χρησιμοποίηση της φαντασίας του για να λύσει 
προβλήματά του δημιουργικά, θα το οφελήσουν σημαντικά στη μετέ- 
πειτα ζωή του, ε ίτε  αυτό αφορά τις σχέσεις του με τους ανθρώπους, 
τις σπουδές του, ακόμη και τον αθλητισμό.

Προφανώς ο καλύτερος τρόπος για να φροντίσετε τη δημιουργικό
τητα του από την προσχολική ηλικία ακόμη, είναι να συμμετάσχετε στο 
παιγνίδι όχι σαν καθοδηγός αλλά σαν συμπαίκτης.

Δ ε χ θ ε ίτ ε  την καθοδήγησ η από το  παιδί σας
Αφήστε το ίδιο να επιλέξει την δραστηριότητα που επιθυμεί και α

πλά δώστε τον τόνο. Επειτα κάντε ό,τι καλύτερο δυνατό για να ανεβά
σετε το έργο. Ισως η κόρη σας πηγαίνει για ψώνια με τις κούκλες και 
εσείς παριστάνετε τον καταστηματάρχη.

Αφού όμως έλθει σε σας για τρίτη φορά ζητώντας να αγοράσει το 
ίδιο πράγμα τότε θα μπορούσατε να τις δώσετε την ώθηση να επε
κτείνει την ιστορία λέγοντας για παράδειγμα: "Μας τέλειωσαν τα 
φρούτα αλλά έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα". Σ' αυτό το σημείο 
ίσως αποφασίσει να φτιάξει μια πίτα από λάσπη ή να ψωνίσει από άλλο 
κατάστημα. Δώστε της το ερέθισμα να επεκτείνει την πλοκή χρησιμο- 
ποπιώντας τη δική σας φαντασία για να την περιπλέξετε.

Κ ά ν ετε  α π ερ ιό ρ ισ τες  ερ ω τή σ ε ις
Σχόλια και ερωτήσεις που ενθαρρύνουν μονολεκτικές απαντήσεις

όπως "ναι” ή "όχι" δεν βοηθούν και πολύ στην ανάπτυξη της φαντασίας 
του παιδιού. Προσπαθήστε να κάνετε ερωτήσεις που απαιτούν συλλο
γισμένες απαντήσεις, ειδικά τέτο ιες που δεν περιμένετε. Αν το παιδί 
σας ζωγραφίζει μια εικόνα αποφύγετε τον πειρασμό να ρωτήσετεί'Α- 
γελάδα είναι;" Αντί αυτού προτιμήστε το: "Πολύ ενδιαφέρουσα ζωγρα
φιά έκανες. Μπορείς να μου πεις τι είναι," Αφήστε το παιδί να περι
γράφει την αγελάδα σε σας, ίσως εξακριβώσετε τελικά ότι σε καμμία 
περίπτωση δεν είναι αγελάδα αλλά ένα άγριο τέρας. Επειτα ρωτήστε 
το τι άλλο θα μπορούσε να είναι και αν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπο
ρούσε να προσθέσει στη ζωγραφιά. Ισως κεραίες για να το κάνει Α- 
ριανό ή να το ζωγραφίσει στο εσωτερικό για να το κάνει υποβρύχιο.

Ε ν θα ρ ρ ύνετε δη μ ιο υρ γ ικ ές  επ ιλογές
Αν το παιδί ταλαντεύεται από το ένα παιγνίδι στο άλλο μην προ

σπαθήσετε να το κάνετε να επιστρέφει με τη βία στο αρχικό. Αντίθετα 
αφήστε το να αντιληφθεί ότι αλλάζει δραστηριότητες και κάνοντας αυ
τό ότι έχει τη δυνατότητα επιλογής. Αν οι δυό σας ενώ παίζετε με ένα 
φορτηγό χάσει το ενδιαφέρον του και αρχίσει να κλωτσάει μια μπάλα 
μην πείτε: “Νόμιζα ότι παίζαμε με το φορτηγό. Ελα και οδήγησέ το προς 
τα εδώ". Αντί αυτού ρωτήστε τι απ' όλα προτιμάει να κάνει.

Αν πάλι το παιδί σας απολαμβάνει δραστηριότητες για τις οποίες 
εσείς δεν φαίνεται να έχετε  ιδιαίτερα δημιουργική φαντασία, η πρό
κληση π.χ. με το διάβασμα μιας ιστορίας, ή τη μεταφορά μιας στίβας 
από τουβλάκια από τη μια πλευρό του δωματίου στην άλλη εμπλουτίστε 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με ένα δημιουργικό στοιχείο. Δηλαδή: 
Καθώς διαβάζετε αναρωτηθείτε δυνατά τι πρόκειται να κάνει το σκυλί 
της ιστορίας μετά, ή τι θα βρείτε πίσω από το δέντρο. Ισως αρχίσει 
να σας λέει τις δικές του ιστορίες ή να κάνει τις δικές του ερωτήσεις 
σύντομα. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήστε και άλλα παρόμοια ερεθί
σματα για διαφορετικές φυσικά περιπτώσεις.
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να είναι ρεαλιστής και απαντήσει ότι θα θύμωνε και δε θα μιλούσε στο 
άλλο παιδί αλλά εσείς θα μπορούσατε και πάλι να ερεθίσετε τη σκέψη 
του ρωτώντας τι άλλο θα ήθελε να κάνει.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ιδιόμορφη απάντηση όπως: 
"Θα τον στείλω σε άλλο σχολείο". Αν του υπενθυμίσετε ότι ο συμμα
θητής του θα μπορούσε να έλθει και πάλι σαν επισκέπτης, θα μπορούσε 
να πεΐ:"Τότε θα τον στείλω στο φεγγάρι”.

Αφήστε το παιδί σας να απολαύσει αυτή την φαντασίωση για λίγο. 
Μετά πείτε του ότι θα θέλατε τη βοήθεια του για να κάνετε ένα σχέδιο 
που θα τον διευκολύνει στην συμπεριφορά με τους συμμαθητές του, 
αληθινά στη ζωή πλέον και όχι στη σφαίρα της φαντασίας.

Ρωτήστε να μάθετε πώς θα αισθανόταν αν ο ίδιος ο συμμαθητής 
του του συμπεριφερόταν άσχημα και πάλι, έτσι ώστε να είναι έτοιμος 
να αναμένει αυτού του είδους τα αισθήματα. Συζητήστε τις πράξεις 
στις οποίες θα μπορούσε να προβεί τόσο τις φανταστικές όσο και τις 
πραγματικές. Διατηρήστε τη συζήτηση σε εύθυμο τόνο, αλλά όχι τόσο 
όμως που να χαθεί το ενδιαφέρον για το θέμα.

Συζητώντας λοιπόν με το παιδί σας με αυτόν τον τρόπο για διάφορα 
θέματα, θα το βοηθήσετε να αντιληφθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την φαντασία του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προ
κλήσεις. Και ακόμα ότι αυτό θα τον κάνει ώριμο άτομο προκειμένου να 
ανταπεξέλθει με ευκολία στη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων 
που προκύπτουν σε κάθε πλευρά της ζωής του καθώς μεγαλώνει.,.Π

Αποσπάσματα από άρθρο του Stanley I. Greenspan. M.D. 
Parents, Dec.1994 (p. 87-88)

Απόδοση στα ελληνικά της Βενετίας Α. Σκόντα - Μητρετώδη

Μην ανησυχήσετε αν χρειασθεί λίγος χρόνος 
μέχρι να απορροφηθεί πλήρως με τη νέα απα
σχόληση. Η διαδικασία συνήθως είναι βαθμιαία.

Α π ο φ ύ γ ετε  να ε λ έ γ χ ε τ ε  
το  παιδί σας γ ια  το  τ ι γ ν ω ρ ίζ ε ι

Πολλοί γονείς ξοδεύουν πολύ χρόνο εκπαι
δεύοντας τα παιδιά τους σε διάφορα πράγματα 
όπως εκμάθηση χρωμάτων και αριθμών ακόμη και 
αν αυτά έχουν μορφή παιχνιδιού. Τα παιδιά όχι μό
νο τα βρίσκουν ανιαρά αλλά ακόμη αυτό μπορεί 
να επιδράσει αρνητικά στη δημιουργική σκέψη.

Αν πάντως θέλετε να συμπεριλάβετε χρώμα
τα και αριθμούς στο παιχνίδι κάντε το με τρόπο 
που να έχει σχέση με τα συναισθήματά του, χω
ρίς όμως να είναι το κύριο θέμα του παιχνιδιού. 
Αντί να ρωτήσετε το παιδί σας "Τι χρώμα είναι 
αυτό;" ή "Πόσα φορτηγά είναι εκεί;"ρωτήστε το 
ποιό είναι το χρώμα που προτιμά ή πόσα φορτηγά 
θα ήθελε να έχει. Γενικά αυτού του είδους οι ε 
ρωτήσεις προκαλούν και πιό διαισθητικές, υποκει
μενικές απαντήσεις.

Δ ε ίξ τ ε  σ το  παιδί σας πώς να επ ιλύει 
π ροβλήματα δημιουργικά

Υποθέστε ότι έρχετε στο σπίτι από τον παιδι
κό σταθμό και σας λέει ότι ένας συμμαθητής του 
ήταν κακός μαζί του. Θα μπορούσατε να ρωτήσε
τε  "Υποθέτουμε πως είναι κακός με σένα πάλι 
αύριο, τι θα ήθελες να κάνεις;" Το παιδί σας ίσως
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Αφιέρωμα στην καινούργια σχοΑικ ο υ ι ά

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

(ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ)

του  Α σ τυνόμου Α ' Ο δ υ σ σ έα  Κουτσοποδιώ τη

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε.
Οι χώροι γύρω από τα σχολεία 

γέμισαν πάλι από τις  φ ω νές  
και τη ζω ντάνια τω ν παιδιών. 

Ελπίζοντας ότι τα παρακάτω θα βοηθήσουν 
στην ασφαλή κίνηση τω ν μαθητών 

από και προς το σχολείο, 
ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά 

σε όλους τους μαθητές.

Η συμβολή τη ς  Α σ τυνο μίας  
στην α σ φ α λ ή  μ ετα κ ίνη σ η  τω ν μαθητώ ν

Η Ελληνική Αστυνομία δια των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη την Ελ
λάδα με διαλέξεις, πρακτικές επιδείξεις, προβολές διαφανείων κ.λπ. 
Ιβλέπε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις Α
γίου Κοσμά - Γλυφάδα Αττικής), προσπαθεί να εμπνεύσει στους μικρούς 
μαθητές, τη σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση και αγωγή.

Είναι ανάγκη το παιδί να μάθει να περπατά σωστά και να αντιληφθεί 
τι σημαίνει κίνδυνος, τροχαίο ατύχημα και τις συνέπειες αυτού.

Η παρουσία του τροχονόμου πλησίον των σχολείων κατά την προ
σέλευση - αποχώρηση των μαθητών είναι έντονη όπου αυτό είναι εφι
κτό από υπηρεσιακής απόψεως.

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα και θεαματικό
τερα για την ασφάλεια των μαθητών, εάν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο
διοίκησης δια των σχολικών επιτροπών, συλλόγων γονέων, διευθυντών 
των σχολείων, να δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή του θεσμού 
του Σχολικού Τροχονόμου και στη χώρα μας που προβλέπεται από τον 
Κ.Ο.Κ. Ιαρ. 411 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κίνηση μ α θη τώ ν π εζή , προς και από τα  σ χ ο λεία
* Τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, πρέπει πάντα 

να συνοδεύονται στη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο (και κατά την 
επιστροφή).

* Από αυτή την ηλικία και έπειτα το παιδί μπορεί σιγά - σιγά να ε 
ξοικειώνεται με τη διαδρομή και τους κινδύνους της.

* Οι γονείς θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά ώστε να γνωρίζουν:
- Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να διασχίσει κανείς τον δρόμο.
- Τι σημαίνουν τα σήματα των φωτεινών σηματοδοτών.

Αστυνομική Επιθεώρηση

- Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πετιέται κανείς στο δρόμο ξαφνικά.
- Οτι πρέπει να ελέγχουν δεξιά και αριστερά, πριν διασχίσουν το 

δρόμο.
- Οτι πρέπει να περνούν μόνον όταν το πράσινο ανθρωπάκι έχει α

νάψει και το κόκκινο είναι αναμένο για τα οχήματα.
- Οτι πρέπει να διασχίζουν τον δρόμο χωρίς να τρέχουν, ακόμα και 

όταν βρίσκονται στις διαβάσεις των πεζών.
- Σε ποια πλευρά του δρόμου πρέπει να βαδίζει όταν δεν υπάρχουν 

πεζοδρόμια.
- Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να διασχίσει μία διασταύρωση με ή 

χωρίς φωτεινούς σηματοδότες.
* Οι γονείς πρέπει να ακολουθούν πιστά και οι ίδιοι τις συμβουλές 

που δίδουν στα παιδιά τους.
* Οι δάσκαλοι με αφορμή σχετικά μαθήματα για την κυκλοφοριακή 

αγωγή πρέπει να συζητούν την οδική συμπεριφορά των παιδιών, με 
γνώμονα τις τοπικές συνθήκες, που συναντάει το παιδί στη σχολική δια
δρομή.

Κίνηση μ αθητώ ν μ ε τα  σ χολικά  λ ε ω φ ο ρ ε ία
Η μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία θα πρέπει να 

γίνεται με ασφάλεια, συγκεκριμένα:
- Οι οδηγοί να έχουν την ανάλογη άδεια ικανότητας οδήγησης και 

να κινούνται με την ανάλογη ταχύτητα.
- Να υπάρχουν συνοδοί μέσα στα λεωφορεία.
- Να φορούν τις ζώνες ασφαλείας οι μαθητές.
- Τα σχολικά οχήματα να είναι κατάλληλα και να έχουν επιθεωρηθεί 

από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών.
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Αφιέρωμα οτηυ καινούργια οχοΑική χρονιά

Ποια είναι τα αναγκαία 
τεχνικά μέτρα

που πρέπει να ληφθούν 
στην περιοχή 

του σχολείου;
- Μπροστά στο σχολικό κτίριο, 

είναι αναγκαίο ένα φαρδύ πεζο
δρόμιο.

- Να τοποθετούνται προστα
τευτικό κιγκλιδώματα ΙμπαριέρεςΙ 
επί του πεζοδρομίου απέναντι από 
την πόρτα εξόδων - εισόδων του 
σχολείου.

- Να μη σταθμεύουν τα οχήμα
τα έξω  από το σχολείο, ιδιαίτερα 
στις εισόδους - εξόδους.

- Να τοποθετούνται φωτεινοί 
σηματοδότες Ιπεζοφόναρα] και να 
γίνονται διαγραμμίσεις διαβάσεων 
πεζών όπου είναι αναγκαίο.

- Να υπάρχει σωστή και πλήρης 
σήμανση στους γύρω δρόμους.

- Να κατασκευάζονται υπό
γειες διαβάσεις πεζών όπου αυτό 
είναι τεχνικό δυνατό σε συνδυα
σμό με το κόστος κατασκευής αυ
τού και άλλες εναλλακτικές 
λύσεις. □
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Το περίπτερο 
της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην 60ή Διεθνή Εκθεση ©εσ/νίκης
Οπως κάθε χρόνο, έτο ι και φέτος, 

στα πλαίσια της 60ής Διεθνούς Εκθέ- 
σεως Θεσ/νίκης, λειτούργησε περί
πτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, από 
8 έως 18 Σεπτεμβρίου 1995.

Κύριο θέμα του Περιπτέρου φέτος, 
ήταν: "οδική ασφάλεια - ένα κοινωνικό 
δικαίωμα" και η συμβολή του Σώματος 
στην εμπέδωσή της. Παράλληλα εκ
τέθηκαν φωτογραφίες από τη δράση 
και τις δραστηριότητες της Γενικής Α
στυνομικής Διεύθυνσης Θεσ/νίκης.

Εξω από το Πληροφοριακό Κέντρο, 
καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της 60ής Δ.Ε.Θ., υπήρχαν ένα ελικό
πτερο, πέντε αυτοκίνητα (ένα περι
πολικό της Αμεσης Δράσης, δύο των 
Ε.Κ.Α,Μ. και δύο καταδίωξης), καθώς 
και δύο μ ο το σ υκλέτες , δείγμα  των 
σύγχρονων μέσων με τα οποία έχει ε- 
φοδιασθεί η Ελληνική Αστυνομία και 
τα οποία αποσκοπούν στο να την κα
ταστήσουν αποτελεσματικότερη.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου, πραγ
ματοποιήθηκαν στις 9-9-1995, από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Σηφη 
Βαλυράκη. Ο Γ εν ικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστρά
τηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, μίλη
σε στους προσκεκλημένους για τα 
θέματα που προβάλλονται και γενικά 
για το έργό  της Ελληνικής Αστυνο
μίας, καθώς και για τις προσπάθειες α
ναβάθμισης της Αστυνομίας, που κα
τα β ά λλε ι η πολιτική ηγεσ ία  του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης.
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε

Αντιφωνώντας ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης, ανα
φέρθηκε ατα νέα  δ εδ ο μ ένα  που υ
πάρχουν, όσον αφορά τον τρόπο α
ντιμετώ πισης του οργανω μένου ε 
γκλήματος, στην αναδιάρθρωση των 
Υπηρεσιών της Αστυνομίας, στον ε 
φοδιασμό της με σύγχρονο εξοπλι
σμό, στην κατάλληλη εκπαίδευση του 
προσωπικού της και γενικότερα στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για 
τη βελτίωση της Ελληνικής Αστυνο
μίας , έτσι ώστε να καταστεί άξια και ικανή 
να ανταποκριθεί με επιτυχία στις α
παιτήσεις του "2000".

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός, έδωσε 
συνέντευξη  τύπου και αναφέρθηκε 
στα νέα  προγράμμματα εκσυγχρονι
σμού και εξοπλισμού της Ελληνικής Α
στυνομίας, τονίζοντας ότι, η Ελληνική 
Αστυνομία εισέρχεται σε νέα  τροχιά 
εκσυγχρονισμού, με τον εφοδιασμό 
συστήματος κρυπτοφώνησης, ηλεκτρονι
κών συστημάτων αποτυπωμάτων, παρα
λαβή ελικοπτέρων, νέων αυτοκινήτων κα
ταδίωξης και όπλων τελευταίας τεχνολο
γίας.

Π αράλληλα αναφ έρθηκε στη λ ε ι
τουργία των Πρότυπων Αστυνομικών 
Τμημάτων, σημειώνοντας ότιαυτάπου 
ήδη λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσα
λονίκη, έχουν να επιδείξουν θετικό έργο, 
πράγμα που οδήγησε το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης στην απόφαση να ιδρυ- 
θούν και άλλες ανάλογες Υπηρεσίες στις 
ίδιες πόλεις. Συγκεκριμένα στη Θ εσ
σαλονίκη πρόκειται σύντομα να λε ι
τουργήσουν άλλα τρία Πρότυπα Α
στυνομικά Τμήματα, στις περιοχές Α
μπελοκήπων, Βαρδαρίου και Ανω Πό
λης.

Στην εκδήλω ση παρέστησαν επί
σης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Χουρδάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Νι
κόλαος Αλεβιζάκης, ο εκπρόσωπος 
του Π αναγιω τάτου Μ ητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης Αρχιμανδρίτης κ. Με
θόδιος, βουλευτές Θεσσαλονίκης ό
λων των κομμάτων, εκπρόσωποι των 
Δικαστικών, Στρατιωτικών κ.λπ. αρχών 
της πόλεως, αντιπροσωπείες Αστυ
νομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων α
πό όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Α
στυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί
κης και εκπρόσωποι των Μέσων Μα
ζικής Ενημέρωσης.

Δεξίωση της HELEXPO - Δ.Ε.Θ. 
προς τιμή της Ελληνικής Αστυνομίας
Στις 18-9-1995, η Διοίκηση της Δ ιε

θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πα
ρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος που 
προσέφερε υπηρεσία κατά τη διάρ
κεια λειτουργίας της 60ής Δ.Ε.Θ.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της 
HELEXPO - Δ.Ε.Θ. κ. Βασίλειος Κουρτέ- 
σης, ευχαρίστησε τους άνδρες και τις 
γυναίκες της Αστυνομίας για την απο
τελεσματική συμβολή τους στην επι
τυχή και απροβλημάτιστη λειτουργία 
της Εκθεσης, γεγονός που επεσήμα- 
νε στο χαιρετισμό του και ο αναπλη
ρωτής Γ εν. Αστυν. Διευθ. Θεσ/νίκης 
Ταξιάρ’χος κ. Σπυρίδων Πανουσάκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρό
σωποι των τοπικών αρχών και όλοι οι 
αστυνομικοί και πυροσβέστες που εκ- 
τέλεσαν υπηρεσία στη Δ.Ε.Θ.

Καλύτερη η διαφύλαξη 
των συνόρων μας

Με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των 
μεθοριακών περιοχών της χώρας μας 
και την πάταξη της λα θ ρ ο μ ετα νά 
στευσης, το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης προέβη στην υπογραφή συμφω
νίας με την Ελληνική Βιομηχανία Οχη
μάτων για την αγορά τριάντα τζιπ.

Τη συμφωνία εκ μέρους του Υπουρ
γείου υπέγραψε ο Υπουργός κ. Σήφης 
Βαλυράκης και εκ μέρους της Ελλη
νικής Βιομηχανίας Οχημάτων ο Πρόε
δρός της κ. Ανάργυρος Χατζηπέτρου.
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε
Αυτοκίνητα σύγχρονης τεχνολογίας 

για την Αμεση Δράση
Στα πλαίσ ια  της εφ α ρ μ ο γή ς  του 

προγράμματος εκσυγχρονισμού των 
Τεχνικών Μέσων της Αμεσης Δ ρά
σης, που προωθεί σήμερα η Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, η Αμεση Δράση παρέ
λαβε πρόσφατα ενενήντα αυτοκίνητα 
σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι αυτοκί
νητα μάρκας "OPEL ASTRA" και αποτε
λούν μέρος του συνόλου των αυτο
κινήτων που θα αντικαταστήσουν τα 
αυτοκίνητα που διαθέτει σήμερα η Α
μεση Δράση, ώστε να βελτιωθεί ση
μαντικά η επιχειρησιακή δραστηριό
τητα της Υπηρεσίας, καθώς και η προ
σφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό 
σύνολο.

Τα νέα αυτοκίνητα, είναι καταλυτικά, 
ασφαλή, υψηλών προδιαγραφών, με 
βραχύ αμάξωμα, μεγάλη ιπποδύναμη, 
ε ίνα ι ευ έλ ικ τα  και ως εκ της κατα 
σκευής τους μπορούν να κινηθούν με 
ταχύτητα  και ευ χέρ ε ια  στους δρ ό 
μους της πρωτεύουσας, με τις γνω
στές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Δ ιαθέτουν όλα τετρακύλ ινδρο  κι
νητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών, ι
σχύος 150 ίππων, αναπτύσσουν τ ε 
λική ταχύτητα 217 χιλιόμετρα την ώ
ρα, έχουν επιτάχυνση 8 δ ευ τερ ό λε
πτα για τα 100 πρώτα χιλιόμετρα και 
ως εκ τούτου, στα χέρια ικανών οδη
γών, που σήμερα δ ια θέτε ι η Αμεση 
Δράση, χαρακτηρίζονται ικανά και για 
καταδιώξεις επικίνδυνων κακοποιών.

Την παρουσίαση των νέων περιπολι
κών, έκανε ο Γεν. Αστυνομικός Διευ
θυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικό
λαος Χατζάκης, ο οποίος τόνισε, ότι, 
στην 35ετή λειτουργία  της η Αμεση 
Δράση, είναι η πρώτη φορά που δέχε
ται τόσο μαζικό εξοπλισμό σε οχήμα
τα και άλλα μέσα και υποσχέθηκε να 
αξιοπ ο ιηθούν κατά τον κ α λύ τερ ο  
τρόπο, ώστε να παρέχουν τις καλύτε
ρες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Στην τελετή, παρέστησαν επίσης, ο 
Διευθυντής της Αμεσης Δράσης, Τα- 
ξίαρχος κ. Σταύρος Χουλάκης, ο ο
ποίος έδωσε και περισσότερες πλη
ροφορίες για τα σύγχρονα αυτοκίνη
τα, ο Δ' Γ.Ε.Α, Υποστράτηγος κ. Σπυρί
δων Λάζαρης, οι Ταξίαρχοι κ.κ. Ιωάν
νης Γκογκοζώτος και Δημήτριος Κη- 
μπουρόπουλος, καθώς και τα πληρώ
ματα των καινούργιων περιπολικών.

Στη διάρκεια της τελετή ς , παρου
σιάστηκε και ένα παλιό περιπολικό της 
τό τε  Αμεσης Δράσης,το οποίο είχε 
πρωτοπαρουσιαστεί, μαζί με άλλα 
δέκα εννέα  ίδια αυτοκίνητα, πριν 32 
χρόνια, στον ίδιο χώρο. Το αυτοκίνητο 
αυτό, που βέβαια έχει αποσυρθεί από 
την κυκλοφορία, θα κοσμίσει το μου
σείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συμμετοχή παιδιών 
Ελλήνων Αστυνομικών 

στην κατασκήνωση Ευρωπ. νεολαίας 
στο Λίβερπουλ της Αγγλίας

Από 29-7-95 μέχρι 4-8-95, με πρω
τοβουλία της Αστυνομίας του Μερσυ- 
σάϋντ, λε ιτούργησε σε προάστειο 
του Λίβερπουλ κατασκήνωση, όπου 
φιλοξενήθηκαν παιδιά από εννέα πό
λ ε ις  ισάρ ιθμω ν χωρών της Ευρω
παϊκής Ενωσης.

Από ελληνικής πλευράς, ύστερα α
πό αξιολόγηση και με κριτήριο τις γνώ
σεις ξένων γλωσσών, φιλοξενήθηκαν 
έντεκα παιδιά Ελλήνων Αστυνομικών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Κυριακή 
30-7-95 με θ ε ία  Λειτουργία σε όλα τα

θρησκευτικά δόγματα και τελετή  έ 
ναρξης. Τις επόμενες ημέρες το πρό
γραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε 
τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώ
ρους, παιχνιδουπόλεις, κέντρα ανα
ψυχής και ψυχαγωγίας, εκδρομές κ.λπ.

Στις 4-8-95, ο Αρχηγός της Αστυνο
μίας του Μερσυσάϋντ δέχθηκε τους 
σ υνοδούς των παιδιών, Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή κ. Αριστείδη Δαβίλλα και Αν- 
θ /μο κ. Αχιλλέα Μ αλαμέλη και τους 
παρέθεσε ανεπίσημο γεύμα κατά τη 
διάρκεια του οποίου τους επέδωσε α
ναμνηστικό εμβλήματα της Αστυνο
μίας του Μερσυσάϋντ.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία απέσπα
σε ευμενή σχόλια από όλους τους με
τέχοντας και κυρίως από τους οργα
νωτές, για την άψογη, ευπρεπή και ευ 
γενική συμπεριφορά των παιδιών καθ' 
όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, αλλά 
και για την αξιόλογη καλλιτεχνική συμ
μετοχή της με σκέτς και παραδοσια
κούς χορούς της πατρίδας μας, στην 
εορταστική εκδήλωση που διοργανώ- 
θηκε με την ευκαιρία λήξης του προ
γράμματος.
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Ο Ομιλος Φίλων Αστυν. Αθηνών 
τίμησε τον προστάτη του

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε και 
φέτος, ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Α
θηνών, στις εγκαταστάσεις του στην 
Εκάλη, στις 27 Ιουλίου, τη μνήμη του 
προστάτη του Ομίλου Αγίου Παντε- 
λεήμονα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν τ. Αρ
χηγοί του Σώματος, ανώτατοι και ανώ
τεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αντιπροσωπεία αστυνομικών, 
άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Τουρισμός
και τουριστική ανάπτυξη

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, 
στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργα
σίας Αστυνομίας και κοινού, οργάνω
σε από κοινού με το Δήμο Σπετσών 
στις 22-7-95 στις Σπέτσες, ημερίδα 
με θέμα Τουρισμός - Τουριστική ανά
πτυξη.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέ
ρωση των επαγγελματιών και εργαζο
μένων σε τουριστικές επιχειρήσεις, 
σε θέματα Τ συριστικής - Υγειονομικής 
και Αγορανομικής Ν ομοθεσ ίας, με 
στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων 
από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπη
ρεσιών και την απόκτηση Τουριστικής 
συνείδησης απ' όλους τους εμπλεκό
μενους στον Τουρισμό.

Στην εκδήλωση μίλησαν, για θέματα 
αρμόδιοτητάς τους, ο Διοικητής του 
Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας 
Πειραιά Αστυνόμος Α' Δημ, Γιαννελά- 
κης και ο Διοικητής του Τμήματος Αγο
ρ α ν ο μ ία ς  Π ειρ α ιά  Α σ τυ νό μ ο ς  Α' 
Κων/νος Κοντοδήμος. Επίσης μίλησε 
και ο Δ ιο ικη τή ς  του  Α σ τυ νο μ ικο ύ  
Τμήματος Σπετσών Υπαστυνόμος Α' 
Πέτρος Κωνσταντής, ο οποίος ανα
φέρθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλη
μα του νησιού, για το οποίο ισχύει ειδι
κό καθεστώς που αφορά τον περιορι
σμό της κίνησης των τροχοφόρων.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, εκ 
μέρους της Αστυνομικής Δ/νσης Πει
ραιά ο Αστυνομικός Διευθυντής Α λέ
ξανδρος Βλάχος, ο οποίος διηύθυνε 
τη συζήτηση και καθώς και ο Δήμαρ
χος Σπετσών κ. Γ εώργιος Θυμαράς.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκπρόσωποι ό 
λων των επαγγελματικών Σωματείων, 
καθώς και εργαζόμενοι στις τουριστι
κές επιχειρήσεις του νησιού.

Μια αξιόλογη ...ηλεκτρονική δουλειά

Κατά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίη- 
σε τον ελεύθερο  χρόνο του στην Υ
πηρεσία ο Αστυνόμος Β' κ. Γ εώργιος 
Καραβίτης, που υπηρετεί στο Αστυνο
μικό Τμήμα Πα
γκρατίου.

Με πολύ κό
πο, α λλά  με 
μεράκι και κέ
φι, κ α τά φ ερ ε  
και κα τα 
σ κεύα σ ε ένα  
χάρτη  η λ ε 
κ τρ ον ικό , ό
που έχουν κα- 
ταχω ρηθεί ό
λοι οι δρόμο ι 
της π ερ ιφ έ
ρειας, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπη
ρεσ ίες της περιοχής, τα σχολεία, τα 
καταστήματα που απασχολούν το Α
στυνομικό Τμήμα κ.λπ.

Ολα αυτά είναι καταχωρημένα με 
αλφαβητική σειρά στο υπόμνημα του 
χάρτη και με τη χρήση των διακοπτών

που υπάρχουν παραπλεύρως του ζη
τούμενου δρόμου,ανάβουν LED τα ο
ποία έχουν τοποθετηθεί στους ανά
γλυφους δρόμους. Κατά τον ίδιο τρό

πο π α ρ έχο 
νται πληροφο
ρίες για τις δη
μόσιες υπηρε
σίες και ότι άλ
λο απασχολεί 
το Τμήμα.

Σ' α υ τό ν  το 
χά ρ τη , που 
προστατεύε 
ται από ειδικό 
γυαλί, με ε ιδ ι
κούς μα ρ κα 
δ ό ρ ο υ ς  μπο

ρεί να καταχωρηθούν και άλλα πλη
ροφοριακά στοιχεία, απαραίτητα για 
τη σωστή αστυνόμευση μιας περιφέ
ρειας, όπως τα σημεία που παρουσιά
ζουν έντονη εγκληματικότητα, λεω- 
φοριακές γραμμές, άλση, πλατείες 
κ.ά.
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε
Οδήγηση μοτοσυκλέτας 

σε ειδικές συνθήκες
Εκπαίδευση αστυνομικών στην τε 

χνική οδήγησης δίκυκλης μοτοσυκλέ
τας σε ειδικές συνθήκες, πραγματο
ποιήθηκε από 21-8-95 έω ς 2-9-95 
στην περιοχή “Πίστα Κούκου" της Πρέ
βεζας.

Μετά από σκληρές και επικίνδυνες 
δοκιμασίες, που σκοπό είχαν οι εκπαι
δευόμενο ι, εκτός των άλλων, να γί
νουν και εκπαιδευτές οδηγών υπηρε
σιακής μοτοσυκλέτας, οι συνάδελφοι 
που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 
είναι ο ι: Υπαστ. Β' Ευάγγελος Λεμπιδά- 
κης, Αρχ/κας Π.Σ. Χαράλαμπος Κυτί- 
νος, Αστ/κας Χαράλαμπος Μεντής, 
Α σ τ/κα ς  Θ ω μάς Π αγούρας και Α
στ/κας Γεώργιος Σκούρας.

Επίσκεψη ξένων συναδέλφων
Στις 24-8-95, ομάδα ξένω ν συνα

δέλφων από τη Γερμανία, το Λουξεμ
βούργο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, 
την Ολλανδία, τις Η.Π.Α., καθώς και α 
πό τη μακρινή Αυστραλία, επισκέφθη- 
καν το Αστυνομικό Μέγαρο Αττικής, 
όπου έγιναν δεκτοί από το Γ εν. Αστυν. 
Δ /ντή  Αττικής Υποστ/γο κ. Νικόλαο 
Χατζάκη, το Δ/ντή Ασφάλειας Αττικής 
Υπ οστ/γο κ. Χρήστο Κεραμ ιδά  και 
τους Ταξιάρχους κ.κ, Ιωάννη Γογκοζώ- 
το και Σταύρο Χουλάκη.

Στο αμφιθέατρο του Α.Μ.Α., μετά το 
σύντομο χαιρετισμό των κ. κ. Χατζάκη 
και Κεραμιδά, έγ ινε μία συνοπτική α
πεικόνιση της δομής και δραστηριό
τητας της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ 
μετά το πέρας των ομιλιών, ο Γ.Α.Δ.Α. 
Υποστ/γος Χατζάκης επέδωσε τιμη
τική πλακέτα στον Πρόεδρο του Ελλη
νικού Τμήματος της Διεθνούς Ενωσης 
Αστυνομικών Αντ/γο ε.α. κ. Κων. Καλο- 
γερόπουλο, με την ευκαιρία των 30 
χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής 
Ι.Ρ.Α., για τη μεγάλη προσφορά της στη 
βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας- 
Πολίτη και την εν γένει πολιτιστική και 
κοινωνική δραστηριότητά της.

Ακολούθως, έγιναν ερωτήσεις από 
τους ξένους συναδέλφους και εδό- 
θησαν αντίσ το ιχες απαντήσεις. Τέ
λος, στη Λέαχη του Α.Μ.Α. και σε μια α
τμόσφαιρα απόλυτα φιλική και συνα- 
δελφική, έγ ινε μια στενότερη επαφή 
και αλληλογνωριμία, ενώ οι ξένοι συ
νάδελφοι ευχαρίστησαν για την ενη
μέρωση και τη θερμή φιλοξενία.
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε
Η Αστυνομία ισχυρή και από αέρος
Η Ελληνική Α σ τυνομ ία  δ ια θ έτε ι 

πλέον δύο ελικόπτερα τύπου ΒΟ 105 
SURER FIVE που προμηθεύτηκε από την 
εταιρεία EUROCOPTER. Οι πρώτες δο
κιμαστικές πτήσεις που άρχισαν και 
συνεχ ίζοντα ι, δε ίχνουν  ότι η ε ισ α 
γωγή και η ενσωμάτωση του νέου αυ
τού μέσου στη δύναμη της Ελληνικής 
Αστυνομίας, θα γίνει στο συντομότε
ρο δυνατό και κατά τρόπο που θα υ
πηρετεί απόλυτα θέματα ασφαλείας 
πτήσεων, έτσι ώστε η Αστυνομία να ε 
πωφεληθεί όλων των δυνατοτήτων 
που παρέχει το ελικόπτερο.

Το Υ π ουργείο  Δ ημόσ ιας Τάξης, 
προέβη στην υπογραφή σύμβασης 
συνεργασίας με την Ολυμπιακή Α ε
ρόπ λο ια  δ ιά ρ κε ιας ενό ς  έτο υ ς  με 
πολύ ευνο ϊκούς όρους για το δημό
σιο. Η σύμβαση αυτή αφορά στην πα
ροχή τεχν ικής, εφ οδ ιασ τικής υπο
στήριξης, καθώς επίσης και στη διάθε
ση έμπειρων χειριστών εκπαιδευτι
κών πτήσεων, οι οποίοι θα συμβάλ
λουν στην καλύτερη επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση των ελικοπτέρων και 
στην περαιτέρω εκπαίδευση των χει
ριστών αστυνομικώ ν σε αναλόγου 
φύσεως αποστολές,

Η σύμβαση για την προμήθεια ενός 
πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου, 
που θα χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες α
ποστολές από την Ελληνική Αστυνο
μία, υπογράφτηκε στις 9-12-1994. 
Μ ειοδότρια ετα ιρεία  αναδείχθηκε η 
PROMOT ΛΑΤΝΟΠΟΥΛΟΣ, για το ελ ι
κόπτερο "ΒΟ. 105 CBS - 5".

Π ρόκε ιτα ι για έν α  ελ ικόπ τερ ο , 
πλήρως εξοπλισμένο για αστυνομι
κές αποστολές, συνολικού κόστους 
π ρ ογρ ά μ μ α τος  και υποστήριξης, 
6.099.833 Γερμανικών μάρκων. Με χα
μηλότερο κόστος, παραγγέλθηκε το 
δ εύ τερ ο  ελ ικόπ τερο  με χρήση δια- 
καιώματος επιλογής (OPTION], που α
πορρέει από τη σχετική σύμβαση.

Το “ΒΟ. 105 CBS" έχει μέγιστο βάρος 
2,500 κιλά. Δέχεται εξωτερικό φορτίο 
βάρους 900 κιλών ενώ οι δεξαμενές 
του έχουν χωρητικότητα για 456 κιλά 
καύσιμα. ΟΙ δύο κινητήρες του, είναι ι
σχύος 313 KW η κάθε μία (allison 250 - 
c20 bl. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 250 
χιλιόμετρα ανά ώρα και η υπηρεσιακή 
243 χιλιόμετρα. Η αυτονομία του, φτά
νει τις 3,5 ώρες.

Δ ια θ έτε ι ε ιδ ικό  σύστημα ραντάρ,

GPS (global position system), σύστη
μα λήψης και μετάδοσης εικόνας, ε ι
δικούς προβολείς, μεγάφωνα, πλω
τήρες, ενώ είναι εφοδιασμένο και με 
σ υσ τήματα  νυ χ τερ ινή ς  παρακο
λούθησης.

Ηδη έξι Ελληνες αστυνομικοί, που εί
χαν πτυχίο ιπτάμενου, εκπαιδεύτηκαν 
και απ έκτησαν πτυχίο ικανότητα ς  
πτήσης ελικοπτέρου, στο Τέξας των 
Η.Π.Α. και στη συνέχεια εκπαιδεύτη
καν στο συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέ
ρου στη Γερμανία. Μετά το πέρας της 
εκπαίδευσης αυτής εξοικειώθηκαν σε 
αστυνομικές επιχειρήσεις από τη βα- 
βαρική Αστυνομία.

Εξ άλλου εκπαιδεύονται αδαπάνως 
από την Ολυμπιακή Αεροπορία άλλοι 
πέντε αστυνομικοί στην τεχνική υπο

στήριξη των ελικοπτέρων. Οι ίδιοι, θα 
εκπαιδευτούν στη συνέχεια  και στο 
συγκεκριμένο τύπο του ελικοπτέρου 
στη Γερμανία.

Στην τελ ε τή  παραλαβής και αγια
σμού των ελικοπτέρων παρέστησαν, 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης 
Βαλυράκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκά- 
κος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομ ίας Α ντισ τράτηγος κ. Μανόλης 
Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί του Σώμα
τος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βα- 
σ ιλόπ ουλος και Χαράλαμπ ος Σκί- 
τσας, ο Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αττικής Υποστράτηγος κ, Νικό
λαος Χατζάκης, καθώς και άλλοι ανώ
τατοι και ανώ τεροι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε
1 1ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Σκοποβολής Αστυνομικών
Στην πόλη Zielona Gora της Πολω

νίας διεξήχθη φέτος, από 7 έως 10 Σε
πτεμβρίου, το 11ο Πρωτάθλημα Σκο
ποβολής Αστυνομικώ ν, στο οποίο 
συμμετείχε και η αντιπροσωπευτική ο
μάδα της Ελληνικής Α σ τυνομ ία ς. 
Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 
διακόσιοι δέκα αθλητές και αθλήτριες 
από είκοσι μία χώρες και οι επιδόσεις 
των αθλητών μας κρίθηκαν ιδιαίτερα ι
κανοποιητικές.

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώ
πησε ο Α' Υπαρχηγός του Σώματος Α
ντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του συνεδρίου των α
ντιπροσώπων των Κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενωσης Α
στυνομιών (U.S.P.E.), ενημέρω σε για 
τις εκδηλώσεις που οργανώνει η Ελ
ληνική Αστυνομία στην Αθήνα, στα 
πλαίσια της Βαλκανικής Αθλητικής Ε
νωσης Αστυνομιών (U.S.P.B.) και προ- 
σκάλεσε τους προέδρους των αθλη
τικών Αστυνομικών Ενώσεων, να πα- 
ραστούν στις εργασίες του 3ου Βαλ
κανικού Αστυνομικού Συνεδρίου.

Ποδοσφαιρικός αγώνας για τη ...ζωή
Η Δ ιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά 

οργάνωσε πρόσφατα ποδοσφαιρική 
συνάντηση μεταξύ των αστυνομικών - 
ποδοσφαιριστών των υπηρεσιών της 
και ποδοσφαιριστών της θεραπ ευ
τικής κοινότητας "ΣΤΡΟΦΗ".

Στον αγώνα, εκ μέρους της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιά, παρέστη ο Α- 
στυν. Δ /ντής κ. Αλέξ. Βλάχος, που σε 
σύντομο χαιρετισμό του, κατά την α
πονομή του κυπέλλου, τόνισε, ότι ο 
ρόλος της Αστυνομίας δεν είναι μόνο 
κατασταλτικός, αλλά ευρύτατα  κοι
νωνικός και ανθρωπιστικός.

Την ποδοσφαιρική συνάντηση, που 
έληξε με σκόρ 4-3 υπέρ της Αστυνο
μίας, παρακολούθησαν συγγενείς και 
φίλοι των παιδιών της Θεραπευτικής 
Κοινότητας και πολλοί Αστυνομικοί. 
Ολες οι εισπράξεις, που ανήλθαν στο 
ποσό των οκτακόσιων χιλιάδων δραχ
μών περίπου, παραδόθηκαν από τον 
Δ/ντή Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρχο κ. 
Μητρόπουλο, στον πρόεδρο του Δ.Σ. 
της Κοινότητας, για τις ανάγκες των α
τόμων που φιλοξενούνται στη θερα
πευτική κοινότητα.

Πανελλήνιοι αγώ νες Τζούντο
Το ετήσιο Πανελλήνιο Διασυλλογικό 

Πρωτάθλημα ανδρών Τζούντο, που 
διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία 
Φιλάθλων Τζούντο, πραγματοποιήθη
κε πρόσφατα στην πόλη των Ιωαννί- 
νων. Στο εν λόγω πρωτάθλημα συμ
μ ετε ίχα ν  α θ λη τές  απ' όλους τους 
Συλλόγους της Χώρας.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε με 
δύο αθλητές, οι οποίοι διακρίθηκαν 
και κατέκτησαν τις υψηλότερες θέ
σ ε ις  του βάθρου: ο Α ρχιφ ύλακας 
Γ εώργιος Πετράκης κατέκτησε την 1 η 
θέση (χρυσό μετάλλιο) στην κατηγο
ρία των - 95 και ο Αστυφύλακας Αθα
νάσιος Φαφούτης, κατέκτησε την 3η 
θέση στη βαριά κατηγορία (χάλκινο 
μετάλλιο).

Τόσο οι αθλητές όσο και ο προπο
νητής της ομάδας Υπαστ. Κυριάκος 
Δερστσας, δέχθηκαν εκ μέρους της

Ομοσπονδίας θερμά συγχαρητήρια 
για τις υψηλές και συνεχόμενες δια
κρίσεις των αθλητών της Ελληνικής Α
στυνομίας στο άθλημα του Τζούντο.
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Μ ό ν ιμ ες  Στήλει

Οι εκπρόσω ποι της Τοπικής Α υτοδιο ίκησης στο Υ π ουργείο  Δ η μ ό σ ια ς  Τάξης
Me το Γενικό Γραμματέα  Π ερ ιφ έ

ρειας Αττικής κ. Νικόλαο Μιχαλόπου- 
λο, τον Π ρόεδρο της Δ ιευρυμένης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών 
και Πειραιώς κ. Ευάγγελο Κουλουμπή 
και το υ ς  Ν ομ ά ρ χες  Αθηνώ ν, κ.κ. 
Δ ημήτρ ιο  Ευσταθιάδη, Π ειρα ιώ ς 
Χρήστο Φωτίου, Ανατολικής Αττικής 
Δημήτριο Φράγκο και Δυτικής Αττικής 
Περικλή Παπαπέτρου, συναντήθηκε ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ, Σήψης 
Βαλυράκης. Κατά τη διάρκεια της μα- 
κράς συνάντησής τους, συζητήθηκε 
αναλυτικά το θέμα της δημιουργίας 
πολυδύναμων Τμημάτων στην Αττική.

Μεταξύ άλλων τονίσθηκε πως σήμε
ρα, η αντιμετώπιση της εγκληματικό
τητας απαιτεί σύγχρονες μεθόδους, 
άρ ισ τα  εκπ α ιδ ευμ ένο  προσωπικό, 
ευέλικτο οργανωτικό σχήμα, αλλά και 
τη δημιουργία  ορθώς κατανεμημέ
νων πολυδύναμω ν τμημάτων. Ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης, τόνισε ότι 
δεν πρόκειται για συρρίκνωση των Α
στυνομικών Τμημάτων, αλλά για μετά 
από ειδική μελέτη, η οποία άρχισε το 
1988, βελτίωση των παρεχομένων Α
στυνομικών Υπηρεσιών, με στόχο την 
πρόληψη και καταστολή της εγκλημα
τικότητας και την εμπέδωση του αι
σθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Ο κ. Βαλυράκης, διευκρίνησε επίσης, 
πως η ενοποίηση των τμημάτων, απο
σκοπεί στην εξοικονόμηση δύναμης 
για αποτελεσματικότερη αστυνόμευ
ση, επιχειρώντας να έχει τους αστυ
νομικούς στο δρόμο και όχι στα γρα
φεία  και πως η σ υ νεχή ς  και χωρίς 
προηγούμενη μελέτη ίδρυση νέων Υ
πηρεσ ιώ ν, α π ο τέλ εσ ε  πολιτική ε 
πιζήμια για τη δ ιατήρηση της δημό
σιας Τάξης και ασφάλειας.

Από την πλευρά τους οι Νομάρχες 
τόν ισ αν ότι μ ε την δημ ιουργία  πο
λυδύναμων τμημάτων, θα αντιμετω- 
πισθούν δυναμικά και ριζικά πολλά 
χρόνια προβλήματα, ενώ παρατήρη
σαν, πως κρ ίνο ντα ι α π α ρ α ίτη τες  
διορθωτικές κινήσεις σε τυχόν επί μέ
ρους προβλήματα που θα επισημαν- 
θούν, κάτι που χαρακτήρισε ευνόητο 
ο κ. Βαλυράκης.

Τονίστηκε επίσης, ότι με τα νέα μέσα 
με τα οποία θα εξοπλιστεί η Ελληνική 
Αστυνομία, (αυτοκίνητα, μοτοσικλέ
τες, ασύρματοι) θα είναι ιδιαίτερα α

ποτελεσματική η πρόληψη και κατα
στολή της εγκληματικότητας, σε μ ε
γάλης έκτασης περιοχές, που μέχρι 
σήμερα είχαν πλήρη έλλειψη αστυνό
μευσης.

Ενημερωτική συνάντηση με τον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης σχετικά με 
το θέμα της δημιουργίας πολυδύνα
μων Τμημάτων, είχαν, επίσης, ο Πρόε
δ ρ ο ς  Δ ήμαρχος Αθηναίω ν κ. 
Δημήτριος Αβραμόπουλος και το Διοι
κητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ.

Οπως τονίσθηκε, σε μια περιοχή βε- 
βαρυμένη, απαιτούνται ειδ ικές συν

θήκες αστυνόμευσης, κάτι που θ. αντι- 
μετωπισθεί με τη δημιουργία των ορ
θώς κατενεμημένω ν πολυδύναμων 
τμημάτων. Ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης, τόνισε ότι στα πλαίσια αυτά, θα ε- 
νισχυθούν σε έμψυχο υλικό και μέσα, 
όλα  τα υπό ίδρυση π ολυδύναμα  
τμήματα.

Οι Δήμαρχοι αντιλήφθηκαν την φιλο
σοφία των επικείμενων αλλαγών και 
αποδέχτηκαν την πρόταση του κ. Βα- 
λυράκη, για την παροχή συνδρομής 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελ
ληνική Αστυνομία.
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τό λ ε

Δ έκ α  ε ν ν έ α  χ ρ ό ν ια  στην π νευματική  θω ράκιση της
Την 3-9-95 στον Ιερό Ναό των Τα

ξιαρχών στη Σχολή Αστυνομίας, έγινε 
θεία λειτουργία και αποχαιρετιστήρια 
τελετή του Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Σάμου και Ικαρίαςκ.κ. Ευσέβιου.

Παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. 
Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Γεν. Αστυν. 
Δ /ν τής  Α ττικής Υποστ/γος κ. Νικό
λαος Χατζάκης, ο Διευθυντής 
Κρατικής Ασφάλειας /Υ.Δ.Τ. Υ- 
ποστ/γος κ. Αντώ νιος Αγγε- 
λόπ ουλος, οι Ταξίαρχοι κ.κ. 
Σταύρος Χουλάκης, Ιωάννης 
Γκογκοζώ τος και Γεώ ργιος 
Τσουκάκης, πολλοί ανώτεροι 
και κατώτεροι Αξιωματικοί, εν 
ενεργεία  και αποστρατεία και 
πλήθος κόσμου.

Εκ μέρους του Σώματος, το 
Σεβασμιώτατο αποχαιρέτησε 
μέσα  σε συγκινητική α τμ ό 
σφαιρα, ο Δ ιευθυντής Αστυ
νομ ίας  Α νατολ ικής Αττικής 
Τ α ξία ρ χος κ. Π αναγ ιώ της 
Γεωργακόπουλος, ο οποίος 
μεταξύ άλλων τόνισε:

"Σεβασμιώτατε.
Εκ μ έρ ο υ ς  του κ. Αρχηγού 

του Σώματος της Ελληνικής Α
στυνομίας, εξ εκτάκτου υπη
ρ εσ ια κού  λόγου κω λυομέ- 
νου, στην πανηγυρική αυτή 
μυσταγωγία θα ήθελα με λί
γες φράσεις να σας αποχαι- 
ρετήσω, εκφράζοντας τα συ
να ισ θ ή μ α τα  β α θ ε ία ς  συ- 
γκινήσεως που όλους μας δ ιακατέ
χουν, για τον αποχωρισμό αυτό, αλλά 
και να εκφράσω επίσης τα αισθήματα 
άμετρης χαράς για την επάξια χειρο- 
τονία σας, στο ύψιστο της ιεραρχίας 
αξίωμα.

Το 197ό, νεαρόν τότε Αρχιμανδρίτη, 
σας υπεδέχθη με το βαθμό του Μοι
ράρχου το ένδοξο Σώμα της Χωρο
φυλακής, μετά την επάξια χειροτονία 
εις Αρχιερέα του Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου ήδη Καλαβρύτων και Αι- 
γιαλείας κ.κ. Αμβροσίου, στον οποίο ε 
πίσης το Σώμα οφείλει πολλά και του 
οποίου πανάξιος ακόλουθος ανεδεί- 
χθητε.

Η μακρά παρουσία σας στο Σώμα, 
π ροσ έδω σ ε σ' αυτό  ιδ ια ιτέρ α  λα 
μπρότητα. Επαξίως προαχθήκατε 
στους βαθμούς της ιεραρχίας των Α

ξιωματικών μέχρι το βαθμό του Τα
ξιάρχου, τον οποίο και ήδη κατέχετε.

Με το υφάδι της άρτιας επιστημο
νικής σας γνώσης, της άοκνης εργατι
κότητας σας, της ανυποχώρητης επι
μ ονής  σας για  την ανύψωση του 
γοήτρου του Σώματος, προσδώσατε 
ο αυτό αίγλη και συντελέσατε στην η
θική και πνευματική του ανύψωση.

Η λαμπρότητα της προσωπικότητάς 
σας, η καθαρότητα των ενερ γε ιώ ν  
σας, η αγάπη προς τις Αρχές και τις 
παραδόσεις του Σώματος, που τόσα 
χρόνια υπηρετήσατε, προσέδωσε σ' 
αυτά την ακτινοβολία αυτή της προ
σω πικότητάς σας την οποία ως ά- 
φθαρτον παρακαταθήκη θα διαφυλά- 
ξειεσαεί.

Η αληθής και άοκνη καθημερινή ά
θλησή σας στο στίβο του καλού, του 
οφέλιμου και του γόνιμου, η ανά την ε 
πικράτεια συνεχής και αδιάλειπτη η
θική και πνευματική καθοδήγηση του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας και κυρίως των υπηρετούντων 
στις παραμεθόριες υπηρεσιακές μο
νάδες του Σώματος, αναπτέρωνε και 
ετράνωνε αδιαλείπτως το θρησκευτι
κό και το εθνικό αυτών φρόνιμα.

Ελληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς
Στο συγγραφικό, το φιλανθρωπικό 

και κοινωνικό σας έργο, δεν θα ανα
φερθώ βέβαιος ων, ότι προσκρούω εις 
την άκρα ταπεινοφροσύνη σας που υ- 
περμέτρως σας διακρίνει.

Η από της διδασκαλικής έδρας προ
σφοράς σας στην ηθική ανάπλαση 
των φοιτητών των Σχολών μας, είναι 
τεράστια και εκ μέρους όλων αυτών 

των χιλιάδω ν σ τελεχώ ν του 
Σώματος, θερμώς σας ευχα
ριστώ. Δια την πολύπλευρη 
αυτή  προσφ ορά σας σ εβα 
σμιώτατε, το Σώμα σας τίμησε 
με σ ε ιρ ά  μ ετα λλ ίω ν  και πα
ρασήμων.

Η κληρωθείσα σε σας Επισκο
πική π ερ ιφ έρεια  της Θ εο σ ε
βούς Ιεράς Μητροπόλεως Σά
μου και Ικαρίας, η οποία συνά
μα αποτελεί και τη γενέτε ιρ ά  
σας, η κα τένα ντι της μαρτυ
ρ ικής επ ισ κοπ ικής π ερ ιφ έ
ρειας της Εφέσου εκτεινομέ- 
νη, πρέπει να σεμνύνετα ι για 
το άξιο τέκνο που η ιδία εκβλά- 
στησε και μακαρία που τους ί
δ ιο υ ς  καρπ ούς α υ τή ς , μ ε 
στούς ήδη απολαμβάνει.

Τα μέλη της Ελληνικής Αστυ
νομίας εκ παραδόσεως προ
σηλωμένα στα νάματα της ορ
θοδόξου πίστεως, α ισθάνο
ν τα ι υπ ερ ήφ α να , γ ια  την 
ύψωσή σας στο αξίωμά σας 
αυτό.

Μ ετ' ολ ίγον οι γλυκύαρχες 
καμπ άνες του π ερ ικα λλού ς ναού 
τούτου θα ηχήσουν όταν ο ακάματος 
της Ο ρθοδοξίας ιερ ουρ γός του εν 
δόξη και τιμή θα αποχωρήσει πλέον α
πό αυτόν, επί του θυσιαστηρίου του ο
ποίου αναλώθηκε ευδοκίμως και ενώ
πιον του οποίου έκλαυσ ε κρυφίως, 
προσευχόμενος για όλους εμάς.

Θα ηχήσουν, όμως, οι καμπάνες αυ
τές χαρμόσυνα, σε ρυθμό αναστάσι
μο ως αντίδωρο ευχαριστίας θερμής 
για τις προσφερθείσες προς το Σώμα 
της Αστυνομίας και την πατρίδα υπη
ρεσίες του.

Σεβασμιώτατε,
σας παραπέμπουμε με τας ενθ ερ 

μοτέρας των ευχών μας για μια μα
κροχρόνια και ευκλεή Αρχιερατείαν 
στην παραμεθόριον αυτήν Μητροπο- 
λιτικήν περιοχήν της επικράτειας μας,
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Πριν την αναχώρησή του για τη Σά
μο, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε και 
απ οχα ιρέτησε τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Σήψη Βαλυράκη, το Γενι
κό Γραμματέα κ. Ευάγγελο Ρογκάκο 
και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντ/γο Μανόλη Χουρδάκη, οι 
οποίοι αφού τον συνεχάρησαν για την 
επάξια επιλογή του ως Μητροπολίτου 
του επέδωσαν αναμνηστικές πλακέ- 
τες και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία 
στη νέα αποστολή του.

Επίσης, ειδική αποχαιρετιστήρια τε 
λετή έγινε στη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπου σε συ
γκινητική ατμόσφαιρα και παρουσία ό
λων των Δοκίμων, ο Δ ιο ικητής της 
Σχολής επέδωσε στο Σεβασμιώτατο 
αναμνηστική πλακέτα.

βέβαιοι όντες ότι θα υψωθείτε στην ε 
σχατιά αυτή της πατρίδος ως φάρος 
φαεινός που θα φωτίζει τα νερά  του 
μαρτυρικού Αιγαίου και ως βράχος α
μετάθετος εμπρός στα δίκαια και τα 
ιερά της φυλής και του γένους, προ
τάσ σ οντας αν χρ ε ια σ τε ί τα ευ ρ έα  
στήθη σας και την αδάμαστη ψυχή 
σας σε όποιον τολμήσει να δρασκελί
σει εξ ανατολικών τα όρια της πατρί
δος.

Είμεθα βέβαιοι ότι υπέρ όλων ημών 
των παρόντων θα προσεύχεσθε α- 
διαλείπτως προς τον ύψιστον, για υ
γεία, ειρήνη και συνεχή ευόδωση των 
σκοπών μας.

Είμεθα επίσης βέβαιοι, ότι επί του θυ
σιαστηρίου θα ανυμνείτε και θα προ
σεύχεσθε υπέρ αναπαύσεως των ψυ
χών των άλλων, των πολλών εκείνων

που αποτελούν τις ατέλειω τες στρα
τιές των ηρώων και μαρτύρων του γέ
νους, την υπέρ της ορθοδόξου ημών 
πίστεως και του μεγαλείου της πατρί
δος πεσόντων ανδρών των Σωμάτων 
Ασφαλείας κατά τους ιερούς του έ 
θνους αγώνες, αλλά και υπέρ των ψυ
χών των προς διατήρηση της ειρήνης 
και της ευταξίας των Ελλήνων αναλω- 
θέντων.

Την εικόνα σας σεβασμιώτατε, την 
εν τελ εσ τά τη ν , την μ ετά  πόσης α
ρετής κεκοσμημένην, όλοι εμείς  θα 
αναρτήσουμε στις καρδιές μας και 
μέχρι το τέλος.

Αυτή τη στιγμή Σεβασμιώτατε, εις 
στάσιν προσοχής όλα τα μέλη της Ελ
ληνικής Αστυνομίας σας αποχαιρε
τούν και δΓ εμού σας ασπάζονται ευ- 
γνωμόνως".
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Μ ό ν ιμ ες  Σ εή λε

Ε ν θ ρ ό ν ισ η
10 Σεπ τεμβρ ίου  1995, ημέρα  Κυ

ριακή. Η Σάμος λαμπροφορεί και πα
νηγυρίζει. Η Ιερά Μητρόπολη Σάμου 
και Ικαρίας, αγάλλεται και χαίρει.

Πλειάς Αρχιερέων, εκατοντάδες ιε
ρέων, οι αρχές του νησιού και χιλιά
δες λαού ανέμεναν τον νέον Ιεράρ
χη στο λιμάνι της Σάμου κατά την ά
φιξή του.

Ξέσπασμα χαράς, ξεχύλισμα συ- 
γκινήσεως, ενθουσ ιώ δεις  επευφη
μίες, π αρατεταμένα χειροκροτήμα
τα, συνθέτουν την όλη εικόνα της υ
ποδοχής.

Ο Δήμαρχος Σάμου, προσφώνησε 
εγκάρδια και καλοσώρισε τον Ιεράρ
χη εξ ονόματος του λαού της Σάμου.

Ο Σεβασμιώτατος, βαθύτατα συγκι- 
νημένος, απευθύνθηκε με θερμότα
τα λόγ ια  προς τον κ. Δ ήμαρχο και 
προς τα πλήθη που προσέβλεπαν με 
ελπίδα στο πρόσωπο του συντοπίτου 
και πολυαγαπητού Ιεράρχου.

Η ιερ ά  πομπή, με την μπάντα μου
σικής της Ελληνικής Αστυνομίας επι
κεφαλής, κατευθύνθηκε εν συνεχεία 
προς τον Μητροπολιτικό Ναό του Α
γίου Νικολάου για την τελετή  της εν- 
θρονίσεως.

Ενώ ο λαός εκραύγαζε "άξιος - ά 
ξιος" και χε ιροκροτούσ ε θερμώς, ο 
νέος Μητροπολίτης ανήλθε στον Αρ
χιερατικό θρόνο και ακολούθησε η τε 
λετή της ενθρόνισης.

Τον νέο  Μητροπολίτη προσφώνη
σαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πέτρας κ.κ. Νεκτάριος ως εκπρόσω- 
ποςτου Οικουμε
ν ικού Π ατρ ιάρ - 
χου Κωνσταντι- 
νουπ όλεω ςκ.κ .
Βαρθολομαίου, 
ο Σ εβ α σ μ ιώ τα 
τος Μητροπολί
της  Χ ίου κ.κ.
Διονύσιος, τοπο- 
τηρ ητή ς  της Ιε
ρ ός  Μ ητρόπ ο
λης Σάμου και Ι
καρ ίας, ο Εξαρ- 
χος του Π ανα
γίου Τάφου κ.κ. Ει
ρ η να ίο ς  ως εκ 
πρόσω πος του 
Πατριαρχείου Ιε
ροσολύμων, εκ
πρόσω πος του

του Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Σ ά μ ο υ

ΕΥΣΕΒΙΟΣ
Χάριτι Θ εού ο νέος Μητροπολίτης 

Σάμου και Ικαρίας

τοπικού κλήρου και ο Επιθεωρητής Α
στυνομίας Βορείου Αιγαίου Ταξίαρ- 
χος κ. Ελευθέριος Γρίβας, ως εκπρό
σωπος της ηγεσίας της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο σε
πτός ποιμενάρχης είπε μεταξύ ά λ
λων:

και Ικ α ρ ία ς
” . . .  Ερχομαι σήμερον περιβεβλημέ- 

νος την επισκοπικήν χόριν, ευθύνην 
και εξουσίαν, όχι εν περιβολή αξιώμα
τος αλλά "διακονήσαι και όχι διακο- 
νηθήναι". γενόμενος "τοις πάσι τα πά
ντα" και πατέρας στοργικός και αδελ
φός και φίλος και πνευματικός οδηγός 
και ποιμενάρχης "εν κόπω και μόχθω 
εν αγρυπνίαις πολλάκις".

...Πρώτιστον έργον μας θα είναι να 
γνωρίοωμε το ποίμνιό μας, να αφου- 
γκρασθούμε τον σφυγμόν της καρ
διάς του και τις ανάγκες του. Θακατε- 
βούμε εις την αγοράν, εις τα μαγαζιά, 
εις τα σπίτια, θα επισκέπτομαι τα χω
ριά, τα σχολεία, τα φυλάκια, για να ευ
λογούμε και να στηρίζουμε. Θα συμ
μετέχουμε εις τις χαρές και τις λύπες 
του ποιμνίου μας. Θα δίδουμε το πα
ρών όπου χρειάζεται, χωρίς κανένα υ
λικόν συμφέρον, δια να αισθάνεται ο 
λαός τον επίσκοπον ως πατέρα. Θα 
στεκόμεθα πατρικά τόσον εις το πέν
θος και τας δοκιμασίας όσον και εις 
την χαρά. Το Επισκοπείον θα είναι κέ- 
ντρον ενότητος και εξυπηρετήσεως 
των πάντων. Οι πύλες του θα είναι α
νοιχτές δια πάντας, όσοι επιθυμούν 
να επικοινωνήσουν μετά του πνευμα
τικού των Π ατρός άνευ  μεσο- 
λαβήσεως κανενάς.

... Ουχί άνευ πόνου αποχωρίζομαι 
των ανδρών και γυναικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας, εις την Θρησκευ
τικήν Υπηρεσίαν της οποίας επί 19 ο
λόκληρα χρόνια διηκόνησα. Θα ανα- 
πέμπω δι όλους προσευχάς και θα 

ενθυμούμαι την 
αφοσίωσιν και 
την αγάπην των 
προς την ταπει- 
νότητά μου".

Και κατέληξε: 
"Π ατέρες και 

αδελφ ο ί, "χαί
ρ ε τε , καταρτί- 
ζεσθε, παρακα- 
λείσθε, το αυτό 
φρονείτε, ειρη
ν εύ ε τε , και ο 
Θ εός της αγά
πης και της 
ε ιρ ή νης  έσ τα ι 
μεθ' υμών".

Αξιος και κατα
ξιωμένος, σεβα- 
σμιώτατε.
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Μ ό ν ιμ ες  Στήλε<
Περιβάλλον" και το Δ ιεθνές Διεπιστη
μονικό Συμπάθιο, που ασχολήθηκε με 
την ιστορική, φιλολογική, θεολογική, 
οικολογική και μελλοντολογική θεώ
ρηση της Αποκάλυψης καθώς και την 
προσέγγισή της ως πηγής καλλ ιτε
χνικής δημιουργίας.

Η Σύναξη των Προκαθημένων ολο
κλήρωσε τις εργασίες της με μια έκ
κληση ειρήνης στους ιοχυρούς της 
Γης και στους λαούς που εμπλέκονται 
στα πεδία των μαχών, που απηύθυναν 
σε ένα σημαντικό κείμενο οκτώ σελί
δων οι ηγέτες της Ορθοδοξίας. Αλλά 
και το Συμπόσιο για το Περιβάλλον έ 
κλεισε με τη σημαντική επισήμανση 
για την ανάγκη αποτελεσματικότερης 
και άμεσης δράσης για την αντιμετώ
πιση της καταστρεπτικής αλλοίωσης 
του περιβάλλοντος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρα
βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας κ. Κωστής Σ τεφ ανόπ ουλος, ο 
Π ρ ό εδ ρ ο ς  της Κυβέρνησης κ. Αν- 
δρέας Παπανδρέου, σχεδόν ολόκλη
ρο το Υπουργικό Συμβούλιο, Βουλευ
τές και εκπρόσωποι όλων των κομμά
των, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 
και πλήθος επώνυμων και ανώνυμων 
πιστών.

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων, ειδ ι
κές αστυνομικές δυνάμεις φρόντιζαν 
για τη λήψη αυστηρών μέτρων τάξης 
και ασφάλειας, για την αποτελεσματι- 
κότητα των οποίων, με έγγραφό του, 
εξέφρασε την απόλυτη ευαρέσκειά 
τουοκ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης.□

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας

1900 χρόνια
από τη συγγραφή της Αποκάλυψης
Συμπληρώθηκαν φέτος χίλια εννια

κόσια χρόνια από τη συγγραφή της Α
ποκάλυψης από τον Ε υαγγελισ τή  
Ιωάννη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
ανακήρυξε το 1995"έτος Αποκάλυ
ψης" και κάλεσε το χριστιανικό κόσμο 
σε πανηγυρικό εορτασμό του σημα
ντικού Ιωβηλαίου της Θείας Φανέρω
σης στο ιερό νησί της Πότμου.

Το Αιγαίο υποδέχθηκε με λαμπρότη
τα και εκδηλώσεις αγάπης τον πνευ
ματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας, οικου
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο 
οποίος έγ ιν ε  δεκτός στο λιμάνι της 
Πότμου με τ ιμές αρχηγού κράτους. 
Τρεις χ ιλ ιάδες τουλάχιστον πιστοί, 
συγκεντρω μένοι στη Σκάλα τον κα
λωσόρισαν και δέχθηκαν συγκινημέ

νοι την ευλογία του, ενώ παρατεταγ- 
μένα τμήματα των τριών Οπλων των 
Ενόπλων Δυνάμεων απέδιδαν τιμές.

Δύο ήταν οι κύριοι άξονες των εκδη
λώσεων:

α. ο εκκλησιαστικός, ο οποίος περιέ
λαβε ιερές τελετές , θρησκευτικές ο- 
μιλίεςκαι κυρίως την πραγματοποίηση 
της Β' Συνάξεως των Προκαθημένων 
όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών υπό 
την προεδρία του Πατριάρχου Κων
σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ εω ς , μ ε σκοπό την 
κοινή αντιμετώπιση θεμάτων που α
πασχολούν την ορθόδοξη Εκκλησία 
και

β. ο επιστημονικός, ο οποίος περιέ
λαβε δύο διεθνή συνέδρια, διαλέξεις 
και εκδόσεις: το Παγκόσμιο Οικολογι
κό Συμπόσιο με θέμα "Αποκάλυψη και
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Η τεχνολογία  στην υπηρεσία τη ς  Α σ τυνομ ίας

ΤΗ Λ Ε ΤΥΠ ΙΚ Ο  Δ ΙΚ ΤΥ Ο  
Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ 

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στη διάθεσή της ένα καινούργιο τηλετυ- 
πικό κέντρο, το οποίο συνδέεται με τα αντίστοιχα κέντρα της Θεσσα
λονίκης των Πατρών και της Κέρκυρας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες 
της υπηρεσίας σε πανελλήνια κλίμακα, όπως φαίνεται και στο σχεδιά
γραμμα. Τό κέντρο αυτό έχει την ικανότητα να εξυπηρετεί 500 συν
δρομητές με μία από τις παρακάτω μορφές επικοινωνίας:

- Ταυτόχρονη αποστολή τηλετυπικού σήματος από το χειριστή του 
κέντρου προς όλες τις υπηρεσίες (γενική κλήση).

- Αποστολή τηλετυπικού σήματος από τον χειριστή του κέντρου ή 
από οποιαδήποτε υπηρεσία, προς ομάδα συνδρομητών (ομαδική κλήση).

- Αποστολή τηλετυπικού σήματος από το κέντρο ή οποιαδήποτε υ
πηρεσία προς έναν συνδρομητή (ατομική κλήση).

Η ταχύτητα μεταφοράς κειμένων του κέντρου είναι 50 BOUDS και 
σύντομα πρόκειται να αυξηθεί στα 100 BOUDS (τουλάχιστον για την 
Αθήνα). Με την αλλαγή ταχύτητας, το τηλέτυπο θα κάνει καταταγραφή 
μιας σελίδας Α4 σε 240 δευτερόλεπτα από 480, που χρειάζεται με την 
ταχύτητα των 50 BOUDS.

Τον έλεγχο λειτουργίας, τροφοδοσίας και τη συντήρηση και επι
σκευή του κέντρου αυτού, όπως και των άλλων κέντρων και των τηλε- 
τυπικών συσκευών, τον έχει η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνιικής Αστυ
νομίας.

Οι διασυνδέσεις μεταξύ των τηλετυηικών κέντρων και των τηλετυ- 
πικών συσκευών πραγματοποιούνται με μισθωμένες γραμμές του ΟΤΕ 
έναντι πάγιου τέλους, ως τα παρακάτω παραδείγματα:

- Μηνιαίο μίσθωμα τηλετ. ευθείας Αθήνας - Θεσσαλονίκης: 50.600
- Μηνιαίο μίσθωμα τηλετ. ευθείας Αθήνας - Μήλου: 40.700
- Μηνιαίο μίσθωμα τηλετ. ευθείας Αθήνας - Ν. Μάκρης: 30.800
- Μηνιαίο μίσθωμα τηλετ. ευθείας Πειραιώς - Καλλιθέας: 14.759
Για 117 υπεραστικό τηλετυπικό κυκλώματα,η υπηρεσία καταβάλει ε-

τησίως στον ΟΤΕ το ποσό των 101.460.000 δραχμών, για δε τα 232 
αστικό κυκλώματα, το ποσό των 41.089.056 δραχμών, δηλαδή συνολικό 
το ποσό των 142.549.056 δραχμών ετησίως για μόνιμη και διαρκή χρήση 
349 τηλεγραφικών κυκλωμάτων του ΟΤΕ από ισάριθμους συνδρομητές 
(αστυνομικές υπηρεσίες).

Μπορούμε λοιπόν να πούμε εδώ ότι κατά μέσο όρο, μια τηλετυπική 
σύνδεση υπηρεσίας κοστίζει στην Αστυνομία 408.450 δραχμές ετη
σίως, ανεξαρτήτως όγκου διεκπεραιούμενης αλληλογραφίας.

Οι παλαιότεροι συνάδελφοι θα έχουν, ακόμη, 
έντονη την εικόνα της διεκπεραίωσης 

της Γραμματείας Αστυνομικού Τμήματος, 
τον "ισπανικό κηρό", τον σπόγγο, την χαρτόκολλα 

και διάφορα άλλα σύνεργα προετοιμασίας 
και διεξαγωγής της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. 

Σήμερα, το μεγαλύτερο τμήμα της αλληλογραφίας 
εκτελείτα ι μέσω του τηλετυπικού δικτύου 

και μικρό μόνο μέρος της δ ιεξάγετα ι με το ταχυδρομείο  
ή με αγγελλιοφόρους.

Από την άλλη πλευρό, προκειμένου για γραμμές DATA έχουμε τις 
παρακάτω ενδείξεις:

- Γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης: 212.000 δραχμές μηνιαίως.
- Γραμμή Αθήνας - Αίγινας: 87.500 δραχμές μηνιαίως.
- Γραμμή Αθήνας - Αθήνας: 21.000 δραχμές μηνιαίως.
Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι το ενσύρματο τηλετυπικό δί

κτυο,σε συνδυασμό με το ραδιοτηλετυπικό δίκτυο HFVSSB, που έχει στη 
διάθεσή της η Ελλην. Αστυνομία, αποτελούν και θα συνεχίσουν να απο
τελούν τον κύριο τηλεπικοινωνιακό κορμό του Υπουργείου, ανεξάρτητα 
από την παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου πληροφορικής.

Σχεδιάγραμμα τηλετυηικών συ
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Η τεχνολογία  στην υπηρεσία της Α σ τυνομίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕ ΙΡ ΙΣΜ Ο Σ ΤΩ Ν ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ

Η ηλεκτρονική συσκευή,ηου εμείς ονομάζουμε στην εσωτερική α
στυνομική γλώσσα "τηλέτυπο", διεθνώς αποκαλείται "ΤΕΛΕΞ" και βεβαίως 
δεν υπάρχει καμμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών. Για 
την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών διαχωρισμού μεταξύ δύο τη
λετύπων, εκ των οποίων το ένα είναι συνδεδεμένο στο τηλετυπικό δί
κτυο της Αστυνομίας και το άλλο στο τηλετυπικό δίκτυο του ΟΤΕ, απο- 
καλούμε το μέν πρώτο ΤΗΛΕΤΥΠΟ, το δε δεύτερο ΤΕΛΕΞ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει σε χρήση της, δύο νέους τύπους τη
λετύπων και συγκεκριμένα το Τ\Π SAGEM ΤΧ 35 και το Τ\Π SIEMENS 
1200 SD (δίπλα επάνω - κάτω αντίστοιχα). Κατωτέρω περιγράφουμε το 
χειρισμό και τη λειτουργία των τηλετύπων αυτών, έτσι ώστε οποιοσ
δήποτε συνάδελφος επιθυμεί ή βρεθεί στην ανάγκη να στείλει ένα τη
λετυπικό σήμα, να είναι σε θέση να το κάνει με άνεση και σιγουριά.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΥ SAGEM ΤΧ 35 
Ποοετοιυοσία και εκπομπήλαποστολή τηλετυπικού σήματος: 
α) Ανοίγουμε τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας του τηλετύπου, ή 

ελέγχουμε αν αυτό είναι συνδεδεμένο με την τάση δικτύου πόλεως 
της Δ.Ε.Η., ακολούθως πιέζουμε το πλήκτρο με την ένδειξη "ΠΡΟΕΤΟΙ
ΜΑΣΙΑ" και αμέσως μετά το πλήκτρο με την ένδειξη "ENTER". Με τις 
δύο αυτές κινήσεις, το τηλέτυπο έρχεται σε κατάσταση τοπικής κατα
γραφής, ενώ το κείμενο που πρόκειται να γράψουμε στη συνέχεια, 
παίρνει αυτόματα έναν αριθμό, με τον οποίο μπορούμε αργότερα να 
το αναζητήσουμε στη μνήμη του τηλετύπου. Σημειώνουμε εδώ ότι για 
να γράψουμε ένα κείμενο με Ελληνικούς χαρακτήρες, πιέζουμε πρώτα 
το πλήκτρο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ".

β) Οταν τελειώσουμε το κείμενό μας, πιέζουμε το πλήκτρο"ΚΛΗΣΗ" 
και κατόπιν το πλήκτρο ENTER. Η ένδειξη του πλήκτρου "ΚΛΗΣΗ" ανάβει.

γ) Επιλέγουμε τον αριθμό κλήσεως του συνδρομητή (της υπηρεσίας) 
που επιθυμούμε να καλέσουμε και παρατηρούμε ότι το τηλέτυπό μας 
ανταλλάσσει ταυτότητα με τον συνδρομητή.

61 Αφού γίνει η ανταλλαγή ταυτοτήτων, πιέζουμε το πλήκτρο με την 
ένδειξη "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".

εΙ Σχηματίζουμε μέσω του πληκτρολογίου τον αριθμό σήματος που 
επιθυμούμε να στείλλουμε και πιέζουμε το πλήκτρο ENTER. Ηδη, η δια
δικασία εκπομπής - αποστολής του σήματος έχει αρχίσει.

στ) Μόλις τελειώσει η εκπομπή του σήματος, πιέζουμε 8 φορές το 
γράμμα Υ ώστε να γίνει η ανταλλαγή ταυτοτήτων και η μέσω αυτής της 
διαδικασίας, επιβεβαίωση λήψης του σήματος από το τηλέτυπο του α
νταποκριτή μας.

Διαγραφή ενός ή περισσοτέρων οπυάτων από τη υνήυη του Τ\π
α) Για τη διαγραφή ενός σήματος από τη μνήμη του τηλετύπου, πιέ

ζουμε το πλήκτρο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ", στη συνέχεια σχηματίζουμε τον αριθμό 
του υπό διαγραφή μηνύματος ή κειμένου και ακολούθως πιέζουμε το 
πλήκτρο ENTER.

β) Για να διαγράψουμε όλα τα κείμενα που είναι αποθηκευμένα στη 
μνήμη του τηλετύπου, πιέζουμε το πλήκτρο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ”, πιέζουμε το 
ηλήκρο "ΛΑΤΙΝΙΚΑ", ακολούθως γράφουμε τη λέξη "DIR" ή "LOG” και στη 
συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο ENTER.

Ελεγχος του ηεοιεχοσένου της uvriunc του τηλετύποιι
Για να ελέγξουμε πόσα και ποιά κείμενα περιέχονται στη μνήμη του 

τηλετύπου,πιέζουμε το πλήκτρο "ΕΚΤΥΠΩΣΗ", γράφουμε με λατινικούς 
χαρακτήρες τη λέξη dir ή log και ακολούθως πιέζουμε το πλήκτρο 
ENTER.

Χρησιμοποιώντας την εντολή dir, το τηλέτυπο εκτυπώνει τον συνο
λικό αριθμό των αποθηκευμένων κειμένων, τον αριθμό στίχων του κα- 
θενός, καθώς και στοιχεία διαβίβασης Ιχρόνο, διάρκεια και είδος κει
μένου) Χρησιμοποιώντας την εντολή log, το τηλέτυπο εκτυπώνει το συ
νολικό αριθμό των αποθηκευμένων κειμένων και την πρώτη σειρά του 
κάθε κειμένου, ή στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, ανάλογα με το 
εάν έχουμε προετοιμάσει κείμενο για αποστολή, ή εάν πρόκειται για 
εισερχόμενο κείμενο (λήψη), αντίστοιχα.
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Η τεχνολογία  στην υπηρεσία τη ς  Α σ τυνομ ίας

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ SIEMENS ΤΙ 2 00  SD
Προετοιμασία και απορτολή\εκπομπή ενός τηλετυπικού σήματος 
αΙ Αφού ελέγξουμε την τροφοδοσία του τηλετύπου, πιέζουμε το 

πλήκτρο "ΤΟΠΙΚΑ ONNOFF" και επιλέγουμε την εργασία "ΝΕΟ ΣΗΜΑ" πιέ
ζοντας το πλήκτρο του αριθμού 1. Ακολούθως δίνουμε ένα όνομα στο 
κείμενο που πρόκειται να γράφουμε (τίτλος κειμένουΙ και πιέζουμε το 
πλήκτρο "ΟΚ ΣΥΝΕΧΕΙΑ". Αφού γράψουμε το κείμενο που επιθυμούμε, 
το σώζουμε στη μνήμη του τηλετύπου μας, πιέζοντας το πλήκτρο ΌΚ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ".

βΙ Πιέζουμε το πλήκτρο "ΚΛΗΣΗ" και σχηματίζουμε τον αριθμό της 
καλούμενης υπηρεσίας. Παρατηρούμε ότι το τηλέτυπό μας ανταλλάσσει 
ταυτότητα με το τηλέτυπο της καλούμενης υπηρεσίας.

γ) Οταν το τηλέτυπό μας γράψει την ένδειξη "ZCZC", πιέζουμε δύο- 
τρεις φορές το  πλήκτρο ENTER και ακολούθως το πλήκτρο "ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
- ΑΡΧΗΝΤΕΛΟΣ".

61 Μόλις τελειώσει η εκπομπή του σήματος,πιέζουμε 8 φορές το 
γράμμα Υ ώστε να γίνει η ανταλλαγή ταυτοτήτων και η μέσω αυτής της 
διαδικασίας, επιβεβαίωση λήψης του σήματος από τον ανταποκριτή μας. 

Διανοαωή ενός ή περισσοτέρων υπνυμότων από τη μνήμη του Τ\Π. 
αΙ Πιέζουμε το πλήκτρο "ΤΟΠΙΚΑ ON\OFF" και επιλέγουμε την εργασία 

διαγραφής πιέζοντας το πλήκτρο 4. Στην οθόνη του τηλετύπου εμφα
νίζεται ένα μενού, από το οποίο επιλέγουμε τον αριθμό ή το όνομα 
(τίτλο! του μηνύματος\κειμένου που επιθυμούμε να διαγράψουμε και 
στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο "ΟΚ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ".

βΙ Στην οθόνη εμφανίζεται ερώτηση διαγραφής ή όχι και άλλων μη
νυμάτων με την ένδειξη Ν\0. Εάν επιθυμούμε διαγραφή και άλλων μη
νυμάτων επιλέγουμε τον χαρακτήρα Ν και συνεχίζουμε την διαδικασία 
της περίπτωσης α. Εάν δεν επιθυμούμε διαγραφή άλλων μηνυμάτων, 
επιλέγουμε τον χαρακτήρα Ο και το τηλέτυπο επανέρχεται στο βασικό 
πρόγραμμα.

Ελενγοε του πεοιενομένου της μνήμης του τηλετύπου 
Πιέζουμε το πλήκτρο "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" και ακολούθως το πλήκτρο "Ε

ΚΤΥΠΩΣΗ - ΑΡΧΗΥΓΕΛΟΣ".
Το τηλέτυπο εκτυπώνει τον κατάλογο όλων των μηνυμάτων που πε- 

ριέχονται στη μνήμη του, τυπώνοντας τους δύο πρώτους στίχους κάθε 
μηνύματος.

Για να αναζητήσουμε ένα μήνυμα στη μνήμη του τηλετύπου,επιλέ
γουμε την αντίστοιχη εργασία από το μενού του προγράμματος και στη 
συνέχεια αναζητούμε το μήνυμα με χρήση των πλήκτρων up και down 
(πλήκτρα με τα βέλη).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σήμερα, το τηλέτυπο σαν συσκευή με πλήρη παρελκόμενα, κοστίζει 

περισσότερο από 600.000 δραχμές και διατίθεται στην αγορά μόνον 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας (special order). Προ αυτής της οικονομικής 
πραγματικότητας, σ τα  ερ γ α σ τή ρ ια  τη ς  υπ ηρεσ ίας μας κ α τα 
σ κευάσθηκε και βρ ίσ κετα ι πλέον στο τελ ικό  στάδιο τω ν δο
κιμών μία πλακέττα διαμόρ<ρωσης\αποδιαμόρφωσης τη λ ετυ - 
πικών παλμών, έ τ σ ι ώ σ τε  το  τη λέτυπ ο  να α ν τικ α θ ίσ τα τα ι 
πλήρως από μ ία  οπ οιαδήπ οτε υ π ο λ ο γισ τική  μηχανή (κο - 
μπιούτερ), που σ το ιχ ίζε ι το ένα τρ ίτο  του κόστους αγοράς ε 
νός τηλετύπου.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε υπηρεσία μπορεί να έχει στη διάθεσή της 
τις υπηρεσίες που προσφέρει μια υπολογιστική μηχανή, χωρίς να στε
ρείται της ταυτόχρονης σίγουρης μορφής τηλετυπικής επικοινωνίας μέ
σω της ίδιας συσκευής.

Επιμέλεια: Α νθ/μος Α ριστογείτω ν Αλεζανδρόπουλος,
Τεχνικός ενσυρμάτω ν μέσων τηλεπικοινω νίας.
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Π νευμ α τικο ί Ο ρ ίζο ν τες

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Α Π Ο Χ Ρ Ω Μ Α ΤΙΣ Μ Ο Σ
του Αργύρη Συμεωνίδη *

Ο όρος "μαϊμού" έχει οκοπό να υποδηλώσει ε ις  απομιμήσεις και μάλιστα τ ις  φ θηνές, 
και αυτό διότι τα  συμπαθέστατα αυτά ζώα έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους  

να μιμούνται κάθε ενέργεια του ανθρώπου.
Ο νέος αυτός "όρος" έχει κατακλύσει τη ζωή μας:

μαϊμούδες ρολόγια, μαϊμούδες ρούχα, μαϊμούδες αυτοκίνητα ακόμη και μαϊμούδες εφοριακοί, περιπολικά κ.λπ., κ.λπ. 
Τελευταία , μάλιστα, μας ήλθαν και μαϊμούδες θρησκείες, μαϊμούδες δόγματα και μαϊμούδες μεσαίες, 

που προσπαθούν νο επιζήσουν, να επικρατήσουν και ν' αυγατήσουν, 
επιδεικνύοντας το  ψ εύτικο προσωπείο τους με "αναίδεια χιλίων πιθήκων”.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα με μια τεχνολογία που καλπάζει διε
θνώς που οι υπολογιστές γίνανε μέρος της ζωής μας, που κάθε μέρα 
"χάνουμε το τραίνο" της προόδου, όπως μας δηλώνουν βαρύγδουπα οι 
σύγχρονες Κασσάνδρες έφθασαν και οι "μεσαίες" να μας σώσουν. Ο
που σταθείς και όπου βρεθείς μπορείς άνετα να συναντήσεις "υπηρέ
τες" κάποιου νέου μεσαία κάποιου δόγματος κάποιας νέας δοξασίας 
και όλοι υπόσχονται τη ...σωτηρία της ψυχής και του σώματος!

Καλά διαβασμένοι, έχουν απάντηση για όλα τα ερωτήματα, εκμεταλ
λεύονται την άγνοια αλλά και τη γνώση, την επιστήμη αλλά και τις δο
ξασίες έχουν για όλα τα προβλήματα τη μαγική συνταγή. Εκμεταλλεύο
νται την ανθρώπινη φιλοδοξία και ματαιοδοξία, το μιμητισμό μας, την 
δίψα για επιτυχία ή την προσπάθεια απαλλαγής απ'το άγχος που επι
βάλλουν οι σύγχρονες κοινωνίες.

Βρήκαν λοιπόν την Ελλάδα "ανοικτή" και ευάλωτη σε τέτο ιες κατα
στάσεις και άνοιξαν εδώ "υποκαταστήματα" και άντε να τολμήσεις να 
διαμαρτυρηθείς. Σου κολλάνε αμέσως την ετικέτα "οπισθοδρομικός, συ
ντηρητικός, αδιάβαστος, καθυστερημένος" και δεν συμμαζευόμαστε.

Τώρα μάλιστα τελευταία άκουσα και κάτι άλλο "είμαστε -λέει- προ- 
σκολλημένοι στις παραδοσιακές αξίες". Ακουσον, άκουσον οι "προοδευ
τικοί" μας κατηγορούν για προσκόληση στις παραδοσιακές αξίες. Δη
λαδή τόσο αίμα, τόσοι νεκροί, τόσες μάχες και πόλεμοι για τη διάσωση 
διατήρηση και προώθηση των παραδοσιακών αξιών μας, κατά τους 
"προοδευτικούς” ήταν ένα σφάλμα, ένα παραμύθι.

Μάλιστα κύριοι και κυρίες, μη σας κάνει καμμία εντύπωση. Μας το 
ξεκαθαρίζουν οι οπαδοί του Σουν Μιούνγκ Μουν στο ενημερωτικό πε
ριεκτικότατο φυλλάδιο που μοιράζουν πόρτα-πόρτα. Αξίζει όμως να 
προσπαθήσει κάποιος ν'αναλύσει τουλάχιστον μόνον τον πρόλογο αυ
τού του φυλλαδίου, όπου πληροφορούμαστε ότι: "Η Κυρία Χακ Τζα Χαν 
Μουν έκανε μία σειρά από ομιλίες με θέμα Όι Αληθινοί Γονείς και η 
Εποχή της Ολοκληρωμένης Διαθήκης" σε περισσότερες από 40 Χώρες".

Και εγώ με την σειρά μου έχω να λύσω τις πρώτες απορίες μου: 
Γιατί η κυρία Μουν αναφέρεται με Κ κεφαλαίο; Ποιοι' είναι οι Αληθινοί 
Γονείς κ,λπ. με τα κεφαλαία; Πώς μία "ιεραπόστολος", σύζυγος ενός 
"μεσαία", γυρίζει 40 Χώρες σ' ολόκληρο τον πλανήτη και μάλιστα Η.ΠΑ., 
Καναδά, Ρωσσία, Ιαπωνία, Κορέα, Βραζιλία, Ταϊβάν; Μήπως αυτό είναι 
λίγο ακριβούτσικο; Πώς μπόρεσε η κυρία Μουν και μίλησε ενώπιον των 
εκπροσώπων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη;

Το φυλλάδιο μας πληροφορεί ακόμα ότι στη χώρα μας, η κυρία Μουν 
μίλησε σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο των Αθηνών και με την ευκαιρία 
εκφράζει την εξής απορία και πικρίαϋΙ: "Το μήνυμά της προκάλεσε ιδιαί
τερη αίσθηση σε εκείνους οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στις παρα
δοσιακές αξίες, και μολονότι έτυχε ευρείας αποδοχής από μεγάλη με
ρίδα του ακροατηρίου, μερικοί θρησκευτικοί ηγέτες και τα ΜΜΕ της 
επιτέθηκαν ακόμη και για την επίσκεψή της στην Ελλάδα!"

Δεν είναι λίγες οι φορές που συνταράχθηκε το Πανελλήνιο από τ έ 
τοιες περίεργες ιστορίες και δυστυχώς πολλές φορές με θύματα, με 
ανθρωποθυσίες με εξαφανίσεις κ.λπ., κ.λπ. Τι να πρωτοθυμηθούμε και 
τι να πρωτοξεχάσουμε; Τους Κρίσνα, τα Παιδιά του Μο, τους διαφόρους 
Γκουρού και τώρα τους οπαδούς της Μουν.

Το γεγονός είναι ότι καμιά απ'αυτές τις θρησκευτικές ή παραθρη- 
σκευτικές οργανώσεις δεν έχουν ξεκαθαρισμένους στόχους ή σκο
πούς. Τα πάντα είναι νεφελώδη. Κοινωνικοί - πολιτικοί - θρησκευτικοί 
και άλλοι στόχοι αναμεμιγμένοι με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν μπορεί 
να βγάλει άκρη. Νομική κατοχύρωση, πλήρης έλεγχος και "ο νόμος του 
ανόμου" κλειδί. Εχει αποδειχθεί ότι όλοι αυτοί οι ψευτομεσσίες προ
σπαθούν να έχουν σχεδόν απόλυτο έλεγχο πάνω στα μέλη τους: έλεγχο 
ψυχικό, πνευματικό, σωματικό και σεξουαλικό.

Μήπως είναι συμπτωματικό ότι όλοι οι μεσαίες διαθέτουν τρομα
κτική οικονομική επιφάνεια με μετρητά ακίνητα και επιχειρήσεις ενώ 
επιστρατεύουν τις τελευταίες μεθόδους του επιστημονικού μάρκετινγκ 
για να ελέγχουν τους οπαδούς τους. Δυστυχώς μετά τους ξενόφερ
τους μεσαίες και αφού "μεταλαμπάδευσαν το πνεύμα" και στη χώρα 
μας αποκτήσαμε και εμείς με την σειρά μας ντόπιες οργανώσεις και 
μάλιστα σατανιστικές, το επίπεδο των οποίων είναι αρκετά "προχωρη
μένο", αφού φτάσαμε να έχουμε και ανθρωποθυσίες!..

Στην Ελλάδα η ανεξιθρησκεία είναι ένα δικαίωμα συνταγματικά κα- 
ταχωρημένο και όχι μόνο. Με άλλα λόγια, η ανεξιθρησκεία δεν μένει 
στο γράμμα του Νόμου. Οι συμπατριώτες μας την εννούν και την πι
στεύουν και γι' αυτό ουδέποτε ένοιωσε καταπίεση θρησκευτική ομάδα 
ή μειονότητα στη Χώρα μας. Το ίδιο ισχύει και με όλες τις φυλές που 
κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια τη χώρα: μαύροι, άσπροι, κίτρινοι και 
μελαψοί στην Ελλάδα αισθάνονται σαν το σπίτι τους.

Ας μην ματαιοπονούν, λοιπόν, οι επίδοξοι μεσαίες και οι άνθρωποί 
τους, που χρησιμοποιώντας επιχειρήματα αληθοφανή και επιστημονικο- 
φανή εκμεταλλεύονται την απελπισία των νέων ανθρώπων, που δικαιο
λογημένα αισθάνονται άσχημα για την αδικία που βασιλεύει στην κοι
νωνία μας, και επιχειρούν και επιθυμούν κάθε είδους θρησκευτικό α
ποχρωματισμό ώστε να ανοιζει ο δρόμος για την επίτευξη των σκοπών 
τους. Αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στην Ελλάδα.

Κι ας μην αγανακτούν, οι φίλοι της κυρίας Μουν κι ας μην μας κα
τηγορούν ότι είμαστε προσκολλημένοι στις παραδοσιακές αξίες γιατί 
αυτό θεωρούμε ότι είναι τίτλος τιμής. Δεν μπορεί, άλλωστε, κανείς να 
αμφισβητήσει ότι αυτός ο τόπος, που έδωσε το πνευματικό φως και 
την δημοκρατία σ'ολόκληρο τον πλανήτη, το έκανε γιατί επί αιώνες ήταν 
προσκολλημένος στις παραδοσιακές αξίες. □

* Ο κ. Αργυρής Συμεω νίδης είνα ι Πρόεδρος του Διαβαλκα- 
νικού Αντιναρκωτικού Συνδέσμου.

Οκτώ βριος 1 9 9 5 - 6 6 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότητα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από libMO 13.770

■  ΚΩΔ.: S5C 016. Φωτεινότητα: 16.800 κεριά.
Μήκος: 37.5 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 14.600 13.140

■  ΚΩΔ.: S3C 016. Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 13^01Γ 11.970

■  ΚΩΔ.: S2C 016. Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από l_L86tT 10.620

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινότητα 2.200 κεριά αποτελεί 
τον ισχυρότερο φακό στον κόσμο για 
το με'γεθός του (14.5 εκ). Με 
ρυθμιζόμενη δε'σμη, ανοξείδωτος, 
αδιάβροχος μετατρέπεται και σε 
κηροπήγιο σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Προοφε'ρεται σε 
συσκευασία blister, που περιέχει δύο 
αλκαλικές μπαταρίες, ένα εφεδρικό 
λαμπάκι και μία ειδική θήκη για τη 
ζώνη σας. Made in USA.
Εγγύηση 30 χρόνια.

s λ ι;IKK
Η ! Μ  /  ■ - '··

ΚΩΔ.: Μ 2Α 01Η. 
Τιμή: από 9Jj00^8.190

HOLSTER COMBO PACK'
A A  F L A S H L IG H T

Οι Κώνοι
Οι κώνοι της MAGLITE προσαρμοζιίμενοι 
σε όλα τα μοντέλα C-D είναι ιδανικοί για 
την παράκαμψη της κυκλοφορίας το 
βράδυ, σαν σήματα κινδύνου, για 
αεροδρόμια, ναυτικές πλατφόρμες και για 
κάθε άλλη χρήση σηματοδότησης, της 
Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ό πως και οι φανοί έτσι και οι κώνοι 
MAGLITE είναι επίσημα εγκεκριμένοι 
από τις αστυνομικές και ειδικές 
υπηρεσίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

I ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από Ε-79<Γ 1.611

ΚΩΔ.:
Τιμή:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/Mi-Thita
ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β- ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 185 47 - ΤΗΛ.: (01) 48.10.710 - 48.18.798 (24 γραμμές) FAX: (01)

ASXX 08Β. 
από U79tf 1.611
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ΛΙΙΝΙ-ΑWS

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

τ η ς  .
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Ν 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΟΝΟ Μ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο : 

Ο Δ Ο Σ :______________ ΑΡΙΘΜ: ΠΟΛΗ:

TAX. ΚΩΔ: ΤΗΛ: ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ:

ΗΛΙΚΙΑ: D 1 8  - 25, D 2 5  - 35, D 3 5  - 45, D 4 5  - 55, D 5 5  και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινόχητα 2.200 κεριά 
αποτελεί τον ισχυρότερο φακά 
στον κόσμο για το μέγεθος του 
(14.5 εκ.). Με ρυθμιζόμενη 
δε'σμη, ανοξείδωτος, αδιάβροχος 
μετατρέπεται και σε κηροπήγιο 
σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Προσφε'ρεται σε 
συσκευασία blister, μαζί με δύο 
αλκαλικές μπαταρίες, εφεδρικό 
λαμπάκι, κλίπ στυλογράφου, 
κορδόνι, 3 έγχρωμους φακούς και 
μία ειδική βάση φακών.
Made in USA. Εγγύηση 30 χρόνια.

■ ΚΩΔ.:Μ 2A01C.
Τιμή: από 8.190

Αυτό είναι το πιο γνωστό θαυματουργό μικρό πολυεργαλείο στον 
κόσμο. Προσφέρει 13 εργαλεία σε ένα. Από το καλύτερο 
ανοξείδωτο ατσάλι made in USA είναι ο αχώριστος σύντροφος 
κάθε πολυμήχανου. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο σκάφος ή 
στην ζώνη σας, δίνει λύσεις στις πιο ασυνήθιστες περιπτώσεις. 
Εγγύηση 25 χρόνια.

Bushnell Κυάλια 8x40
Αν είστε λάτρεις της φύσης, των σπόρ, του κυνηγιού και 
ψαρέματος, ή απλά ...περίεργοι, τα εργονομικά κυάλια 
Αμερικάνικης τεχνολογίας Bushnell με δύναμη 8x40, 
σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν. Με μοναδικό 
πλεονέκτημα της ταχύτατης εστίασης (InstaFocus), 
τα κυάλια Bushnell κατασκευάζονται από τη No 1 εταιρία 
παραγωγής οπτικών συστημάτων στον κόσμο, 
την BAUSCH & LOMB. Συνοδεύονται από μια όμορφη θήκη 
απο ειδικό leatheret που τα προστατεύει και που σας επιτρέπει 
να τα παίρνετε μαζί σας με απίθανη ευκολία. Εγγύηση 5 χρόνια.

■  ΚΩΔ.: 13-0841 
Τιμή: από 2.2ΛΗΠΓ 20.610

Leatherman Tool: 
Το πολυεργαλείο

■  ΚΩΔ.: GTSS 
Τιμή: από 3^9flt) 29.610

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Παρακαλούμε αποστείλατε χο κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων, 
Ειρήνης 31β, Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321 

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά, με αντικαταβολή, τα παρακάτω μοντέλα, με έκπτωση 10%:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Εγγύηση Επ ιστροφής Χ ρημάτω ν. Έ χετε το  δ ικ α ίω μ α  να  επ ισ τρ έφ ετε τ ο /τ ο  π ρ ο ϊό ν /·τ α  που α γ ο ρ ά σ α τε  σ ε 15 η μ έρ ες  από την η μ ερ ο μ η ν ία  π αραλαβής, στην περίπτωση ηου 
α λ λ ά ζετε  γνώ μ η  γ ια  οηοιονδήπ οτε λ ό γ ο , κα ι ε μ ε ίς  θ α  σ ο ς  επ ισ τρ έφ ο υ μ ε τα χρ ή μ ατά  σ ας. Επ ιβαρύνεστε μ ε  τα έ ξ ο δ α  επ ισ τρ οφ ής, ενώ  τα έ ξ ο δ α  απ οστολής δ εν  επ ισ τρέφονται.

ΣΕ Ο Λ Ε Σ  Τ ΙΣ  Τ ΙΜ Ε Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΛ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Ε  Φ Π Α  18%
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ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΝΙΚΗ  
ΒΡΕΦΟΥΣ

ΣΤΗ Μ ΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΤΖ
Χωρίς καμμία απολύτως θερα

πεία, βρέφος που ενώ είχε βρεθεί 
θετικό ως προς τον ιό του έιτζ, σε 
ηλικία ενός έτους το αποτέλεσμα 
των εξετάσεων ήταν αρνητικό. Ε- 
κ το τε  το  παιδί (ηλικίας 5 ετώ ν  
σήμεραΙ είναι απολύτως υγιές. Οι 
ερευνητές  πιστεύουν ότι ε ξ ε τά 
ζοντας το πρώτο αυτό περιστατι
κό θα βρουν χρήσιμα στοιχεία που 
θα οδηγήσουν σε καλύτερες θε
ραπείες και στη παρασκευή εμβο
λίων κατά του ιού.

Εκπληξη αποτελεί επίσης και η 
περίπτωση που μια γυναίκα με θε
τική αντίδραση για ιό έ ιτζ  έφ ερε 
στον κόσμο βρέφος που στις 19 
και 51 ημέρες μετά τη γέννησή του 
εμφάνιζε την ίδια θετική αντίδρα
ση. Το περίεργο ήταν ότι μετά από 
ένα χρόνο το παιδί είχε αποβόλει 
κατά κάποιο τρόπο τον ιό από το 
σύστημά του. Παρόμοιες περιπτώ
σεις έχουν ξανασυμβείαλλά χαρα
κτη ρ ίζο ντα ι ως εργαστηριακά  
λάθη. Η καταπολέμηση του ιού ί
σως να οφείλεται στην αντίσταση 
του βρέφους όπως γίνεται και σε 
άλλες ιογενείς λοιμώξεις (ιλαρά, 
παρωτίτιδα) που εμφανίζονται και 
απομακρύνονται από το  σώμα. Κα

νείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι 
μπορεί να γίνει το  ίδιο και με τον 
ιό του έιτζ. Οι επιστήμονες προ
σπαθούν να καθορίσουν αν είναι υ
πεύθυνο το ανοσοποιητικό σύστη
μα της μητέρας, του βρέφους, ή 
και των δύο. Οποιο και να είναι το 
αποτέλεσμα οι ειδικοί συμφωνούν 
ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι έ 
να σημαντικό βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Αυξάνοντας έτσι, τις 
ελπίδες για την καταπολέμηση του 
ιού στην αρχή της μόλυνσης.

Ο ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟΣ  
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩ Η Σ

Ποτέ μέχρι σήμερα ο χορτοφα- 
γικός τρόπος ζωής δεν είχε τόσο 
πολλούς οπαδούς σε όλες τις χώ
ρες όσους σήμερα. Μια τάση που 
συνεχώς αυξάνει. Οι χορτοφάγοι 
σε όλες τις χώρες ανάλογα με τον 
πληθυσμό τους απαριθμούνται α
πό χιλιάδες μέχρι εκατομμύρια. 
Στη χώρα μας ο αριθμός των κα
ταστημάτων υγιεινών τροφών με
γαλώνει σταθερά. Τα αποκλειστικά 
χορτοφαγικά εστιατόρια ανέρχο
νται παγκοσμίους σε χιλιάδες. Μαζί 
με τους οπαδούς της χορτοφα
γίας δίνεται και η ευκαιρία να γεν
νηθούν επιχειρήσεις οι λεγάμενες 
"πράσινες”, που παράγουν και τρο
φοδοτούν την αγορά με τρόφιμα

υποκατάστατα του κρέατος και 
των γαλακτερών όπως είναι τα δη
μητριακά, ξηροί καρποί, σόγια. Ειδι
κότερα στην Ελλάδα το συγκεκρι
μένο τρόπο διατροφής υιοθετούν 
ιδιαίτερα οι νέοι. Υπάρχει όμως και 
η μερίδα των ανθρώπων, που ανα
γκάστηκαν να αλλάξουν τη δια
τροφή τους μετά από προβλήματα 
υγείας που είχαν ή για να καλυτε- 
ρεύσουν γενικά την αντοχή και την 
αντίσταση τους στις ασθένειες.

Η Βρετανική Ιατρική Ενωση έχει 
δηλώσει ότι: "Οι χορτοφάγοι έχουν 
μικρότερους βαθμούς παχυσαρ
κίας, Θρόμβωσης της στεφανιαίας 
της καρδιάς, υψηλής πίεσης, δια
ταραχών του παχέως εντέρου, 
καρκίνων και πέτρες χολής"

Το αντίστοιχο συμβούλιο εκπαί
δευσης υγείας εξέδω σε σε φυλ
λάδιο τα εξής στοιχεία: 

αΙ Οι καρ διακές παθήσεις έ 
χουν σχέση με το πολύ λίπος.

β) Η υψηλή πίεση και τα  ε γ κ ε 
φαλικά επεισόδια έχουν σχέση 
με το πολύ αλάτι.

γ) Η παχυσαρκία συνδέεται με 
το πολύ λίπος και τις πολύ λίγες ί- 
νες στη διατροφή.

610  καρκίνος του εντέρ ο υ  και 
η δυσκοιλιότητα συνδέεται με μια 
διατροφή φτωχή σε ίνες.

ε) Ο δ ια β ή τη ς, η υπ έρτασ η , 
τα  ε γ κ ε φ α λ ικ ά  επ εισόδια  και 
οι κ αρ δ ιακές  π αθήσεις σ χετί
ζονται με την παχυσαρκία.

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ

Ο ρόλος του ελαιόλαδου δεν πε
ριορ ίζετα ι μόνο στην πρόληψη 
των καρδειακών παθήσεων, αλλά 
επιδρά θετικά και σε πολλούς άλ
λους τομείς. Εγιναν πρόσφατα ερ
γασίες που αφορούν την επίδραση 
του ελαιόλαδου ωμού ή μαγειρευ- 
μένου, στη χολική έκκριση, την κυ- 
στική συστολή, στην πεπτικότητα 
του και τέλος στην κινητικότητα 
του στομάχου και την ταχύτητα 
γαστρικής ένωσης. Τα συμπερά
σματα έδειξαν ότι το ωμά ελαιό 
λαδο αυξάνει την άμεση δυνατό
τητα αποτοξίνωσης του ήπατος. 
Είναι εκείνο που ευνοεί λιγότερο 
τη γαστροοισοφαγική αναρρόφη
ση που έχ ε ι σαν συνέπεια την 
πύρωση και τη δυσπεψία. Χωρίς 
αμφιβολία είναι το περισσότερο 
εύπεπτο και το  έλαιο βουτύρου 
(λιωμένο βούτυρο) το περισσότε
ρο δύσπεπτο. Οι ευεργετικές του 
ιδιότητες όμως δεν σταματούν ε 

δώ. Ερευνες του καθηγητή Laval- 
Jeantet απέδειξαν ότι το  ελαϊκό 
οξύ συνιστάται στους αναπτυσσό
μενους χόνδρους και οστά. Είναι 
το  λιπαρό οξύ που είναι θεμελιώ
δους σημασίας για τη σωστή ανά
πτυξη κάθε ατόμου. Στα παιδιά ε 
πιδρά σημαντικότατα στην ανά
πτυξη των οστών. Συστήνεται λοι
πόν να τρέφουμε με ελαιόλαδο τα 
παιδιά από τη μικρότερη ηλικία.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΠΙΔΑ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
Μετά από έρευνες Γερμανών και 

Βρετανών επιστημόνων φθάσαμε 
στο συμπέρασμα, ότι οι ιδιότητες 
του πορτοκαλιού, δρουν ευεργετι
κά στον οργανισμό εναντίον των 
καρδιοαγγειακών παθήσεων και 
των εγκεφαλικών επεισοδίων. Συ- 
νιστάται η κατανάλωση φρέσκων 
πορτοκαλιών και όχι η χορήγηση 
βιταμίνης C με μορφή δισκίων, διό
τι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
περιέχουν ουσίες που βοηθούν 
στην απορρόφηση της βιταμίνης 
από τον οργανισμό. Τα πιο πλούσια 
λοιπόν σε βιταμίνη C πορτοκάλια, 
αποτελούν ασπίδα στην καλυτέ
ρευση της ζωής των ηλικιωμένων.

Ν Ο ΣΤΙΜ ΙΖΟ Υ Ν  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ  

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Μ ΑΣ
Ο λόγος γίνεται για την κόκκινη 

πιπεριά και τα προϊόντα αυτής, 
καθώς και για το γνωστό μας μα
γειρικό συμπλήρωμα το  α λ ά τ ι. 
Σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή 
X. Γκλάτσελ, η κόκκινη πιπεριά και 
τα  προϊόντα αυτής αποτελούν 
προληπτικό μέσο για το κυκλοφο- 
ριακό σύστημα (θρομβώσεις και 
εμβολές). Υποστήριξε επίσης ότι η 
συνεχής χρήση της συντελεί στην 
αύξηση της κορτιζόνης.

Τώρα όσο για το αλάτι, ερευνη
τές  της ιατρικής σχολής του Πανε
πιστημίου της Βαλτιμόρης αναφέ
ρουν ότι αυξάνει την πίεση του αί
ματος με αποτέλεσμα να ανακου
φίζει τους ασθενείς που πάσχουν 
από συμπτώματα χρόνιας κόπω
σης. Υπέδειξε έτσι την άμεση σχέ
ση μεταξύ της υπότασης και της 
συγκεκριμένης ασθένειας.

Για τους λόγους αυτούς δεν πρέ
πει να θεω ρούνται απλά καρυ
κεύματα αλλά κάτι παραπάνω. Π

Επιμέλεια:
Π.Υ. Μ αρ ία  Μπρακούλια

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 6 4  - Οκτώ βριος 1 9 9 5
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Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η
Ε Ν Δ Ο Κ Α Ρ Δ Ι Τ Ι Δ Α

του Αστυνόμου Α' -  Καρδιολόγου 
Αντώνιου Κοντοχρήστου*

Οι γιατροί μας
...απαντούν

Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα είναι η λοίμωξη των καρδιακών βαλβίδων 
ή του ενδοκαρδίου.

Αίτια οξείας βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας είναι ο σταφυλόκοκος, 
πνευμονιόκοκος, ψευδομονάδα και κάντιντα. Αίτια υποξείας μορφής εί
ναι ο ηρασινίζων στρεπτόκοκος ο επιδερμικός σταφυλόκοκος και τα 
διφθεροειδή.

Τα συμπτώματα είναι, στην οξεία μορφή τα ρίγη και ο πυρετός ενώ 
στην υποξεία μορφή ο πυρετός είναι μικρός και εφέσιμος.

Ο άρρωστος συνήθως νοσεί απότομα, συχνά υποφέρει για πολύ και
ρό, όπως αδυναμία, απώλεια βάρους, ανορεξία, αρθραλγίες. Από την 
καρδιά έχουμε φύσημα, στους πνεύμονες παρατηρούνται πνευμονικές 
σηπτικές εμβολές μόνο στην ενδοκαρδίτιδα δεξιών κοιλοτήτων.

Επίσης έχουμε σπληνομεγαλία, πετέχειες, εμβολικά φαινόμενα τα ο
ποία μπορούν να οδηγήσουν σε τύφλωση. Εμβολές στον αμφιβλη
στροειδή Ικοιλίδες ROT), ευαίσθητες υποδόρροιες βλατίδες (οξείδια 
του OSLER) και πληκτροδακτυλία.

Η διάγνωση της Βακτηριακής Ενδοκαρδίτιδας γίνεται με καλλιέργεια 
αίματος. Πολλές καλλιέργειες αίματος πρέπει να πορθούν σε χρόνο 
δύο ωρών πριν αρχίσει η θεραπεία.

Η θεραπεία διαρκεί 4-6 εβδομάδες, τις δύο πρώτες εβδομάδες 
πρέπει να γίνεται παρεντερικά πενικιλίνη 2.000.000 μονάδες ενδοφλέ
βια κάθε 4 ώρες και γενταμικίνη 80 MG ενδοφλέβια κάθε 8 ώρες.

Η θεραπεία πρέπει να τροποποιηθεί όταν είναι γνωστός ο μικροορ
γανισμός από την καλλιέργεια και την ευαισθησία του στα αντιβιοτικά.

Προφύλαξη από βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα για οδοντικές επεμβά
σεις, εγχειρήσεις του στόματος και του ανωτέρου αναπνευστικού 3 gr 
ΑΛΛΟΧΙΙ από το στόμα μία ώρα πριν και 1GR 6 ώρες αργότερα.

Ατομα που παίρνουν ναρκωτικό διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 
προσβολής από βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.

Ο υπογράφων μελέτησε το  ενδοκάρδιο σε τοξικομανείς με βάση 
νεκροτομικό υλικό και ο σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η 
συχνότητα ανεύρεσης εκβλαστήσεων στην ενδοκάρδιο επιφάνεια των 
καρδιακών βαλβίδων επί ενδοφλεβίων τοξικομανών, αιφνίδιων θανάτων 
και νεκροτομηθέντων, εύρημα θεωρούμενο ως έμμεσο στοιχείο για 
τον προσδιορισμό της συχνότητας της υποκλινικής βακτηριδιακής εν
δοκαρδίτιδας στον πληθυσμό των τοξικομανών.

Νεκροτομήθηκαν 50 χρήστες ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών που ηέ- 
θαναν αιφνίδιος ηλικίας 22 - 38 ετών με αναλογία ανδρών προς γυναί
κες 3 : 1 και ελέγχθηκε η παρουσία εκβλαστήσεων επί των καρδιακών 
βαλβίδων, ως και η εμφάνιση βλαβών στον εγκέφαλο, πνεύμονες και 
νεφρούς για το  ενδεχόμενο συσχετίσεως της αιτίας θανάτου με επι
πλοκές της βακτηριδιακής ενδοκαρδίτιδας.

Εκβλαστήσεις βρέθηκαν σε 11 από τους νεκροτομηθέντες 116,41%) 
με εντόπιση στην τριγλώχινα 17 άτομα ή ποσοστό 63,63%) όλες οι βαλ
βίδες ήταν υγιείς και δεν διαπιστώθηκε συγγενής ανωμαλία. Η καλλιέρ
γεια των εκβλαστήσεων - η οποία έγινε εντός των πρώτων 12-16 ωρών 
από της επελεύσεως του θανάτου - ήταν θετική σε ποσοστό 72,7%.

Απομονώθηκαν STAPHYLOCOCCUS AUREUS - Κοαγκουλάση θετικό - 
παρατηρήθηκε σε δύο χρήστες εμβολικού τύπου βλάβη στον εγκέφαλο 
επισημάνθηκε σε μία περίπτωση, ενώ μακροσκοπικές εστιακές νεφρι
κές βλάβες σε τέσσερις περιπτώσεις (36,3%).

Τα ευρήματα θεωρούνται λίαν ενδιαφέροντα αφού η διεθνής βιβλιο
γραφία επί του θέματος εμφανίζει μεγάλη πενία. □

* Ο Αστυνόμος Α' Αντώνιος Κοντοχρήστος υπηρετεί στο 
Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών.

£ίστε ασφαλισμένοι;

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

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

TPOMOKPATIKQ €Ν€ΡΓ€Ι€Σ;
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

ΛΑεξόπουλος Αριστείδης 
Υτταστυνόμος ε.α.
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υρήματα α νυ π ο λόγ ισ τη * 
αρχαιολογική a jia s  έφ ερε  

στο φως η σκαπάνη too αρχαιο
λόγου Θόδωρου Σπυρόπουλου 
από την ανασκαφή της βίλας too 
Ηρώδη του Αττικού στη Λουκού 
Κ υνουρ ία ς. Α νάμεσ α στα 
ευρήματα ξεχω ρ ίζο υ ν  ο γιγά- 
vnos κορμό* του Αχιλλέα που 
προέρχεται από to  σύμπλεγμα 
με την Πενδεσίλεια, ένας κορμό* 
με :η  χαρακτηριστική δορά ίου 
πάνθηρα  και μια επιγραφή. Το 
σύμπλεγμα tou  Αχιλλέα και rrjs 
Πενδεσίλειαϊ καθώ$ και άλλα α
γάλματα κατά πάσα πιθανότητα 
πρέπει να είναι πρωτότυπα. Το 
πρότυπο τω ν  συμπλεγμάτων κα- 
τασκευάσθηκε στα μέσα του 3ου 
π.Χ. αιώνα στην Πέργαμο από ε
πώνυμου* καλλιτέχνε* και κατά 
tov Σβάιτσερ, ο εμπνευστής και 
δημιουργό* του συμπλέγματοί 
είναι ο Avrfyovos Καρύσπο*, που 
υπήρξε διάσημο* γλύπτην συγ
γρα φ έα * και λόγιο*. Σύμφωνα 
μ ε  τον  κύριο  Σπυρόπουλο ra  
ευρήματα τη* βίλας tou Ηρώδη 
tou  Α ια κού  δεν  απ ο ιελούν α
δρανή ανιίγραφα ελληνιστικών 
προτύπω ν αλλά  συνεχιζόμενη 
δημ ιουργία  αριστουργημάτω ν 
πάνω σε γνωστά δέματα και με 
κάποιες ίσως παραλλαγές που έ
γ ιναν από μ εγά λο υ * Ε λληνε* 
κ α λ λ ιτ έχ ν ε *  που ερ γά ζο ν τα ν  
στον ελληνικό χώρο ή στη Ρώμη. 
Επομένου τα έργα τη* βίλας α
ποτελούν την επιβίωση  τη* ελ
ληνική* πλαστική* δημιουργία*, 
μέχρι τον όψιμο 1 ο μ.Χ. αιώνα.

ο 1997, με την ευκαιρία 
τη* έναρξης τω ν εκδηλώ

σ εω ν  της Π ο λ ιτ ισ τικ ή * Πρω
τεύουσας θα είναι έτοιμο το Μέ
γαρο Μ ουσική* Θεσσαλονίκη* 
που πρόσφατα θεμελιώθηκε με 
την ταυτόχρονη έγκριση 8,5 δισ. 
δραχμών για την ανέγερσή του. 
Οι διαδικασίos ανέγερσης  του 
Μεγάρου Μουσική* Θεσσαλονί
κη*, άρχισαν το 1991 με τη δη
μιουργία του Συλλόγου Φ ίλω ν 
Μουσική* Θεσσαλονίκη*. Παρα- 
χωρήδηκε χώ ροί του Δημοσίου 
στην περιοχή του Ποσειδωνίου 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
συγκροτήθηκε ο Οργανισμό* Μ ε
γάρου Μουσική* Θεσσαλονίκη*, 
για τη δημιουργία Μεγάρου Μου
σική* και Πολιτιστικών Εκδηλώ
σεων, Μουσείου και Μουσική* 
Βιβλιοδήκης Η αρχιτεκτονική και

ακουστική μελέτη του Μεγάρου 
παραχωρήδηκαν δωρεάν από το 
Σύλλογο Φ ίλω ν Μουσική* Αθη
νών, αλλά  η έναρξη  εργασιών 
του Μεγάρου καθυστέρησε λόγω  
τη ί αλλαγή* του χώρου που είχε 
αποφασιστεί για την ανέγερση  
του κτιρίου.

υκλοφόρησε στη Γαλλία 
η πολυσυζητημένη βιο

γραφία  του Αλκιβιάδη από τη με
γάλη κυρία τω ν γραμμάτων, Ζα- 
κλίν ντε Ρομιγύ. Η συγγραφέα* 
ανατρέχει σχολαστικά στους αρ
χαίους κλασικούς  που αποτε
λούν και tis  πηγέί άντληση* στοι
χ είω ν  για την σκιαγράφηση τη* 
προσωπικότητας του Αλκιβιάδη 
που υπ ήρξε ένας άνδρας ο ο
ποίος κάλλιστα θα μπορούσε να 
ανήκει στην εποχή μας. Η διάση
μη ελληνίστρια λέει χαρακτηρι
στικά ότι: "Σε όλα αυτά τα χρόνια 
που πέρασα μέσα απ’ την Ελλά
δα του 5ου αιώνα, δεν έπαψα να 
συναντώ συνεχώς μπροστά μου 
τον Αλκιβιάδη. Ιστορικοί, φιλό
σοφοι, τραγικοί, όλοι γενικά οι 
συγγράφει'* τη* εποχή* έχουν 
μιλήσει γι' αυτόν. Πρόσφατα, ξα
ναδιαβάζοντας αυτά τα  ο ικεία  
κείμενα, μου έκανε εντύπωση η 
επικαιρότητά tous, γεγονό* που 
με έκανε να σκεφτώ  επάνω σ' 
αυτή την ξεχωριστή ζωή, αυτή τη 
σειρά από περιπέτειες, δόξα, ε
ξορία, προδοσία, ως την πτώση 
και τελικά τη δολοφονία. Υπάρ
χουν στην προσωπικότητα του 
Αλκιβιάδη π λευρέί υπερβολικά 
ελκυστικές και συναρπαστικές, 
δεν είναι όμως του τύπου μου να 
υπερασπίζομαι τα κακά παιδιά.” .

ε λ ευ δ ερ ία  σ κέψ η*, ο 
σαρκασμός και η πλήρη* 

ανατροπή τη* καδεστηκυία* νοο
τροπίας είναι τα στοιχεία του Α
ρ ιστοφάνη που βάλλουν κατά 
τη* χυδαιότητα*, τη5 ανηδικότη-

tas και τη* υποκρισίας της καθη
μερινότητας". Αυτοί ουσιαστικά 
είναι οι λόγοι για tous οποίους ο 
μεγάλο* συνδέτη* - για χρόνια α
πών από το μουσικό προσκήνιο- 
Χρήστος Λεοντής, ονόμασε τη συ
ναυλία που έδωσε στο Λυκαβητ
τό "Αριστοφάνους Εξοδος". Τα 
μουσικά κομμάτια που παρουσιά
στηκαν  στο Λυκαβηττό αποτε
λούσαν ανασύνθεση  τη * μου
σική* που έγραψ ε ο σ υνδέτηί 
για ns κωμωδίες του Αριστοφά
νη (Αχαρνής, Ε ιρήνη, Ιπ π ής 
Σφ ήκες Πλούτο) για λογαρισμό 
του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνι
κού Θεάτρου από το 1976 μέχρι 
σήμερα.

ού οφείλεται η απουσία 
σύγχρονη* ελληνική* ι

στορία* γραμμένη* από Ελληνα 
ιστορικό; Την ερώτηση απεύθυ
νε δημοσιογράφο* εβδομαδιαία* 
εφημερίδας τη* Αθήνας στον Φί- 
λιπ Κάραμποτ, λέκτορα της Νεό
τερ η * Ελληνική* la rop fas  στο 
K ing's College του Πανεπιστη
μίου του Λονδίνου, επ' ευκαιρία  
της εκδόσεως της "Συνοπτικής ι
στορίας τη* Ελλάδοί 1770-1970" 
του Richard Clogg. "Στην Ελλάδα 
δεν μας αρέσει να διαβάζουμε 
για την ιστορία της χώρας μας, ό
ταν η ιστορία αυτή είναι γραμμέ
νη από Ελληνες Tous Ελληνε* 
τους τοποθετούμε αμέσως σε έ 
να συγκεκριμένο πολίτικο - ιδεο
λογικό χώρο. Και επειδή η ελλη
νική ιστορία -κακά τα ψέματα- έ
χει ακόμη π ο λλέ ί π τυ χέί που 
δεν έχουν ερευνηδεί, δεν έχου
με ξεπεράσει ακόμα πολλά θέ
ματα, γύρω από τα οποία υπάρ
χουν σημαντικέ* διαφω νίες Λυ
τέ* οι διαφω νίε* δυστυχώ* δεν 
περιορίζοντα ι σε κάποια ιστο
ριογραφικά πλαίσια, αλλά σα
φώς επεκτείνονται και σε πολί
τικο - ιδεολογικό επίπεδο, με α
ποτέλεσμα οι μισοί Ελληνε* να I

είναι προδότε* και οι άλλοι μισοί 
να είναι ήρωες ή το ανάποδο." 
Στην ίδια ερώτηση ο καθηγητής 
Σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπι
στήμιο της Κρήτης Γιώργο* Μαρ
γαρίτης απάντησε πως· "Evas ξέ
νος δεν έχει ούτε ns ένοχέ* ούτε 
τα προβλήματα τα δικά μας. Σε 
αυτό που ονομάζουμε επιστήμη 
τη5 ιστορία* χρειάζεται μια κρί
σιμη μάζα ανθρώ π ω ν  που να 
σ υμφω νούν μεδοδολογικά και 
θεωρητικά, να έχουν ένα διάλο
γο μετα ξύ  το υ ς  ώστε να προ- 
κύψ ουν συνδετικά  έργα. Αυτό 
δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εμείς 
είμαστε ακόμη σε περίοδο όπου 
κάνουμε επ ί μέρους έρευνες. Υ
πάρχουν πολλά κενά τα οποία α
ντιμετω πίζουμε με δέος. Οταν 
πρέπει να γ ρ ά ψ ε ι 20-30 σελί- 
δε* για την Επανάσταση του '21 
και δεν έχει* 50 άρθρα και 40 μο
νογραφίες, που θα στηριχτείς; Ο 
Clogg ξεπερνάει τις ιδιομορφίεί 
τη* ελληνική* κοινω νίας τα πε
ρίπλοκα ζητήματα, tous διαφο
ρ ετ ικο ύ ς  π ροσανατολισμ ούς, 
τους πολύμορφους γεω γρ α φ ι
κο ύ* χ ώ ρ ο υ ς  t is  ο ικονομ ικές  
δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες , τις  μ ετα να 
στεύσεις τα παροικιακά."

νεοέλληνα* ποιητή* Μα
νόλης  Α ναγνω σ τά κης ε 

βδομήντα πλέον ετών, γνωστό* 
στον πολύ κόσμο από τα ποιήμα- 
τά του που μελοποιήδηκαν από 
μεγάλους σύγχρονους συνθέτες, 
σήμερα 0ncus ο ίδιο* ομολογεί 
ούτε γράφει, ούτε διαβάζει. Με 
μια αίσθηση απαισιοδοξίας υπο
στηρίζει ότι "η ποίηση είναι έργο 
τη ί νεότητα*. Χρειάζεται ενθου
σιασμός γ ια  να  γ ρ α φ τ ε ί  ένα  
ποίημα, χρειάζονται αυταπάτες 
ψευδαισδήσεις Αυτά τάχουν οι 
νέοι. Οσο μεγαλώ νεις κ α τέχ ε ι 
καλύτερα τα μέσα σου, γίνεσαι 
τεχ ν ίτη *. Αλλά ένα ποίημα δε 
χρειάζεται να είναι τέλειο για να 
είναι καλό". Σε ερώτηση δημο
σιογράφου αν μπορεί να ακου
στεί σήμερα ένας ποιητής απά
ντησε ncos "ο καδένα* ακούγεται 
μέχρ ι ε κ ε ί  που έχ ε ι απήχηση 
στην κοινή γνώμη. Τώρα εγώ έ
χω  απήχηση σε 5.000 ανθρώ
πους, ενώ  ένας μέτριος τραγου
διστής μπορεί να έχει απήχηση 
σε 100.000 ανθρώπους". □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν/τίνο ς Κούρος
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΩΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟ
του Αστυνόμου Α' Βασιλείου Τσαγκάρη *

Εις Σούλι

Φυσάει σφοδρός ο αέρας 
και το δάσος κυμαίνεται 
της Σελλαΐδος. Φθάνουσι 
μακράν εδώ, όπου κάθομαι, 
μουσικά μέτρα.

Αφρόντιστων ποιμένων 
στίχοι δεν είναι, ή γάμου, 
ή πανηγυριζόντων 
νέων γυναικών και ανθρώπων, 
μήτε ιερέων.

Είκοσι είναι όλες κι όλες οι Ωδές του μεγάλου Ζακυνθινού ποιητή 
Ανδρέα Κάλβου: αρκετές όμως, για να τον κατατάξουν στο παγκόσμιο 
πόνθεον των ποιητών.

Παρ' όλα αυτό, οι Ωδές δεν εκτιμήθηκαν όσο έπρεπε όχι μόνον όσο 
ζούσε ο ποιητής, αλλά 
ούτε και αρκετό χρόνια 
μετά το θάνατό του, έως 
όταν ο Κωστής Παλαμός 
118881, παρουσίασε την 
προσωπικότητα και το έρ 
γο του, στο ευρύ κοινό.

Οι Ωδές, μοιάζουν να 
στέκουν μονάχες και με
τέω ρες μέσα στην ποιη
τική μας ιστορία, χωρίς 
προγόνους και χωρίς απο
γόνους, όπως μονάχος 
ήταν κι ο ξεν ιτεμ ένο ς  
ποιητής όταν τις έγραφε.

θα αναρωτιόταν κα- ΜλΓ> λαρπρά πανήΥυρ
νείς, ποιο είναι εκείνο που τρν σήρερον εορτάζεται
α ξίζει να προσέξουμε, τρν ΕΜά6α 0  άΥΥελο<
μεταξύ  πολλών ισαξίων * ορεύα ΤΟϋ πολέροα
άλλων στοιχείων, στην Δάφνας μοιράζει.
ποιητική του Κάλβου: είναι
η μυστηριακή ατμόσφαι- Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι, 
ρα που περιβάλλει τις Ω- Ρουνά του τετραχώρου. 
δές. Το στοιχείο αυτό του από αο<> καταβαίνουσι
μυστηρίου, δεν έχει βε
βαίως τη μορφή του απο- αδάμαστοι άνδρες
κρυφισμού, αλλά αφορά
την εν γένει τεχνοτροπία χερι-
και το  συναισθηματισμό κάθε κεφάλι φέρνει
της εποχής στην οποία στέφανον. Από βράχον
γράφτηκαν. πηδάουν εις βράχον ψάλλοντες

Κάποιος μελετητής πολέμιον άσμα:
των Ωδών, θα παρατη
ρούσε ίσως ότι, α υτές Μακράν και σκοτεινήν 
μοιάζουν όσο περνάει ο ζωήν τα παλληκάρια 
καιρός σαν μια περιοχή ρ,σούν ° * ορα οθάνατον 
της λογοτεχνίας μας, όλο θελουν και τά(Ρ°ν έντιρον 
και πιο απρόσιτη. 6,0 οτρώμα:

Η απόσταση ανάμεσα
σε μας και στον Κόλβο, εβόουν Συμφώνως
φαινομενικό, ολοένα μα- τ όρματά τους εβρόνταον
κραίνει ιστορικά, γλωσσι- και τ οντΡα-
κό, αισθητικό. Ομως, σε μας τους Ελληνες και στους ελληνόφωνους, 
δημιουργεί μια περίεργη αισθητική και πνευματική απόλαυση η απαγγε
λία, η αποστήθιση, ή η μεγαλόφωνη μελέτη των Ωδών. Ισως η πνευμα
τική αυτή απόλαυση, να είναι η συμμετοχή σ'αυτή τη διαχρονική διερ
γασία που συνδέει όλους τους "της ημετέρας παιδείας μετέχοντες" 
και που μεταφράζεται σε αιώνιες αξίες του ελληνισμού: "θέλει αρετήν 
και τόλμην η ελευθερία".

Εις τον Ιερόν Λόχον

Να θεωρήσουμε τυχαίο άραγε ότι οι δύο σύγχρονοι εκφραστικοί 
πόλοι της Ελληνικής ποίησης, Ιεφ έρ η ς  και Ελύτης, έσκυψαν με προ
σμονή και αγωνία πάνω στις Ωδές, παρουσιάζοντας μας, ο καθένας από 
τη σκοπιό του, άγνωστες πτυχές του καλβικού στίχου; Οχι βέβαια! Η

απόσταση μεταξύ του Πινδα- 
ρικού ύμνου και της Καλβικής 
Ωδής, η οποία με τη σειρά 

Ας μη βρέξη ποτέ της ξ αναγεννιετα ι OT0V ηχ!0.
το σϋννεφον, και ο άνεμος κεντρισμό του ποιητικού λό-
σκληρός ας μη σκορπίση γου του Ελύτη> είναι απειροε-
το χώμα το μακάριον λάχ|στη KQ| είνα| δείγμα της
που σας σκεπάζει. ψυχικής μας δύναμης που α

διάπτωτη συνεχίζεται.
Ας το δροσίση πάντοτε "Ποιητή της |δέας· τον α_
με τ ' αργυρά της δάκρυα ροκαλεί ο αείμνηστος Κων-
η ροδόπεπλος κόρη. σταντίνος Τσότσος, γιατί

θεωρεί ότι κινείται περισσο
ί? γνήσια της Ελλάδος τερ ο  μέσα στα νοούμενα,
τέκνα. Ψυχαι που επέσατε παρά στα φαινόμενα. Ετσι, σ
εις τον αγώνα ανδρείως, νακαλϋπτουμε ότι, ο Κόλβος
τάγμα εκλεκτών ηρώων, υμνε|- την |δεα  0 Σολωμός
καύχημα νέον. την αποκαχύπτει, ο Παλαμός

μάχεται και ανοίγει το δρόμο 
Σας άρπαξεν η τύχη του, ανεβαίνοντας προς
την νικητήριον δάφνην, αυγήν
και από μυρτιάν σας έπλεξε Αναφορικό με τη γλώσσα
και πένθιμον κυπάρισσον των qsqv, παρατηρούμε ότι
στέφανον άλλον κάθε ΠΟιηΤ1κή προσωπικότη

τα δημιουργεί την έκφραση 
Αλλ αν τις απεθάνη με εισαγωγή νέων μορφημά-
διά την πατρίδα, η μύρτος Των αφοΰ *η γχ ΰ ασα efVai
είναι φύλλον ατίμητον μορφή και όχι ύλη". Το γλωσ·
και καλά τα κλαδιά σικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
της κυπαρίσσου. κινούνται νοηματικό οι Ωδές

είναι φαινομενικά καθα- 
Αυτού, αφ ού την αρχαίαν ρευουσιάνικο. Ομως, ο δημο-
πορφυρίδα και σκήπτρον τικός λόγος είναι άπλετος
δώσωμεν της Ελλάδος, κάτω από το αρχαϊκό σκέπα-
θέλει φέρειν τα τέκνα της σμα κα, τ0 ρομαντικό υλικό
πάσα μητέρα. προβάλλει έντονα κάτω από

την επιφάνεια του κλασίκι
ζα/ δακρυχέουσα θέλει σμοις
την ιερόν φιλήσειν Γεγονός όμως παραμένει
κόνιν, και ειπείν: Τον ένδοξον ότι, παρ' όλες τις επισημόν- 
λόχον, τέκνα, μιμήσατε, αεις που έχουν γίνει και τις
λόχον Ηρώων. ογκώδεις μελέτες και εργα

σίες, ορισμένες πράγματι εξαίρετες, που έχουν κατά καιρούς γραφεί 
για το ποσοτικό μικρό αλλά γιγαντιαίο έργο του Κάλβου, πάντα κάποιο 
σημασιολογικό μυστήριο θα καλύπτει τις Ωδές, κίνητρο και πρόκληση 
για τον καθένα που θα αισθανόταν την ανάγκη να εμβαθύνει σ'αυτές.Π

* Ο Αστυνόμος Α ' Βασίλειος Τσαγκάρης είναι πτυχιούχος της Φιλο
σοφικής Σχολής
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Μ ό ν ιμ ες  Σ τή λ ες

"Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος"
Κατά τις αρχαιοελληνικές δοξασίες μόλις πέθαιναν οι άνθρωποι έ 

φθαναν στις όχθες της μεγάλης λίμνης ή του ποταμού που χώριζε την 
γη των ζωντανών από τον τόπο που ζούσαν οι νεκροί. Τη διαπόρθμευση 
των ψυχών εκτελούσε ο Χάρος με μια βάρκα, παίρνοντας σαν αμοιβή 
έναν οβολό, τον οποίον ήταν υποχρεωμένος να φέρει μαζί του κάθε 
νεκρός.

Ο Λουκιανός σ'ένα από τους Νεκρικούς του Διαλόγους, παρουσιάζει 
τον Κυνικό Μένιπηο, στερούμενο το αντίτιμο των διοδίων, η στιχομυθία:

- Χάρων: Αποδος, ώ κατάρατε, τα πορθμεία.
- Μένιππος: Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος.

"Ονειρα Θερινής νυχτός"
Από τον τίτλο Σαιξπηρικού έργου. Λέγεται όταν θέλουμε να δείξου

με ότι κάτι μάλλον δεν υπάρχει ή δεν θα πραγματοποιηθεί, φρούδες 
ΙεξαφανισθείσεςΙ ελπίδες .

"Δια πυράς και σιδήρου"
Τίτλος πολύκροτου μυθιστορήματος του Πολωνού Συγγραφέα Σιέν- 

κεβιτς Ερρίκου 11846 - 1916). Ο Σιένκεβιτς ήταν αγαπητός στον Πολω
νικό λαό για το τριλογικό του μυθιστόρημα, παρμένο από την ιστορία 
της Πολωνίας του ΙΖ' αιώνα "Δια πυρός και σιδήρου” 118861, "Κατακλυ
σμός" και "Μιχαήλ ΒολοδυγιόφσκΓ (1887 - 1888).

Τ υ ν  Αθηνά και χείρα κίνει"
Ενας πλούσιος Αθηναίος ταξίδευε μαζί με άλλους. Επιασε όμως τρι

κυμία και το καράβι αναποδογυρίστηκε. Οι άλλοι έπεσαν και άρχισαν να 
κολυμπούν, μα ο Αθηναίος όλο εφώναζε την Αθηνά και της έτα ζε ά
πειρα πράγματα αν θα γλύτωνε. Κι ένας από τους άλλους ναυαγούς, 
που κολυμπούσε δίπλα του, του λέει: "Η Αθηνά καλή, μα κούνα και εσύ 
το χέρι σου". Ο μύθος σημαίνει πως όταν κανείς πέφτει στη δυστυχία, 
πρέπει και ο ίδιος να κοπιάζει και να μην περιμένει μόνο βοήθεια από 
άλλους. Πρέπει πρώτα να κοιτάζεις και ύστερα να ζητάς βοήθεια. Στην 
νεοελληνική αποδόθηκε με την φράση "Αη - Νικόλα βοήθα, κούνα και 
εσύ το χέρι σου". Επειδή ο Αγιος Νικόλαος θεωρείται ο προστάτης των 
Ναυτικών (Μύθοι Αισώπου).

"Ομφακες εισί" ή
"όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια"
Μια αλεπού, "ψόφια" της πείνας, είδε κάποτε τσαμπιά κρεμασμένα 

σε μια κληματαριά και θέλησε να τα φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Και την 
ώρα που έφυγε είπε: "όμφακες εισΓ. Αγουρίδες είναι. Στη νεοελληνική 
αποδόθηκε με την φράση "όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμα
στάρια". Η φράση χρησιμοποιείται για ανθρώπους, που ενώ είναι ανίκα
νοι για κάτι, επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες (Μύθοι Αισώπου).

"Τα κατά συνθήκην ψεύδη"
Από τον τίτλο του βιβλίου "Τα κατά συνθήκην ψεύδη" του Μαξ Ντορ- 

ντάου, που αναφέρεται στο θρησκευτικό ψεύδος, στο μοναρχικό 
ψεύδος, στο ψεύδος του γάμου, στο πολιτικό και σε άλλα μικρά ψεύδη.

Γιατί
λέμε έτσι

"Θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο"
Θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο, δηλαδή επιδιώκει πράγματα ακα

τόρθωτα. Τετραγωνισμός κύκλου ονομάστηκε το πρόβλημα να βρεθεί 
με χάρακα και διαβήτη τετράγωνο ισοδύναμο με κύκλο. Το πρόβλημα 
τούτο απασχόλησε τους αρχαίους μαθηματικούς και φιλοσόφους σαν 
τον Αναξαγόρα, τους σοφιστές Αντιφώντα τον Αθηναίο και Βρύσωνα 
τον Ηρακλειώτη, τον Ιπποκράτη το Χίο και πολλούς άλλους ώσπου στα 
1882 ο Λίνδερμαν απόδειξε ότι το πρόβλημα είναι άλυτο.

"Θ α  σε πάω κυνηγώντας μέχρι την Κόκκινη Μηλιά"
Οταν απειλούμε κάποιον ότι θα τον κυνηγήσουμε, του λέμε: "Θα σε 

πάω κυνηγώντας ως την Κόκκινη Μηλιά". Κατά την παράδοση ο Μαρ- 
μαρωμένος βασιλιάς, "με χρόνια και καιρούς", θα εκδιώξει τους Τούρ
κους από την Πόλη και θα τους αφήσει να κατοικούν πέρα από την 
Κόκκινη Μηλιά, ως έσχατο καταφύγιο. Επίσης ο αρχηγός της Κρητικής 
επανάστασης του 1769 Δασκαλογιάννης, καυχιόταν ότι θα στείλει τους 
Τούρκους στην Κόκκινη Μηλιά. Σε κάποιο γαμήλιο άσμα εύχονται η κόρη 
να αποκτήσει γιο, ο οποίος θα διώξει τους Τούρκους:

"Πρώτη σου γέννα, κόρη μου, ο θεός να μας αξιώσει, 
μέσα στην Κόκκινη Μηλιά τους Τούρκους να ζυγώσει".
Η Κόκκινη Μηλιά είναι το ίδιο με το πριν από την άλωση της Πόλης 

καλούμενο από τους Ελληνες "Μονοδένδριον", αλλά ο λαός πιστεύει ότι 
αυτή είναι τόπος καταγωγής των Τούρκων ή πατρίδα του Μωάμεθ. Εν
δέχεται η προέλευση του ονόματος να είναι Τουρκική διότι οι Τούρκοι 
"κόκκινον μήλον" αποκαλούν κάθε οχυρωμένη πόλη. (Πελοποννησιακά).

"Τον σέρνει από τη μύτη"
Τον σέρνει από τη μύτη λέμε για κάποιον που είναι όργανο άλλου. 

Η φράση είναι πολύ παλιά. Ο Λουκιανός, στο διάλογο Ηρας και Διός, 
παρουσιάζει την Ηρα θυμωμένη να λέει προς το  Δία: Σ'εσένα αυτός 
είναι δεσπότης και σε άγει και σε φέρει "της ρινός έλκων" και συ τον 
ακολουθείς όπου σε οδηγεί, κι εύκολα γίνεσαι ότι εκείνος διατάξει. Ο
μοίως στον Ερμότιμο λέει: "Δια τούτο είλκεν ημάς από της ρινός".

Ο Τ. Νατσούλης (Παροιμιώδεις εκφράσεις) υποστηρίζει τα εξής: 
"Στην παλιά Αθήνα όταν ένας άντρας ήθελε να ζητήση να παντρευτεί 

μια γυναίκα, έστελνε πρώτα στα "πεθερικά" του και στα κουνιάδια του 
διάφορα δώρα: μεταξω τές ή φλοκάτες κουβέρτες, ασημένια κουτα- 
λοπήρουνα, ναργιλέδες με χρυσά επιστόμια και πολλά άλλα. Αν τα "πε
θερικά" κρατούσαν τα δώρα αυτά σήμαινε πως ήταν σύμφωνοι και του 
ήθελαν για γαμπρό. Αν όμως συνέβαινε το αντίθετο, τό τε  ο υποψήφιος 
γαμπρός -αν ήταν βέβαια παλληκαράς- πήγαινε έξω  από το σπίτι τους 
τραβούσε την κουμπούρα του και άρχιζε να την αδειάζει στα παράθυρα 
και στις πόρτες των "πεθερικών" του. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν: 
Ή να βγουν κι άλλοι από μέσα και να αρχίσουν κι αυτοί τις κουμπουριές 
ή να σηκώσουν στα κεραμίδια ένα κόκκινο πανί, πράγμα που σήμαινε 
ότι τον ήθελαν να γίνει παιδί τους. Η σκηνοθεσία άλλαζε τό τε  αυτομά
τως. Η νύφη κουκουλωμένη μ' ένα τσεμπέρι, έβγαινε στο δρόμο, έπιανε 
το γαμπρό από τη μύτη και του έκανε τρεις γύρους στη γειτονιά, για 
να διαπιστώσουν όλοι ότι τα πράγματα τακτοποιήθηκαν με το καλό'Ό 

(Λαογραφία Γ. Σ ιέττου)
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Επαγγελματικός προσανατολισμός

Συντηρητής αρχαιοτήτω ν και έργω ν τέχνης
Σ υν τ η ρ ε ί  αρχαιολογικά ευρήματα,  αντικείμενα ιστορικής αξίας ή έργα τέχνης 

σε συνεργασία με τον  αρχαιολόγο,  τον ιστορικό ή τον  ιστορικό τέχνης.

Φύση εργασίας
Συντηρεί, συμπληρώνει και αποκαθιστά αντικείμενα που έχουν ιστο

ρική, καλλιτεχνική και επιστημονική αξία, Η συντήρηση περιλαμβάνει κα
θαρισμό των επιφανειών, αφαίρεση επιθεμάτων, καταπολέμηση της υ
γρασίας, του σαρακιού, της οξείδωσης, ενίσχυση των φθαρμένων και 
έτοιμων να διαλυθούν τμημάτων των αντικειμένων που έχει αναλάβει 
να συντηρήσει.

Συμπληρώνει τα κατεστραμμένα σημεία, φρεσκάρει ή αποκαθιστά 
τα αλλοιωμένα χρώματα, αποκαλύπτει ζωγραφικά έργα που έχουν σκε
παστεί από επιχρίσματα ή από άλλα μικρότερης καλλιτεχνικής αξίας.

Αποκολλά τοιχογραφίες ή μωσαϊκά που πρέπει να μεταφερθούν σε 
μουσεία και φροντίζει για την ασφαλή φόρτωση - εκφόρτωση, μετα
φορά και τοποθέτηση όλων των έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

Ρυθμίζει και παρακολουθεί τη σωστή θερμοκρασία και υγρασία της 
ατμόσφαιρας των μουσείων και των βιτρινών τους.

Βοηθά στην οργάνωση εκθέσεων, συνεργάζεται με τεχνικούς στη 
διαμόρφωση των χώρων όπου θα εκτεθούν τα έργα και οργανώνει με 
τους υπεύθυνους των μουσείων και εκθέσεων την ανταλλαγή εκθεμά
των.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις νεώτερες τεχνικές μεθόδους του 
επαγγέλματος του, τα νέα όργανα και μηχανήματα που τον βοηθούν να 
κάνει καλύτερα τη δουλειά του.

Το επάγγελμά του διακρίνεται σε δέκα τουλάχιστον ειδικότητες: του 
συντηρητή εικόνων και ζωγραφικών πινάκων, τοιχογραφιών, ψηφιδω
τών, πέτρας και μαρμάρου, κεραμεικών και γυαλιού, ξύλου και ξυλόγλυ
πτων, μεταλλικών αντικειμένων, χαρτιού - παπύρων - περγαμηνών, υ
φασμάτων - ταπήτων, αντιγράφων και αποτυπώσεων.

Συνθήκες εργασίας
Ανάλογα με την ειδικότητά του και το είδος της συντήρησης, εργά

ζεται στο ύπαιθρο, σε υπόστεγο ή σε κλειστό χώρο (μουσείο, εργα
στήριο, έκθεση, ναό κ.ά.1. Δουλεύει βασικά χωρίς να μετακινείται αλλά 
σε μεγάλη ποικιλία στάσεων, όρθιος, σκυφτός, διπλωμένος, ακόμα και 
ξαπλωτός. Η υγεία του μπορεί να κινδυνεύσει από τον κακό εξαερισμό 
του χώρου όπου εργάζεται, την υγρασία, τις ουσίες που χρησιμοποιεί 
και η σωματική του ακεραιότητα από κακοστερεωμένες σκαλωσιές, 
πτώση χωμάτων ή σοβάδων και σαθρών τοίχων.

Προσόντα
Πρέπει να διαθέτει επιδεξιότητα και ακρίβεια στις κινήσεις των δα

κτύλων, πολύ καλή όραση, προσοχή, υπομονή, επιμονή, αντίληψη μορ
φών, χώρου, χρωμάτων και μεγάλη καλλιτεχνική ευαισθησία.

Εκπαίδευση
Στη Σχολή Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας λει

τουργεί το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης το οποίο 
παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για τη δημιουργία στελε
χών ειδικευμένων στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, αρ
χαιοτήτων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας από την προϊστορία μέ
χρι σήμερα.

Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα, από τα οποία τα επτά για σπουδές 
και το τελευταίο για πρακτική εξάσκηση.

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.

Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας διδάσκονται μαθήματα 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ένα συντηρητή αρχαιοτήτων και έρ
γων τέχνης στη δουλειά του (ιδίως στη συντήρηση ψηφιδωτών). Δεν 
καλύπτουν όμως όλες τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Επίσης στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης υπάρχει ειδίκευση συ
ντήρησης έργων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Τέ
λος στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο λειτουργεί τμήμα Συντηρητών 
έργων τέχνης.

Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. Συστηματική εκπαίδευση ανωτέρου 
επιπέδου παρέχεται στο εξωτερικό.

Τομείς απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών που έχουν αποκτήσει δου

λεύοντας σχετική εμπειρία και όσοι έχουν πτυχία εξωτερικού προσ
λαμβάνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και τοποθε
τούνται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, δηλ. στις κατά τόπους Εφορείες 
και Μουσεία.

Ενας μικρός αριθμός συντηρητών απασχολείται στις ξένες  αρχαιο
λογικές σχολές που εδρεύουν στη χώρα μας. Αρκετοί συντηρητές δου
λεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους κατάστη
μα ή εργαστήριο, κάνοντας συχνά και τον εκτιμητή έργων τέχνης. □

ΜΑΧΗ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J U f i d C U

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

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

Συμβάντα

c a

ΧΑΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια ενέδρας που 
είχαν στήσει άνδρες του Τμήμα
τος Ασφαλείας Κιλκίς, ύστερα από 
σχετικές πληροφορίες, σε δύσβα
τη δασική περιοχή του Μανδρα- 
κίου Σερρών που βρίσκεται κοντά 
στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο, 
διαπιστώθηκε ότι ο Κοκοτίδης Νι
κόλαος του Δημητρίου και της Πα
ρασκευής, 33 ετών, κάτοικος Α
πολλωνίας Θεσσαλονίκης, αγρό
της, μ ετέφ ερ ε  σόκκο με μεγάλη 
ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Ο δράστης όταν αντιλήφθηκε την 
έφοδο των ενεδρευόντων αστυ
νομικών, π έτα ξε  το  σόκκο που 
κρατούσε και τράπηκε σε φυγή. 
Καταδιωχθείς από τους αστυνομι
κούς διέφυγε τη σύλληψη λόγω 
ύπαρξης πυκνής βλάστησης και 
του δύσβατου εδάφους, εγκατα- 
λείποντας παράλληλα δίκυκλη μο- 
τοσυκλέτα, ιδιοκτησίας του πατέ
ρα του. Ο σάκκος που μετέφ ερ ε ό
πως διαπιστώθηκε π ερ ιείχε 28 
πλάκες κατεγρασμένης ινδικής 
κάνναβης, συνολικού βάρους 
13.200 γραμμαρίων.

Την προηγούμενη νύκτα ο Κοκο
τίδης και ο Πεπιλάς Χρήστος του 
Γρηγορίου και της Σοφίας, 39 ετών 
κάτοικος και αυτός Απολλωνίας 
Θεσσαλονίκης, είχαν μεταβεί στο 
προαναφερθέν σημείο προκειμέ-' 
νου ο Κοκοτίδης να παραλάβει από 
κάποιον Βούλγαρο ονόματο Μαϊ- 
τσκο, αγνώ στω ν λοιπών στοι
χείων, μεγάλη ποσότητα ναρκωτι
κών που όμως για λόγους που δεν 
αποκαλύφθησαν η συναλλαγή δεν 
πραγματοποιήθηκε.

Από διενεργηθείσες κατ’ οίκον 
έρευνες, στην Απολλωνία Θεσσα
λονίκης βρέθηκαν: στην οικία του 
Κοκοτίδη η άδεια κυκλοφορίας της 
μοτοσυκλέτας που είχε εγκατα- 
λείψει στον τόπο της ενέδρας και 
στην οικία του Πεπιλά 6,3 γραμμά
ρια ινδικής κάνναβης σε φούντα, 
την οποία σύμφωνα με ομολογία 
του ίδιου του την έδωσε ο Κοκο
τίδης σαν αμοιβή για την μεταφο
ρά του την προηγούμενη νύκτα 
στο προαναφερόμενο σημείο.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ 
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Εξαρθρώθηκε από το  Τμήμα Α
σφαλείας Τρικάλων, πενταμελής 
σπείρα που αποτελείτο από τους: 
α) Πούλιο Ηλία του Δημητρίου και 
της  Αικατερίνης, 27 ετώ ν, γεν. 
στην Φαρκαδόνα Τρικάλων, έμπο
ρο ψιλικών β) Κέσκο Παντελή του 
Αλέξη και της Ελευθερίας, 24 ε 
τών, Αλβανό υπήκοο, γΙ Παπα- 
χρήστο Μιλτιάδη του Χρήστου και 
της Ζωής, 26 ετών, κάτοικο Λάρι
σας, υδραυλικό, δ) Χόλο Χρήστο 
του Βασιλείου και της Λαμπρινής, 
27 ετών, κάτοικο Οιχαλίας Τρικά
λων και ε) Ζέτη  Γέντορ, Αλβανό 
υπήκοο, αγνώστων λοιπών στοι
χείων.

Συγκεκριμένα ο Πούλιος με τους 
Χόλο και Παπαχρήστο μετέβησαν 
στις Σαγιόδες Θεσπρωτίας και πα- 
ρέλαβαν από τον Κέσκο και τον 
Ζέτη ποσότητα ινδικής κάνναβης 
βάρους τεσσάρων κιλών, αποξη
ραμένη σε φούντα αντί του ποσού 
των 2.000.000 δραχμών, καταβά-

λοντας ως προκαταβολή 300.000 
δραχμές, με σκοπό την εμπορία. 
Την ανωτέρω ποσότητα έκρυψαν 
εντός τούνελ της περιοχής Φαρ- 
καδόνας Τρικάλων αναζητώντας 
αγοραστή. Μέρος από την παρα
πάνω ποσότητα, βάρους 610 γραμ
μαρίων διατέθησαν ως δείγμα σε 
επίδοξους αγοραστές.

Το σημείο όπου ήταν κρυμμένη η 
υπόλοιπη ποσότητα εντοπίστηκε 
από αστυνομικούς οι οποίοι σε ε- 
νέδρα συνέλαβαν τον Κέσκο και 
τον Παπαχρήστο την στιγμή κατά 
την οποία προσέρχονταν στο εν 
λόγω σημείο. Κατά τη διάρκεια της 
επ' αυτοφόρω συλλήψεως, μεσο
λάβησε μικροσυμπλοκή στην οποία 
τραυματίσθηκε ο αστυφύλακας 
του Τμήματος Ασφαλείας Αρσέ- 
νος Δημήτριος.

Σε έρευνα που επακολούθησε 
στην οικία του Παπαχρήστου, στη 
Λάρισα, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 15 γραμμάρια φούντας και 
πενήντα σπόροι ινδικής κάνναβης. 
Ολοι οι δράστες συνελήφθησαν ε 
κτός από τον Ζέτη που βρίσκεται 
στην Αλβανία.

ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Αστυνομικού Τμήματος Αρόχωβας 
σε συνεργασία με άνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας της Λιβα
δειάς οι Χριστόπουλος Δημήτριος 
του Ιωάννη και της Βασιλικής, 37 ε 
τών, κατ. Μώλου Φθιώτιδος και ο 
Μπεσίρης Λουκάς του Δημητρίου 
και της Σοφίας, 34 χρονών κάτοι
κος Αγ. Κων/νου Λοκρίδος για κυ
κλοφορία παραχαραγμένων νομι
σμάτων. Οι ανωτέρω δράστες με 
πρόφαση την αγορά τσιγάρων έ 
θεσαν στην κυκλοφορία τρία πλα
στά χαρτονομίσματα των 5.000 
δραχμών και αποπειράθηκαν για 
τέταρτο.

Η περιπτερούχός Αγγελή Γεωρ
γία - Ροδάνθη, αναγνώρισε την 
πλαστότητα του τετάρτου χαρτο
νομίσματος αμέσως και οι δρά
στες ετράπησαν σε φυγή. Αμέσως 
η Αγγελή ενημέρωσε το Αστυνομι
κό Τμήμα Αρόχωβας με αποτέλε
σμα, ύστερα από μεθοδικές έρευ
νες οι δράστες να συλληφθούν 
την επομένη έξω  από τη Λιβαδειά.

Κατά τη σωματική έρευνα που ε 
πακολούθησε της σύλληψης επά
νω στον Χριστόπουλο βρέθηκαν

45 πλαστά πεντοχίλιαρα, 31 πλα
στά εκατοδόλαρα ΗΠΑ και 12 λέβα 
Βουλγαρίας. Επάνω στον Μπεσίρη 
βρέθηκαν 6 πλαστά πεντοχίλιαρα 
και 3 πλαστά εκατοδόλαρα ΗΠΑ. Τα 
πλαστά χαρτονομίσματα κατασχέ
θηκαν και εστάλησαν στην Δ.Ε.Ε. για 
εργαστηριακή εξέταση.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ασφάλειας Πύργου οι 
Πάσσιος Αριστείδης του Θεοδώ
ρου και της Ζαχάρως γεν. το 1955 
στην Κάρυά Ηλείας, αγρότης και ο 
Γιαννόπουλος Κων/νος του Αλε
ξάνδρου και της Νικολίτσας, γεν. 
το  1949 στην Κλείνδια Ηλείας, επί
σης αγρότης.

Οι δράστες κατελήφθησαν επ' 
α υτοφ όρ ω  να καλλιεργούν σε 
τρ εις  παραπλήσιους, ειδικά δια
μορφωμένους χώρους εντός χα
ράδρας, 1165 φυτά ινδικής κάννα
βης·

Τα φυτά κατασχέθησαν και οι 
δράστες μαζί με τη σχηματισθεί- 
σα δικογραφία εστάλησαν στον ει
σαγγελέα Πλημ/κων Πύργου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ
Σ υνελήφ θη  από ά νδρ ες  του  

Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιο
κτησίας της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής και κρατείται στις 
φυλακές Κορυδαλλού ο Μπαίρά- 
μης Σ τέφ ανος του Κων/νου και 
της Ευθυμίας, 32 ετών, φανοποιός, 
κατηγορούμενος για "διακεκριμέ
νες κλοπές και πλαστογραφία με
τά χρήσεως κατ' εξακολούθηση" 
και "λαθρεμπορία".

Ειδικώτερα, ο ανωτέρω κατηγο
ρούμενος, από τετραετίας περί
που, στην οδό Νάξου στα Κάτω 
Πατήσια, έθεσε σε λειτουργία φα
νοποιείο και σε συνεργασία με άλ
λα άτομα τα οποία δεν απεκάλυψε, 
αγόραζε, ιδίως από την επαρχία, 
σε χαμηλές τιμές, τρακαρισμένα 
αυτοκίνητα με σοβαρές υλικές ζη
μιές, από τα οποία κράταγε μόνο 
τις πινακίδες, την άδεια κυκλοφο
ρίας και τα ταμπελάκια των αριθ
μών πλαισίου.

Τα αυτοκίνητα τα διέλυε κρατώ
ντας τα άθικτα ανταλλακτικά και τα 
υπόλοιπα τα έδινε για παλιοσίδε
ρα. Στη συνέχεια αναζητούσε και 
έκλεβε αυτοκίνητο της ίδιας μάρ-
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κας, χρώματος και μοντέλου με 
αυτό του τρακαρισμένου που είχε 
αγοράσει. Παραποιούσε τους α
ριθμούς πλαισίου και κινητήρα και 
το δ ιέθετε στο εμπόριο, με τα έγ
γραφα και τις πινακίδες που είχαν 
χορηγηθεί για τα τρακαρισμένα 
αυτοκίνητα, εξαπατώ ντας τους 
ανύποπτους αγοραστές.

Η σύλληψη του Μπαϊράμη από 
την ανωτέρω Υπηρεσία υπήρξε ι
διαίτερα επίπονη και χρονοβόρα 
έως ότου συλλεχθούν τα απαραί
τητα αποδεικτικό στοιχεία. Η δικο
γραφία στάλθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
Σ υνελήφ θη  από ό ν δ ρ ες  το υ  

Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής ο Χατζηθανάσης Παναγιώ
της του Αλεξάνδρου και της Ιφιγέ
νειας, γεν. το 1942 στη Θεσσαλο
νίκη, κάτοικος Αθηνών κατηγο
ρούμενος για "πλαστογραφία με 
χρήση, πλαστογραφία πιστοποιητι
κών, ψευδή ανώμοτη κατάθεση και 
απάτη".

Συγκεκριμένα, υποδείχθηκε κα
τόπιν σχετικής πληροφορίας που 
περιήλθε σε γνώση της ανωτέρω 
Υπηρεσίας, ότι ο Χατζηθανάσης 
διατηρεί αποθήκη γενικού εμπο
ρίου στην οδό Μυριοφύτου στη 
Νέα Σμύρνη, παρουσιαζόμενος 
ψευδώς με το  όνομα Μπεκατώ- 
ρος Γεώργιος. Ως Μπεκατώρος 
στην αποθήκη, ε ίχε  συνεργάτες 
τον Κατούνα Βασίλειο και τον Πε- 
σματζή Νικόλαο και αγόραζε ε 
μπορεύματα για τα οποία εξέδ ιδε 
προς πληρωμή μεταχρονολογημέ
νες επιταγές των τραπεζών Πει
ραιώς και Εθνικής.

Στη συνέχεια ο Μ πεκατώ ρος 
πουλούσε τα εμπ ορεύματα ει- 
σπράτοντας χρήματα τοις μετρη- 
τοίς, σκοπεύοντας να εξαφανισθεί 
πριν λήξουν οι επιταγές που είχε 
εκδόσει, αποκομίζοντας έτσι πα
ράνομο περιουσιακό όφελος.

Ενεργώντας αιφνιδιαστικό έλεγ
χο οι όνδρες του Τμήματος Οικο
νομικών Εγκλημάτων, εξέτα σ α ν 
τους δύο υπαλλήλους χωρίς να 
βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία και· 
τον Μπεκατώρο ο οποίος επέδει- 
ξ ε  όπως αποκαλύφθηκε πλαστό 
διαβατήριο. Ο Χατζηθανάσης πα- 
ρουσιάσθηκε ως Μπεκατώρος με 
το  παραπάνω διαβατήριο εξαπα

τώντας τη Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης α- 
ποσπώντας Α.Φ.Μ. για έναρξη επι- 
τιδεύματος. Με τον ίδιο τρόπο υ- 
φάρπασε βεβαίωση περί μη ο
φειλής του στο Δημόσιο, καθώς 
και μπλοκ επιταγών από τις προα- 
ναφερθείσες τράπεζες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθη
κε στην αποθήκη βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν, εμπόρευμα αξίας 
12.000.000 δραχμών και διάφορα 
έγγραφα με σφραγίδες. Υστερα 
από επ ισ ταμένη  έρ ευνα  ανα
καλύφθηκε ότι για τον Χατζηθανά- 
ση και για τον Κατούνα εκκρεμούν 
καταδικαστικές αποφάσεις για πα
ραβάσεις του Νόμου "Περί Επιτα
γών".

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ 
ΤΟΝ ΕΓΚΕΛΑΔΟ

Σ υνελήφ θη  από όνδ ρ ες  του  
Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου ο 
Ρ ουμελιώ της Παναγιώτης του 
Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, 
34 ετών, κάτοικος Σοφικού, αγρό
της, ο οποίος κατηγορείται για "α
πάτη κατ' εξακολούθηση".

Ο Ρουμελιώτης εκμεταλευόμε- 
νος την τραγική κατάσταση που εί
χ ε  δημ ιουρ γηθεί με το υ ς  σ ει
σμούς που έγιναν σε Γρεβενά και 
Αίγιο, στις 20-6-1995 άνοιξε τρα
πεζικό λογαριασμό στο υποκατά
στημα τη ς  Τράπεζας Εργασίας 
στην Κόρινθο και προσποιούμενος 
ιατρό από το Αίγιο, επικοινωνούσε 
τηλεφωνικά με άτομα που διέθε
ταν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, 
σε όλη την Ελλάδα, ζητώντας τους 
να καταθέσουν οικονομική ενίσχυ
ση στον παραπάνω λογαριασμό, υ
πέρ των σεισμοπαθών του Αίγιου. 
Αποτέλεσμα της δραστηριότητάς 
του αυτής ήταν να αποσπάσει από 
δύο γιατρούς, το χρηματικό ποσόν 
των 10.000 δραχμών.

Την 4-7-1995 άνοιξε άλλο τραπε
ζικό λογαρισμό στο όνομά του, 
στο υποκατάστημα της Αγροτικής 
Τράπεζας Βραχατίου Κορινθίας και 
ακολουθώντας την ίδια τακτική 
προσποιούμενος ιατρό των Γρεβε- 
νών αυτή τη φορά ζητούσε οικο
νομική ενίσχυση υπέρ σεισμοπα
θών των Γρεβενών, με αποτέλε
σμα να εισπράξει χρηματικό ποσόν 
άνω των 60.000 δραχμών.

Μόλις ο Ρουμελιώτης πληρο- 
φορήθηκε ότι η Ιερά Μητρόπολη 
Κορίνθου φιλοξενεί στις κατασκη
νώσεις της στο Λουτράκι, παιδιά

προσφύγων της Βοσνίας κατά το 
χρονικό διάστημα από 7 έως 18-8- 
1995, τηλεφωνούσε σε επαγγελ- 
ματίες και επιχειρηματίες και προ
σποιούμενος εκπρόσωπο της Μη
τρόπολης Κορινθίας ζητούσε οι
κονομική ενίσχυση υπέρ των ανω
τέρω παιδιών.

Στη συνέχεια εμφανιζόταν σε 
σπίτια και καταστήματα των ηαθό- 
ντων σαν απεσταλμένος της I. Μη
τρόπολης και εισέπρατε τα χρημα
τικά ποσά. Μ' αυτόν τον τρόπο ει- 
σ έπ ρ α ξε από επ τά π αθόντες, 
198.000 δραχμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 
έρευνες της Υπηρεσίας λόγω τρα
πεζικού απορρήτου, δεν κατέστη 
δυνατόν να εξακριβω θεί ο αριθ
μός των παθόντων, τα ονοματε
πώνυμά τους και το ύψος των χρη
ματικών ποσών.

Ο ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω α
πό όνδρες του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Λάρισας οι: α) Αγ
γελός Βασίλειος του Γεωργίου και 
της Αικατερίνης, 35 ετών, κάτοι
κος Πλατανούλιας Τυρνάβου, οικο
δόμος και β) Πιτσιάκας Χρήστος 
του Δημοσθένη και της Ευδοξίας, 
κά το ικο ^Λ ά ρ ισ α ς, υπάλληλος 
Ο.Σ.Ε.

Οι δράστες κατελήφθησαν έπει
τα από ενέδρα την οποία είχαν 
στήσει όνδρες της ανωτέρω Υπη
ρεσίας, κοντά στο χώρο καλλιέρ
γειας των δενδρυλλίων, να μετα
φέρουν 6 κιλά νωπής κάνναβης σε 
φούντα, τοποθετημένη σε πλαστι
κό τσουβάλι.

Την ποσότητα αυτή την είχαν α
ποκομίσει από δύο διαφορετικές 
φυτείες που διατηρούσαν μέσα σε 
χωράφι με καλαμπόκι, στην αγρο
τική περιοχή Αμυγδαλέας Λάρισας. 
Στο χώρο των φυτειών καλλιερ
γούσαν συνολικά 96 δένδρα κάν
ναβης ύψους 1 ,5 -3  μέτρα.

Οι δράστες κατά την προσέλευ
ση και αναχώρησή τους από τους 
χώρους των φυτειών φορούσαν 
ειδικές στρατιωτικές φόρμες πα
ραλλαγής, κατείχαν ειδικά κυάλια 
με τα οποία κατόπτευαν όλη την 
περιοχή πριν από το χρόνο συγκο
μιδής. Ο Πιτσιάκας, μάλιστα φο
ρούσε κουκούλα για να μην ανα
γνωριστεί το  πρόσωπό του σε πε
ρίπτωση που γίνει αντιληπτός.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΗΡΩΙΝΗ
Συνελήφθησαν από όνδρες της 

Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις 
του Νόμου "Περί Ναρκωτικών" οι: 
α) Κέης Μιχαήλ του Ζήση και της 
Μαρίας, γεν. 1949, κατ. Θεσσαλο
νίκης, κλειδαράς, β| Πασχαλίδης 
Ευθύμιος του Παναγιώτη και της Α
ναστασίας, γεν. το  1963, κατ. Θεσ
σαλονίκης, ψητοπώλης, γ) Kam- 
bourov Valentin γεν. το  1963 στη 
Σόφια Βουλγαρίας, άεργος και 6] 
Βαβλιαράς Γεώργιος του Αργυρίου 
και της Φωτεινής, γεν. το 1955, μό
νιμος κάτοικος Σόφιας.

Στην κατοχή του Κέη και του Πα- 
σχαλίδη βρέθηκαν και κατασχέθη
καν τέσσερα δέματα ηρωίνης συ
νολικού βάρους 2.000 γραμμαρίων, 
την πώληση των οποίων διαπραγ
ματεύονταν με αστυνομικό της α
νω τέρω  Υπηρεσίας αντί 60.000 
μάρκων Γερμανίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθη
κε στο κατάστημα του Πασχαλίδη 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
μικρό δέμα ηρωίνης βάρους 23 
γραμμαρίων, πέντε δέματα χασίς 
σε τρίμματα συνολικού βάρους 
6.573 γραμμαρίων, ένα κινητό τη
λέφωνο και 100.000 δραχμές ως 
προερχόμενες από εμπόριο ναρ
κωτικών.

Από διενεργηθείσα προανάκριση 
προέκυψε ότι τις ανωτέρω ποσό
τη τες  ναρκωτικών ουσιών εισήγα- 
γε στη χώρα ο Πασχαλίδης, παρα- 
λαμβάνοντας τε ς  στη Σόφια από 
τους Κέη και Βαβλιαρά. Ο Κέης με 
τον Kambourov μετά την αγορα
πωλησία επιβαίνοντας σε άλλο ό
χημα ακολουθούσαν τις ποσότη
τε ς  που μετέφ ερ ε ο Πασχαλίδης 
με σκοπό να πουλήσουν την ποσό
τητα της ηρωίνης και να μεταφέ
ρουν στη Βουλγαρία την αντίστοι
χο χρηματικό ποσό.

Ακόμη προέκυψε ότι ο Βαβλια- 
ράς προμηθεύθηκε τα 2.000 γραμ
μάρια ηρωίνης για να τα δώσει 
στον Πασχαλίδη, από κάποιον 
Σαλή, στη Σόφια. Ο Kambourov ε 
ντοπίσθηκε στο ξενο δ ο χ ε ίο  ΕΙ 
Greco όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνα που έγινε στις απο
σκευές του ανακαλύφθηκαν και 
κατασχέθηκαν μικροποσότητα χα
σίς και ένα κινητό τηλέφωνο. □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς Κων/τίνος^Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Me το από 21 -8-95 Π.Δ. προήχθη- 

σαν οι παρακάτω Αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας: 

α. ο Αστυν. Υποδιευθυντής Μι
χαήλ Δημητριάδης στο βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντού, ύστερα 
από επιλογή για πλήρωση υφιστά
μενης κενής οργανικής θέσης.

β. ο Αστυνόμος Β' Αθ. Πελεκάσης 
στο βαθμό του Αστυνόμου Α', κατ' 
εκλογή, αναδρομικό από 19-4-95.

γ. ο Υπαστυνόμος Α' Μιχαήλ Νι- 
κολαράκης στο βαθμό του Αστυ
νόμου Β', κατ' αρχαιότητα, ανα
δρομικό από 3-2-1994.

6. ο Υπαστυνόμος Β' Παναγιώτης 
Κουτούζος στο βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Α'.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 13-9-95 ΠΔ. έγινε α

ποδεκτή η παραίτηση από το  Σώμα 
της Αστυνομίας του Ταξιάρχου - 
Ιερέως Ευσέβιου Πιστολά 

Με το από 14-9-95 ΠΔ. προάγο- 
νται στο βαθμό του  Ταξιάρχου 
προκειμένου να αποστρατευθούν 
ύστερα από αίτησή τους, οι Αστυν. 
Δ /ν τές  Γεράσιμος Μ ουρελότος 
και Ιωάννης Γιαννακόπουλος.

Με το από 1-8-95 ΠΔ. αποστρα- 
τεύθηκε ύστερα από αίτησή του ο 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρι
στόφορος Μπούκας.

Μ ε το  από 24-7-95 ΠΔ. απο- 
στρατεύθηκε ύστερα από αίτησή 
του ο Αστυνόμος Α' Παν. Πόλλας.

Με το από 7-8-95 ΠΔ. αποστρα- 
τεύθηκε ο Αστυνόμος Α' Αθανά
σιος Κουτσουμπός.

Με το από 29-8-95 ΠΔ. προήχθη 
στους βαθμούς του Αστυνόμου Β'

κόι Αστυνόμου Α' και αποστρα- 
τεύθηκε ύστερα από αίτησή του ο 
Υπαστυνόμος Α' ΝΔ. 649/70 Ιωάν
νης Μαλανδρόκης.

Με το από 21-8-95 ΠΔ. προήχθη 
στο βαθμό του Υπαοτυνόμου Α' και 
τέθ η κ ε  σε αυτεπάγγελτη απο
στρατεία ο Υπαστυνόμος Β' Σω
κράτης Τσιάρας.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Υπουργού Δημ. Τάξης, τέθηκαν σε 
αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Υ- 
παστυνόμοι Β' Ρήγας Διαμαντό- 
πουλος και Νικόλαος Κουτσουρής.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας προήχθησαν στο βαθμό του 
Υπαοτυνόμου Β' και αποστρα- 
τεύ θ η κα ν  ύσ τερα  από αίτησή 
τους, οι παρακάτω Ανθυπαστυνό- 
μοί: Θεόδ. Αθανασόπουλος, Ηλίας 
Κόρκος, Μιχ. Κυρίτσης, Δημ. Κω- 
λέττα ς , Γεώργιος Λώλος, Αθαν. 
Παπαδόπουλος, Αριστοτέλης Ροϊ- 
δης, Νικ. Σημαντηρόκης, Βασ. Τσώ- 
λης και Νικ. Χιώνης.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας προήχθησαν στο βαθμό του 
Ανθυπαστυνόμου και αποστρα- 
τεύ θ η κα ν  ύσ τερα  από αίτησή 
τους, οι παρακάτω Αρχιφύλακες 
Μ.Π.Σ.: Δημ. Αντωνόπουλος, Νικ. Α- 
ντωνόπουλος, Απόστολος Αρκου- 
μάνης, Σπυρίδων Γαρναβός, Ιωάν
νης Γρόβαλος, Νικ. Γωγούλας, Η
λίας Καλιακούδας, Θεόδ. Καμπου- 
ρίδης, Δημ. Καραγιόννης, Γεώργιος 
Καρέζος, Κωνσταντίνος Κοκολα- 
ντωνόκης, Κωνσταντίνος Κυρανός, 
Χαράλαμπος Κωστόπουλος, Γεώρ
γιος Αέκκας, Αθανάσιος Μαντα- 
λιός, Δημήτριος Μάρκου, Συμεών

Μικελόπουλος, Χαρίλαος Μόσια- 
λος, Ιωάννης Μπλόνης, Δημήτριος 
Π αγκράτης, Π αναγιώ της Πα- 
λαιοδήμος, Παναγιώτης Πανουσά- 
κης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, 
Δημήτριος Παπαδημητράκης, Νικό
λαος Παπούλιας, Γεώργιος Παρ- 
ρής, Χριστόφορος Ράπτης, Θωμάς 
Ρόκκας, Παναγιώ της Σ τεφ α - 
νούδης, Μιχαήλ Τιγγίρης, Ιωάννης 
Τ ρομπούκης, Ευάγγελος Τ σαπόκης, 
Σαράντος φρατζής και Γεώργιος 
Ψαράκης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ Τ.Α.Α.Χ.
Π ρόσφατα ψ η φ ίσ τηκε στη 

Βουλή μια σημαντική για το προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας διά
ταξη νόμου, με την οποία διαγρά
φονται τα χρέη του Ταμείου Α
ρωγής Αξιωματικών της Χωροφυ
λακής ΙΤΑΑ.Χ.), προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, ύψους δύο δισεκατομυ- 
ρίων δραχμών περίπου.

Τα χρέη αυτό είχαν προέλθει από 
δύο δάνεια, που είχε συνάψει το 
Ταμείο με την Εθνική Τράπεζα και 
το  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπό 
την εγγύηση του Δημοσίου, τα έτη 
1988 - 1990, προκειμένου να αντι
μετωπίσει οικονομικό προβλήματα 
της περιόδου εκείνης.

Η διαγραφή τω ν χρεώ ν είναι 
πραγματικό ιδιαίτερα σημαντική 
πράξη για το ΤΑΑ.Χ. και τους με
τόχους του, καθόσον απαλλάσσε
ται οριστικά από τα βάρη του πα
ρελθόντος, που αποτελούσαν μό
νιμη και ουσιαστική τροχοπέδη σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια ε ξυ 
γίανσής του.

Μετά από τη διαγραφή των πιο 
πάνω χρεών είναι βέναιο ότι:

- τίθενται οριστικά οι βάσεις για 
σταθερή και μακροχρόνια εξυγια
ντική πορεία του ΤΑΑ.Χ.

- δίνεται, επιτέλους, η δυνατότη
τα στο Ταμείο να υλοποιήσει την 
κοινωνική του αποστολή και να 
προβεί σταδιακό στην ουσιαστική 
αύξηση των παροχών προς τους 
μετό χο υ ς  του, που όπως είναι 
γνωστό έμειναν καθηλωμένες στο 
80% του ασφαλιστέου μισθού από 
το έτος 1983 και μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Με την 223.230/7/3α από 19-9- 
1995 Απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθη- 
κε εύφημη μνεία στονΑρχιφύλακα 
Βασίλειο Κολοκύθα του Τμήματος 
Τροχαίας Αιγίου "γιατί την 15-6-

1995, οπότε έλαβε χώρα ο κατα
στρεπτικός σεισμός στο Αίγιο, ευ 
ρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, α
νέπτυξε εξαιρετική δραστηριότη
τα, θάρρος και αποφασιστικότητα, 
με αποτέλεσμα να σώσει από βέ
βαιο θάνατο ένα παιδί που κα- 
λούσε σε βοήθεια από την καταρ- 
ρεύσασα επί της οδού Δεσποτο- 
πούλου πολυκατοικία και παράλλη
λα να συνδράμει τα σωστικό συ
νεργεία για τον απεγκλωβισμό και 
τη μεταφορά των τραυματισμέ
νων και νεκρών ατόμων".

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Ταγμ/ρχης ε.α . τ.Χω ρ/κής  
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1909 στο Μουζόκι 

Καρδίτσης. Απεβίωσε στις 15-9- 
1995.

* Αστ/μος Β' (μόν. διαθ/τας) 
Ιωάννης Κοντολάτης
Γεννήθηκε το 1913 στην Ερατεινή 

Δωρίδος Φωκίδος. Απεβίωσε στις 
25-7-1995.

* Αστ/μος Β' (μόν. δ ιαθ/τας) 
Γεώργιος Λαουλάκος
Γεννήθηκε το  1919 στο Γερολι

μένα Λακωνίας. Απεβίωσε στις 12- 
9-1995.

* Υπαστ/μος Α ' {μόν. διαθ/τας) 
Κωνσταντίνος Λίβας
Γεννήθηκε το 1925 στη Βανόδα 

Τρκρυλίας Μεσηνίας. Απεβίωσε 
στις 17-8-1995.

* Υπαστυνόμος Β'
Γεώργιος Τσάκαλος 
Γεννήθηκε το  1954 στο Αγρίνιο.

Απεβίωσε στις 5-9-1995.
* Ανθυπαστυνόμος 
Γεώργιος Δραμαλίδης 
Γεννήθηκε το 1955 στη Μόνη Δι

δυμοτείχου Εβρου. Απεβίωσε στις 
24-8-1995.

* Αρχιφύλακας 
Ιωάννης Γκίκας 
Γεννήθηκε το  1958 στον Αγιο

Θωμά Θηβών Βοιωτίας. Απεβίωσε 
στις 24-8-1995.

* Αρχιφύλακας 
Αθανάσιος Πανούδης 
Γεννήθηκε το 1949 στα Δίκαια 0 -

ρεστιόδας Εβρου. Απεβίωσε στις 
29-7-1995.

* Αρχιφύλακας 
Παναγιώτης Μπίσσας 
Γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσα

λονίκη. Απεβίωσε στις 18-9-1995.
* Αστυφύλακας 
Αντώνιος Παλικαρώνας 
Γεννήθηκε το  1966 στο Σίδνεϋ

Αυστραλίας. Απεβίωσε στις 25-8- 
1995.
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t c h n o l o g y  ι 
i c h n i q u e s  Ε

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

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

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

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

Α, ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑο.Ε
ΣΤΑΔΙΟΥ 57, 105 51 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 32.49.344-32.44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
-------------------  ΣΤΟΛΕΣ -------------------
Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυπκού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Καρα- 

κόλης που υπηρετεί στο Τμήμα Ει
δικών Αστυνομικών Ελέγχων της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής 
(τηλ. 9828.868 και 031 - 316.820), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης.

* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Παπα- 
βασιλείου που υπηρετεί στον Α
στυνομικό Σταθμό Πολυχνίτου Λέ
σβου Ιτηλ. 0252 - 41.222 και 
42.662), επιθυμεί να μετα τεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΛΑ.

* Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος Παπ- 
πός που υπηρετεί στη Δ/νση Εγκλ. 
Ερευνών/ΥΔ.Τ. Ιτηλ. 8317.9121, επι
θυμεί να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με 
συνάδελφέ του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Ιωαννίνων.

* Ο Αστυφύλακας Χρήστος Δη- 
μη τρέντσ ης που υπ ηρετεί στη 
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Ιτηλ. 
4903.927 και031 -944.182), επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Με το από 21-8-95 Π.Δ. μετατά

χθηκε ο Αστυνόμος Β' Γενικών κα
θηκόντων Χρήστος Παππάς, ητυ- 
χιούχος του Τμήματος Οδοντια
τρικής της Σχολής Επιστημών Υ
γείας του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, στην κατη
γορία των Αξιωματικών Ειδικών 
Καθηκόντων - Υγειονομικών, με το 
βαθμό που φέρει.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ως γνωστό, από το  1991 λει

τουργεί Σχολή Μουσικής, με διδα
σκαλία θεωρίας μουσικής, πνευ
στών και κρουστών οργάνων για 
τα παιδιά ηλικίας 8 -1 5  ετών των 
Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλ
λήλων που υπηρετούν στην Αττική. 
Η Σχολή αυτή λειτουργεί σε αίθου
σα Μουσικής και υπάγεται διοικη
τικό, όπως και η Μουσική στη 
Σχολή Αστυφυλάκων.

Την περασμένη σχολική χρονιά, 
στη Σχολή φοίτησαν τριάντα μαθη
τές  και των δύο φύλων, και η πρόο
δος όλων υπήρξε άριστη. Ηδη, με 
απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, η Σχολή θα λει
τουργήσει κανονικά και για τη νέα 
σχολική χρονιά, και φιλοδοξεί μά
λιστα να φιλοξενήσει και νέους

μαθητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να πληροφορηθούν το ακρι
βές πρόγραμμα μαθημάτων και τις 
λεπτομέρειες για τις εγγραφές, 
εάν απευθυνθούν στη Μουσική 
της Ελληνικής Αστυνομίας (Ισχομά- 
χου 1 - Ζωγράφου, τηλ. 7784.613).

ΣΧΟΛΗ
«ΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Στα γραφεία του Ομίλου Κυριών 
Φίλων Αστυνομίας Πειραιά ΙΒ' Μ ε
ραρχίας 25), λειτουργεί Σχολή Κο- 
πτικής Ραπτικής για μέλη οικογε
νειών αστυνομικών, όπου η φοίτη
ση είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και εγγραφές 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο τη
λέφωνο 4296-504, στην Πρόεδρο 
του Ομίλου κα Σοφία Κατσιβαρδά- 
κου ή τη Γενική Γραμματέα κα Ολγα 
Ρούσσου. □

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Η Σ ,  Αριστοτέλους 1 7 5 , 1 1 2  5 1 , Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α ' Χρήστος Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδ. Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ. Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, Π.Υ 
Μορ. Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μαρ. Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτόκης, Αρχείο - Διαφημίσεις: Αστ/κας Σερ. Τσοχαντάρης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστ. Καραμεσίντ 
Διεκπεραίωση: Π.Υ. Γ εώρ. Βόλης, Π.Υ. Φώτ. Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθ. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας 
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ

Νέοι καιροί, νέα προσόντα 
για ...τους πράκτορες της  

CIA ανά τον κόσμο. Πέρασαν οι 
εποχές που έφ τα νε  να είναι κα
νείς εμφανίσιμος και λιγάκι πο
νηρός, λέε ι ο αρχηγός τη ς  Τζον 
Ντόιτς. Και ετο ιμάζει καινούρ
γιο κατάλογο με τα προσόντα 
που πρέπει να έχει ο σύγχρονος 
κατάσκοπος. Ο "δεκάλογος του 
καλού πράκτορα" θα διανεμηθεί 
σε όλα τα γραφεία τη ς  CIA, ώ
στε να στρατολογούνται με τα 
νέα κριτήρια οι κατάσκοποι του 
αύριο. Ο Τζον Ντόιτς ζητάει "υ
ψηλότερα στάνταρ", δηλαδή ά
τομα μορφωμένα, με καλή κοι
νωνική θέση, υψηλό δείκτη  ευ 
φ υ ΐα ς , πολλές γνω ρ ιμ ίες  και 
βέβαια καλή και κομψή εμφάνι
ση. Ισως λοιπόν πίσω από τα 
"προσωπικά" τω ν μικρών αγγε
λιών, να κρύβεται ένας κύριος 
ονόματι... Τζον Ντόιτς!

Οι μαθητές ενός λυκείου 
αρρένω ν στο Λίβερπουλ 

δεν μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα κινητά τους τηλέφω να κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος, μ ε 
τά από απόφαση του διευθυντή 
του σχολείου. Αφορμή για την 
απόφαση υπήρξε ένας μαθητής, 
ο οποίος εντοπίστηκε να συζη
τάει με το  κορίτσι του κατά τη  
δ ιά ρ κ ε ια  το υ  μ α θ ή μ α το ς . Ο 
δ ιευθυντής του  λυκείου  Γουί- 
ραλ ενημέρω σ ε γραπτώς τους 
γονείς τω ν μαθητών, σημειώνο
ν τα ς  μ ε τα ξύ  άλλω ν ό τι “ στο 
σ χολείο  υπάρχουν τη λέφ ω να  
και μ π ο ρ ε ίτ ε  να α φ ή σ ε τ ε  
μηνύματα στη γραμματεία".

Η Βρετανική αστυνομία ανα
κο ίνω σ ε  ό τι ε ξά ρ θ ρ ω σ ε  

δ ιεθνές κύκλωμα που προωθεί 
την παιδική πορνογραφία μέσω 
του διεθνούς δικτύου επικοινω
νίας Ιντερνέτ. Εννέα άτομα συ- 
ν ελ ή φ θ η σ α ν  σ τη  Β ρ ετα ν ία ,

ύστερα από έρευνα που πραγ
μ α το π ο ιή θ η κε ενα ντίον  υπό
πτων στο Χονγκ Κονγκ, στις Η- 
ΠΑ, στον Καναδά, στη Νότια Α
φρική και τη  Γερμανία. Η αστυ
νομική έρευνα με την κωδική ο
νομασία "Επιχείρηση Σταρμπερ- 
στ" ξεκ ίνη σ ε στο Μπέρμιγχαμ 
τη ς  Κενρικής Αγγλίας, ύστερα 
από τον εντοπισμό κυκλώματος 
διανομής πορνογραφικού υλι
κού στο Ιντερνέτ.

Είναι ξανθιά γύρω στα 25. 
Το όνομά της  είναι Δβρίλ 

και κατάγεται από την Γλασκώ- 
βη. Αυτά είναι τα μόνα στοιχεία 
που έχουν στη διάθεση τους οι 
δικηγόροι που ψάχνουν τη  μυ
στηριώδη μοναδική κληρονόμο 
τη ς  τεράστιας περιουσίας ενός 
βρετανού επιχειρηματία, ο ο
ποίος δεν μπόρεσε να ξεχάσει 
ποτέ τον έρωτα τω ν διακοπών 
του. Συνάντησε την Αβριλ στην 
Κόστα Μπράβο. Μ ετά  τις  διακο
πές δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ... 
Εξι χρόνια πέρασαν από τότε, ο 
ερω τοχτυπημένος επιχειρημα
τίας πέθανε και άφησε ολόκλη
ρη την περιουσία του στην αγά
πη εκε ίνω ν  τω ν διακοπών. Οι 
δικηγόροι ψάχνουν να την εντο
πίσουν τώ ρα μέσω τω ν τα ξ ι
δ ιω τικώ ν γραφείω ν κι εκείνη, 
αν ποτέ βρεθεί, θα πρέπει να α
ποδείξει ότι είναι η γυναίκα του 
σ φ οδρού  έρω τα  στην Κόστα 
Μπράβα.

Ο Χουάν Μ ιγκέλ Σάντσεζ 
Ρ ο μέρα  δ εν  έγ ιν ε  ποτέ 

γ ιατρός. Ε γκα τέλε ιψ ε την  ια
τρ ική σχολή στο τρ ίτο  έτος για
τί, όπως δήλωσε, φοβόταν τις  
εξετάσ εις. Ο φόβος δεν εμπό
δ ισ ε όμω ς, τη  σ ταδιοδρομία  
του. Πλαστογραφόντας το απο
λυτήρ ιο  ενός  συμμαθητή του  
και την αστυνομική του ταυτό
τητα, ο Σάντσεζ προσελήφθη το

1979 στο ωτορινολαρυγγολογι- 
κό τμήμα του νοσοκομείου και 
μ έχρ ι τη ν  παραίτηση το υ  το  
1987 πραγματοποίησε σχεδόν 
τρ ε ίς  χιλιάδες επεμβάσεις. Ο
πως αναμενόταν, οι εγχειρήσεις 
που πραγματοποίησε ο Σάντσεζ, 
είχαν σε αρκετές περιπτώσεις 
τραγικά αποτελέσματα: ένας α
σθενής έχασε το ένα του μάτι κι 
ένας άλλος κουφάθηκε από το 
ένα αυτί.

Απελπισμένος από την α
π όφαση τη ς  γυ να ίκα ς  

του να τον εγκαταλείψει, ο Αλαν 
Ερβιν θέλησ ε να θέσ ει τέλ ο ς  
στο μαρτύριο του, αλλά και οι ε 
πτά απόπειρες αυτοκτονίας του 
στέφθηκαν από παταγώδη απο
τυχία. Μ ετά  τρ ε ίς  αποτυχημέ
νες απόπειρες με βαρβιτουρικά, 
ο Ερβιν τυλίχθηκε με καλώδια 
και μπήκε στην μπανιέρα του, 
αλλά προδόθηκε από τις  ασφά
λειες  του σπιτιού, ενώ όταν μ ε
τέ τρ εψ ε  το  καλώδιο σε αγχόνη 
αυτό κόπηκε. Κατόπιν επιχείρη
σε να αυτοκτονήσ ει εισπνέο- 
ντης  φ υσ ικό  αέριο. Οταν και 
αυτή η μέθοδος απεδείχθη α τε
λέσ φ ο ρ η , άναψ ε ένα σπίρτο 
στο σ τόμ ιο  το υ  σω λήνα πα
ροχής γκαζιού. Το σπίτι του συ
γκλονίσ τηκε από την  έκρηξη , 
αλλά ο ίδιος υπέστη μόνο κά
ποιες εκδορές. Η ττημένος από 
το  "νόμο του Μ έρφΓ, ο Ερβιν ο
δηγήθηκε στο δικαστήριο το ο
ποίο του επέβαλε την ποινή της  
δ ιετούς "παρακολούθησης" και 
τον προειδοποίησε να μην επα- 
ναλάβει το εγχείρημα αν η επι- 
λεγείσα μέθοδος θέτε ι σε κίν
δυνο τρίτους.

Μια αγελάδα στη Βραζιλία 
και τα  τρ ία  μοσχαράκια 

τη ς  πέθαναν από υπερβολική 
δόση ...ναρκωτικών, αφού έφ α 
γαν 4 0  κιλά μαριχουάνας, γρά
φ ε ι  η ε φ η μ ε ρ ίδ α  "Κ ο ρ έ ιο  
Μπραζιλιένσε". Ο Πάουλο Σέρ- 
ζιο Γκουλΰρ, επιστάτης ενός α
γροκτήματος στη βραζιλιάνικη 
πόλη Π όρτο  Α λέγ κ ρ ε , β ρ ή κε 
κρ υ μ μ έν α  σε μάνδρα αγρο
κτήματος πακέτα μαριχουάνας 
τυλιγμένα με πλαστικό. Νόμισε 
ότι επρόκειτο για τρ ιφύλι με.,.έ- 
ντονη μυρωδιά και τα  έδω σ ε 
στα ζώα, μαζί με το  περιτύλιγ
μα. Η αγελάδα όμως και τα μο
σχαράκια πέθαναν και η υπηρε

σία δ ίω ξης ναρκωτικών τη ς  α
στυνομίας, καθώς επίσης και ο 
κτηνίατρος που εξέτα σ ε τα άτυ
χα ζώα, κατέληξαν ότι αιτία του 
θανάτου τους ήταν η ...υπερβο
λική δόση μαριχουάνας. “Ευτυ
χώς που δεν αρμέγαμε την αγε
λάδα. Σ κ α φ θ ε ίτ ε  αν ε ίχ ε  πιεί 
κανείς το γάλα της. θα ε ίχε  σί
γουρα  μ α σ το υ ρ ώ σ ει!" ε ίπ ε  
ψύχραιμος ο επιστάτης.

Η ζωή παίζει άσχημα παι
χνίδια και η παρακάτω ι

στορία το  επιβεβαιώνει. Εξι ά
τομα, μετα ξύ  τω ν οποίων τέσ 
σερα α δ έλφ ια  πνίγηκαν στην 
προσπάθεια τους να σώσουν έ 
να κοτόπουλο που έπεσε σε πη
γάδι του χωριού Ναζλέτ Εμαρά 
στη Νότιο Αίγυπτο... Σύμφωνα 
με την εφ ημερ ίδα  Αλ Αχράμ, η 
τραγω δία ξεκ ίνη σ ε  όταν ένας 
Ιθχρονος αγρότης έπ εσ ε στο 
πηγάδι για να σώσει το κο τό
πουλο. Βλέποντας τον να πνίγε
ται, έσπευσαν σε βοήθεια  τα 
τρία αδέλφια του, ηλικίας 14, 16, 
και 2 0  χρόνων, τα οποία πνίγη
καν επίσης. Την ίδια τύχη είχαν 
και δύο γείτονες. Η τραγική ει- 
ρωνία είναι ότι αφού ανέσυραν 
τα έ ξ ι πτώματα,οι αστυνομικοί 
ανακάλυψαν έκπληκτοι ότι τοι 
κοτόπουλο ήταν σώο και αβλα
βές...

Νέα απαγόρευση ισχύει ε 
δώ και λ ίγ ες  μ έρ ες  στο 

Χρηματιστήριο της  Σαγκάης κα
τά την ώρα τω ν συναλλαγών: α
π αγορεύτηκε το  κάπνισμα, το  
ποτό και ...το πλέξιμο. Οι νέοι 
κανονισμοί, οι οποίοι ανακοινώ
θηκαν από το  χρηματιστήριο, ο
ρίζουν ότι οι χρηματιστές που 
θα εντοπ ισ τούν να... πλέκουν 
πουλόβερ την ώρα τω ν συναλ
λαγών, θα λαμβάνουν επίσημη 
προειδοποίηση. Αν το  παράπτω
μα επαναληφθεί, τό τε  μετά τη 
δεύτερη  προειδοποίηση θα τ ί 
θενται σε εξάμηνο περιορισμό.

Ξεχύστε τ ις  δία ιτες τω ν α
στροναυτών του ανανά και 

όλες εκ ε ίνες  που υποστηρίζουν 
ότι θα λύσουν το  πρόβλημα του 
πάχους. Η λύση είναι απλή: φ ο 
ρέσ τε τα σκουλαρίκια του Για- 
σούο Τομίγκι και το  αδυνάτισμα 
είναι σίγουρο. Ο κ. Τομίγκι συν
δυάζοντας τ ις  γνώσεις περί β ε
λονισμού με εκ ε ίν ε ς  του  σχε-
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βιασμού σ κουλαρ ικιώ ν κα τα
σκεύασε ένα ζευγάρι σκουλαρί
κια το οποίο, όπως υποστηρίζει, 
εφάπτεται σε 6ύο σ υγκεκριμέ
να σημεία του αυτιού, με απο
τέλεσμα να σταματά την πείνα.

Χ ρ ε ιά σ τη κ ε  πολλή φα-
ντασία και τη  ...συνεργα

σία του γαϊδάρου του ο Αμπού 
Μανσούρ, ο πολυμήχανος Λιβα- 
νέζος, για να γίνει ...εστιάτορας: 
Δ ιέθ ετε  το  όνειρο, το  κουράγιο, 
το επιχειρηματικό μυαλό και την 
ταράτσα του  σπιτιού του, που 
ήθελε να την  κάνει τουριστικό 
εστιατόριο . Επρεπε, όμως, να 
χτίσει μια σκάλα ώ στε να ανε
βαίνουν οι πελάτες, αλλά τα οι
κονομικά του δεν το  επέτρεπαν. 
Τότε σ κέφ θ η κε  στη θέση της  
σκάλας να βάλει μία χοντρή, μα
κριά σανίδα που θα οδηγούσε 
στην ταράτσα. Λίγοι όμως θα τα 
κατάφερναν. Κι έτσι, σ κέφ θηκε 
το  γά ιδαρο . Τώ ρα, ο Αμπού 
Μ ανσούρ δ έχ ε τα ι το υ ς  -απί
στευτα  πολλούς- π ελάτες  του  
στην αυλή, του ς  ανεβάζει στο 
γάιδαρο και εκείνο ς  τους κου
βαλάει ως την ταράτσα. Το πα
ράξενο αυτό.,.ζωντανό ασανσέρ 
έχ ε ι ενθουσιάσει το υ ς  το υ ρ ί
στες και το  εστιατόριο έχει τ ε 
ράστια επιτυχία!

Ο Αμερ ικανικός Ιατρικός 
Σύνδεσμος "πάγωσε" όταν 

το κατάλαβε και έβγαλε σχετική 
ανακοίνωση: "Γιατροί, παρακα- 
λούμε να πλένετε τα χέρια σας 
πριν δ εχθείτε  τον  επόμενο πε
λάτη...” Αυτό που ο καθένας θα 
θεωρούσε αυτονόητο, φαίνεται 
πως οι αμερικανοί γιατροί το  α
γνοούν. Και όπως λέει ο ίδιος ο 
σύνδεσμος τους, σπάνια πλέ
νουν τα χέρια τους, δια του λό
γου του αληθές μάλιατα, δόθη
καν στην δημοσιότητα και πο
σοστά: μόνο το  14% τω ν αμερι- 
κανών γιατρών χρησιμοποιούν 
σαπούνι και νερό  πριν ε ξ ε τ ά 
σουν τον επόμενο ασθενή! Τώ 
ρα ο Ιατρικός Σύνδεσμος ζητά 
από τα πανεπιστήμια όλης της 
χώρας να μαθαίνουν αυτό το  α
πλό πράγμα σ τους φ ο ιτη τέ ς , 
πριν το υ ς  δ ιδάξουν άλλα, πιο 
πολύπλοκα!

Εψαχνε για σαλιγκάρια και 
βρέθηκε στη φυλακή... Α- 

πορροφημένος από το  ψάξιμο

σ αλιγκα ρ ιώ ν, τα  οποία πω- 
λούντα ι στα καλά εσ τια τόρια  
της  Βουδαπέστης 2 5 0  φιορίνια 
το  κιλό, ένας νεαρός Ούγγρος 
βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει 
στην άλλη πλευρά τω ν συνόρων 
και μάλιστα σε εμπόλεμη ζώνη! 
Οι Σέρβοι της  Κροατίας που τον 
συνέλαβαν τον άφησαν ελεύ θ ε
ρο μετά από λίγο, αλλά οι ουγ
γρικές αρχές δεν σκοπεύουν να 
τον αφήσουν προτού πληρώσει 
πρόστιμο για παράνομη διέλευ
ση συνόρων. Πάντως, παρά τα 
φ ιορ ίν ια  που θα πληρώσει, ο 
νεαρός ήταν τυχερός, πολύ τυ 
χερός: στην ίδια περιοχή λίγους 
μήνες πριν, μια γυναίκα που έ 
ψαχνε κι αυτή στο δάσος για 
σαλιγκάρια, πάτησε μια νάρκη...

Ενα μ ικρό τυπ ογραφ ικό  
λάθος και η ζωή του Γου- 

γκ Ζονγκτάι έγινε ...κόλαση: του 
λάχιστον 3 0  φ ορές την ημέρα 
έλ εγ ε  καρτερικά "λυπάμαι, κά
ν ετε  λάθος" σ' αυτούς που τη 
λεφωνούσαν σπίτι για να πλη- 
ροφ ορηθούν τα ...αεροπορικά 
δρομολόγια για το  Ξιαμέν στη 
νοτιοανατολική Κίνα. Κάθε μέ
ρα, επί πέντε μαρτυρικά χρόνια. 
Τώρα, σέρνει στα δικαστήρια το 
τυπογραφείο που ευθύνεται για 
το  μ ικρ ό  αυτό  "λα θ ά κ ι” σε 
1 2 0 .0 0 0  και πλέον το υ ρ ισ τι
κούς χάρτες, ζητώ ντας πέρα α
πό τη  διακοπή της εκτύπωσης 
ώσπου να διορθωθεί το λάθος 
και τη  δημόσια συγνώμη εκ μ έ
ρους τους, και μια γερή αποζη
μίωση 2 .3 8 0  δολαρίων!

Συνήθως οι τουρίστες που 
επισκέπτονται το  κοσμο

πολίτικο Κάπρι, κουβαλούν μαζί 
φ ω τογραφ ικές μηχανές ή του
ριστικούς οδηγούς. 0  ανηψιός 
του βασιλιά της  Σαουδικής Αρα
βίας πρίγκιπας Αμπντούλ Αζίζ 
Καλέντ, πάντως είχε μαζί του έ 
να ...μικρό στρατό! Οι τελω νεια 
κοί που ανέβηκαν στο πριγκιπι
κό γιοτ για τον τυπικό έλεγχο 
δεν πίστευαν στα μάτια τους: 
δ εκ ά δ ες  όπλα -ένα  από αυτά 
...χρυσό- καθώς και δύο όπλα 
τ ε λ ε υ τ α ία ς  τεχ ν ο λ ο γ ία ς  που 
δεν ανιχνεύονται από τους ειδ ι
κούς ανιχνευτές μετάλλου.

Οταν ο Χριστόφορος Κο- 
λόμβος ξεκινούσε για τον 

Νέο Κόσμο, ήταν σίγουρος ότι

θα τον έβρισκε διότι είχε ξανα
πάει εκεί, 2 5  χρόνια πριν, υπο
στηρίζει ο νορβηγός θαλασσο
πόρος και ερευνητής θορ Χέ- 
γιερνταλ, διάσημος από τα τολ
μηρά ταξίδια του με τις  εύθρα- 
σ τες  σ χ ε δ ίε ς  "Κ ο ν -Τ ίκ ι" και 
"Ρα“. Στη νέα έκδοση του  βι
βλίου του "Αφήστε τους κατα- 
κτηθέντες  να μιλήσουν", ο Χέ- 
γιερνταλ επικαλείται ιστορικές 
πηγές, σύμφωνα με τις  οποίες 
ο Κολόμβος ή ξερ ε  πολύ καλά 
που πήγαινε: σε ηλικία μόλις 16 
ετών, ήταν ο πλοηγός τη ς  δανο- 
πορτογαλικής αποστολής που 
το 1467 έφθασε στον Πορθμό 
Ν τέιβς στα ανοιχτά του Καναδά, 
χρησιμοποιώντας πληροφορίες 
από τα ταξίδια τω ν Βίκινγκ, που 
ανακάλυψαν και αποίκησαν την 
Αμερική 5 0 0  χρόνια πριν από 
τον Κολόμβο, σύμφωνα με την 
άποψή του.

Μ ια  ξ εχ α σ μ έν η  μ έχ ρ ι 
σ ήμερ α  επ ισ τολή , που 

γράφτηκε το 19 13 από τον επι
κ εφ α λή ς  του  Ειδικού Κλάδου 
τ η ς  Σ κό τλ α ν τ Γ ια ρντ, απο
καλύπτει, σύμφωνα με το συγ
γραφέα Πολ Γκένι, την πραγμα
τική ταυτότητα του Τζακ του Α
ντεροβγάλτη: ο αιμοσταγής δο
λοφόνος που σκόρπισε τον πε
ρασμένο αιώνα τον τρόμο στους 
σκοτεινούς δρόμους τη ς  κακό
φ ημης συνοικίας Γουάιτσαπελ 
του  Λονδίνου, ήταν κατά τον 
Γκένι ένας αμερικανός χειρουρ
γός, ο Φράνσις Τάμπλτι. Στο βι
βλίο του  "The Lodger", ο συγ
γραφέας υποστηρίζει ότι ο Τά
μπλτι μίσησε τις  γυναίκες όταν 
ανακάλυψε ότι η γυναίκα του 
δ ο ύλευε σε οίκο ανοχής, Συ- 
ν ελ ή φ θ η  ω ς ύποπτος για τη  
σφαγή πέντε ιεροδούλων, αλλά 
δ ιέφ υγε στην Αμερική όταν α- 
φ έθ η κε ελεύθερος με εγγύηση. 
Λίγο αργότερα, δολοφονίες στο 
στίλ του Αντεροβγάλτη σημειώ
θηκε στη Νικαράγουα και την 
Τζαμάικα...

Μ ε ρ ικ ο ί φ ο β ο ύ ν τα ι τ ις  
νυχτερ ίδες, άλλοι τ ις  σι

χαίνονται. Μ ε πάνω από 4 0 0  
νυχτερ ίδες να έχουν καταλάβει 
τη  σοφ ίτα  του σπιτιού του, ο 
Τζέρι Μ πόρτζες αν δεν τ ις  φ ο 
βόταν πριν, τώ ρα σίγουρα τις  
σιχαίνεται! Ο καναδός αγρότης 
και η ο ικογένεια  του  αναγκά

στηκαν να εγκαταλείψουν άρον 
άρον το  σπίτι τους στην επαρχία 
του Νιου Μπρούνσγουικ όταν α
να κά λυ ψ α ν  ό τι στη σ ο φ ίτα  
τους, εκτός από διάφορα παλιά 
πράγματα, υπήρχαν και εκατο
ντάδες νυχτερίδες, οι οποίες έ 
δειχναν κατευχαρισ τημένες α
πό το  ν έο  το υ ς  σ π ίτι. “ Ενα 
σούρουπο βγήκαμε έξω  και αρ
χίσαμε να τ ις  μετράμε καθώς έ 
φευγαν για τροφή. Στις 7Ι στα
μ α τή σ α μ ε  το  μ έ τρ η μ α  και 
φύγαμε κι εμείς..."

Γαλατάδες και ταχυδρόμοι 
καλούνται να ενισχύσουν 

στη Βρετανία τον αγώνα της α
στυνομίας για την πάταξη του ε 
γκλήματος. Τα άτομα αυτά που 
εργάζονται νωρίς το  πρωί την 
ώρα που πραγματοπ οιούντα ι 
πολλές διαρρήξεις, κλοπές αυ
τοκινήτω ν κ.α. θα είναι "τα μάτια 
και τα αυτιά τη ς  αστυνομίας", 
στην οποία θα αναφέρουν ό,τι 
ασυνήθιστο βλέπουν. Γαλατά
δ ες  και ταχυδρόμοι σ υ μ μ ετέ
χουν ήδη σε δοκιμαστικά προ
γράμματα  και εκπ α ιδ εύ ο ντα ι 
ήδη από το υ ς  ασ τυνομικούς, 
που τους λένε τι να προσέχουν. 
Ορισμένοι μάλιστα από τους ε κ 
π α ιδευόμενους έχουν χρημα
τική  αμοιβή για τ ις  πληροφο
ρ ίες που έχουν δώσει.

Η είδηση έρχεται από την 
Ολλανδία. Τα αποτυπώματα 

τω ν αυτιών τω ν κακοποιών κρί- 
θηκε από τις  αστυνομικές αρ
χ ές  ότι μπορούν να αντικατα
στήσουν αυτά τω ν δακτύλων. Κι 
αυτό γιατί οι εγκληματίες έχουν 
συνηθίσει να φυλάγονται με τα 
γάντια που φορούν και να μην 
αφήνουν τα δακτυλικά τους α
ποτυπώματα. Α ντιθ έτω ς  α φ ή 
νουν τα αποτυπώματα τω ν αυ
τιώ ν το υ ς  στις π όρτες και τα 
παράθυρα τω ν υποψηφίων θυ
μάτων, όταν σκύβουν για να α
κο ύ σ ο υ ν  το υ ς  ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ ς  
θορύβους. Ετσι τα αποτυπώμα
τα αυτιών είναι άφθονα και σε 
λίγο η μέθοδος εξέτασ ης τους 
θα γ ίν ε ι τόσ ο  κο ινή  όσο και 
αυτή τω ν δακτυλικών αποτυπω
μάτων σήμερα, το ν ίζε ι εκπρό
σωπος τη ς  αστυνομίας του Ρό- 
τερνταμ. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Α φ ρ οδίτη  Κοκκίνου
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Για tis ελεύθερες ώρες
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αδύνατο να περπατήσεις μ. αυτά 
στη στεριά.

2. Χερσόνησος όπου βρίσκονται οι 
τάφοι των Βενιζέλων - Βουλγαρική δυ
ναστεία.

3. Μάρκα τηλεοράσεω ν - Απειροι ή 
ακοινολόγητοι.

4. Χρονικός σ ύνδεσμος - Τελικός 
σύνδεσμος (καθ.) - Σύμβολο του κο
βάλτιου.

5. Το όνομα της Κομανέτσι - Μάρκα 
σοκολατούχου γάλακτος.

6. Αυτοί πηδάνε... για σπόρ - χημικό 
στοιχείο.

7. Λιπαρή ουσία από το μαλλί των 
προβάτων - Αρχικά αθλητικού συλλό
γου με έδρα το Μαρούσι.

8. Κλασικοί τεμ π έλη δ ες  - Μ ητέρα 
του Ερμή.

9.0  μεγαλύτερος ποταμός της Μ. Α

σίας - Λέγεται και Λοκομοτίβα.
10. Στρατιωτικό κατάλυμα - Σύμβολο 

του μεγάλου  ροκέ - Συμπλεκτικός 
σύνδεσμος της αρχαίας - Συνεχόμε
να στο αλφάβητο.

11. Οροσειρά της Β. Αφρικής - Μια βι
ταμίνη.

12. Μητρώο για... πλοία - Ρομπέρ :
Παλιότερος Γάλλος ηθοποιός.

13. Μικρότεροι (αρχ.) - Η γνωστότε
ρη ...Χριστίνα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Την αντιπαθεί ο ...σκόρος - Πόλη 

της Ιταλίας.
2, Του γηπέδου αποτελεί λόγο ανα

βολής του αγώνα (καθ.).
3..... Σιαπέρας: Γνωστός σκακιστής

μας.
4. Ακριτική βραχονησίδα - ..... Α-

ντύπας: Γνωστός δημοσιογράφος -

Τηλεφωνική απάντηση ...ξένου.
5. Τη θέλανε τα νήπια μόνο, τώρα τη 

θέλουν όλοι - Σύμβολο της αριθμη
τικής - Ο υδέτερο αναφορικής αντω
νυμίας (καθ.).

ό. Η τέχνη της μετατροπής των με
τάλλω ν - Π αλιός γκολκίπ ερ  της Ε
θνικής Βραζιλίας - Δορυφόροι του Δ.

7. Λ ιμάνι της Α λγερ ία ς - Λ ιμνοθά
λασσα της Θράκης (καθ.).

8. Μπορεί να συμβεί αυτό (καθ.) - Ο
πτικά, αριθμός.

9. Τρύπες (καθ.).
10. Καρότσα (καθ.) - Ενδιαφέρον, 

που σε καίει (καθ.)
11. Διδάσκεται στους φοιτητές της 

ιατρικής - Γ ιατροί τα μέλη του (αρχικά).
12. ...Τσε: Κινέζος φιλόσοφος, αντί

παλος του Κουμφούκιου - Αρχαίο γερ 
μανικό φύλο.

13. Αυτά δεν τα ...καταφέρνουν - Α
μείλικτα, ανελέητα (καθ.).

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
Για... δέκα χιλιάδες
- Είναι δυνατόν, λέε ι ο δικαστής, να 

σκοτώσεις κάποιον για δέκα χιλιάδες; 
Σκοτώνουν έναν άνθρωπο για ένα τέ 
τοιο ποσόν;

- Μα, κύριε πρόεδρε, δεν είναι και λί
γα λεφτά... Δέκα χιλιάδες άλλωστε, α
πό δω, δέκα χιλιάδες από κει...

ΛΥΣΗ
'HNHUV - VNVXIN  
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Η αΠΠπΠογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΔΡΗΣΗ

1 . ϋ  κ. Ιωάννης Τ ερ εζα κη ς  κάτο ικος Αθηνών, ευχαριστεί θερμά τον 
Αρχ/κο Χρηστό Καδδά και τον Αστ/κα Στυλιανό Κασμαριό
λα που υπηρετούν στην Αμεση Δράση για τις προσπάθειες τους 
που είχαν σαν αποτέλεσμα την ανεύρεση του αυτοκινήτου του.

S O  Διευθυντής της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του Γενικού Περι
φερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Τ. Παπανικολάου" κ. Πάνος 
Ιπύρου, ευχαριστεί θερμά το Διευθυντή και τους μοτοσυκλετιστές 
της Τροχαίας Αθηνών για τη βοήθειά τους στην ταχεία και α
σφαλή μεταφορά μοσχεύματος καρδιάς για μεταμόσχευση που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο κέντρο τους.

IS]Ο Αρχιμανδρίτης της Ιερός Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Ιάκωβος Σέτ- 
τας, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
το Υπουργείο Δημ. Τάξης για την συμμετοχή της Μουσικής της 
Ελληνικής Αστυνομίας στη λαμπρά πανήγυρη του Ιερού Ναού Α
γίου Σεραφείμ Προφ. Ηλία Πεντέλης.

S O  κ. Μάρκου Πέτρος κάτοικος Αριδαίας Πέλλας, συγχαίρει το Διοι
κητή και όλο το  προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Πορτα- 
ριός για την ανεύρεση και επιστροφή του αυτοκινήτου του. Ο κ. 
Μάρκου, εξάρει τη συμπεριφορά όλων των Αστυνομικών προς αυ
τόν και τη σύζυγό του, η οποία -όπως αναφέρει στην ευχαριστήρια 
επιστολή του-υπήρξε συγκινητική γεγονός που τιμά τους ίδιους αλ
λά και ολόκληρο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

0 0  αναπλ. Υπεύθυνος της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ" κ. Από
στολος Βερβερίδης, ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Αστυνο
μίας Ανατολικής Αττικής για την ευγενική πράξη της να προ
σφέρει στην Θεραπευτική Κοινότητα το ποσό των 350.000 δρχ.

S H  υπεύθυνη του τομέα Προσέλκυσης και Διατήρησης Εθελοντών 
Αιμοδοτών Κέντρου Αιμοδοσίας ΝΓΝΜ "Α. ΦΛΕΜΙΓΚ", σε ευχαρι
στήρια επιστολή της προς τον Δ/ντή Ασφαλείας Αττικής Υηοστ/γο 
κ. Χρήστο Κεραμιδά επισημαίνει: "Εκφράζουμε τα θερμά μας συγ
χαρητήρια προς τον Α στ/κα Αναστάσιο Χήρη για την πάντα συ
νεπή και πρόθυμη ανταπόκρισή του στις προσκλήσεις του Κέντρου 
Αιμοδοσίας του ΝΓΝΜ "Α. ΦΛΕΜΙΓΚ” για εθελοντική αιμοδοσία. Ο κ. 
Χήρης είναι εθελοντής αιμοδότης του Κέντρου μας από το 1992. 
Καθ'όλο το  χρονικό διάστημα των τελευταίων τεσσάρων ετών 
προσέρχεται τακτικότατα για εθελοντική προσφορά αίματος, συμ
βάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κάλυψη των αναγκών των α
σθενών μας σε αίμα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη προσπά
θεια για αυτάρκεια της χώρας μας σε αίμα και παράγωγα αίματος. 
Με τη διπλή του ιδιότητα, εκείνη του αστυνομικού και παράλληλα 
του τακτικού εθελοντή αιμοδότη, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα αν
θρώπου ταγμένου στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου".

S O  Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυρά- 
κης με έγγραφό του προς όλες τις εμπλεκόμε
νες υπηρεσίες εζέφ ρασε την ευαρέσκειά του 
στο Αστυνομικό Προσωπικό που συμμετείχε 
στα μέτρα Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας, κα
τά τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Πάτμο, 
για τη συμπλήρωση 1.900 χρόνων από τη συγ- 
γραφή της Αποκάλυψης. _____________

S O  πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νέοτητας "Αγ. Κοσμά" 
κ. Γεώργιος Φρεσκάκης, ευχαριστεί θερμά τους: Αστυν. Β' 
Μπίντζα Θεόδωρο της Τροχαίας Καλλιθέας, Υπαστ. Α ' Πα- 
παναγιώτου Δημήτρη της Τροχαίας Γλυφάδας και Υπαστ. Β' 
Αλεφραγκή Μάρκο της Τροχαίας Πειραιά, για τα μαθήματα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής που παρείχαν στους μαθητές του Κέντρου 
σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους που μας πέρασε. Στην ευ
χαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς τη ΓΑΛΑ, επισημαί
νει την ιδιαίτερη ικανότητα μετάδοσης γνώσεων των ανωτέρω Α
ξιωματικών, οι οποίοι, εντυπώσιασαν κατα τη διάρκεια των μαθη
μάτων όχι μόνο τους μαθητές αλλά ιδιαίτερα τους δασκάλους που 
εκφράζονται γι'αυτούς με τα πιο κολακευτικά λόγια.

S T o  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας, εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης για την ευγενή πρωτοβουλία του να προσφέρει στο 
ίδρυμα δωρεά ποσού 300.000 δρχ., που προέρχονταν από αθλητι
κές εκδηλώσεις, προκειμένου να διατεθούν για τις ανάγκες και 
τους σκοπούς του Χατζηπατέρειου Κέντρου Αποκατάστασης Σπα
στικών Παιδιών.

S  Η προϊσταμένη του Τομέα Κέντρων Φροντίδας Οικογενείας Αττικής 
του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας κα Σαληνά Γκιρλέμη, εκφράζει 
τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για τη διάθεση 
δύο λεωφορείων, με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις 
των παιδιών που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο δεκαπεν
θήμερο θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης με θέμα: 
"ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ". "Με την προσφορά 
σας αυτή" καταλήγει η ευχαριστήρια επιστολή της, "συμβάλατε 
στην επιτυχία του προγράμματος και στην επιτυχή ολοκλήρωση 
του κοινωνικού μας έργου".

S O  πρόεδρος του Εξωραϊστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Πεντέλης 
κ. Στ. Παπαστύλος, ευχαριστεί θερμά το Διοικητή Αστυνόμο Α' Πα
ναγιώτη Τακάκη και όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμα
τος Πεντέλης για τις πράγματι ανεκτίμητες υπηρεσίες τους καθ' 
όλη τη πολυήμερη διάρκεια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων "Κρυ- 
στάλλεια 1995".

S H  Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF, εκφράζει τις ευ
χαριστίες της προς το περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" για 
τη βοήθεια που πρόσφερε, καταχωρώντας δωρεάν τα διαφημιστι
κά της μηνύματα. Στην ευχαριστήρια επιστολή τους την οποία υπο
γράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Σταύρος Ιγνατιάδης, μεταξύ άλλων 
επισημαίνεταί: "Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι με τη συμπα
ράστασή σας αυτή συμβάλλετε αποφασιστικά στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων της UNICEF για όλα τα παιδιά του κόσμου στους το 
μείς της υγείας, της διατροφής και της εκπαίδευσης". Και κα
ταλήγει: "Είμαστε βέβαιοι ότι το ενδιαφέρον και η ευαισθησία σας 
για τους σκοπούς της UNICEF θα παραμείνουν αμείωτα και είμαστε 
στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία που αφορά στο 
έργο και τα προγράμματα του οργανισμού μας".. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Την 2 0 η  Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη του Αγίου Μ εγαλομάρτυρος Α ρτεμίου.
□ Αγιος καθιερώ θηκε προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από πρόταση της θρησκευτικής υπηρεσίας 
[Π .Δ. 3 9 8 / 2 8 - 9 - 8 7 ,  Φ.Ε.Κ. 1 7 8 / 5 - 1 0 - 8 7  Α ') και έκτο τε  εορτάζετα ι πανηγυρικά σ’ ολόκληρη την Ελλάδα 

και με ιδ ιαίτερη λαμπρότητα στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
που βρίσκεται στο χώρο τω ν Σχολών μας (Μ εσογείω ν 9 6 )  στους Αμπελοκήπους.

Ο Αγιος Αρτέμιος, που έζησε τον 4ο μ.χ. αιώνα, εγένετο αυτόπτης 
μάρτυς της θαυμαστής εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού "εν τούτω νίκα" 
που φανερώθη μεσούσης της ημέρας στο Μέγα Κωνσταντίνο. Τούτο 
το θέαμα ενίσχυσε την πίστη του και την προσήλωσή του στον αναλη- 
φθέντα υπό του Κωνσταντίνου του μεγάλου αγώνα IMigne 1293Ι.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χαρί
σματα, τον ανέβασε στα ανώτερα διοικητικά αξιώματα της αυτοκρατο
ρίας.

Ως πιστός χριστιανός ο Αρτέμιος διακρινόταν για την αγάπη του 
προς το Θεό και τους ανθρώπους και την αφοσίωση στο έργο που του 
ανέθεσε η Πολιτεία. Εργο του ήταν η φροντίδα για την ειρήνη, την ευ
νομία και την ασφάλεια των πολιτών.

Οταν ο Κωνστάντιος, υιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά του ο
ποίου ο Αγιος Αρτέμιος συνδέετο με στενή φιλία, έμαθε, ότι τα λείψανα 
των Αποστόλων Ανδρέου και Λουκά ετάφησαν στην Ελλάδα, ήτοι του 
Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα και του Λουκά στη Θήβα, εκάλεσε τον Αρ
τέμιο και τον διέταξε να τα μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αγιος Αρτέμιος εξεπλήρωσε τη διαταγή μεταβάς στην Ελλάδα. Κα
τά την παράδοση ο Αγιος μεσολάβησε και ο Αυτοκράτορας απέστειλε 
χρήματα για την κατασκευή, με επίβλεψη του Αγίου, του υδραγωγείου 
Πατρών σε αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου του Αγίου Αν
δρέου στην Κωνσταντινούπολη, που έγινε το 357 και κατετέθη στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων.

Εκείνο, όμως, που ιδιαίτερα σφράγισε την προσωπικότητα και τη ζωή 
του Αγίου Αρτεμίου ήταν η θαρραλέα αντίστασή του στην παρανομία 
του Ιουλιανού του Παραβάτη.

Ο Ιουλιανός, όπως μαρτυρεί η ιστορία, όταν έγινε αυτοκράτορας 
στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε με τη βία να καταργήσει την πίστη του 
Χριστού και να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Προκειμένου να 
επιτύχει το σκοπό του δεν δίστασε να υποβάλλει διακεκριμένους Χρι
στιανούς σε βασανιστήρια.

Τότε, ακριβώς ο Αρτέμιος ύψωσε το ανάστημά του, στηλίτευσε την 
παρανομία και υπεράσπισε το δίκαιο των Χριστιανών, οι οποίοι -όπως 
έλεγε- αποτελούσαν την υγιέστερη μερίδα των πολιτών. ΓΓ αυτή του 
την παρρησία και το θάρρος ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή και τον 
βασάνισαν φρικτά, χωρίς εντούτοις να καταφέρει να του ταπεινώσει 
το αδούλωτο φρόνημα και να του καταβάλλει την πίστη στο καθήκον, 
για την υπεράσπιση του δικαίου και της αλήθειας.

Τέλος, μην υποφέροντας το  δίκαιο έλεγχο από μέρος του μάρτυρος, 
ο Παραβάτης διέταξε τη θανάτωσή του με αποκεφαλισμό. Ετσι με το 
αίμα του ο Αρτέμιος επισφράγισε τη συνέπεια στη χριστιανική ιδιότητα 
και την αποστολή του.

Το ιερό λείψανο του αγίου, παραληφθέν υπό της διακονίσσης Αρί- 
στης της Αντιοχειανής εκκλησίας κατά παράκλησή της παρά του Ιου- 
λιανού κατετέθη "εν γλωσσοκόμω" και απεστάλη εις Κωνσταντινούπο
λή, έπειτα μετηνέχθη εις τον υπό του Αυτοκράτορος Αναστίου (491 - 
5181 ανεγερθέντα ναόν του Προδρόμου στην Οξειά, στο σημερινό Ξη- 
ρονήσι που βρίσκεται μεταξύ Πρώτης και Αντιγόνης των Πριγκιπον- 
νήσων. Εκτοτε ο ναός τούτος κατέστη περιώνυμος, ως ναός του Αγίου 
Αρτεμίου. Τεμάχιον λειψάνου φυλάττει ως θησαυρό πολύτιμο και η 
θρησκευτική Υπηρεσία εις τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών των 
Σχολών Αστυνομίας.

Ο Αγιος Αρτέμιος ζωγραφίζεται συνήθως με στολή πολέμου, με 
θώρακα, σπάθη, περικεφαλαία, εξηρτημένη εκ του λαιμού, κρατά ασπίδα 
και δόρυ ή σταυρό. Κατά τα χαρακτηριστικά του προσώπου ομοιάζει 
προς τον Χριστό, νέος την ηλικία με βραχύ υπογένειο, λεπτό μύστακα 
και κόμη μακρά, ελαφρώς κυματιζουσα και πίπτουσα επί των ώμων του.

Εικόνες του Αγίου Αρτεμίου σώζονται στα Ιερά των αρχαίων ιερών 
μονών, όπου εικονίζεται μεταξύ των άλλων στρατιωτικών αγίων. Σπου
δαία εικόνα αυτού υπάρχει στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου των Καρυών 
του Αγίου Ορους, έργο του Πανσέληνου ΙΙΔ' αιώνοςΙ. Επίσης εικόνες του 
αγίου υπάρχουν στις Μονές Μετεώρων.

Εικόνες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, εκτυπώθηκαν υπό 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι επιθυμούντες να γίνουν 
κάτοχοί τους μπορούν να την ζητήσουν από τη Θρησκευτική Υπηρεσία 
(Μεσογείων 96,115 27, Αθήνα), θα τους αποσταλεί δωρεάν ως ευλογία.

Ιδιαίτερες πλήρεις Ακολουθίες του Αγίου Αρτεμίου εκδόθηκαν και 
βρίσκονται σε κώδικες του Αγίου Ορους. Κανόνα στον Αγιο Αρτέμιο έ 
γραψε ο Ιωσήφ ο υμνογράφος. Στιχηρά δε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. 
Στους Αγιορείτικους κώδικες ευρίσκονται και άλλοι κανόνες όπως ιδιαί
τερος Παρακλητικός Κανόνας και κδ' Οίκοι.

Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία εξωτερικά αλλά και βαθύτερα μεταξύ 
της ζωής και της δράσης του Αγίου Αρτεμίου με την αποστολή και τη 
δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Αγιος Αρτέμιος που έδειξε αμέρι- 
στο ενδιαφέρον, στοργή και αγάπη για τους Χριστιανούς της εποχής 
του και έμεινε ακλόνητος μέχρι θανάτου, στην υπεράσπιση του δικαίου, 
αφοσιωμένος στο καθήκον και στην αποστολή του, θα σταθεί το ίδιο 
άγρυπνος προστάτης και βοηθός των Ελλήνων Αστυνομικών, οι οποίοι 
φύλακες και φρουροί της έννομης τάξης, αγωνίζονται κοντά στο Λαό 
για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την πρόοδο.

Επικαλούμενοι την ε ξ  ύψους βοήθεια του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Αρτεμίου, ας έχουμε τη ζωή, τη δράση και το μαρτυρικό του θάνατο 
ως φωτεινό παράδειγμα φιλαλληλίας, δικαιοσύνης και αφοσίωσης στο 
καθήκον. Ο
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