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ή μη των διατάξεων του από τα κράτη, καθώς και η επίκληση της ε 

φαρμογής των αρχών του από τους λαούς της γης, διαδραμάτισε ση
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ροντας χαρά στους συνανθρώπους μας και υψίστη κοινωνική προσφο
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a. RI92I1: Χρήση της ανάλυσης του ντεοξυριβονουκλεϊκού οξέως 

IDNA) στο πλαίσιο του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης και 
β. RI87I15: Χρήση προσωπικών στοιχείων στον αστυνομικό τομέα.
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Ελλάδα η λέξη "Σέγκεν" και εμφανίσθηκαν στους τοίχους και τα τείχη 

της Αθήνας αρνητικά συνθήματα, σαν απόρροια της άγνοιας και της ελ

λιπούς ενημέρωσης. Στο άρθρο μας αναλύονται οι δυνατότητες των 

ραδιοδικτύων για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία των κρατών 

Schengen και η προοπτική τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

□  Πολεμώντας την εξάρτηση απ' τα ναρκωτικά . . 6 9 6
Το πώς και με ποια μέσα πρέπει να αντιμετωπισθεί η εξάρτηση από 

τα ναρκωτικά είναι πρωταρχικά αντικείμενο πολιτικής βούλησης. Η Α

στυνομία δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που 

προσδιορίζει ο νομοθέτης.
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ρίπου. Ποιος φταίει γι' αυτά τα ατυχήματα; Φταίμε όλοι εμείς, οι μεγά
λοι, που ξεχνάμε να δώσουμε στα παιδιά τη σωστή κυκλοφοριακή α
γωγή, την κατάλληλη ενημέρωση και κυρίως την απαραίτητη προστασία
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Η Φθιώτιδα. Μαρτυρική γη που διαχρονικά δέχθηκε τις σφοδρές ε 

πιθέσεις αλλοφύλων για υποταγή και δούλωση κι έστησε μνημεία πα
νανθρώπινης εμβέλειας για λεύτερη, αξιοπρεπή και δημοκρατική ζωή.
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Ο Αγαθών έλαβε το μήνυμα της Παναγίας και έκτισε το ναό της στη 

θέση, όπου είχε βρεθεί, κατά θαυμαστό τρόπο, η εικόνα της.

□  Εθνική Πινακοθήκη: από το χθες ως το σήμερα 708
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της Πινακοθήκης και τη συμβολή των πάμπολλων ευεργετών της, που 

εντοπίζονται κυρίως στα εκτός της κρατικής μηχανής κανάλια.
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δισε ακλόνητος και ολόισιος ως το τέλος, ως το θάνατο: ο Παύλος 
Μελάς.

Η "Αστυνομική Επ ιθ εώ ρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 

μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες ή προέρχονται από 

μετάφραση πάνω σε Θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Α

στυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνερ

γασίες υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
για το περιεχόμενο.
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περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν απα

ραίτητα τις επίσημες Θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

□  Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδας . . . 720
Το οδοιπορικό της πενταετούς λειτουργίας της Ενωσης, που έχει 

σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και την ανάπτυξη του 

αθλητισμού μεταξύ των αστυνομικών στην Ελλάδα και σ' όλο τον κόσμο.
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Συμπληρώθηκαν φέτος εκατό χρόνια από τη γέννηση του Φώτη Κό- 
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ένα ιδιόιιορφο υουσειο: το Τωντανό υουσείο του ελλπνικού χορού".

□  478 παιδιά συναδέλφων πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. . 740
Ολα τα ονόματα των παιδιών που χάρη στην εργατικότητα και την 

επιμονή τους πραγμάτωσαν τα οράματά τους, δικαίωσαν τις προσδο

κίες των γονέων τους κι έκαναν περήφανη την αστυνομική οικογένεια.
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5 0  χρόνια από την ίδρυση του Q.H.E.

Ο . Η . Ε .
50 χρόνια από την έναρξη ισχύος 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

του Αστυνόμου Β' Γεωργίου Παλιούρα 

Πριν από 5 0  χρόνια,
με τη λήξη του καταστρεπτικότερου πολέμου 

που γνώρισε η ανθρωπότητα, 
οι αντιπρόσωποι 51  κρατών 

[ανάμεσα τους και της Ελλάδας), 
που είχαν συμπαραταχθεί στον πόλεμο κατά του Αξονο, 

αποδεχόταν το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [Ο.Η.Ε], 

με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, 
που υπογράφτηκε στο San Francisco των Η.Π.Α, 

τέθηκε σε ισχύ την 2 4  Οκτωβρίου 1 9 4 5  
και η τήρηση ή μη των διατάξεών του από τα κράτη, 
καθώς και η επίκληση της εφαρμογής των αρχών του 

από τους λαούς της γης, 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των διεθνών σχέσεων μέχρι σήμερα.

Ο Χάρτης
Ο Καταστατικός Χάρτης του Ο.Η.Ε αποτελείται από το Προοίμιο και 

111 άρθρα, που έχουν ενταχθεί σε 18 κεφάλαια, ενώ έχει προσαρτηθεί 
σε Παράρτημα και το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χά-

ΥΠζ·
Το Προοίμιο αποτελεί την ιδεολογική διακήρυξη των Ηνωμένων Ε

θνών. Το Ιο  κεφάλαιο παραθέτει τους σκοπούς και τις αρχές. Το 2ο 

κεφάλαιο αναφέρεται στα μέλη και τα κεφάλαια 3ο, 4ο και 5ο στα όρ

γανα του Ο.Η.Ε (Γενική Συνέλευση και Συμβούλιο Ασφαλείας).
Το 6 ο κεφάλαιο περιέχει τις διατάξεις για την ειρηνική διευθέτηση 

των διεθνών διαφορών και το 7ο τα λεγάμενα "καταγκαστικά μέτρα" 

(στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέτραΙ σε περίπτωση απειλής κατά της 

ειρήνης, διατάραξης της ειρήνης ή επιθετικής ενέργειας.
Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στα περιφερειακά πολιτικά προβλήμα

τα. Τα κεφάλαια 9ο, 1 Ιο, 12ο και 17ο ασχολούνται με τις κύριες δρα
στηριότητες του Ο.Η.Ε, ενώ τα κεφάλαια 13ο, 14ο και 15ο αναφέρονται 

σε άλλα κύρια όργανα του Οργανισμού (Συμβούλιο Κηδεμονίας, Διεθνές 
Δικαστήριο και Γραμματεία). Τέλος, τα υπόλοιπα κεφάλαια αναφέρονται 

σε νομικά θέματα, περιέχουν μεταβατικές διατάξεις ασφαλείας, τις τε 

λικές διατάξεις και αναφέρονται στις τροποποιήσεις τού Χάρτη.
Βασικό χαρακτηριστικό του Χάρτη, άμεση συνέπεια του χαρακτήρα 

του ως συμβιβαστικού κειμένου μεταξύ κρατών και ιδιαίτερα δυνάμεων 
με διαφορετική πολιτική φιλοσοφία, είναι η πολυπλοκότητα των διατά

ξεων και η ασάφεια πολλών εννοιών που περιέχει. Από την άλλη πλευρά 

όμως, η γενικότητα αυτή και η αοριστία των διατάξεων ευνόησε την 

ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, γιατί επέτρεψε την, κατά περίπτωση 

και ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, εφαρμογή τους.

Σκοποί και αρχές των Ηνωμένων ΕΘνών
Πρωταρχικός σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι η διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
"παίρνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να 

απομακρύνουν κάθε απειλή κατά της ειρήνης και για να καταστέλλουν 

κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παραβίαση της ειρήνης και 

να επιτύχουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δι

καιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή διακανονισμό διε

θνών διαφορών ή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

διατάραξη της ειρήνης" (άρθρο 1 παρ. 1).
Επίσης, "όλα τα Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με 

ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε κίνδυνο ή διεθνής ειρήνη 

και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη" (άρθρο 2 παρ. 3).
Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "ολα τα Μέλη στις 

διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή χρήση βίας ....“, 

και στην παράγραφο 5 ότι "τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Εθνη 

κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τους 

όρους του Χάρτη και δεν θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του ο

ποίου τα Ηνωμένα Εθνη θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξα

ναγκαστικές ενέργειες".
Στο άρθρο 33 του Χάρτη αναφέρονται τα μέσα για την ειρηνική 

διευθέτηση των διαφορών: Σε κάθε διαφορά που η παράτασή της μπο

ρεί να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διενούς ειρήνης και ασφά

λειας, τα ενδιαφερόμενο μέρη θα προσπαθούν πρώτα απ'όλα να 

λύσουν τη διαφορά τους με διαπραγματεύσεις, έρευνα, μεσολάβηση, 

συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε τοπικούς 

οργανισμούς ή συμφωνίες ή με άλλα ειρηνικά μέσα της εκλογής τους".
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5 0  χρόνια από την ίδρυοη του Ο.Η.Ε.
Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, ασκώντας την "αστυνό

μευση" για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα 

με το άρθρο 39 του Χάρτη, "θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την 

ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και θα κάνει συ

στάσεις ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται.... για να διατη
ρηθεί ή να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια".

Ομως, η διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης προϋποθέτει και την ε 

πίτευξη των άλλων σκοπών του Ο.Η.Ε, που θα δημιουργήσουν τις ανα

γκαίες συνθήκες σταθερότητας και ευημερίας για την ανάπτυξη μόνι

μου και σταθερού πλαίσιου ειρήνης και ασφάλειας στο διεθνή χώρο.

Στο άρθρο 55 του Χάρτη, αναφέρεται ότι "τα Ηνωμένα Εθνη" θα ευ
νοήσουν:

- Την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, εργασία για όλους και συν
θήκες οικονομικής και κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης.

- Τη λύση των διεθνών προβλημάτων, οικονομικών, κοινωνικών, δη

μόσιας υγείας και άλλων συναφών και τη διεθνή πολιτιστική και εκπαι
δευτική συνεργασία.

- Τον παγκόσμιο και αποτελεσματικό σεβασμό των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων και των Θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση 
φυλής, φύλου, γλώσσας ή Θρησκείας."

Οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμπεριφέρεται ο 

Ο Η.Ε και τα μέλη του, αναφέρονται στο άρθρο 2 του Χάρτη και ε ίνα ι:
- Η κυρίαρχη ισότητα των κρατών - μελών.

- Η καλή πίστη μεταξύ των κρατών.

- Η ρύθμιση των διαφορών μεταξύ των κρατών με ειρηνικά μέσα.

- Η αποχή από την απειλή ή χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις.

- Η παροχή βοήθειας στον Ο.Η.Ε για ενέργειες που είναι σύμφωνες 
με τις διατάξεις του Χάρτη.

- Η εξασφάλιση της συμπεριφοράς των κρατών που δεν είναι μέλη 
του Ο.Η.Ε σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη.

- Η μη επέμβαση των Ηνωμένων Εθνών σε Θέματα εσωτερικής δι
καιοδοσίας των κρατών.

Επισημαινεται ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρχές του Χάρτη η δη

μοκρατική αρχή, γεγονός που αποδίδεται στη διαφορετική αντίληψη 

του όρου από καθεστώ'α υε αντίθετα πολιτικοκοινωνικά συστήματα.

Γενικότερα, οι αρχές του Χάρτη σχετικοποιούνται με επιμέρους δια
τάξεις του, όπως η κυρίαρχη ισότητα των κρατών από τη μονιμότητα 

των 5 δυνάμεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το δικαίωμα αρνησικυ- 

ρισς, η αρχή της μη χρήσης ή απειλής βίας από το δικαίωμα της νόμιμης 

άμυνας (άρθρο 51 του Χάρτη, που δεν ορίζει όμως, πότε υπάρχει νόμιμη 

άμυνα) και η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά των κρατών από 

το δικαίωμα παρέμβασης σε περιπτώσεις συνεχούς και συστηματικής 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 2 παρ. 7 του Χάρτη). 

Επίσης, ορχές όπως η καλή πίστη είναι αόριστες ως προς το περιεχό

μενο, όπως ασαφής είναι και η αναφορά σε μέσα με τα οποία θα επι- 
διωχθει η επίτευξη των υπολοίπων σκοπών των Ηνωμένων Εθνών, πέ
ραν αυτού της ειρήνης.

Το έργο των Ηνωμένων Εθνών
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών τοποθετεί 

σκοπούς και αρχές που αν γίνονταν σεβαστές από όλα τα κράτη - μέλη 

του, δεν θα υπήρχαν ουσιαστικές αμφισβητήσεις της εδραίωσης της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ομως, ο κόσμος, μετά το 1945, δεν 
άλλαξε.

Ο κίνδυνος του πολέμου έγινε ιδιαίτερα αισθητός, λόγω της ανακά- 
λυψης της χρήσης των πυρηνικών όπλων και της έντασης των εξοπλι

σμών μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού συνασπισμού, ενώ δεν 

έλειψαν οι περιφερειακές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να ο
δηγήσουν σε γενικότερη ανάφλεξη την ανθρωπότητα.

Ο Ο.Η.Ε ανέπτυξε αμέσως πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσει 

τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών και ν'αντιμετωπίσει τον κίνδυνο του 

πολέμου. Από το 1946 ζήτησε από τα μέλη του να περιορίσουν την 

παραγωγή ατομικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, 

προσπάθειες που συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια, λόγω της αρνητικής 
θέσης των δύο υπερδυνάμεων, και οδήγησαν στη δημιουργία της Επι

τροπής Αφοπλισμού της οποίας το έργο, μέχρι σήμερα, είναι σημαντικό 

στην επίτευξη των συμφωνιών αφοπλισμού και ελέγχου των πυρηνικών 

όπλων μεταξύ των κρατών που κατέχουν πυρηνικά όπλα. Συγχρόνως, 

ο Ο.Η.Ε προώθησε σειρά συμφωνιών για την εξασφάλιση της διεθνούς 

ειρήνης, μέσα από τον περιορισμό των εξοπλισμών. Κρίνεται σκόπιμο 

να αναφερθούν ορισμένες από αυτές, όπως η σύμβαση για το χαρα

κτηρισμό της Ανταρκτικής ως αποπυρηνικοποιημένης ζώνης, η συμφω

νία για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαι

ρα, η συμφωνία για την απαγόρευση των υποθαλάσσιων πυρηνικών δο
κιμών, η σύμβαση για την αποπυρηνικοποίηση της Λατινικής Αμερικής, 

η συμφωνία για την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στην 
επιφάνεια ή και στο βυθό των θαλασσών και ωκεανών, ή σύμβαση για 

την απαγόρευση και περιορισμό συμβατικών όπλων που προκαλούν μα
ζική καταστροφή κ.λ.π. Είναι γνωστό όμως, ότι οι διεθνείς συμφωνίες 

και συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από όλα τα κράτη - μέλη του Ο.Η.Ε, 
δεν έχουν εφαρμοστεί, ιδιαίτερα από τις δυνάμεις εκείνες που έχουν 
τις δυνατότητες να επιβάλλονται στη διεθνή σκηνή.

Οι δοκιμές πυρηνικών όπλων συνεχίζονται και στις ημέρες μας, παρά 

την κατακραυγή των φιλειρηνικών κρατών και των λαών όλης της υφη- 
λίου. Πρωτοβουλίες για την εδραιωση της ειρήνης έχουν αναπτυχθεί 

από τον Ο.Η.Ε και πέραν από το πλαίσιο του περιορισμού των πυρηνικών 
όπλων και του αφοπλισμού. Ιδιαίτερα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ

νων Εθνών προώθησε σημαντικές αποφάσεις για να εξομαλύνει προ
βλήματα που ανέκυψαν για την υπόθεση της ειρήνης και να επιτύχει 
τρόπους για την παγιωση της διεθνούς ασφάλειας.
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5 0  χρόνια από την

Μνημονεύονται, ενδεικτικά, στο συμβατικό πλαίσιο, η απόφαση για 

την απαγόρευση ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις κάθε κράτους 

και την προστασία της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του, η σύμβαση 

για τις σχέσεις ειρηνικής και καλής γειτονίας, ο ορισμός της επίθεσης, 
που καλεί τα κράτη να απέχουν από επιθετικές ενέργειες και συνιστά 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας να τον ακολουθεί προκειμένου να λαμβάνει 

τις αποφάσεις του, η διακήρυξη για τον ειρηνικό διακανονισμό των διε

θνών διαφορών κ.λπ.
Σημαντικές είναι και οι πρωτοβουλίες και το έργο των Ηνωμένων 

Εθνών στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κρί

σεων μεταξύ κρατών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο και 

να θέσουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η καθιέρωση των 

ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε (στρατιωτικές δυνάμεις από τα κράτη 

- μέλη), με κύριο σκοπό τη δυναμική επέμβαση, μετά από σχετική από

φαση και με την ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συντέλεσε στην 

αποκλιμάκωση κρίσεων και στην αποτροπή εχθροπραξία που θα μπο

ρούσαν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιους ή γενικευμένους πολέμους. 

Επίσης, η προώθηση ειρηνευτικών διαδικασιών σε περιφερειακές κρί

σεις, ε ίτε με την επέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη λήψη 

"προσωρινών" στρατιωτικών ή μη στρατιωτικών μέτρων, ε ίτε με τη 

συζήτηση των προβλημάτων και την έκδοση αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης ή με την προσφορά των "καλών υπηρεσιών" (μεσολάβησης) 

του Γενικού Γραμματέα, μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών, είχε θε

τικά αποτελέσματα για την μη περαιτέρω όξυνση των κρίσεων αυτών.

Παρά τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η συμβολή των Ηνωμένων Ε

θνών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης δεν ήταν η αναμενόμενη από 

τους λαούς της γης. Οι αρχές και οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών δεν 

έγιναν πάντοτε σεβαστοί, ιδιαίτερα όταν στις διεθνείς κρίσεις και συ

γκρούσεις εμπλέκονταν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ο 

"ψυχρός πόλεμος" που επικράτησε μετά το 1945 και διαπέρασε κάθε 

πτυχή της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής ζωής, υπονόμευσε τις 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών και αδρανοποίησε, σε σημαντικό βαθμό, 

τη λειτουργία του Ο.Η.Ε για την επίλυση των διεθνών διαφορών, σύμ

φωνα με το πνεύμα των διατάξεων του Χάρτη. Αλλά και όσες φορές 
τα Ηνωμένα Εθνη συμφώνησαν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για 

την ειρήνη, οι αποφάσεις αυτές καταστρατηγήθηκαν στη συνέχεια, με 

αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του κύρους και της αξιοπιστίας του 

Οργανισμού.
Αναφορικά με την υλοποίηση των λοιπών στόχων των Ηνωμένων Ε

θνών, πρέπει να τονιστεί η συμβολή του στην προώθηση της διεθνούς 

οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας και στην προστασία των αν

θρωπίνων δικαιωμάτων.
Τόσο η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε και το Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο, όσο και οι δεκάδες ειδικευμένοι οργανισμοί και βοηθητικά 

όργανα που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία τους, έχουν να επιδεί- 

ξουν σημαντικό και πολυσχεδές έργο στον τομέα της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 
και την Ανάπτυξη αποτέλεσε ένα από τα πρώτα όργανα του Ο.Η.Ε 

που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην οικονομική ανάπτυξη των κρα

τών, ενώ με τη δημιουργία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 

για την Ανάπτυξη, ο Ο.Η.Ε πέτυχε το στόχο της ολοκληρωμένης τε 

χνικής και οικοΥομικής βοήθειας στην εφαρμογή των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων για κάθε χώρα.
Επίσης, με την απόφαση για μια Ειδική Στρατηγική Διεθνούς Ανάπτυ

ξης (19801 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., κατήγγειλε την αποικιοκρατία, 

τον ιμπεριαλισμό, τη νεο-αποικιοκρατία, την επέμβαση στις εσωτερικές 
υποθέσεις, τις φυλετικές διακρίσεις, τον ηγεμονισμό και τον επεκτα
τισμό και όλες τις μορφές εξωτερικής επιθετικότητας που αντιπροσω

πεύουν, ως κύρια εμπόδια στην οικονομική χειραφέτηση των αναπτυσ

σόμενων κρατών και ζήτησε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να 

λάβουν επείγοντα μέτρα για την εξάλειψή τους.
Στον κοινωνικό τομέα το ενδιαφέρον του Ο.Η.Ε. στράφηκε, κυ

ρίως, στα προβλήματα του Τρίτου Κόσμου, όπου δόθηκε έμφαση σε 

μια ισορροπημένη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σημαντική είναι η 

Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης για την Κοινωνική Πρόοδο, η δη
μιουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Τροφίμων, το Πρόγραμμα των Η
νωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η λειτουργία του ειδικού Ταμείου 

των Ηνωμένων Εθνών για τις Πληθυσμιακές Δραστηριότητες. Από τις 

ειδικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον Ο.Η.Ε. για την πα

ροχή ειδικής βοήθειας σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, επι
βάλλεται να αναφερθούν το Ταμείο Αρωγής Παιδιών (UNICEF) και η Υ

πατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Προσφυγές.
Εντονες υπήρξαν οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και στον 

τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οι προ

σπάθειες αυτές στράφηκαν στον άξονα της διαμόρφωσης γενικών κα

νόνων που να διέπουν τη συμπεριφορά των κρατών-μελών στον τομέα 
αυτό. Ειδικότερα, πρέπει να'επισημανθούν η, γενικής αποδοχής, Οικου

μενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Διακήρυξη για την 
Ανεξαρτησία των Χωρών και των Λαών που τελούν υπό Αποικιακό Ζυγό, 

η Διακήρυξη για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυ

ναικών, η Διακήρυξη για την προστασία των αναπήρων και την προστα

σία κάθε προσώπου από την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρηση 

και τιμωρία κ.λπ. Ακόμη σημαντικότερο είναι το έργο των Ηνωμένων 

Εθνών στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την προώθηση και 

τη σύναψη διεθνών συμβάσεων, σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

- Η Σύμβαση για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα.
- Η Σύμβαση για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.

- Η Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετική διάκριση.

- Η Σύμβαση για την πρόληψη και τιμωρία της γενοκτονίας.
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5 0  χρόνια από την ί6ρυση του Ο.Η.Ε.
Μεγάλη ώθηση έδωσε τέλος, στην υπόθεση της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ίδρυση και η λειτουργία της Επιτροπής Αν

θρωπίνων Δ ικα ιω μάτω ν, που έχει για έργο την εξέταση των εκθέ

σεων των κρατών ως προς την εφαρμογή των Συμβάσεων για τα αν

θρώπινα δικαιώματα, την υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω δια

σφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, τη δυνατότητα ν'απευθύνει παρα
τηρήσεις προς τα κράτη και να εξετάζει προσφυγές ενός κράτους κα

τά άλλου ή και ιδιωτών κατά κράτους, υπό προϋποθέσεις, για παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην οικονομική και κοι
νωνική ανάπτυξη και συνεργασία των κρατών και στη διασφάλιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε ανάλογη του γενικότερου πολιτικοοι- 

νομικού κλίματος που επικράτησε στο μεταπολεμικό κόσμο και των ε

ξελίξεων που δημιουργήθηκαν στη διεθνή σκηνή. Η διάσταση στα μο

ντέλα οικονομικής ανάπτυξης των χωρών εκδηλώθηκε αμέσως μετά το 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε ως αποτέλεσμα η κύρια οικονομική 
βοήθεια των υπερδυνάμεων να διοχετευθεί μέσα από κανάλια που ε 

πέτρεπαν το μεγαλύτερο δυνατόν πολιτικό έλεγχο των υπολοίπων κρα

τών, υποβαθμίζοντας τα συνολικά σχέδια του Ο.Η.Ε για ανάπτυξη. Με

γαλύτερες και δυναμικότερες εκδηλώθηκαν οι αντιδράσεις των κρατών 
με την αποποικιοποίηση και την επιχείρηση των αναπτυσσόμενων κρα
τών, ειδικά του Τρίτου Κόσμου, να χειραφετηθούν οικονομικά από τις 

αποικιοκρατικές δυνάμεις και ν'απεγκλωβιστούν από την οικονομική και 
συνακόλουθα πολιτική εξάρτηση.

Οι διεκδικήσεις των χωρών του Τρίτου Κόσμου μορφοποιούνται μέ
σα από τις διακηρύξεις της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε για μια νέα 

διεθνή οικονομική τάξη, που στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή του 

πλούτου μεταξύ των αναπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών, προκει- 

μένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων. Η αντί

δραση των αναπτυγμένων χωρών εκδηλώθηκε τόσο με την καταψήφι

ση των σχετικών διακηρύξεων και κυρίως του Χάρτη των Οικονομικών 

Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Κρατών, όσο και με την άρνηση 

προώθησηςτης εφαρμογής σημαντικών αποφάσεων για την ανάπτυξη, 

όπως η Ειδική Στρατηγική Διεθνούς Ανάπτυξης του 1980. Σήμερα είναι 

γνωστό ότι, παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών "Βορρά" 

και "Νότου" ε ίτε  στα πλαίσια του Ο.Η.Ε ε ίτε  εκτός αυτού, οι παρα

χωρήσεις των πλουσίων είναι ελάχιστες και σχετίζονται περισσότερο 

με την πολιτική των πολυεθνικών εταιρειών και όχι με τις ουσιαστικές 
ανάγκες ανάπτυξης των κοινωνιών του Τρίτου Κόσμου.

Από την άλλη πλευρά, η πρακτική που ακολούθησαν τα Ηνωμένα Εθνη 

στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρίνεται ότι απέδωσε θετι

κότερα αποτελέσματα. Παρότι βασική αρχή του Χάρτη είναι η μη επέμ

βαση στα εσωτερικά των κρατών-μελών, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε 
τον κανόνα ότι η υποχρέωση τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

αποτελεί διεθνή υποχρέωση εθιμικού χαρακτήρα. Οι περιπτώσεις πα

ραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αποικιακά ή εξαρτημένα ε 
δάφη, όταν απειλείται η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και όταν παρατη- 
ρείται σοβαρή και συστηματική παρέμβαση του Ο.Η.Ε.

Βέβαια, η πρακτική αυτή κατακρίθηκε, γιατί η παρέμβαση του Οργα
νισμού ήταν επιλεκτική και αποτέλεσμα των πολιτικών συσχετισμών. 

Δεν παύει όμως, να εκφράζει μια θετική αντίληψη της ανθρωπότητας 

στα θέματα σεβασμού και δικαιωμάτων. Επίσης, οι μηχανισμοί που ανα

πτύχθηκαν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την ο

μώνυμη Επιτροπή, αλλά και πέραν από αυτή με τις ειδικές επιτροπές 

έρευνας που έχει συστήσει η Γενική Συνέλευση, συνετέλεσαν, αποτε

λεσματικά, στην παγίωση ενός καλύτερου κλίματος για τη διασφάλιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα, με τη συμπαράσταση και όλων 
των λαών της υφηλίου.

Εκτιμήσεις και προοπτικές
Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του Χάρτη των Ηνω

μένων Εθνών και στα πρόθυρα της τρίτης χιλιετηρίδας, είναι γεγονός 
ότι οι λαοί της γης, θα περίμεναν μέσα από τον Ο.Η.Ε. να είχαν επιλυθεί 

ή να είχαν δρομολογηθεί λύσεις σε πολλά από τα σημαντικά προβλήμα
τα που απασχολούν το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας.

Ομως, αυτό δεν έγινε και οι περισσότερες προσδοκίες του κόσμου 

που έβγαινε από τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν επαληθεύτη

καν. Οι πόλεμοι συνέχισαν να καταστρέφουν περιοχές του πλανήτη μας, 

ενώ ήρθε να προστεθεί και η απειλή του πυρηνικού ολοκαυτώματος.

Η ανθρωπότητα έζησε κάτω από την ισορροπία του τρόμου και την 

ξέφρενη κούρσα του ανταγωνισμού των εξοπλισμών, ενώ τα παιδιά του 

Τρίτου Κόσμου πέθαιναν από την πείνα. Αυτή την πραγματικότητα δεν 
κατάφερε να την αλλάξει η δράση του Ο.Η.Ε. Αυτό δε σημαίνει βέβαια 

ότι ο Ο.Η.Ε. απέτυχε γενικά στους στόχους του. Εξελίχθηκε όταν οι πο
λιτικές συνθήκες της διεθνούς ζωής το επέτρεψαν και επιτέλεσε θε

τικό έργο, ενώ αναδιπλώθηκε ή παρέμεινε αδρανής εκε ί που εμφανί
ζονταν οι διαφωνίες και οι πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων. Οπωσδήποτε, ο Ο.Η.Ε. δεν διαμόρφωσε τις εξελίξεις του 

διεθνούς πολιτικού συστήματος, απετέλεσε όμως ένα θετικό παράγο
ντα για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διεθνή συνεργασία.

Σήμερα η κατάσταση στο διεθνές πεδίο έχει μεταβληθεί, σε σχέση 

με αυτή που υπήρχε όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Χάρτης των Ηνωμ. 

Εθνών. Το διπολικό σύστημα που κυριάρχησε στον κόσμο μετά το 1945 

έχει καταρρεύσει και μια νέα τάξη πραγμάτων τείνει να δημιουργηθεί.

Η αναρχία που κατέλειπε το προηγούμενο σύστημα και η τάση της 
μοναδικής υπερδύναμης για επιβολή των δικών της όρων ηγεμονισμού 

σ'όλη την υφήλιο, προκαλεί σκεπτικισμό για τις εξελίξεις και τις συνέ

πειες τους στη διεθνή ειρήνη. Σήμερα, οι περιφερειακές συγκρούσεις 

κλιμακώνονται επικίνδυνα, ενώ η επιχειρούμενη επιβολή δυναμικών 

λύσεων, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμε

νων πλευρών, δεν γίνονται αποδεκτές από τα κράτη και τους λαούς.

Σ'αυτή τη μεταβατική περίοδο για τις διεθνείς σχέσεις, ο Οργανι

σμός Ηνωμένων Εθνών, παρά την κλονισμένη αξιοπιστία του, έχει τις 
δυνατότητες να προσφέρει στην υπόθεση της ειρήνης, επειδή παρέχει 

ένα βήμα για τον τόσο αναγκαίο σήμερα διεθνή διάλογο και τη συνερ
γασία, που θα διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση της ανθρωπότητας 

σ'ένα διεθνές πολιτικό σύστημα το οποίο θα προωθεί την εφαρμογή 
των αρχών και των στόχων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με δι
καιοσύνη και ασφάλεια για όλους τους λαούς της γης.

Και το σημαντικότερο, ο Ο.Η.Ε. αποτελεί το μοναδικό πλαίσιο, όπου 

εκφράζεται η αγωνία των λαών για τη διατήρηση της παγκόσμιας 

ειρήνης και για το μέλλον του πλανήτη μας, ενόψει των δραματικών 

περιβαλλοντολογιών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και των αρνητι

κών προοπτικών που διαγράφονται για τις μέλλουσες γενιές. □
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Το φαινόμενο της διαφθοράς στην κοινωνία
(και την Αστυνομία)

Προβληματισμοί - Προτάσεις αντιμετώπισης

του Αστυνομικού Διευθυντή Νικόλαου Μαθιουδάκη

Η "δουλειά" του αστυνομικού, είναι κατ' εξοχήν κοινωνικό έργο.
Δεν είναι ΛΑΘΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ, λοιπόν, αυτή τη χρυσή ευκαιρία που μας προσφέρει το επάγγελμά μας, 

για να χαρούμε, εργαζόμενοι και προσφέροντας χαρά στους συνανθρώπους μας 
και υψίστη κοινωνική προσφορά στην πατρίδα μας,

να την κλωτσάμε και να "εκμεταλλευόμαστε" συχνά δυστυχώς την δύναμή της, προς ζημίαν "εαυτών και αλλήλων", 
εκθέτοντας συχνά και την Υπηρεσία και την οικογένειά μας και οδηγούμενοι στις φυλακές ως κοινοί εγκληματίες.

Πριν αρκετά, χρόνια και συγκεκριμένα από τότε που η τηλεόραση 

έγινε "υποχρεωτικό" τμήμα της οικοσυσκευής κάθε οικογένειας, άρχι

σε, ολίγον κατ'ολίγον, να χαλαρώνει ο συνεκτικός ιστός της οικογένειας 

και της κοινωνίας κατ'επέκταση.
Τούτο, κατά την γνώμη μου, οφείλεται αποκλειστικό στην εξάρτηση 

αφ'ενός, που ασκεί το ως άνω "μέσον" σε κάθε νέο κυρίως άνθρωπο 

και αφ'ετέρου στον αποσυντονισμό της προσωπικότητάς του, που "ε

πιτυγχάνεται" με την εξάρτηση αυτή. Ο αποσυντονισμός της προσωπι

κότητας (πνεύματος - ψυχής - σώματοςΙ είναι αποτέλεσμα του γεγο

νότος ότι, ο τηλεθεατής τις ώρες που παρακολουθεί T.V. δεν σκέφτε

ται (δεν χρησιμοποιεί τον νου του) καθότι δεν του το επιτρέπει η 

ταχύτατη αλληλοδιαδοχή των εικόνων και η ροή του λόγου.
Το συναίσθημά του εξουδετερώ νεται ή ταυτίζετα ι μ'αυτό του 

"ήρωα" ή των "ηρώων" του θεάματος και σιγά - σιγά αλλοιώνεται, φθεί

ρεται ή και νεκρώνεται.
Το σώμα τέλος, ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα κα

θημερινώς, ως είναι φυσικό εξασθενεί, με αποτέλεσμα να μην είναι 
υγιές. Ετσι ο τηλεθεατής, μη διαθέτων πλέον την πραγματική υγεία Ιψυ- 

χο - πνευματικοσωματική ισορροπία), θέλει να μιμηθεί τ'όπειρα πρότυπα 
των ηρώων της οθόνης ως προς την ένδυση, την δραστηριότητα αλλά 

και τον τρόπο ζωής γενικό, μη δυνάμενος - ως παθητικός πλέον δέκτης 
- να ΚΡΙΝΕΙ ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον, του ιδι'ου και του “ΑΝ

ΘΡΩΠΟΥ" συνολικό.
Ο άκριτος και άκρατος μιμητισμός, που ως όνω περιγράφεται και 

δικαιολογείται, προκειμένου να ικανοποιηθεί, απαιτεί μόνο χρήμα, που 
δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ, για να ικανοποιήσει άχρηστες 

και υποτιθέμενες ανάγκες του "καταναλωτικού" και ολοένα πιο άπλη

στου ανθρώπου.
Εδώ όμως αρχίζει ο "ΤΗΛΕΟΡΑΙΑΝΘΡΩΠΟΓ ν'αναζητά το χρήμα με 

άκριτο και άκρατο τρόπο, ως προαναφέρθηκε. Και βέβαια η T.V., όχι 

μόνο "αποσυντονίζει" τον άνθρωπο αλλά και τον "διδάσκει". Τι; Μα α

πλώς, -έστω και έμμεσα- τρόπους εύκολου πλουτισμού (ληστείες, κο- 

μπίνες, απάτες, εμπορία ναρκωτικών κ.λπ.Ι.
Τα παραπάνω θα το διαπιστώσει καθένας μας, αν αναλογισθεί ρεα

λιστικό την συμπεριφορά του, καθώς και του οικογενειακού ή κοινωνι

κού του περίγυρου. Η ένδυση μας "πρέπει" να μοιάζει με αυτή των 

"προτύπων" που δημιουργεί η T.V., το φαγητό μας να είναι ανάλογο και 

ο τρόπος ζωής και τα ιδιανικά μας, ίδια με τα δικό τους.
Τα προαιώνια Αρχαιοελληνικό αλλά και Χριστιανικά ιδανικά, για τους 

σημερινούς νέους, στην πλειοψηφία τους, είναι πλεόν θέμα χλευασμού 

ή τουλάχιστον παράδειγμα προς αποφυγή.

Εχουμε γίνει δούλοι της γνώμης των άλλων. Το "νούς, υγιής εν σώ- 

ματι υγιεΓ, το "παν μέτρον άριστον" ή το "ό,τι δεν θέλεις να σου κά

νουν,να μη το κάνεις" κατάντησαν κενά περιεχομένου. Φροντίζουμε 

πλέον μόνο το σαρκίον μας και αυτό κατά το ήμισυ, αγνοώντας τι το 

ωφελεί πραγματικά, έστω και διατροφικά.

Τα αποτελέσματα των όσων περιγράφηκαν, είναι τραγικά. Η λεξιπε

νία πολλών νέων, αφού δεν διαβάζουν ούτε ομιλούν επαρκώς, η αδια

φορία τους για τη ζωή και το μέλλον (εξ ου και το μεγάλο ποσοστό 

τοξικομανών και των θανάτων αυτών), η έλλειψη ιδανικών και η δικαιο

λογία γι' αυτό όλων των σημερινών ανθρώπων σχεδόν, που επιρρίπτουν 

τις ευθύνες για ό,τι κακό κάνουν, ή ό,τι καλό δεν κάνουν, σε παραδείγ

ματα υψηλά ισταμένων γνωστών προσώπων της Δημόσιας ζωής, που 
δίκαια ή άδικα κατηγορούνται καθημερινά από τα ΜΜΕ. για διαφθορά, 

είναι μόνο μερικά απ'αυτά. Ελάχιστοι δυστυχώς κατανοούν ότι το πα

ράδειγμα της διαφθοράς -όπου υπάρχει- πρέπει να είναι προς αποφυγή 

κι όχι προς μίμηση (εξ άλλου ποιος αυτοκτονεί επειδή αυτοκτόνησε κά

ποιος γνωστός;).
Ο άπληστος, από την φύση του, άνθρωπος ΠΟΤΕ δεν πρόκειται ν'α- 

ποκτήσει ό,τι θέλει και νομίζει ότι του είναι απαραίτητο, επειδή "λάμπει" 

ή γιατί θέλει να "πιθηκίζει", μιμούμενος τους άλλους ανθρώπους.
Πρέπει να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ το μυαλό του, ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙ και να συ- 

μπεράνει ορθώς, τι του είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. Το χρήμα είναι (ή 

θα πρέπει να είναι) μόνο ανταλλακτικό μέσο για την απόκτηση των α
πολύτως αναγκαίων αγαθών για την επιβίωση του ανθρώπου και όχι μέ

σον επίδειξης - σπατάλης και κραιπάλης. Αυτή την επιβίωση, ΟΦΕΙΛΟΥ

ΜΕ, να την καταστήσουμε ΥΓΙΗ και ανθρώπινη γιατί ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.
Κανείς άνθρωπος ΠΟΤΕ δεν ευτύχησε, ούτε χάρηκε (ίσως στιγμιαία 

μόνο) με την απόκτηση υλικών αγαθών. Μαζί μ'αυτά, εξασφάλισε το 
φθόνο και το μίσος συνανθρώπων του, αλλά και την σύγχρονη μάστιγα 

του ΣΤΡΕΣ με τις αξεπέραστες δυσμενείς επιπτώσεις υγείας που δη

μιουργεί. Αντίθετα, όλοι χαιρόμαστε όταν μας δοθεί ευκαιρία να ΔΩ

ΣΟΥΜΕ ΛΙΓΗ ΧΑΡΑ σ'ένα συνάνθρωπό μας. Επιτέλους, αυτό το επιτυγ

χάνουμε, αν κάνουμε ΣΩΣΤΑ τη δουλειά μας (όποια κι αν είναι αυτή).

Η "δουλειά" του αστυνομικού, είναι κατ'εξοχήν κοινωνικό έργο. Δεν 

είναι ΛΑΘΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ λοιπόν, αυτή τη χρυσή ευκαιρία που μας προ

σφέρει το επάγγελμα και λειτούργημά μας, για να χαρούμε, εργαζόμε
νοι και προσφέροντας χαρά στους συνανθρώπους μας και υψίστη κοι

νωνική προσφορά στην πατρίδα μας, να την κλωτσάμε και να "εκμεταλ

λευόμαστε" συχνά δυστυχώς την δύναμή της, προς ζημίαν "εαυτών και 

αλλήλων", εκθέτοντας συχνά και την Υπηρεσία και την οικογένειά μας 

και οδηγούμενοι στις φυλακές ως κοινοί εγκληματίες.
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Κοινωνικά Θέματα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ, στον εαυτό μας κατ'αρχήν, αλλά και στην κοινωνία, να 
φροντίσουμε να γίνουμε ΣΩΣΤΟΙ άνθρωποι. Πώς;

Φροντίζοντας σωστά την υγεία μας (την ψυχοπνευματικοσωματική 
μας ισορροπία).

Διαθέτοντας χρόνο για άσκηση σωματική, ψυχική και πνευματική 

(διαβάζοντας και έχοντας ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ έναντι των συνανθρώπων μας) 

με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κατανόησης και αλληλοβοήθειας, στα 

πλαίσια της ορθώς εννοουμένης ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

Αναπτύσσοντας όλοι μας, μια υπερπροσπάθεια για την επικράτηση 
μιας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ που θα είναι ωφέλιμη στο ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
και επομένως και στο δικό μας.

Τούτο είναι πολύ απλό και κατανοητό, αρκεί να θελήσουμε να το 

υλοποιήσουμε. Εάν θελήσουμε να διαθέσουμε λίγο χρόνο να σκε- 
φθούμε, θα διαπιστώσουμε, ότι εύκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε "α

νεπηρέαστα" το ΣΩΣΤΟ από το ΛΑΘΟΣ, το ΔΙΚΑΙΟ από το ΑΔΙΚΟ και το 
ΑΛΗΘΙΝΟ από ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ.

Επιλέγοντας τα πρώτα απ'αυτό στην ιδιωτική μας ζωή, αλλά και στην 

υπηρεσιακή και κοινωνική μας δραστηριότητα, χωρίς δικαιολογίες του 
τύπου "μα σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα" ή "δεν βλέπεις τι κάνουν 

οι άλλοι είναι βέβαιο ότι θα "ηρεμήσουμε", θα αφοσιωθούμε στο 
καθήκον, θα γίνουμε παραδείγματα προς μίμηση στους συνανθρώπους 

μας και την στάση μας αυτή θα την ακολουθήσουν σιγά-σιγά κι άλλοι 

άνθρωποι, ώστε ν'αρχίσει μια αναστροφή του σημερινού κλίματος, 

προς το καλύτερο. Ας έχουμε όλοι υπ'όψη ότι δεν πρέπει να "ζούμε 

για να τρώμε" αλλά το ΣΩΣΤΟ είναι να "τρώμε, απλώς, για να ζούμε."

Οσον αφορά τους συναδέλφους της Υπηρεσίας (όποια κι αν είναι 
αυτή), ας είναι σίγουροι πως μπορούν να εφαρμόσουν τα παραπάνω, 

χωρίς ποτέ να παραλείψουν το καθήκον τους, αλλά με συμπεριφορά 
τέτοια πάντα, όπως θα ήθελαν να είναι η συμπεριφορά συναδέλφων 
τους, έναντι των "δικών" τους ανθρώπων.

Ετσι, και απόλυτα ικανοποιημένοι θα είναι, ως συνεπείς προς το υ
πηρεσιακό αλλά και κοινωνικό τους καθήκον και ο Ελληνικός λαός, ΠΟΥ 

ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ, θ'αρχίσει κατ'αρχήν να μας αποδέχεται πλήρως και τέ 

λος να μας επαινεί και να μας μιμείται, ως προς την συνέπεια και τον 

ανθρωπισμό μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Εύχομαι ολόψυχα να γίνουν κατανοητό τα παραπάνω και να υλοποιη

θούν από τον καθένα μας, γιατί ΜΟΝΟ έτσι εξυπηρετείται το ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δικό μας στην όποια του 

διάσταση (Εθνική, Κοινωνική, Υπηρεσιακή, Οικογενειακή, Πολιτική, Περι

βαλλοντική κ,λπ.) Π

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επειδή όσα προαναφέρθηκαν, ίσως δικαιολογημένος δημιουργήσουν 

την εντύπωση, πως άποψη του υπογράφοντος είναι ότι για όλα τα δεινό 

ευθύνεται η τηλεόραση, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι:

- Κάθε τεχνική επινόηση του ανθρώπου είναι ωφέλιμη, όταν γίνεται 

σωστή χρήση της και δεν δημιουργεί εξάρτηση. Τα "μέσα" πρέπει να 

τα χρησιμοποιούμε για ενημέρωση, ψυχαγωγία και διαπαιδαγώ
γηση ΜΟΝΟ και με ΜΕΤΡΟ.

- Το χρήμα πρέπει να το χρησιμοποιούμε και όχι να γινόμα
στε δούλοι του, έχοντας υπόψη ότι: "ο χρυσός είναι ευτελέστερος 

του σιδήρου όταν γίνεται κακή χρήση αυτού" και ότι "το χρήμα είναι 
καλός υπηρέτης, αλλά επικίνδυνος κύριος".

* Ο Αστυνομικός Διευθυντής Νικόλαος Μαθιουδάκης
είναι Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ *

- Ως αστυνομικός, μέλος των αστυνομικών δυνάμεων, το πρώ

τιστό μου έργο συνίσταται στο να υπηρετώ το κοινωνικό σύνολο, 

να προστατεύω τη ζωή και τα αγαθά των ανθρώπων, να 
προφυλάττω τους απλούς ανθρώπους από τις απάτες, 
τους αδύναμους από την καταπίεση και τον εκφοβισμό, 
τους φιλήσυχους από τη βία και τη διαφθορά και να σέ
βομαι τα συνταγματικά δικαιώματα όλων, ως προς την ε 
λευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

- Θα διάγω μια κόσμια ζωή για να δίνω το παράδειγμα σε 

όλους και θα συμπεριφέρομαι κατά τρόπο ώστε να μην υποπέσω 
στη δυσμένεια της υπηρεσίας και του εαυτού μου. θα παραμέ
νω ήρεμος απέναντι στον κίνδυνο, στην περιφρόνηση 
και στον εμπαιγμό, θα δείχνω αυτοσυγκράτηση και θα 
μεριμνώ σταθερά για την ήρεμη ζωή των άλλων. Θα ε ί
μαι τίμιος στη σκέψη και στην πράξη τόσον στην προ
σωπική όσο και στην επαγγελματική μου ζωή και θα τη
ρώ το νόμο και τους κανονισμούς της υπηρεσίας. Ο, τι και 

αν ακούω ή βλέπω, εμπιστευτικού χαρακτήρα, κατά την άσκηση 

των καθηκόντων μου θα το κρατώ μυστικό, εκτός και αν αποκά

λυψή του είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος 
μου.

- Δε θα δείξω ποτέ υπέρμετρο ζήλο και οι αποφάσεις μου 

δε θα επηρεάζονται ποτέ από τα προσωπικά μου αισθήματα, τις 

προκαταλήψεις μου, τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, τις επιθυμίες 

μου, τις αντιπάθειες ή τις συμπάθειές μου. Θα εφαρμόζω το 
νόμο με ευγενικό και πρέποντα τρόπο, χωρίς φόβο, προ
κατάληψη, πονηριά ή κακοπιστία μη δεχόμενος κανένα 
συμβιβασμό που θα αφορά το έγκλημα και οδηγώντας τους ε 
γκληματίες στη δικαιοσύνη, δε θα κάνω χρήση ποτέ της βίας 
ή της υπέρμετρης δύναμης και δε θα δεχτώ ποτέ φιλο
δώρημα.

- Εκτιμώ ότι το έμβλημα της υπηρεσίας αντιπροσωπεύει την 

εμπιστοσύνη που το Κράτος μου εμπιστεύθηκε και το δέχομαι 

ως συμβολικό τίτλο της δημόσιας εντολής, την οποία θα εκπλη
ρώνω εφ'όσον θα σέβομαι των κώδικα δεοντολογίας της Αστυ
νομίας. Δε θα επιδίδομαι σε καμιά πράξη διαφθοράς και δε 

θα ανέχομαι από άλλους αστυνομικούς να διαπρόττονται τέτο ιες 
πράξεις. Θα συνεργάζομαι με όλες τις υπηρεσίες που είναι επι

τετραμμένες βάσει του νόμου και με τους εκπροσώπους τους 
στην έρευνα της δικαιοσύνης.

- Γνωρίζω ότι είμαι πλήρως υπεύθυνος για την επαγγελματική 

μου απόδοση και θα επωφεληθώ από όλες τις ευκαιρίες 
για να βελτιώσω τις γνώσεις μου και την ικανότητά μου.
Θα προσπαθήσω επίμονα να προσεγγίσω αυτούς τους στόχους 
και αυτά τα ιδανικό, αφοσιωμένος πλήρως ενώπιον του Θεού στο 
επάγγελμά μου, δηλαδή την εφαρμογή του νόμου.

* Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ε- 
γκρίθηκε και υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση των 
Αρχηγών της Αστυνομίας το 1967.__________

Νοέμβριος 1 9 9 5 _____________________________________ - 6 8 9  -______________________________ Αστυνομική Επιθεώρηση
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Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης
- Η χρήση της ανάλυσης του DNA 

- Η χρήση προσωπικών στοιχείων στον αστυνομικό τομέα

Μ ε αφορμή εκτενές δημοσίευμα του περιοδικού μας σχετικά με το DNA, 
ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στέργιος Αλεζιάδης 

μας υπέδειξε δύο σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
που ευχαρίστως αναδημοσιεύουμε για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας.

α. Σύσταση No R (92) 1: Η χρήση της ανάλυσης 
του ντεοζυριβονουκλεϊκού οξέως (DNA) 

στο πλαίσιο του συστήματος της ποιν. δικαιοσύνης *
Η Επιτροπή Υπουργών, κατά το άρθρο 15β του Καταστατικού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης
- λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης 

είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του,

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Σύμβαση για την 

Προστασία των Ατόμων αναφορικά με την Αυτόματη Απόκτηση Προσω

πικών Στοιχείων της 28 Ιανουαρίου 1981 (Σύμβαση Προστασίας Στοι

χείων)
- εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά του εγκλήματος επιβάλλει τη χρήση 

των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων.

- πεπεισμένη για την ανάγκη να ακουλουθείται μια κοινή αντεγκλη- 

ματική πολιτική που να αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων και της 

κοινωνίας στην οποία ζουν.
- έχοντας κατά νου ότι οι τεχνικές της ανάλυσης του DIMA μπορεί 

να προσφέρουν πλεονεκτήματα στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, 

ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της αθωότητας ή της ενοχής.
- έχοντας κατά νου, ωστόσο, ότι τέτο ιες τεχνικές, οι οποίες διαρ

κώς εξελίσσονται, θα πρέπει να διεξάγονται κατά αξιόπιστο τρόπο.
- εφιστώντας ωστόσο, την προσοχή στο ότι η εισαγωγή και χρήση 

τέτοιων τεχνικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να μη παραβιάζει 

θεμελιώδεις αρχές, όπως η αξιοπρέπεια του ατόμου και ο σεβασμός 

για το ανθρώπινο σώμα, τα δικαιώματα της υπεράσπισης και η αρχή 

της αναλογίας κατά τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης,
Συνιστά όπως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών καθοδη

γούνται στη νομοθεσία και την πολιτική από τις αρχές και τις 
συστάσεις που παραθέτονται στη συνέχεια.

Δίνει εντολή στο Γενικό Γραμματέα να θέσει το περιεχόμε
νο της παρούσας σύστασης υπόψη των μη-μελών κρατών και 
των διεθνών οργανισμών οι οποίοι συμμετείχαν στην προετοι
μασία της.

Αρχές και συστάσεις
1. Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης:
Η έκφραση "DNA ανάλυση" αναφέρεται σε κάθε διαδικασία η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιείται στην ανάλυση του Ντεοξυριβονουκλεϊκού Ο
ξέως (DNA), το βασικό γενετικό υλικό των ανθρώπινων και άλλων ζώ- 

ντων οργανισμών.
Ο όρος “δείγματα" αναφέρεται σε κάθε ουσία που λαμβάνεται από 

ζώντα οργανισμό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς 

της DIMA ανάλυσης.
Η έκφραση ΌΝΑ φάκελος" αναφέρεται σε κάθε συγκροτημένη συλ

λογή των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών (tests) της DNA ανάλυσης.

ε ίτε παραμένουν σε υλική μορφή, ως διατηρούμενα αρχεία, ε ίτε σε 

τράπεζα δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2. Σκοποί και Ορια
Η παρούσα σύσταση εφαρμόζεται κατά τη συλλογή των δειγμάτων 

και τη χρήση της DNA ανάλυσης προς το σκοπό της εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του υπόπτου ή κάθε άλλου ατόμου στο πλαίσιο της ανά

κρισης και της δίωξης των ποινικών αδικημάτων.
3. Χρήση των δειγμάτων και των πληροφοριών
που αποκτώνται από αυτό
Τα δείγματα που συλλέγονται για την DIMA ανάλυση και οι πληροφο

ρίες που συνάγονται από μια τέτοια ανάλυση για το σκοπό της ανάκρι

σης και της δίωξης των ποινικών αδικημάτων δεν πρέπει να χρησιμο

ποιούνται για άλλους σκοπούς. Ωστόσο, όπου το άτομο από το οποίο 

πάρθηκαν τα δείγματα το επιθυμεί, οι πληροφορίες θα πρέπει να του 

δίδονται.
Τα δείγματα που συλλέγονται από ζώντα πρόσωπα για DIMA ανάλυση. 

για ιατρικούς σκοπούς και οι πληροφορίες που συνάγονται από τέτοια 

δείγματα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της α

νάκρισης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων, παρά μόνο υπό όρους 

που καθορίζονται ρητά από το εσωτερικό δίκαιο.
Τα δείγματα που παίρνονται για DNA ανάλυση και οι πληροφορίες 

που αποκτώνται κατ'αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι αναγκαίες για 

έρευνα και στατιστικούς σκοπούς. Τέτοιες χρήσεις είναι επιτρεπτές υ

πό τον όρο ότι δεν θα είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του 
ατόμου. Γιαυτό το λόγο, πριν από τη χρήση τους, θα πρέπει να αφαι- 

ρούνται τα ονόματα ή άλλα στοιχεία ταυτότητας.
4. Λήψη δειγμάτων για DNA ανάλυση
Η λήψη δειγμάτων για τους σκοπούς της DIMA ανάλυσης θα πρέπει 

να γίνεται μόνο υπό όρους ρητά καθοριζομένους από το εσωτερικό 

δίκαιο γίνεται κατανοητό ότι σε ορισμένα κράτη τούτο μπορεί να καθι

στά αναγκαία ειδική εξουσιοδότηση από δικαστική αρχή.

Οπου το εσωτερικό δίκαιο επιτρέπει τη λήψη δειγμάτων χωρίς τη 

συγκατάθεση του υπόπτου, τέτοια διαδικασία μπορεί να διεξάγεται μό

νον αν οι περιστάεις της υπόθεσης δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια.

5. Προσφυγή σε DNA ανάλυση
Η προσφυγή σε DIMA ανάλυση θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλες 

τις κατάλληλες υποθέσεις, αναξάρτητα από το βαθμό της βαρύτητας 

του εγκλήματος.
6. Διαπίστωση των εργαστηρίων και ιδρυμάτων
Διαπίστωση των εργαστηρίων και ιδρυμάτων και έλεγχος της DNA 

ανάλυση. Η DIMA ανάλυση είναι μια περίπλοκη επιστημονική διαδικασία 
η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον από εργαστήρια που διαθέ

τουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάρτιση ενός κα

ταλόγου εργαστηρίων και ιδρυμάτων, που θα διενεργούν DNA ανάλυση, 

τα οποία θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Αστυνομική Επιθέωρηση _____________________________- 6 9 0  -__________ __________________________ Νοέμβριος 1 9 9 5



Νομικά Θέματα

- υψηλή επαγγελματική γνώση και ικανότητες, συνδυασμένες με κα
τάλληλη ποιότητα διαδικασιών ελέγχου

- επιστημονική ακεραιότητα

- επαρκή ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των υπό έρευνα ου
σιών

- επαρκείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση εμπιστευτικότητας σχε

τικά με την εξατομίκευση του προσώπου στο οποίο αναφέρεται το α
ποτέλεσμα της DNA ανάλυσης και

- εγγυήσεις ότι τηρούνται οι όροι που καθορίζονται από την πα
ρούσα σύσταση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν τρόπο άσκησης τακτικής 

επιθεώρησης των διαπιστευμένων εργαστηρίων τους.

7. Προστασία των δεδομένων
Η συλλογή δειγμάτων και η χρήση της DNA ανάλυσης πρέπει να γί

νεται σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων του Συμ

βουλίου της Ευρώπης, όπως καθορίζονται στη Σύμβαση Προστασίας 

Δεδομένων και στις συστάσεις για την προστασία δεδομένων, ιδιαίτερα 

στη Σύσταση No R (87) 15, που ρυθμίζει τη χρήση προσωπικών δεδο

μένων στον αστυνομικό τομέα.

8. Αποθήκευση των δειγμάτων και των δεδομένων
Δείγματα και άλλοι σωματικοί ιστοί που πάρθηκαν από άτομα για DNA

ανάλυση δεν θα πρέπει να διατηρούνται μετά την έκδοση της τελικής 

απόφασης στην υπόθεση για την οποία χρησιμοποιήθηκαν, εκτός αν 

τούτο είναι αναγκαίο για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τα άτομα 
από τα οποία πάρθηκαν.

Θα πρέπει να παίρνονται μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα αποτε

λέσματα της DNA ανάλυσης και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' 

αυτόν τον τρόπο θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον αναγκαίο να 

διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν.

Τα αποτελέσματα της DNA ανάλυσης και οι πληροφορίες που συλ- 

λέγονται κατ'αυτόν τον τρόπο μπορεί ωστόσο, να διατηρούνται όταν 

το άτομο που αφορούν έχει καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα κατά 

της ζωής, κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ασφάλειας του προ

σώπου. Σε τέτο ιες περιπτώσεις ακριβείς αποθηκευτικές περίοδοι θα 
πρέπει να καθορζονται από το εσωτερικό δίκαιο.

Δείγματα και λοιποί σωματικοί ιστοί, ή οι πληροφορίες που συνάγο

νται σχετικά, μπορεί να αποθηκεύονται για μακρύτερες περιόδους:

- όταν το ζητε ί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή

- όταν το δείγμα δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο άτομο, 

για παράδειγμα όταν τούτο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

Οταν εμπλέκεται η ασφάλεια του κράτους, το εσωτερικό δίκαιο του 

κράτους μέλους, μπορεί να επιτρέπει τη διατήρηση των δειγμάτων, των 

αποτελεσμάτων της DNA ανάλυσης και των πληροφοριών που συλλέ- 
γονται κατ'αυτόν τον τρόπο ακόμη και αν το άτομο που αφορούν δεν 

έχει διωχθεί ή καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Σε τέτο ιες περιπτώ

σεις το εσωτερικό δίκαιο θα πρέπει να καθορίζει ακριβείς αποθηκευ
τικές περιόδους.

Η δημιουργία και η χρησιμοποίηση κάθε φακέλου DNA για σκοπούς 

ανάκρισης και δίωξης εγκλημάτων θα πρέπει να ρυθμίζεται από το δί
καιο.

9. Ισότητα των όπλων
Τα κράτη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η DNA ανάλυση ως ειδικό 

αποδεικτικό μέσο προσφέρεται εξίσου στην υπεράσπιση, ε ίτε  με από

φαση δικαστικής αρχής, ε ίτε με προσφυγή σε ανεξάρτητον πραγματο- 
γνώμονα.

Οπου η ποσότητα των προς ανάλυση ουσιών είναι περιορισμένη, θα 

πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για να εξασφαλζεται ότι θα διαφυλάσ- 
σονται τα δικαιώματα της υπεράσπισης.

10. Τεχνικές προδιαγραφές
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν συγκεκριμένες προδιαγρα

φές των μεθόδων της DNA ανάλυσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διε

θνές επίπεδο. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει δια-εργαστηριακή συνερ

γασία προς αξιολόγηση των διαδικασιών ανάλυσης και ελέγχου.
11. Πνευματική ιδιοκτησία
Αναγνωρίζοντας ότι τα δικαιώμτα πνευματικής ιδιοκτησίας για συ

γκεκριμένες μεθόδους της DNA ανάλυσης μπορεί να παραχωρούνται 

σε ορισμένα εργαστήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

ότι τούτο δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση στη χρήση της DNA α
νάλυσης.

12. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών
Η DNA ανάλυση μπορεί να αποκτάται από εργαστήριο ή ίδρυμα που 

λειτουργεί σε άλλη χώρα, υπό τον όρο ότι το εργαστήριο ή ίδρυμα ι

κανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα σύστα
ση.

Η διασυνοριακή ανακοίνωση των συμπερασμάτων της DNA ανάλυσης 

θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο μεταξύ κρταών που συμμορφώνονται 

με τους όρους της παρούσας σύστασης και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 

σχετικές διεθνείς συνθήκες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ποινικά 
θέματα και με το Αρθρο 12 της Σύμβασης Προστασίας Δεδομένων.

β. Σύσταση No R (87) 15: Η χρήση
προσωπικών στοιχείων στον αστυνομικό τομέα **
Η Επιτροπή Υπουργών, κατά τους όρους του Αρθρου 15β του Κατα

στατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης

- εκτιμώντας ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η ε 
πίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του

- έχοντας υπόψη την αυξανόμενη χρήση προσωπικών στοιχείων, 

που αποκτώνται αυτόματα, στον αστυνομικό τομέα και τα δυνατά ω

φελήματα που προκύπτουν από τη χρήση των κομπιούτερς και άλλων 
τεχνικών μέσων σ'αυτό το πεδίο

- λαμβάνοντας υπόψη επίσης την ανησυχία για την ενδεχόμενη α

πειλή της ιδιωτικής ζωής του ατόμου που γεννιέται από την καταχρη

στική εφαρμογή των μεθόδων αυτόματης πρόσβασης

- αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξισορρόπηση των συμφερόντων 

της κοινωνίας για πρόληψη και καταστολή των εγκληματικών πράξεων 

και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης από το ενα χέρι και των συμ

φερόντων του ατόμου και του δικαιώματος του για απόρρητο της ι
διωτικής του ζωής από το άλλο χέρι

- φέροντας κατά νου τις προβλέψεις της Σύμβασης για την Προ
στασία των Ιδιωτών σε σχέση προς την Αυτόματη Απόκτηση Προσω

πικών Στοιχείων της 28ης Ιανουαρίου 1981 και ιδιαίτερα τις υπο
χωρήσεις που επιτρέπονται κατά το Αρθρο 9

- έχοντας επίσης υπόψη τις προβλέψεις του Αρθρου 8 της Σύμβα- 

σης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμε
λιωδών Ελευθεριών:

Συνιστά στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών:
- Να καθοδηγούνται στο εσωτερικό δίκαιο και την πρακτική τους 

από τις αρχές που είναι συνημμένες στην παρούσα σύσταση και:

- Να εξασφαλίσουν δημοσιότητα για τις ρυθμίσεις που είναι συνημ
μένες στην παρούσα σύσταση και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα τα οποία 
η παρούσα σύσταση αναγνωρίζει στους ιδιώτες.

* Υιοθετήθηκε οπό την Επιτροπή Υπουργών στις 10 Φεβρουάριου 1992 κατά 
την 470ή συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών. Επιφυλάξεις διατήρησαν 
οι εκπρόσωποι της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας.

*’  Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 17 Σεπτεμβρίου 1987 κα
τά την 410ή συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών □

Νοέμβριος 1 9 9 5 _____________________________________ - 6 9 1  -______________________________ Αστυνομική Επιθέωρπσπ
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ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 9 2 Νοέμβριος 1 9 9 5

του Αστυνόμου Β' Γεωργίου Δήμου

Πέρασε αρκετός καιρός από την εποχή που πρωτοακούστηκε στην Ελλάδα η λέξη "ΣέΥκεν" 
και εμφανίσθηκαν αμέσως σχεδόν στους τοίχους και τα τείχη της Αθήνας αρνητικά συνθήματα, 

σαν απόρροια της άγνοιας, της ελλιπούς ενημέρωσης και της σκόπιμης παραπληροφόρησης.
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Νοέμβριος 1 9 9 5 - 6 9 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση

Το άρθρο 94 σε συνδυασμό με τα άρθρα 95 εως 100 της συμφωνίας 

Σέγκεν, ορίζουν αυστηρά και περιοριστικά ότι τα πρόσωπα, των οποίων 

τα στοιχεία θα εισέρχονται σε υπολογιστικές μηχανές (δηλαδή στα πο

λυσυζητημένα κομπιούτερς του ενσύρματου δικτύου Schengenl θα είναι 

αποκλειστικά εκείνα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε ενα κράτος 

Σέγκεν, για συγκεκριμένα σοβαρότατα κακουργήματα, έτσι ώστε αυτά, 

που κατά κανόνα είναι "ύποπτα" τελέσεως νέων εγκληματικών πράξεων, 

να παρακολουθούνται κατά τη διακίνησή των εντός του χώρου Σέγκεν, 

καθώς και εκείνα που τέλεσαν κακουργηματική πράξη και καταδιώκονται 

από την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης προβλέπεται η εισαγωγή στοιχείων 

για ανεπιθύμητα πρόσωπα, για εξαφανισθέντα πρόσωπα και βεβαίως 

αντικείμενα όπως: όπλα, οχήματα, έγγραφα ταυτότητος, διάφορα έγ

γραφα και τραπεζογραμμάτια που απασχολούν την Αστυνομία, δηλαδή 

έχουν κλαηεί, ή υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί και αναζητούνται.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόσωπα που έχουν τελέσει ένα ή 

περισσότερα από τα κατωτέρω αδικήματα: δολοφονία, φόνος, βιασμός, 

εμπρησμός, παραχάραξη, διακεκριμένη κλοπή και κλεπταποδοχή, εκβια

σμός, απαγωγή και ομηρία, δουλεμπόριο, παράνομη διακίνηση ναρκωτι

κών και ψυχοτρόπων ουσιών, παράβαση νόμων περί τα όπλα και εκρη
κτικό, καταστροφές δι' εκρηκτικών, παράνομη μεταφορά τοξικών και 

βλαβερών αποβλήτων και αδίκημα φυγής κατόπιν δυστυχήματος που 
προκόλεσε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Εξετάζοντας με ψυχραιμία το θέμα, θα διαπιστώσουμε ότι όλος αυ
τός ο θόρυβος, που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει καμμιό πραγματική βά

ση, αφού τα στοιχεία των ατόμων, που σήμερα απασχολούν την δι

καιοσύνη και τις διωκτικές αρχές κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

με τη διόπραξη ενός ή περισσοτέρων αδικημάτων από τα προαναφερ- 

θέντα, ούτως ή άλλως, εξακολουθούν να ανταλλάσσονται και να δια- 

κινούνται μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών (είτε πρόκειται για Ευ

ρωπαϊκά, ε ίτε για κράτη των λοιπών ηπείρων) μέσω ταχυδρομείου, μέσω 

ΦΑΞ ή με αγγελιοφόρους (προκειμένου για σοβαρές υποθέσεις).

Δηλαδή το ενσύρματο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, δεν θα κά

νει τίποτε περισσότερο από το να διεκπεραιώνει την εργασία ανταλ

λαγής πληροφοριών για συγκεκριμένα άτομα που απασχολούν τις αρ

χές, εργασία που ούτως ή άλλως σήμερα γίνεται με άλλους τρόπους, 

εδώ και δεκαετίες,στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής, αλλά και της ευρύτερης 

διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Ομως στην Ελλάδα, οι λέξεις "ΦΑΚΕΜΟΣ", "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ", "ΑΣΦΑ

ΛΕΙΑ”, ΎΠΟΠΤΟΣ", "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ", "ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ", "ΔΙΩΞΗ", “ΣΥΛΛΗΨΗ" 

κ.λπ„ έχουν διαφορετική έννοια από την πραγματική, δικαιολογημένα ί

σως, για ανθρώπους συγκριμένων πολιτικών χώρων και με το άκουσμα 

ή την ανάγνωσή των, προκαλούν σε αυτούς αυτόματη αρνητική αντί

δραση. Αλλά, για μας τους νεώτερους που δεν ζήσαμε σε σκοτεινές 

περιόδους, αλλά και για τους Ευρωπαίους επίσης, που κατάρτισαν το 

κείμενο της συμφωνίας Σέγκεν, οι λέξεις αυτές έχουν την πραγματική 

κυριολεκτική έννοια. Είναι ακριβώς οι βασικές λέξεις, οι λέξεις-κλειδιά, 

στις οποίες στηρίζεται το έργο των υπηρεσιών τόξεως, ασφαλείας, 

τροχαίας, αγορανομίας, φορολογικής τακτικής, άμυνας, κοινοφελών ορ
γανισμών κ.λπ., οποιοσδήποτε συντεταγμένης πολιτείας.

Για τη λέξη "ΦΑΚΕΛΛΟΣ", παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα: Κάθε 

πολίτης,έχει φάκελλο με πλήρη ατομικό στοιχεία στον ΟΤΕ Ιως συμβα- 

σιούχος συνδρομητής) στη ΔΕΗ (ως συμβασιούχος καταναλωτής), στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών (έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος, έκδο
ση άδειας ικανότητος οδηγού κ.λπ.), στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 

(στρατολογική κατάσταση και παρακολούθηση μεταβολών), στην Αστυ

νομία του τόπου κατοικίας (άδεια καταστήματος, άδεια οικοδομής, έκ

δοση ταυτότητος, σύλληψη, καταδίκη για αξιόποινες πράξεις κ.λπ.).

Δικαιούνται λοιπόν οι "άνθρωποι που κουβαλούν άσχημα βιώματα από 
το παρελθόν των" και που τυχαίνει και έχουν κάποιας μορφής αποφα
σιστική ή συμβουλευτική αρμοδιότητα σε όργανα της πολιτείας, ή σε 

διάφορα νομικό πρόσωπα και οργανισμούς, ή οι "συνήθεις ραδιοτηλεο

πτικοί σοφοί άνθρωποι”, που για κάθε ανακύπτον θέμα της ζωής εν 

γένει του τόπου, αναζητούνται πρώτοι από τους δημοσιογράφους να 

αποφανθούν” επι παντός επιστητού, να φρενάρουν διαδικασίες εκσυγ

χρονισμού και αναβαθμίσεως των αρχών και υπηρεσιών που έχουν ως 

αποστολή την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος σε διευρωηαϊκό 

επίπεδο, ή τουλάχιστον να δημιουργούν σύγχυση στις αρμόδιες υπη

ρεσίες και στην κοινή γνώμη με τις τοποθετήσεις τους, στο βαθμό που 

αυτές (οι τοποθετήσεις) επηρεάζουν, ή εισακούονται, ή υιοθετούνται 
με την δύναμη των ΜΜΕ, μέσω των οποίων προβάλλονται.

Ασφαλώς όχι και αυτό διότι: αφενός μεν το δίκτυο ανταλλαγής πλη

ροφοριών Σέγκεν θα διαχειρίζεται πληροφορίες μόνον για συγκεκρι

μένα πρόσωπα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εγκληματικές πρά

ξεις και όχι στοιχεία για όλον τον πληθυσμό κάποιου κρότους και αφε-
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τέρου η διαδικασία αυτή, δηλαδή η σχεδια

ζόμενη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του 

δικτύου Σέγκεν, δεν είναι νέα πρακτική, αλλά 

υλοποιείται σήμερα με άλλα μέσα (ταχυδρο

μείο, τηλέφωνο ΦΑΞ, ηλεκτρονικό ταχυδρο

μείο και αγγελιαφόρουςΙ, πρακτική που δεν 

είναι γνωστή στο κοινό, ή που ως τέτοια, δεν 

το ενδιαφέρει.

Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν 

στις επιφυλάξεις ή στην αρνητική θέση για 

το δίκτυο πληροφοριών Σέγκεν, δίδω το α

κόλουθο παράδειγμα: πολύ πρόσφατα, το αρ

μόδιο υπουργείο της οικονομίας προχώρησε 

στην αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 

των κατά τόπους Δημοσίων Οικονομικών Υ

πηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), με την εγκατάσταση και 

λειτουργία ενσύρματου τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου εισαγωγής πληροφοριών, ανταλ

λαγής πληροφοριών, διαστάυρωσης στοι

χείων φορολογουμένων πολιτών κ.λπ. Οι πλη
ροφορίες που εισάγονται στα υπολογιστικά 

μηχανήματα ΙκομπιούτερςΙ της Εφορίας είναι 

λεπτομερείς για κάθε φορολογούμενο, για 

τα μέλη της οικογένειας του, για τη διαμονή, 

τα περιουσιακό στοιχεία του κ.λπ. Ο όγκος 

αυτός των πληροφοριών, που αναγκαστικά 

παραδίδουν με την φορολογική των δήλωση 

όλοι οι φορολογούμενοι στην Εφορία, αφορά 

το σύνολο σχεδόν των ενήλικων κατοίκων 

μιας χώρας και με τον εκσυγχρονισμό και τις 

τεράστιες δυνατότητες διασταύρωσης στοιχείων της μηχανοργάνω

σης, ελέγχονται άμεσα και συλλαμβάνονται οι φοροδιαφεύγοντες, 

προς όφελος των δημοσιονομικών της πολιτείας. Αυτό ακριβώς πρό

κειται να συμβεί και με την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της συμφωνίας Σέγκεν.

Η διαφορά όμως μεταξύ των δυο δικτύων είναι ότι για μεν το ηλε

κτρονικό δίκτυο πληροφοριών και στοιχείων της Εφορίας, δεν έγινε (ευ

τυχώς! "προσανατολισμός" της κοινής γνώμης από τα ΛΑΜΕ, για δε το 

αντίστοιχο δίκτυο της Αστυνομίας “καλλιεργήθηκε" ουδέτερα ή αρνη
τικά η κοινή γνώμη από αυτά, με την ουσιαστική συνδρομή των "μονίμως 

προ κάμερας ευρισκομένων" γνωστών τηλεοπτικών ανθρώπων, που 

στην περίπτωση αυτή φάνηκε ότι δεν διάβασαν καλό τα γράμματα της 

συνθήκης και από την άλλη πλευρά (δηλαδή την αστυνομία) δεν υπήρξε 

αντίλογος, ως συνήθως συμβαίνει.
Αυτή λοιπόν η αδικαιολόγητη καθυστέρηση υλοποίησης του ενσύρ

ματου δικτύου Σέγκεν (SCHENGEN INFORMATION SYSTEM \  SIS) σε ευ

ρωπαϊκό επίπεδο (άλλες χώρες μέλη Σέγκεν, για άλλους λόγους η κάθε 

μια, έχουν τις δικές τους δυσκολίεςΙ, προκάλεσε παράλληλη εμπλοκή 

και καθυστέρηση στην ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου διασυνοριακής 

αστυνομικής συνεργασίας Σέγκεν, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 44 

της συμφωνίας Σέγκεν και είναι το ακόλουθο:

"1.Σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και λαμβάνοντας 

υπόψιν τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες, τα 
συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν, κυρίως στις παραμεθόριες περιο

χές, δίκτυα τηλεφώνων, δίκτυα ράδιο - επικοινωνιών, τέλεξ και άλλες 
άμεσες συνδέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η αστυνομική και τε- 

λωνειακή συνεργασία, ιδίως για την έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών, 

στα πλαίσια της διασυνοριακής εηιτηρήσεως και καταδιώξεως.

2 . Εκτός από τα μέτρα αυτά που πρέπει 

να ληφθούν, βραχυπρόθεσμα θα εξετασθούν 

και οι ακόλουθες κυρίως δυνατότητες 

α. Η ανταλλαγή υλικού ή η απόσπαση υ

παλλήλων - συνδέσμων εφοδιασμένων με 

τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

β. Η επέκταση των συχνοτήτων που χρη

σιμοποιούνται στις παραμεθόριες ζώνες.

γ. Η δημιουργία μιας κοινής συνδέσεως 

μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών υπη

ρεσιών που δρουν στις ίδιες ζώνες και 

δ. ο συντονισμός των προγραμμάτων α

γοράς εξοπλισμού επικοινωνιών, προκειμέ

νου να καταλήξουν στη δημιουργία τυποποιη

μένων και συμβατών συστημάτων επικοινω

νίας".

Σήμερα, σε περίπτωση καταδίωξης π.χ. ε 

νός λαθρέμπορου ναρκωτικών στα Γάλλο - Ι

ταλικό σύνορα και εφόσον αυτός έχει 

ξεφύγει από το Γαλλικό έδαφος προς το 

Ιταλικό, υπάρχει αδυναμία συνεργασίας με

ταξύ των δύο κρατών λόγω της ασυμβατό- 

τητος των ραδιοδικτύων από πλευράς συ

χνοτήτων, αλλά και λόγω της τυχόν χρήσης 

διαφορετικού τύπου αλγορίθμου κρυπτοφω- 

νίας προκειμένου για συμβατότητα συ

χνοτήτων, διαμορφώσεως, spacing κ,λπ.

Πέραν αυτού, είναι γνωστά τα προβλήμα

τα της αλληλοεπικάλυψης μηνυμάτων που εκ- 

πέμπονται ταυτόχρονα προς ένα κέντρο επι

χειρήσεων (σήμα κατατεθέν του προβλήματος αυτού η συχνότατη πα

ράκληση του εκφωνητή του κέντρου: "ένας - ένας οι σταθμοί'), τα προ
βλήματα ραδιοκάλυψης, ηλεκτρονικής απάτης, παρεμβολών, επανάλη

ψης μηνύματος, αυθεντικότητος μηνύματος κ.λπ., καθώς και προβλήμα
τα που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διωκτικών αρχών, όπως 

η υποκλοπή των ραδιοεπικοινωνιών των υπηρεσιών ασφαλείας από δη
μοσιογράφους, χάριν της "πληροφόρησης" της κοινής γνώμης!!) (σχεδόν 

πάντοτε στην Αθήνα, συμβαίνει σε όλα τα σοβαρά γεγονότα να κατα
φθάνουν στον τόπο του συμβάντος πριν την Αστυνομία, Πυροσβεστική 
κ.λπ. οι δημοσιογράφοι των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών, που κυνηγούν 

την είδηση, νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο "προσφέρουν", υπηρεσία 

στο κοινό τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προκαλούν 

στο προανακριτικό έργο, στους τυχόν συλλαμβανόμενους με την δια

πόμπευση που τους εξαναγκάζουν, πριν κριθούν από τη δικαιοσύνη, ή 
με την συγχυση που προκαλεί η παρουσία τους, σε άλλες περιπτώσεις 

Για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, συνεστήθησαν τρεις 

ομάδες εργασίας στο πλαίσιο "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕΓΚΕΝ” με σκοπό τον 

καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των μελλοντικών φορητών 

και κινητών συσκευών των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας, τον κα

θορισμό των τύπων των αλγορίθμων κρυπτοφωνίας και κρυπτογραφίας 

για την διασυνοριακή κρυπτό - φωνημένη αστυνομική συνεργασία, κα

θώς και τον συντονισμό και καθοδήγηση των ομάδων αυτών. Ηδη, η μία 
ομάδα εμπειρογνωμόνων περάτωσε το έργο της, που ήτο ο καθορισμός 

των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών των δικτύων, τα βασικό
τερα των οποίων αναλύονται παρακάτω:

Γενικά,ο φορητός ασύρματος,που προδιεγραψε η ομάδα εμπειρο
γνωμόνων, θα έχει όλες τις δυνατότητες του ψηφιακού κινητού τηλε 

φώνου καθώς και όλα τα χαρακτηριστικό των σημερινών κλασικών α-

ι Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 9 4  - Νοέμβριος 1 9 9 5



Επιστημονική Αστυνομία

συρμάτων και επιπλέον κάποιες ειδικές λειτουργίες:

Ειδικότερα, το νέο τηλεπικοινωνιακό υλικό που σχεδιάζεται:

- Θα έχει τη δυνατότητα direct mode (δηλαδή, κάθε φορητός θα 

μπορεί να επικοινωνεί με άλλο φορητό απευθείας, χωρίς την ανάγκη 

χρησιμοποιήσεως της υποδομής του ραδιοδικτύου, που είναι αναγκαία 

για τα κινητό τηλέφωνα, για λόγους χρεώσεως)

- θα έχει τη δυνατότητα υψηλής ψηφιακής κρυπτογραφήσεως\ κρυ- 

πτοφωνήσεως για κάθε εκπεμπόμενο σήμα φωνής, μεταφοράς δεδο

μένων και ελέγχου (σηματοδοτήσεωςΙ, ώστε να αποκλειστεί για πάντα 

η λαθραία πρόσβαση των δημοσιογράφων, εγκληματιών, εταιριών ο

δικής βοήθειας, γραφείων τελετών κ,λπ. στις τηλεπικοινωνίες των υπη
ρεσιών ασφαλείας.

- Θα έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των συσκευών, μέσω 

του διαύλου ελέγχου (control channell), έτσι ώστε το κέντρο επι
χειρήσεων θα μπορεί να τηλεχειρίζεται πλήρως τις κινητές συσκευές 

(αλλαγή καναλιού, εξαναγκασμένη εκπομπή με ανοικτό μικρόφωνο, αλ
λαγή κλειδιού κρυπτοφωνίας, αχρήστευση κινητής συσκευής σε περί

πτωση κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσεως, απαγόρευση εκπο

μπής σε όλους τους χρήστες της ομάδας πλήν εκείνου που μόλις ζήτη

σε άδεια εκπομπής προς το κέντρο, προς επίλυση των γνωστών προ

βλημάτων αλληλοεπικάλυψης κ.λπ.|
- Θά έχει πλήρη ικανότητα επιβεβαίωσης αυθεντικότητος συσκευής 

και χρήστη και προστασία έναντι παρεμβολών.

- Θα έχει δυνατότητα τηλε - ειδοποίησης, μεταφοράς κειμένων στην 

οθόνη των συσκευών, ανάδειξης της ταυτότητος του καλούντος σταθ
μού και κατά προτεραιότητα διενέργειας κλήσης εκτάκτου ανάγκης (κιν
δύνου).

- Θα έχει αυτονομία λειτουργίας 10 ωρών με τον παρακάτω κύκλο 

λειτουργίας: επιχειρησιακή εκπομπή = 5 %, επιχειρησιακή λήψη = 35 %,

V

κατάσταση αναμονής = 60 %

- Και τέλος, απομένει να καθορισθούν κάποιες άλλες μη ανακοινώ
σιμες λειτουργίες.

Με επιφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι τα υπό σχεδίασμά νέα τηλε

πικοινωνιακά προϊόντα για υπηρεσίες ασφαλείας, θα είναι έτοιμα πριν 

το έτος 2000 και επίσης ότι αυτά αναμένεται να προσφέρουν πάρα 

πολλά στον σημαντικό και επίπονο αγώνα των υπηρεσιών ασφαλείας 

κατά της εγκληματικότητος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Φωτογραφία 1:
Υβριδικό ηλεκτρονικό μικροκύκλωμα (αράχνες). Με τέτοια κυκλώματα 

περιορίζονται δραματικά οι διαστάσεις της τηλεπικοινωνιακής συ

σκευής και ελαττώνονται σημαντικά τα παρασιτικά φαινόμενα Ιραι critic 

inductance) και χωρητικότητες (capacitance). Διαστάσεις και βάρος της 

κινητής τηλεπικοινωνιακής συσκευής παίζουν καθοριστικό ρόλο στο έρ

γο του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών ασφαλείας,σε συνδυα

σμό με την αυτονομία λειτουργίας και την γεωγραφική περιοχή ραδιο
κάλυψης.

Φωτογραφία 2:
Ειδική κεραία της DECIBEL στα 406-420 ΜΗΖ, επικράτησε να λέγεται 

"σκληρό καπέλο".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αστυνόμος Β' Γεώργιος Δήμος του 3ου Τμήματος Εργαστη
ρίων Τεχνικών Μέσων της ΔΤΕΝΕ, είναι χειριστής και εκπροσωπεί την Ελληνική 
Αστυνομία στην ομάδα εργασίας TELECOM \ SCHENGEN και στις υπο-ομάδες 
εργασίας SCHENGEN \ TELECOM \ EXPERTS και SCHENGEN \ TELECOM \ CRYPTO, 
στα πλαίσια της υλοποίησης του άρθρου 44 της συμφωνίας Σέγκεν που αφορά 
την προδιαγραφή των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των ραδιο- 
δικτυ'ων Σέγκεν.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Πολεμώντας την εξάρτηση απ' τα ναρκωτικά
του Richard Brenda *

Το πώς και με ποια μέσα πρέπει να αντιμετωπισθεί η εξάρτηση από τα ναρκωτικά 
είναι πρωταρχικά αντικείμενο πολιτικής βούλησης.

Η Αστυνομία δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που προσδιορίζει ο νομοθέτης.

Η κοινωνία απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές:
Ια) Να αναχαιτίζουν τη διάδοση των ναρκωτικών, κυρίως μεταξύ των 

νέων.
Ιβ) Να ελαχιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της 

χρήσης ναρκωτικών, και

Ιγ) Να προσφέρουν στους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά τη δυ

νατότητα για θεραπεία και κοινωνική επανένταξη.

Η κοινωνία δεν έχει μόνο το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη να προ

στατεύει τα μέλη της από τους κινδύνους της χρήσης των ναρκωτικών 

αλλά πρέπει η αναγκαία νομοθεσία να θεσμοθετείται προς το σκοπό 

αυτό. Μόνον τότε αποτελεσματικό μέτρα μπορούν να ληφθούν από διά

φορους Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας, στους ο

ποίους η κοινωνία έχει εμπιστευθεί τον αγώνα κατά των ναρκωτικών. 

Τα τελευταία χρόνια η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά 

κατευθύνθηκε στους ακόλουθους τομείς:

Πρόληψη - Καταστολή -  Θεραπεία -
Κοινωνική επανένταξη
Είναι ευνόητο πως η Αστυνομία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μόνον 

στους τομείς της πρόληψης και της καταστολής. Στο χώρο όμως της 

πρόληψης οι αρμοδιότητές της είναι αυστηρά περιορισμένες.

Μέχρι πρόσφατα η Αστυνομία λειτούργησε αποκλειστικό σαν όργα

νο καταστολής στον αγώνα κατά των ναρκωτικών . Η εξοικείωση της 

Αστυνομίας με το αντικείμενο, η κατανόηση της αγωνίας των θυμάτων 

της εξάρτησης αλλά και λόγοι ανθρωπιστικοί υπήρξαν αποφασιστικοί 
λόγοι για την εμπλοκή των αστυνομικών στο προληπτικό έργο. Αν και 

συχνό αυτό παρουσιάσθηκε σαν ιδιωτική πρωτοβουλία, η εμπλοκή της 
Αστυνομίας γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό μέσο στον αγώνα της 

πρόληψης της εξάρτησης από τα ναρκωτικό. Ατυχώς ορισμένες χώρες 
εμποδίζουν την προληπτική της δραστηριότητα, ενώ σε πολλές άλλες 

δεν έχει ακόμη τεθ ε ί σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το 
σκοπό αυτό. Οπωσδήποτε όμως η μάχη κατά της εξάρτησης από τα 

ναρκωτικό ενδιαφέρει όλους τους πολίτες. Έτσι η μη εμπλοκή της Α
στυνομίας στην πρόληψη θα ισοδυναμούσε με την απώλεια ζωτικών 

δυνάμεων της κοινωνίας μας.

Τύποι πρόληψης της εξάρτησης
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρόληψης της εξάρτησης από τα ναρκω

τικά, οι οποίοι, σε σχέση με τις ομάδες ενδιαφέροντος, μπορούν να 

διακριθούν στους ακόλουθους:
- Πρόληψη για άτομα που δε βρίσκονται σε κίνδυνο (πρωταρχικό ε 

πίπεδο πρόληψης).
- Πρόληψη για περιστασιακούς χρήστες (δεύτερο επίπεδο πρόλη

ψης), και
- Πρόληψη για εξαρτημένα άτομα (τρίτο επίπεδο πρόληψης).
Η αστυνομική δραστηριότητα στο επίπεδο πρόληψης αναφέρεται 

στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση η αστυνομική δράση 

έχει περισσότερο σχέση με την καταστολή. Αν και οι πιθανότητες για 
χρήση ναρκωτικών είναι δυνατόν να μειωθούν με την εκπαίδευση, αυτό

Αστυνομική Επιθεώρηση

κυρίως επιτυγχάνεται με τη μείωση του αριθμού των προμηθευτών και 

την αύξηση της ασφάλειας με τεχνικό μέσα. Τέλος η αστυνομική ε 

μπλοκή δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην τρίτη περίπτωση πρόλη

ψης. Εδώ η θεραπεία πρέπει να προηγείται κάθε άλλου παράγοντα.

Σε σχέση με τους τύπους πρόληψης διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη:

Πρόληψη δια μέσου της πληροφόρησης:
Η προσπάθεια συγκάλυψης του τεραστίου θέματος που εκπροσω

πούν τα ναρκωτικό αποδείχθηκε μάταιη. Γί αυτό το λόγο ο πληθυσμός, 

και συγκεκριμένα οι ηλικίες εκείνες που περισσότερο από άλλες αντι

μετωπίζουν τον κίνδυνο, θα πρέπει να ενημερωθεί με κάθε διαθέσιμο 

μέσον.

"Λέγοντας ΟΧΙ στα ναρκωτικά" πρέπει να στοχεύουμε κυρίως στα 

media. Η πληροφόρηση μπορεί να παίρνει τη μορφή διαλέξεων, συ

ζητήσεων, anti - drug - discotheques, κ.λπ. ή να παρέχεται μέσα από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

κ.λπ. Αυτός ο χώρος είναι εκείνος στον οποίο εστιάζεται το προληπτικό 

έργο της Αστυνομίας.

Πρόληψη μέσα από το κοινωνικό έργο:
Η κοινωνική εργασία που στοχεύει στους νέους, καθώς και η παροχή 

ενημερωτικού υλικού, μπορεί να προλάβει τη χρήση ναρκωτικών και κυ

ρίως στις περιπτώσεις που τα χρησιμοποιεί κάποιος σαν αντίδοτο για 

προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Γί αυτό πάνω από όλα η κοινωνική 

εργασία πρέπει να ενεργοποιείται σε αυτόν το χώρο.

Το προληπτικό έργο της Αστυνομίας
για τα ναρκωτικά
Η κοινή γνώμη δείχνει πως εκτιμά ότι η Αστυνομία έχει την πλέον 

εξειδικευμένη γνώση για τα ναρκωτικά. Η εξειδίκευσή της στο χώρο 

των ναρκωτικών είναι πράγματι υψηλότερη από εκείνη κάθε άλλης α

πασχολούμενης με το θέμα ομάδας. Η πληροφόρηση που παρέχεται 

από τους αστυνομικούς έχει εντούτοις περισσότερο βάρος από εκείνη 

που δίδεται από εκπαιδευτές, υπαλλήλους ή συγγενείς. Πολλοί αστυ
νομικοί επιθυμούν να ενεργοποιηθούν από μόνοι τους στον τομέα της 

πρόληψης, αφού βλέπουν πως είναι εκείνοι που πρωταρχικά έρχονται 

αντιμέτωποι με την χρήση των ναρκωτικών και που γνωρίζουν το θέμα 

από πρώτο χέρι. Σχολεία και ενώσεις γονέων και διδασκάλων προσεγ

γίζουν συχνά αστυνομικούς ή αστυνομικές Υπηρεσίες για περισσότερη 

πληροφόρηση πάνω στα ναρκωτικά. Θα ήταν λοιπόν ανόητο να αποκλει

σθούν από την προσπάθεια της πρόληψης άτομα που όχι μόνον διαθέ

τουν υψηλή γνώση του θέματος αλλά διακατέχονται και από την επι

θυμία να βοηθήσουν στο χώρο αυτό και εκτιμώνται από την κοινωνία. 

Παραμένει να δούμε τι τύπο θα πρέπει να λάβει η πρόληψη της χρήσης 

των ναρκωτικών και σε ποιες ομάδες θα πρέπει να στοχεύουμε. Οπωσ

δήποτε όμως οι αστυνομικοί δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για την πρό

ληψη σε ήδη εξαρτημένα άτομα (ενημέρωση, απεξάρτηση).

Δε γνωρίζουμε πότε και πού ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα για την 

εμπλοκή της Αστυνομίας στην πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκω

τικά. Σε κάθε όμως περίπτωση τα αρχικά ενημερωτικό αυτά προγράμ
ματα ήσαν απλά και στόχευαν στην αναχαίτιση του κινδύνου. Κατά το
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Η μάστιγα των ναρκωτικών
μεγαλύτερο μέρος τους οι διαλέξεις ήσαν βασισμένες μόνον στη με

τάδοση προσωπικής, πρακτικής εμπειρίας στο κοινό και δεν προχω

ρούσαν στα ψυχολογικό προβλήματα της εξάρτησης. Αυτό το ει'δος της 

προσέγγισης εγκυμονούσε τον κίνδυνο να ενθαρρύνει το ακροατήριο 

στο να πειραματισθεί Ινα δοκιμόσειΙ με τα ναρκωτικό. Στο μεταξύ μια 

άλλη πορεία ανελήφθη και οι ακόλουθοι νέοι χώροι, αποκλειστικό στο 

επίπεδο της πρωταρχικής πρόληψης, καθορίσθηκαν για την προληπτική 
δράση της Αστυνομίας.

Εσωτερική εκπαίδευση
Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας όλοι οι αστυνομικοί να είναι εκπαι

δευμένοι σε κάποιο βαθμό για τα ναρκωτικό. Από οποιοδήποτε αστυ

νομικό είναι δυνατό να ζητηθούν συμβουλές για θέματα ναρκωτικών 
άσχετα από τον τομέα με τον οποίο ασχολείται. Ένα άτομο σε τελική 

ανάλυση προτιμά να καταφύγει σε κάποιο γνωστό του αστυνομικό παρά 

σε μια ανώνυμη αστυνομική υπηρεσία. Κάθε άλλο παρά καλή εντύπωση 
αφήνει ο αστυνομικός που δεν έχει ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις πά

νω σ' αυτό το θέμα. Για το σκοπό αυτό τακτικά σεμινάρια θα πρέπει 

να ενημερώνουν τους αστυνομικούς για τις εξελίξεις της εγκληματικό

τητας στο χώρο των ναρκωτικών. Έτσι θα είναι κάθε αστυνομικός σε 

θέση να μιλήσει με άτομα ή ομάδες. Σε περιπτώσεις που έχουμε με
γαλύτερα ή πλέον ευαίσθητα ακροατήρια η ενημέρωση θα πρέπει να 
ανατίθεται σε αστυνομικό εξειδικευμένο στον τομέα των ναρκωτικών. 

Οι αστυνομικοί αυτοί θα πρέπει να υφίστανται τακτική εκπαίδευση και 
να ενημερώνονται σε θέματα πρόληψης των ναρκωτικών. Μόνον ο α

στυνομικός που εμπλέκεται σε μόνιμη βάση με τη δίωξη των ναρκωτι
κών είναι σε θέση να τηρεί επαφή με άλλους οργανισμούς πρόληψης 

των ν ρκωτικών και να παρέχει συνεχή ενημέρωση.

Η αναζήτηση μεσαζόντων
Δεν είναι ασυνήθιστο να γνωρίζουν οι νέοι περισσότερα για τα ναρ

κωτικά από τους γονείς τους. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα 

να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Η πληροφόρηση των ενηλίκων για 

τα ναρκωτικά βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εντυπωσια

κά δημοσιεύματα και σπάνια καλύπτει τα αίτια της χρήσης ναρκωτικών. 

Η ενημέρωση των ενηλίκων δεν είναι λιγότερο σημαντική από την ενη

μέρωση των ομάδων αμέσου κινδύνου. Οικονομικοί όμως λόγοι και συ
χνά προκαταλήψεις για την ενημέρωση πάνω στα ναρκωτικά καθιστούν 

δύσκολη την προσέγγιση των ενηλίκων. Έτσι θα πρέπει να βασισθούμε 
στους δασκάλους, στους καθηγητές, στις ενώσεις γονέων - δασκάλων, 

στους δημοσιογράφους κ.λπ. για να μεσολαβήσουν. Ομάδες συζήτησης, 
διαλέξεις και συναντήσεις αποδείχθηκαν περισσότερο αποτελεσματι
κές στον τομέα αυτό.

Η γνώση του τι είναι ναρκωτικά, με ποιους τρόπους μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν και τι αποτελέσματα επιφέρουν θα επιτρέπει στους 

ενήλικες να μιλήσουν με μεγαλύτερη αυθεντία με τους νεαρότερους, 

να εντοπίσουν τη χρήση ναρκωτικών έγκαιρα και να αντιδράσουν ανά

λογα. Η ενημέρωση των ανηλίκων για το ρόλο τους ως προτύπων, κα

θώς και για τους κινδύνους από τα νόμιμα ναρκωτικά (αλκοόλ, φάρμακα), 
αποτελεί έναν άλλο παράγοντα στο χώρο της πρόληψης.

Παιδιά και έφηβοι ω ς στόχος 
του προγράμματος πρόληψης
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ενημερώσεις παιδιά και εφήβους για τα 

ναρκωτικά χωρίς να τους ενθαρρύνεις να πειραματισθούν με αυτά. Έχει 

αποδειχθεί μάταιη η προσπάθεια να περάσει η ενημέρωση για τα ναρ

κωτικά σε ώρες τακτικών μαθημάτων, σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων 

των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, καθώς και η χρησι

μοποίηση του εκφοβισμού ως μέσου. Ο εκφοβισμός ειδικότερα μπορεί 

να οδηγήσει σε άλλες αντιδράσεις ή και να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα 
του θέματος.

Οι πλέον επιτυχείς προσπάθειες είναι εκείνες που σχεδιάζονται και 

οργανώνονται από τα παιδιά ή τους εφήβους, από μόνους τους, σε συ

νεργασία με αστυνομικούς, π.χ. εβδομάδες κατά των ναρκωτικών, δια

γωνισμοί, εκθέσεις κ.ά. Από πλευράς συμμετοχής οι anti - drug ντισκο- 

τέκ και τα κοντσέρτα κατά των ναρκωτικών έχουν αποδειχθεί εξαιρε
τικά επιτυχείς.

Με στόχο αυτή την ομάδα ατόμων είναι επιβεβλημένη μια συνεχής 

προληπτική προσπάθεια. Μεμονωμένες προσπάθειες έχουν πολύ μικρή 
επιτυχία, όπως έχει και η απλή επίδειξη ναρκωτικών.

Από πλευράς Αστυνομίας οι προσδοκίες μας θα πρέπει να είναι ρεα

λιστικές. Μια διάλεξη μόνη της δε θα φέρει άμεσα αποτελέσματα. Γι' 

αυτό η Αστυνομία θα πρέπει να ιεραρχεί τους στόχους της για την 
πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών ως εξής:

- Μείωση του αριθμού των καταγραμμένων χρηστών.

- Αύξηση της ενημέρωσης των ενηλίκων και των ομάδων αμέσου 
κινδύνου για τα παράνομα ναρκωτικά.

- Πρόληψη και ανάσχεση της χρήσης μέσα από την ενημέρωση. □

‘ Στην 26 η Διεθνή Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής IIECI της Διεθνούς 
Ενωσης Αστυνομικών ΙΙΡΑ), που έλαβε χώρα στη Βιέννη μεταξύ 8 και 14 Οκτω
βρίου 1995, το Αυστριακό Τμήμα είχε αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσει 
τους συνέδρους Iεκπροσώπους και παρατηρητέςΙ για το ρόλο της Αστυνομίας 
Ικαι της ΙΡΑ βέβαιαI στην πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών. Στα πλαίσια 
αυτά εκ μέρους της Αστυνομίας της Βιέννης μίλησε ο συνάδελφος Richard 
Brenda, το πρώτο μέρος της ομιλίας του οποίου μεταφέρουμε εδώ σε από
δοση οπό τα αγγλικό του Υ/Α' Κων/νου Δανούση. Στη συνάντηση αυτή το Ελ
ληνικό Τμήμα της ΙΡΑ εκπροσώπησαν ο Α/Β' Ευάγγελος Κόκκαλης. ο Υ/Α' 
Κων/νος Δανοϋσης και ο Ανθ/μος Χρήστος Σχοινοχωρίτης.

(Η συνέχεια στο επόμενο)

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

JHcLde,»t
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη 
______________  τηλ. 9939 732 - 9927 673
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θέματα Τροχαίας

του Αστυνόμου Α' Χρήστου Σαπουνά

Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι ο απολογισμός των νεκρών σε τροχαία 

ατυχήματα τα τελευταία χρόνια, φθάνει κατ' έτος τους 2.100 ανθρώ

πους περίπου. Ητοι: όπως συνηθίζεται να μεταφράζεται στη γλώσσα 

των Media, κάθε έτος ξεκληρίζεται κυριολεκτικό ένα χωριό.

Κατά το έτος 1994 σκοτώθηκαν 2.076 άτομα. Ενώ κατά το Α' εξά

μηνο του 1995 έχασαν τη ζωή τους 838 συνάνθρωποί μας. Ακόμη, το 

πλέον δυσάρεστο είναι ότι την περασμένη δεκαετία, σε τροχαία α

τυχήματα χάθηκε μία ολόκληρη πόλη των 22.234 ανθρώπων (στοιχεία 

από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). Αριθμός που προκαλεί φρίκη αν σ' αυ

τόν προσθέσουμε τους τραυματίες.
Εκείνο όμως που ανησυχεί περισσότερο απ'όλα, είναι ότι κάθε χρό

νο, θρηνούμε στο μολώχ της ασφάλτου νέους έως 18 ετών. Μέσα σ' 

ένα εξάμηνο πέρσι, έχασαν τη ζωή τους 75 παιδιά του σχολείου ενώ 
σε τροχαία ατυχήματα, τραυματίσθηκαν περισσότερα από 1800 παιδιά.

Το ποιος φταίει για τα ατυχήματα αυτά είναι ήλιου φαεινότερον. 

Φταίμε όλοι εμείς, οι μεγάλοι, ε ίτε γινόμαστε γονείς ε ίτε  δάσκαλοι. Ολοι 

εμείς που ξεχνάμε να δώσουμε στα παιδιά τη σωστή κυκλοφοριακή 

αγωγή, την κατάλληλη ενημέρωση και κυρίως την απαραίτητη προστα

σία.

Καιρός πλέον είναι να δούμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσου

με στη γέννησή του. Το οικοδόμημα στήνεται από τα θεμέλια και όχι 

από την οροφή. Ας γίνει η αρχή κι ας θεσπιστεί το μάθημα της κυκλο

φορικής αγωγής στα σχολεία. Είναι παραδεκτό ότι το παιδί, κατά κα

νόνα εμπεδώνει και εφαρμόζει αυτό που διδάσκεται στη μικρή ηλικία. 

Από εκεί λοιπόν πρέπει ν'αρχίσει η διαπαιδαγώγηση. Ο μεγάλος άνθρω
πος είναι ο "παντογνώστης ο άριστος οδηγός. Δεν υπάρχει Ελληνας που 

να κατηγορεί τον εαυτό του ότι είναι κακός οδηγός. Κι αν υπάρχει κα

νείς έχει σταματήσει προ πολλού να οδηγεί".

Η Τ Ρ φ Χ Α  
Κ Φ Ν Τ Α  Σ Α Σ

T R A FFIC PO LICE

ay&M) μη τροχαία ατυχήματα
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θέματα Τροχαίας

Στον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής γίνεται μια φιλότιμη προ

σπάθεια των υπηρεσιών τροχαίας με διαλέξεις σε διαφόρους χώρους 

αλλά ειδικώτερα στα σχολεία. Οι διδάσκοντες είναι κατά κανόνα αξ/κοί 

της τροχαίας πτυχιούχοι βαθμοφόροι ανωτάτων σχολών, του Σώματος 

της Ελληνικής Αστυνομίας, που προσπαθούν να δώσουν τα "φώτα" τους 

με τα πενιχρά έστω μέσα στους μαθητές. Η διδασκαλία αρχίζει από 

τα νήπια, όπου χρησιμοποιούνται κυρίως γυναίκες βαθμοφόροι και φθά
νει μέχρι το Γυμνάσιο ή και το Λύκειο.

Εκείνο όμως που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο στη θεω
ρία και πράξη της κυκλοφοριακής αγωγής, είναι τα αντίστοιχα "πάρκα".

Στην Αθήνα υπάρχει ένα πάρκο στον Αγιο Κοσμά και νομίζω είναι 
το μοναδικό εν Ελλάδι, που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εφαρμόσει 

τη θεωρία στη πράξη, κυκλοφορώντας με ποδήλατο σε ειδικά διαμορ
φωμένο χώρο με σήμανση και σηματοδότηση. Η πρακτική και θεωρη

τική διδασκαλία γίνεται από αστυνομικούς της Τροχαίας.

Εδώ θα θέλαμε να σταματήσουμε και να δώσουμε το ερέθισμα 

στους δημοτικούς άρχοντες να προχωρήσουν στην κατασκευή παρό

μοιων πάρκων, αν θέλουν να προσφέρουν τα μέγιστα στο κοινωνικό 
σύνολο.

Ηδη απ' ότι γνωρίζουμε, ο Δήμος Περιστεριού δείχνοντας την ευαι
σθησία του για το παιδί και ενσκήπτοντας στη ρίζα του προβλήματος, 

αναζητά στην περιοχή του, κατάλληλο χώρο για να προχωρήσει στη 
μελέτη και κατασκευή του.

Ας αρχίσουμε λοιπόν ν' αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευ
θυνότητα αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εχουμε εθνικό χρέος μπρος στην 

υπογεννητικότητα που μαστίζει τη χώρα μας. Πρέπει ν' ανησυχήσουμε 
όχι μόνο σαν κράτος αλλά και σαν σχολείο, σαν οικογένεια. Ας κατα

νοήσουμε τέλος πάντων ότι τα παιδιά αποτελούν ό,τι πιο ελπιδοφόρο 

διαθέτει αυτή η χώρα. □
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Αν οι Δελφοί αποτελούν, σύμφωνα με το γνωσχό μύθο, τον ομφαλό της γης, 
η Φθιώτιδα αδιαμφισβήτητα αποτελεί τον ομφαλό και το καρδιοχτύπι της Ελλάδας. 

Μαρτυρική γη που διαχρονικά δέχθηκε τις σφοδρές επιθέσεις αλλοφύλων για υποταγή και δούλωση 
κι έστησε μνημεία πανανθρώπινης εμβέλειας για λεύτερη, αξιοπρεπή και δημοκρατική ζωή.

Τούτος ο τόπος φιλοξενεί βωμούς και εστίες που εξακτινώνουν 
μηνύματα εθελοθυσίας, δόξας και μεγαλείου, διακρατικής φιλίας και 

συνεργασίας, ειρηνικής συμβίωσης των λαών, μηνύματα ενότητας και 

ομοψυχίας, μηνύματα απαραίτητα για τις αγωνιώδεις κραυγές των και

ρών μας.
Τρίστρατο η φθιωτική γη όπου συναντώνται οι στράτες του μύθου, 

του θρύλου και της ιστορίας και φωναχτό υπογραμμίζουν το χρέος για 

τη διαφύλαξη, αξιοποίηση και προβολή μιας πολύχυμης και πολύτιμης 
εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στράτες που χάνονται στην αχλύ 

του χρόνου, στράτες που ξυπνούν κι ενδυναμώνουν συνειδήσεις κι άλ

λες που σημαδεύουν κι ιστορούν κοντινά μας γεγονότα.
Μύθους θα βρεις πολλούς και πολυσήμαντους σε τούτο τον τόπο 

που τόσο απλόχερα κι απλόχωρα ο θεός σκόρπισε τη φυσική ομορφιά, 

τη δόξα και της ψυχής το μεγαλείο. Ο μύθος του κατακλυσμού, ίδιος 

κι απαράλλαχτος μ' εκείνον της Παλαιός Διαθήκης, με πρωταγωνιστές 

την Πύρρα και το Δευκαλίωνά που "ξανάχτισαν" τον κόσμο και γέννησαν 

τον Ελληνα, τον γενάρχη των Ελλήνων.
Ο Αμφικτύονας, ο βασιλιάς της Ανθήλης, ο πρωτεργάτης του Ο.Η.Ε. 

και της συναδέλφωσης των Εθνών, ο ιδρυτής της πρώτης Αμφικτυονιας 

1520 π.Χ.Ι δίνει το στίγμα του ειρηνευτικού διαλόγου.
Ο Πηλέας, η θέτιδα και ο Αχιλλέας που, παρά την Αχίλλειον πτέρνα 

του πολέμησε με ηρωισμό και αυτοθυσία για την κατάκτηση της Τροίας 

μαζί με το γιό του Διογέννητου Σπερχειού, Μενέσθιο, που τον ακο

λούθησε ως στρατηγός του, μια ακόμη μυθική διάσταση του χώρου.

Ο ημίθεος Ηρακλής που τόσους άθλους έφερε σε πέρας για το

καλό των συνανθρώπων του και τόσο άδικο και τραγικό τέλος είχε στο 

πανέμορφο κι ολοπράσινο μυθικό βουνό της Οίτης, συγκινεί και δίνει 
εξηγήσεις σε τοπωνύμια (ο Μελαμηύγου του Ηρακλή λίθος, Πυρά, Λι- 

χάδα, ΛιχαδονήσιαΙ ταυτόχρονα δε δίνει και το μήνυμα της καταξίωσης 

και της αποθέωσης.
Η ιστορία της Φθιώτιδας φαίνεται πως αρχίζει από την παλαιολιθική 

εποχή και βεβαιώνεται ιστορικά πως η κοιλάδα του Σπερχειού κατοι- 

κείται από την αρχή της 6ης χιλιετηρίδας. Εμφανή τα σημάδια της ζωής 
των πρωτοελλήνων στη Φθία από τα πολλά και σημαντικά αρχαιολογικά 

ευρήματα που φυλάσσονται στο μουσείο της Ακρολαμίας και τα περισ

σότερα σ' άλλα μουσεία της χώρας.
Η Λαμία, κτισμένη στους δύο πευκόφυτους λόφους της και τους 

πρόποδές τους σε προσήλιες και με υπέροχο θέαμα πλαγιές, είναι μία 

από τις πιό όμορφες, καθαρές και φιλόξενες πόλεις της χώρας. Το 

όνομά της το χρωστά στον Λάμιον, το γιό του Ηρακλή και της Ομφάλης 

και χτίστηκε στα μισό ή τέλη του 6ου αιώνα. Ακόμη και σήμερα ως α

διάψευστοι μάρτυρες υψώνονται τμήματα τείχους του Κάστρου, (πο
λυγωνικό ή ισοδομικό σύστημαΙ που βεβαιώνουν την άποψη αυτή. Ανήκε 

στους Αχαιούς Φθιώτες μέχρι το 413 π.Χ. που την κατέκτησαν οι Μα- 

λιείς. Από το 344 π.Χ. περιέρχεται στα χέρια των Μακεδόνων και γίνεται 

περίφημο κάστρο τους. Το 323 π.Χ. ο αρχηγός των Αθηναίων Λεωσθέ- 

νης πέφτει στα τείχη του κάστρου προσπαθώντας να νικήσει τον Επί

τροπο της Μακεδονικής Δυναστείας Αντίπατρο ΙΛαμιακός Πόλεμος). Το 

302 π.Χ. ο Δημήτριος ο Πολιορκητής την ανακηρύσσει ελεύθερη και το 

190 π.Χ. ρωμαιοκρατείται.
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Στα βυζαντινά χρόνια και τη Φραγκοκρατία γίνεται έδρα Επισκόπου 

και στα 1204 με το όνομα Ζητούνι γίνεται Βαρωνεία. Το 1311 περιέρ

χεται στους Καταλανούς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υποφέρει από 
τις τουρκικές αγριότητες και βαρβαρότητες.

Στα χρόνια της επαναστατικής και μετεπαναστατικής περιόδου γί

νεται το ορμητήριο των Τούρκων πασάδων. Στη γη της την 23η Απριλίου 

1821 σουβλίζεται και αφήνει την πνοή του ο πρωτοκαπετάνιος της 

Ρούμελης Αθανάσιος Διάκος. Το 1833 αποκτά το όνομά της και αργό
τερα γίνεται η πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας και Φωκίδας, για ν' 

αποσπαστεί η τελευταία και να γίνει ξεχωριστός νομός το 1897.

Η γερμανική κατοχή χαλύβδωσε τις ψυχές των κατοίκων της, μα και 

ολόκληρου του νομού, ύψωσαν την πρώτη σημαία της Εθνικής Αντίστα

σης με κορύφωση την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτόμου, που 

αποτέλεσε φοβερό χτύπημα στα σχέδια του φασιστικού άξονα, μα και 

απέδειξε τη δύναμη της ενότητας και της ομοψυχίας των Ελλήνων.

Η σύγχρονη Λαμία πασχίζει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

καιρών μας, διατηρώντας όμως, κατά το δυνατό, παράλληλα τη λαοσο

φία και τη λαϊκή μας παράδοση με βασικά και ουσιαστικά στηρίγματα 

το Λύκειο Ελληνίδων και τους πάμπολλους πολιτιστικούς και λαογραφι- 

κούς συλλόγους του νομού. Κάθε χρόνο και σ' όλες τις εποχές οργα

νώνονται πολύπλευρες εκδηλώσεις, κυρίως πνευματικές και πολιτιστι

κές που δίνουν ξεχωριστούς τόνους στη ζωή μας και ξαραχνιάζουν 

μνήμες και βιώματα που αποτρέπουν τη μουσειακή προβολή των παρα
δόσεων της φυλής μας.

Σήμερα είναι έδρα Περιφέρειας με όλο το φάσμα των υπηρεσιών, 

με περίφημο Δημοτικό Θέατρο, ΔΗΠΕΘΕ, Πανελλήνια Εμποροβιομηχανική 
Εκθεση, πολλές φυσικές ομορφιές. Βιομηχανική περιοχή (μοναδική στη 

Στερεά Ελλάδα! και αριθμεί περί τους 70.000 κατοίκους. Η ιστορική της 
διαδρομή στο χρόνο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, 
μα και η ευρύτατου φάσματος παραγωγική δραστηριότητα δεν τον 

αφήνει αδιάφορο. Φημίζεται για την ιστορία της, τα προϊόντα της, το 

φιλόξενο λαό της και το δροσερό νερό του Γοργοποτόμου που υδρεύει 
την πόλη και κυλά άφθονο κάτω από τα πλατάνια της Πλατείας Λαού.

Φυσικά μπαλκόνια του νομού για μια μαγευτική και πολύμορφη θέα 

το κάστρο Λαμίας, ο Αγιος Λουκάς, τα Μοναστήρια Αγάθωνος, Αγίου 

Βλασίου και Δαμάστας μέσα σ' ένα καταπράσινο τοπίο, η Υπάτη, ο Τυμ

φρηστός, η Πελασγια με τον Αϊ Γιώργη της κι άλλοι πολλοί ακόμη εξώ

στες που δίνουν την ευκαιρία να ξετυλιχτούν στη ματιά μας πρωτόφα

ντες ομορφιές της φύσης που σώθηκαν από το καταστροφικό χέρι του 
ανθρώπου.

Ομως και στην ενδοχώρα δε διαθέτει λιγότερες ομορφιές ο νομός 
μας: Αγ. Ανάργυροι Αταλάντης, Αγ. Σεραφείμ, το Μοναστήρι της Μαλε- 
σινας, του Δαδιού, της Αγ. Μαρίνας, η όμορφη Βελίτσα, το δρυαδόδα- 

σος Μπόκλωνα της Άγναντης, Ι.Μ. Μεταμόρφωσης Καμ. Βούρλων, η 

Παύλιανη, το Χάνι Καρανάσιου, το Γαρδίκι και οι βαθύσκιωτοι πλατανιά- 
δες είναι θεάματα που συναρπάζουν τη ματιά.

Πηγή ζωής ο Σπερχειός για τον τόπο, χυμένο ασήμι, τη νύχτα και 

γοργοστρόβιλος τη μέρα, δίνει ζωή στη χλωρίδα και την πανίδα, μα και 
το μήνυμα της ανανέωσης και του κύκλου της ζωής. Στο δέλτα του 

ένας πανέμορφος υγροβιότοπος, άλλοτε σιωπηλό και άλλοτε πολύβουο 
εργαστήρι της ζωής, σ' αιχμαλωτίζει και σε γοητεύει με τα πετούμενα 
της κάθε εποχής.

Σ' αυτό το ποτάμι ο Διάκος ύψωσε το φραγμό της αυτοθυσίας και 
της αποθέωσης στων Τούρκων τη θύελλα και τον κατακλυσμό, απλώ
νοντας περήφανα το χέρι του στον ξακουστό βασιλιά της Σπάρτης, το 

Λεωνίδα, στις Θερμοπύλες. Δύο σταθμοί υπέρβασης της ανθρώπινης 

ύπαρξης, δύο μνημεία που έστησαν άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να 

δρασκελίσουν την οριακή γραμμή της ζωής και του θανάτου.

Επάνω: Πλατεία Πάρκου (ΛαμίαI.

Κάτω: Πλατεία Ελευθερίας ΙΛαμίαΙ. Στο βάθος το Μέγαρο της Νο- 

μαρχίας και η Ιερά Μητρόπολη της Ευαγγελίστριας, ψηλά το Κάστρο.
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Στους δύο αυτούς ιστορικούς σταθμούς έρχεται να προστεθεί κι ο 

τρίτος της νεότατης εθνικής πορείας σταθμός, ο Γοργοπόταμος, η τρί

τη κορυφή του ιστορικού τριγώνου -Θερμοπύλες, Αλαμάνα και Γοργο- 

πόταμος- που ως σύμβολο ενότητας και ομοψυχίας, παραδειγματισμού 

και διδαχής υψώνεται και καταξιώνεται στην Παγκόσμια Κοινότητα.

Ο Επισκέπτης της Φθιώτιδας έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την “πε- 

ντόπολη" των Ιαματικών πηγών μας που θεραπεύουν ένα ευρύ φάσμα 

ασθενειών: α. Θερμοπυλών, β. Καμ. Βούρλων, γ. Ψωρονερίων, δ. Πλατύ

στομου και ε. Υπάτης
Η Φθιώτιδα είναι ο τόπος που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, 

την υγεία με την καλοπέραση, την ποικιλία των προϊόντων με τις προ

σιτές τιμές, την πατροπαράδοτη φιλοξενία με την προσφορά ποιοτικών 

υπηρεσιών, το σεργιάνι στη γειτονιά με την εκδρομή στο βουνό, την 

παράδοση με τη σύγχρονη ψυχαγωγία, τη γραφικότητα με την άνεση, 

τη δράση με την ηρεμία, την ολονύχτια διασκέδαση με της ταβέρνας 

την καντάδα, τον πολιτισμό με την ανθρωπιά.

Καλόδεχτοι όλοι οι επισκέπτες. Η Φθιώτιδα είναι έτοιμη να τους υ

ποδεχθεί με την αγάπη, το πλατύ χαμόγελο και την ειλικρίνεια που χα

ρακτηρίζει τον Φθιώτη κάτοικο. Η Φθιώτιδα σίγουρα αποτελεί μια πε

τυχημένη απόδραση από το άγχος και την καθημερινότητα. Απόδραση 

που θα μείνει για πάντα στη μνήμη.

Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας
Την ευθύνη αστυνόμευσης στον Νομό Φθιώτιδας έχει η Αστυνομική 

Διεύθυνση με τις υφιστάμενές της Υπηρεσίες: δέκα Αστυνομικά Τμήμα

τα, ένα Τμήμα Ασφαλείας, δύο Τμήματα Τροχαίας, ένα Τμήμα Αγορανο

μίας και ένα Αστυνομικό Σταθμό Τουρισμού.
Για τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της Αστυνομίας στο Νο

μό, μας ενημέρωσε, πολύ κατατοπιστικά, ο Αστυνομικός Διευθυντής 

Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Γατσιός
Θέματα τάξης
Στην πόλη της Λαμίας δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα τάξης, 

παρά μόνο κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικών συναντήσεων, τις διε
λεύσεις οργανωμένων ομάδων φιλάθλων, προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
κίνηση επισήμων προσωπικοτήτων, παράνομη παραμονή αλλοδαπών κυ

ρίως Αλβανών, γεγονότα τα οποία επιβάλλουν την λήψη αναλογών μέ

τρων από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες οι οποίες καταβάλλουν 

προσπάθεια για την επίτευξη του έργου τους.
Στο Νομό υφίστανται αρκετά σωματεία ποδοσφαιρικών ομάδων ήτοι 

ένα Γ' Εθνικής κατηγορίας, δύο Δ' Εθνικής και πολλά κατωτέρων κατη

γοριών, τα οποία επιβαρύνουν ανάλογα το Αστυνομικό έργο. Επίσης ση

μαντική επιβάρυνση του έργου έχει η απασχόληση Αστυνομικών στα 

Δικαστήρια όπου το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας λαμβάνει μέτρα τάξης. 

Η ίδια Υπηρεσία εκτελεί τις μεταγωγές κρατουμένων.

Τροχονομική αστυνόμευση
Η Τροχονομική αστυνόμευση στο Νομό ελέγχεται ικανοποιητικά. Κά

ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται στην πόλη και τούτο λόγω της υφι- 

σταμένης από πολλών ετών ρυτομικής σχεδίασης και της αύξησης των 

κυκλοφορούντων οχημάτων. Καταβάλλονται προσπάθειες και κατά με

γάλο βαθμό επιτυγχάνεται η επίλυση του προβλήματος με την συνεχή 

ρύθμιση της κυκλοφορίας και λοιπά μέτρα Τροχαίας σε συνεργασία με 
τους τοπικούς φορείς (Δήμος - Νομαρχιακή αυτοδιοίκησηΙ. Επίσης προ

βλήματα αντιμετωπίζονται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσ/νίκης με την αυξη
μένη κυκλοφορία οχημάτων, όπου στην διδκαιοδοσία μας ανήκουν εκα

τόν πενήντα και πλέον χιλιόμετρα αυτής.
Τέλος προβλήματα αντιμετωπίζονται την χειμερινή περίοδο στο Ε

θνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της ορεινής περιοχής του Νομού, λό

γω των χιονοπτώσεων ΙΜπράλος - Τυμφρηστός κίλα).
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Προστασία του καταναλωτή
Για την προστασία του καταναλωτή λαμβάνεται και καταβάλλεται ι

διαίτερη προσπάθεια από το Τμήμα Αγορανομίας Λαμίας, σε συνεργα
σία με τις συναρμόδιες Αρχές (Δ/νση Εμπορίου κ.λπ.Ι. Το πρώτο εξάμηνο 

του έτους 1995 έγιναν στην περιοχή του Νομού 1.396 Αγορανομικοί 

έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 560 παραβάσεις της Αγορανομικής Νομοθε

σίας και Υγειονομικού Κανονισμού.
Τουριστική αστυνόμευση
Ο τομέας του Τουρισμού ελέγχεται επίσης σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Η τουριστική κίνηση εντοπίζεται στα Καμένα Βούρλα, στον Αγ. Κωνστα

ντίνο, στα Λουτρά Υπάτης, στις Θερμοπύλες και στην πόλη της Λαμίας.
Θέματα Ασφάλειας
Από πλευράς Ασφάλειας η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί επίσης 

ικανοποιητική. Στον τομέα εξιχνίασης σοβαρών αξιοποίνων πράξεων το 

Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας και λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν να πα

ρουσιάσουν αξιόλογη δραστηριότητα αφού πολλές υποθέσεις έχουν 
εξιχνιαστεί.

Στον τομέα των ναρκωτικών επίσης όπου στο Νομό δεν παρουσιά

ζεται ιδιαίτερο πρόβλημα οι ίδιες Υπηρεσίες έχουν να παρουσιάσουν 

σημαντική δραστηριότητα, με επ'αυτοφώρω συλλήψεις δραστών κυ
ρίως καλλιεργητών ινδικής κάνναβης.

Θέματα Αλλοδαπών
Ο Νομός Φθιώτιδας σαν παραγωγικός Νομός με κυριώτερη παρα

γωγή βαμβάκι, ελιές, ντομάτα, ρύζι, προσελκύει μεγάλο αριθμό αλλο
δαπών κυρίως Αλβανών που προσέρχονται για αναζήτηση εργασίας. Οι 

ανωτέρω απασχολούν σοβαρά την Υπηρεσία μας αφού ενέχονται στην 

διάπραξη σοβαρών αξιοποίνων πράξεων κυρίως ανθρωποκτονιών, λη
στειών, κλοπών με θύματα ή δράστες τους ίδιους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση προβαίνει σε καθημερινή βάση σε ελέγ

χους με συνεργεία Αστυνομικών για εντοπισμό - σύλληψη και επανα- 

προώθηση των αλλοδαπών. Κατά τη διάρκεια του έτους επανα- 

προωθήθηκαν 3.904 Αλβανοί λαθρομετανάστες και επιβλήθηκε σε 150 
εργοδότες διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 

δρχ.
Η στέγαση των Υπηρεσιών
Οι Υπηρεσίες έδρας ήτοι η Επιθεώρηση Αστυν. Στερεός Ελλάδας, η 

Αστυν. Διεύθυνση (Επιτελείο], και το Αστυν. Τμήμα, το Τμήμα Ασφάλειας, 

το Τμήμα Τροχαίας και το Τμήμα Αγορανομίας συστεγάζονται σε μι
σθωμένο ακίνητο, το οποίο δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των Υ

πηρεσιών. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στα κρατητήρια τα οποία 

βρίσκονται στα υπόγεια του κτιρίου και από την συνεχή παραμονή σ'αυ- 

τά μεγάλου αριθμού κρατουμένων δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα και 

κίνδυνος μεταδόσεως μολυσματικών νόσων στο Αστυνομικό προσωπι

κό. Καταβάλλονται προσπάθειες εξεύρεσης καταλληλοτέρου κτιρίου.
Θέματα Προσωπικού - Υλικού
Το προσωπικό της Διεύθυνσης έχει έλλειμμα στην παρούσα δύναμή 

του αφού μόνιμα διαθέτει για ενίσχυση Υπηρεσιών στις Φυλακές Χαλ

κίδας και Αμφισσας αστυνομικούς καθώς επίσης τους θερινούς μήνες 
στα νησιά, γεγονός το οποίο επιβαρύνει την αποδοτικότητα των Υπη

ρεσιών. Από τα υπάρχοντα 45 συνολικά οχήματα, τα περισσότερα είναι 

παλαιό αφού έχουν διανύσει άνω των 400.000 χιλιομέτρων και χρήζουν 
αντικατάστασης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, παρά τα εγγενή προβλήματα 

κατορθώνει χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης του προσωπικού της να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στα όντως αυξημένα προβλήματα με τη 

λήψη των αναγκαίων μέτρων ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμε- 

νες ανάγκες, γεγονός που προκαλεί πολλές φορές τα ευμενή σχόλια 

τόσο του κοινού όσο και των τοπικών ΛΛ.Μ.Ε. και του τύπου. Π
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Το οδοιπορικό μας

Οίτη
Το βουνό των αγριολούλουδων

Αφιερώνοντας το Σαββατοκύριακό μας 
και θυσιάζοντας για λίγο τις ανέσεις μας, 

τελικά ανακαλύπτουμε ότι κοντά στην Αθήνα, 
εκτός από τον Παρνασσό, 
υπάρχουν και άλλα βουνά, 

που είναι τουλάχιστον το ίδιο όμορφα.
Ενα από αυτά είναι η Οίτη, 

ένα πανέμορφο ασβεστολιθικό βουνό, 
με πολλά οροπέδια και βαθιές δασωμένες χαράδρες, 

όμορφα χωριά, πυκνά δάση,
θαυμάσια χειμωνιάτικα τοπία και υπέροχα αγριολούλουδα.

Μπορεί η Οίτη να μην συναρπάζει με τις άγριες βουνοκορφές της, 

μαγεύει όμως τους επισκέπτες της με τα υπέροχα δάση της που 

καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του επιβλητικού της όγκου και 

συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο. Ψηλά συναντάμε σχεδόν 

εξ' ολοκλήρου πυκνά δάση από κεφαλλονίτικα έλατα, ενώ από τα α

γριολούλουδα ξεχωρίζει το μοναδικό αλπικό κρίνο. Χαμηλότερα φυ

τρώνουν ιτιές, πλατάνια, σφεντάμια και πουρνάρια.

Ψηλότερη κορυφή της Οίτης είναι ο Πύργος, με 2.152 μ. Αλλες κο
ρυφές είναι: Γρεβενό (2.116 μ.), Αλύκαινα (2.058 μ.Ι, ΚοταβόΟρα (1789 

μ.), Αετοφωλιά (1910 μ.Ι, Αετός 11705 μ.), Τσούκα 11613 μ.Ι, Πυργάκι 
11589 μ.], Μάρμαρα (1253 μ.Ι, Πετρωτός (1806 μ.Ι, Λιθάρι 11531 μ.Ι.

Η Οίτη έχει σαν βόριο όριο τον κάμπο της Λαμίας, ανατολικά τον 

ποταμό Ασωπό, που την χωρίζει από το Καλλίδρομο, νότια το Μέγα 
Ρέμα, που την χωρίζει από την Γκιώνα και δυτικά έναν αυχένα, στα 1.200 

μ. νότια του χωριού Δάφνη, που την ενώνει με τα Βαρδούσια.

Η καρδιά του βουνού, μια έκταση 70.000 χιλιάδων στρεμμάτων, έχει 

χαρακτηρισθεί από το 1966 εθνικός δρυμός, με χλωρίδα και πανίδα 

που περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα είδη.

Η πανίδα της Οίτης είναι ιδιαίτερα πλούσια. Μεγάλα θηλαστικά, όπως 

ζαρκάδια, αγριοκάτσικα, αγριόχοιροι, και ελάφια τρέφονται στα δάση 
και τα λιβάδια της. Από τα σαρκοφάγο υπάρχουν λύκοι, αλεπούδες, τσα

κάλια, κουνάβια κ.λπ. Την πτηνοπανίδα εκπροσωπούν αετοί, γύπες, γε

ράκια, κουκουβάγιες, πέρδικες και διάφορα άλλα μικρότερα πουλιά.

Στο Ν.Δ. τμήμα του Δρυμού απλώνεται το όμορφο οροπέδιο των 
Λειβαδιών, με πλούσια βλάστηση, όπου κυριαρχεί η αγροστώδης 

τούφα (fetuca sp.l.o αστράγαλος και πολλά ενδημικά είδη λουλουδιών, 

όπως ο Narcissus poeti cus και η Asperula oetaea. Νότια της κορυφής 

Πύργος, υπάρχει το οροπέδιο της Καταβόθρας, η ανοιχτή πλευρά 
του οποίου κατεβαίνει προς το χωριό Πυρά. Κάτω από ένα χαρακτηρι

στικό βράχο, στα Α. του οροπεδίου, βρίσκεται η περίφημη Καταβόθρα 

της Οίτης, όπου πέφτουν τα νερά του οροπεδίου και των γύρω πλαγιών. 
Επίσης στην περιοχή, βρίσκονται και τα Πυρά του Ηρακλέους, μια 

τοποθεσία που επέλεξε ο Ηρακλής για να τερματίσει το μαρτύριό του. 

Σε ένα μικρό κυκλικό λοφίσκο, διακρίνονται τα ερείπια δωρικού ναού, 

αφιερωμένου εις τον Ηρακλέα. Ανάβαση μέχρι την Καταβόθρα μπορεί 

να γίνει ακολουθώντας μονοπάτι ή δασικό δρόμο από το χωριό Πυρά, 
Μαυρολιθάρι και Παύλιανη.

Από τα σπλάχνα της Οίτης γεννιούνται οι ποταμοί Ασωπός, Γορ- 
γοπόταμος και Ιναχος που σχηματίζουν, ο μεν Ασωπός το άγριο ο

μώνυμο φαράγγι της Καρβουναριάς ανατολικά του χωριού Παύλιανη, ο 

δε Γοργοπόταμος την ονομαστή ομώνυμη χαράδρα.

Τις ΒΔ πλαγιές της Οίτης θα τις προσεγγίσετε από την Υπάτη όπου 

θα φθάσετε μέσω Λαμίας. Η περιοχή είναι πασίγνωστη για τα ιαματικά 

της νερά που πηγάζουν από πανάρχαιες πηγές και το άφθονο πράσινο.

Δέκα χιλιόμετρα μετά την Υπάτη, συναντάμε την Ιερό Μονή Αγά- 
θωνος. Το Μοναστήρι κτίσθηκε το 1400 από τον μοναχό Αγάθωνα, το 

1821 καταστράφηκε από τους Τούρκους και ξαναχτίστηκε το 1833. Λίγο 
μετά το μοναστήρι, βρίσκεται και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της 
Οίτης (τηλ. 0231 - 952361 με εκθέματα από την πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα του βουνού. Στο Μουσείο, εκτός από το έντυπο υλικό που θα 

βρείτε, οι υπεύθυνοι θα σας ενημερώσουν και για την κατάσταση των 

δρόμων, καθώς και για τον κανονισμό του εθνικού δρυμού.
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Στη συνέχεια ο δρόμος μας οδηγεί στο χωριό Καστανιά, σε υψό

μετρο 1.000 μέτρων, με θέα μοναδική στο Λαμιώτικο κόμπο και το δέλ
τα του Σπερχειού.

Από την Καστανιά και πάνω αρχίζουν οι χωματόδρομοι. Κυριότερος 

απ' αυτούς είναι ο δασικός δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά 

του εθνικού δρυμού και στο μοναδικής ομορφιάς τοπίο, στην περιοχή 

Λειβαδιάς. Εκεί, αργά την Ανοιξη, σχηματίζονται μικρές λιμνούλες απ' 
τα χιόνια που λιώνουν και στα παγωμένα νερά τους ζ ε ί ο αλπικός τρί- 

τωνας. Λίγο μετά τις Λειβαδιές ξεκινά τα πρώτα του βήματα ο Γοργο- 
πόταμος.

Το χειμώνα ο δρόμος από Καστανιά για Λειβαδιές, είναι σχεδόν 

αδύνατο να ακολουθηθεί, αφού τα χιόνια και οι κατολισθήσεις δημιουρ

γούν προβλήματα σε πολλά σημεία. Αν όμως έχετε όρεξη για περπά

τημα, σε τρείς ώρες από την Καστανιά θα συναντήσετε στη Θέση Τρά

πεζα 11850 μ.Ι το καταφύγιο του ΕΌΙ. Λαμίας, τηλ. 0231 - 26786.

Επιμέλεια: ΑνΘ/μος Κων/νος Κατσινούλας

Η νότια Οίτη, προσεγγίζεται από την Παύλιανη, που είναι χτισμένη 

σε υψόμετρο 1.050 μ„ κάτω από τη δασωμένη κορυφή Καταβόθρα. Τα 

τελευταία χρόνια, το χωριό παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση, ι

διαίτερα τα χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα που οι εκδρομείς κατα

κλύζουν τις μικρές ψησταριές και τους ξενώνες του. Ο δρόμος μέχρι 

την Παύλιανη και το Μαυρολιθάρι, είναι ασφάλτινος, πλήν όμως το χει

μώνα, παρ' ότι εκχιονιζεται συχνά, κρατάει αρκετό χιόνι και απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή λόγω παγετού, τις πρωινές και βραδυνές ώρες.
Διαμονή

Υπάτη: Στην Υπάτη υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία διαφόρων κατη
γοριών, τηλ. Αστυνομίας: 0231 - 59611. Καστανιά: Ενοικιαζόμενα δω

μάτια στον παλιό ιδιωτικό ξενώνα. Παύλιανη: Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
σε ιδιωτικό και κοινοτικό ξενώνα. Μαυρολιθάρι: Κοινοτικός ξενώνας.

Φαγητό
Υπάτη: Πολλά εστιατόρια, ψησταριές και ζαχαροπλαστεία με ντόπια 

γλυκά. Παύλιανη: Στον ξενώνα του χωριού λειτουργεί και εστιατόριο. 
Επίσης υπάρχουν ψησταριές και καενεία που ετοιμάζουν πρόχειρο φα

γητό στην πλατεία της Ανω Παύλιανης. Καστανιά: Υπάρχουν ψησταριές 

και ταβερνάκια που όμως δεν λειτουργούν όλο το χρόνο.

Βενζινάδικα: Υπάτη και Παύλιανη. □
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Μοναστικές Πολιτείες

ΙΕΡΑ ΜΟ Ν Η  
Α Γ Α Θ Ω Ν Ο Σ

του Ευαγγέλου Π. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού

"...Κατά χην παράδοση,
χο μοναστήρι όπου ασκήχευε ο Αγαθών έποθε καθίζηση, 

η εικόνα χης Παναγίας εξαφανίσθηκε 
και βρέθηκε καχά θαυμασχό χρόπο 

κονχά σχη σημερινή Μονή, μέσα σε φωχόλουσχη σπηλιά.
Ο Αγόθων καχάλαβε χο μήνυμα χης Παναγίας, 

πήρε χην εικόνα και έκχισε χο ναό χης σχη θέση εκείνη...'

Αυτό που δεν είναι σε θέση να καλύψουν γραπτές πηγές ή έστω 

επιγραφές, σε σχέση με τις απαρχές της Μονής Αγάθωνος, αφού ελ

λείπουν έρχεται να συμπληρώσει η τοπική παράδοση, που διεφύλαξε 

στοιχεία για την ανεύρεση της εικόνας, την ίδρυση της Μονής, τον κτί- 

τορα μοναχό ή αναχωρητή Αγάθωνα. Σύμφωνα με αυτό, το μοναστήρι 

στο οποίο ασκήτευε ο Αγόθων έπαθε καθίζηση (μεταξύ των χωριών 

Λυχνού και Καστανιάς υπάρχει και σήμερα τοποθεσία με το όνομα "πα- 

λιομονάστηρο"), η εικόνα της Παναγίας εξαφανίσθηκε και βρέθηκε κατά 

θαυμαστό τρόπο κοντό στη σημερινή Μονή, μέσα σε φωτόλουστη σπη

λιά. Ο Αγόθων κατάλαβε το μήνυμα της Παναγίας, πήρε την εικόνα και 

έκτισε το ναό της στη θέση εκείνη.
Πιθανότερος χρόνος να έλαβαν χώρα τα γεγονότα αυτά θεωρείται 

ο 14ος ή 15ος αιώνας. Οι μοναχοί, μετά την κοίμηση του κτίτορος και 

πρώτου ηγουμένου, ονόμασαν τη Μονή: του Αγάθωνος, το δε 1959 βρέ

θηκε ο κτιτορικός τάφος, στη νότια πλευρά του καθολικού.

Στο όλο μοναστηριακό συγκρότημα, που βρίσκεται δυτικά της Υπά

της σε υψόμετρο 553 μ. πλαγιάς της Οίτης, μέσα σε θαυμάσιο δάσος 

δεσπόζει και εντυπωσιάζει με τη μεγαλοπρέπειά του το καθολικό. 

Ανήκει στον αθωνικό τύπο. Είναι σταυροειδής τρουλλαίος σύνθετος τε- 

τρακίονος ναός, με ενσωματωμένα τέσσερα παρεκκλήσια, τα οποία ε 

ξέχουν κάπως από τον κύριο όγκο του κτιρίου, που είναι έργο του 15 ου 

ή 16ου αιώνος, ενώ "τα εν αυτώ παοουσιάζουσιν όαιιν όλωε νέαν". κατά 

τον πρώτο μελετητή της Γ. Λαμπάκη. Τα προσαρτημένα παρεκκλήσια 

είναι αφιερωμένα στον άγιο Χαράλαμπο (ΒΔ), και τον άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο (ΝΔ), στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (ΝΑ) και τους αγίους 

Αποστόλους (ΒΑ). Ανάμεσα στο επισκοπείο και τα κελλιά των μοναχών 

υπάρχει και το παρεκκλήσιο των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, νέο 

κτίσμα, και στη ΝΔ πλευρά αυτό της Αγίας Τριάδος, όπου φιλοξενείται 

το Σκευοφυλάκιο και η Βιβλιοθήκη της Μονής.
Το καθολικό ήταν ιστορημένο από τα μέσα του 16ου ή το τέλος του 

17 αιώνος, όχι κατά ενιαίο τρόπο. Σήμερα έχουν διασωθεί ελάχιστες 

από τις αγιογραφικές συνθέσεις, όχι μόνο λόγω φθοράς του από το 
χρόνο, αλλά κυρίως εξαιτίας των βανδαλισμών του Δράμαλη 11822), ό
ταν οι στρατιώτες του πυρπόλησαν το καθολικό και το Μοναστήρι.

Οι σημερινές είναι συνθέσεις δυτικότερες των αρχών του 20ού αιώ

νος. Παλαιότερες είναι εκείνες του παρεκκλησίου της Μεταμορφώ- 

σεως (16ος - 17ος αιώνας) και συνομήλικός τους και των παρεκκλησίων 

του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των αγίων Αποστόλων. Του 18ου 

αιώνος, σε καλή κατάσταση, είναι οι τοιχογραφίες του αγίου Χαραλά- 

μπους, όπου σώζεται και η προσωπογραφία του άρχοντος της Υπάτης 

Δημάκη Χατζηαναγνώστου - Οικονόμου, που συνέδεσε το όνομά του 

με την ανοικοδόμηση της Μονής μετά τα μέσα του 18 ου αιώνος (17801, 

με τη μεσολάβησή του στον Τούρκο πασά του Επάχτου. Των παρεκκλη

σίων αγίων Κωνσταντίνου - Ελένης και Αγίας Τριάδος η ιστόρηση είναι 
σύγχρονη (έργον αγιογράφου Κ. Θετταλού), αγνώστου, αλλά επιδέξιου 

τεχνίτου, είναι έργο το ξυλόγλυπτο τέμπλο, "μεγάλης λαϊκής ξυλογλυ

πτικής αξίας σε ολόκληρη την περιοχή της Φθιώτιδας”, και είναι των 

μέσων του 18ου αιώνος. Η παλιότερη εικόνα του τέμπλου ανάγεται 

στον 10ο αιώνα (Ιωάννου Προδρόμου), οι άλλες στον 16ο - 17ο, είναι 

βυζαντινής τεχνοτροπίας και προκαλούν έντονα ιερά συναισθήματα .
Η εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Αγάθωνος είναι 

τοποθετημένη στο αριστερό μέρος του νάρθηκα, σε ξυλόγλυπτο προ- 
σκυνητάρι. Είναι του τύπου της Οδηγήτριας, καλυμμένη με καλλιτεχνικό 

ασημένιο επικάλυμμα, από το 1906. Σε διάφορα σημεία είναι τοποθε
τημένες ή εντοιχισμένες επιγραφές με πληροφορίες που αφορούν στη 

μετεπαναστατική ιστορία της Μονής: Ανέγερση κελλιών και αχυρώνα - 
11 Ιουλίου 1852. Ανοικοδόμηση μεγαλοπρεπούς κωδωνοστασίου - 3 

Μαρτίου 1859. Κτίσιμο ανατολικής πλευράς - 29 Ιουνίου 1872. Ανακαί

νιση εκ βάθρων "προνοία του Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Δα

μασκηνού..." από το 1961 ως το 1970. Περάτωση ιστορήσεως του ναού 

“επί ηγουμένου αρχιμ. Γερμανού Δημάκου και συμβούλων Βησσαρίωνος 

Κορκολιόκου και Ιερεμίου Ζήκα...”, 13 Ιουλίου 1977.

Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται πολύτιμα λειτουργικά σκεύη και άμ

φια, σταυροί ευλογίας και αγιασμού, φορητές εικόνες, λαϊκές ενδυμα

σίες και άλλα κειμήλια με περίτεχνες διακοσμήσεις, ασημένιες επεν

δύσεις κτιτόρων κ.λ.π. Ανόμεσά τους επίχρυσο ποτήριο του 1660, τέσ

σερα ευαγγέλια και παλαιότατο σύγγραμμα του Ιουστίνου, εκδόσεως 

1551. Αρκετά είναι και τα βιβλία εκδόσεων Βενετίας και Κων/πόλεως.
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Μοναστικές Πολιτείες

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ιερά Μονή Αγάθωνος, 35016 Υπάτη Φθιώτιδος, τηλ. 0231-95218.

.„//

Ημερες πανηγύρεων:
Ευρέσεως της εικόνος της Μονής 16 Αυγούστου).
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου),

Οσίου Αγάθωνος (κτίτορος, 7 ΑυγούστουΙ και 

Αγίου Χαραλάμπους (παρεκκλησίου, 10 Φεβρουάριου).

IΠροδημοσίευση από το δίτομο έργο "ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ

ΣΜΟΥ" των εκδόσεων ΙΧΝΗΛΑΤΗ1.

Μεταξύ των τιμίων λειψάνων περιλαμβάνονται 13 ιεραρχών, 5 ιερο
μαρτύρων, 10 μαρτύρων, 10 νεομαρτύρων, 12 οσίων και 10 αγίων γυ
ναικών.

Στην περίοδο της τουρκοκρατίας η Μονή αγωνίσθηκε για τη στήριξη 

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και για τη μόρφωση των χρι- 

στιανοπαίδων. Τον 16ο αιώνα κατά τον ιστορικό Τρύφωνα Ευαγγελίδη, 

ιδρύθη Σχολή, "εν εδίδασκον λόγιοι μοναχοί", η έδρα της δε στις πρώ

τες δεκαετίες του 18ου αιώνος μετεφέρθη στην Υπάτη, όπου ήκμασε 
ως τις αρχές του 19ου αιώνος, οπότε σημείωσε δυστυχώς κάμψη.

Στα νεότερα χρόνια, ο ηγούμενος Γερμανός Δημόκος, γενναίος Ελ
ληνας, θυμίζοντας μορφές κληρικών του 1821, ζώστηκε τ'άρματα, πο

λέμησε το φασισμό κι αγωνίσθηκε αργότερα για την αναμόρφωση της 
Μονής, με τη συνεργασία του δασάρχου Σερ. Τσιτσό, δημιούργησε το 

“Δασικό Φυτώριο" και λίγο μετά τη Τεωργοτεχνική Σχολή" της Μονής. 
Οταν αυτή κατηργήθη, τη θέση της πήρε η "Δασική Σχολή θηροφυλά- 

κων, Δασοφυλάκων και Πυροφυλάκων”, που λειτουργούσε στη Μονή, 

ώσπου το 1981 μετεφέρθη η έδρα της στο Καρπενήσι. Εξάλλου πολύ 

γνωστό είναι από το 1953 το πρότυπο "Εκτροφείο ευγενών θηραμάτων" 

της Μονής, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης, ενώ η ίδια δεν 

έπαυσε να ασκεί αδιάκοπα την ελεημοσύνη και τη φιλοξενία. Λειτουργεί 

έκθεση και ξενώνας. □
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Ιβνική ΠινβκβΘήκΐ);
από το  χ θ ε ς  ως  τ ο  σ ή μ ε ρ α

Εντυπωσιακό το άνοιγμα της εικαστικής περιόδου 
του φετινού χειμώνα, 

με μια έκθεση Ευρωπαϊκών διαστάσεων.
Η Εθνική Πινακοθήκη

σε συνεργασία με το "Κέντρο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, 

εγκαινίασε έκθεση με τίτλο 
"Ο Γκρέκο στην Ιταλία και η Ιταλική Τέχνη".

Η χρονολογία 1841, χρονιά που ιδρύεται η υποτυπώδης έστω Πινα

κοθήκη μας, που για ευνόητους λόγους τοποθετείται στο Πολυτεχνείο 

της Αθήνας, μπορεί κανείς να πει ότι εναρμονίζεται με τις χρονολογίες 

ίδρυσης πινακοθηκών χωρών με σημαντικότερη καλλιτεχνική παράδοση 

απο την Ελλάδα, που μόλις έβγαινε από τη μουσουλμανική δουλεία.

Η ίδια η ίδρυση τελικό της Εθνικής Πινακοθήκης, έδειξε ότι το πρό

βλημα της συλλογής και έκθεσης πινάκων ζωγραφικής θα έβρισκε 

γρήγορα τη λύση του. Ο μόχθος και οι αγώνες 60 χρόνων, στον περα

σμένο αιώνα, μέχρι να γίνει η ιδρυτική πράξη δημιουργίας της Εθνικής 

Πινακοθήκης, και άλλων 70 χρόνων στο δικό μας αιώνα, ως τη στιγμή 

που θα αποκτούσε και μια ανεξάρτητη στέγη για τη φύλαξη, επαύξηση, 

και συντήρηση των έργων τέχνης, δείχνουν την ακανθώδη πορεία της 

Πινακοθήκης και τη συμβολή των πόμπολων ανώνυμων και μη ευεργε

τών της, που εντοπίζονται στα εκτός της κρατικής μηχανής κανάλια.

Οπως και για τα μεγάλα εθνικό Μουσεία της Δυτικής Ευρώπης, έτσι 

και για την Πινακοθήκη που σχεδίαζε ο Καποδίστριας στην Αίγινα με το 

νόμο του 1834, και που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, πρώτοι δωρητές 

έργων ήταν συλλέκτες ιδιώτες, Ελληνες της διασπορός, εκείνοι που 

πρώτοι συνέδραμαν τις ανάγκες της Πινακοθήκης. Ιδρύματα και ανώ

νυμες προσφορές ευγενών ευπατριδών καταγράφονται επιμελώς και 

με ακρίβεια στο Βιβλίο Δωρεών του Πολυτεχνείου, που διατηρήθηκε 

μόνο ως το 1848.
Μια δεύτερη περισσσότερο ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη συ

μπλήρωση της Πινακοθήκης ήταν η παραχώρηση 44 πινάκων δυτικοευ

ρωπαϊκών σχολών, που κι αυτοί είχαν προέλθει από δωρεές, το 1878. 

Ο μεγαλύτερος ευεργέτης, που συνειδητό μάζευε έργα για την Πινα

κοθήκη, ήταν ο Γεώργιος Αβέρωφ. Τα 76 έργα, σχεδόν όλα σημαντικής 

καλλιτεχνικής αξίας, ακόμα και για τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, 

τα δώρισε στο Πολυτεχνείο, το 1898, η δωρεό όμως παρελήφθη το 

1901. Το κληροδότημα που άφησε ο Αβέρωφ στο Πολυτεχνείο θα έδινε 

τη δυνατότητα στην Πινακοθήκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μ' αυτό θα 

αγοράζονταν "έργα τέχνης εξαιρετικής αξίας προς καταρτισμόν μου

σείου του Πολυτεχνείου", όπως όριζε στη διαθήκη του. Τα έργα αυτά 
θα ήταν έργα σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων, όπως ο Γύζης, ο Λύτρας, 

ο Βολανόκης. Το "Μουσείο του Πολυτεχνείου" κατέληξε τελικά το 1900 
να μετατραπεί σε "Εθνική Πινακοθήκη" με 258 πίνακες, και το 1910 έγινε 

ανεξάρτητο ίδρυμα.Να πως συστάθηκε ο "πρώτος πυρήνας" της συλ
λογής δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής στην Εθνική Πινακοθήκη, μέρος 

της οποίας εκτέθηκε,όπως προείπαμε, το προηγούμενο καλοκαίρι.
Για τις ελληνικές συνθήκες της εποχής ήταν πολύ θετικό το γεγονός 

ότι πρώτος διευθυντής ήταν ένας ζωγράφος, ο Γ.Ιακωβίδης που ήρθε 

γι αυτό το σκοπό από το Μόναχο, και επιμελητής επίσης ζωγράφος ο 

Γ. Χατζόπουλος, ενώ από το 1910 και πέρα, με διευθυντή τον λογοτέχνη 

και κριτικό Ζαχαρία Παπαντωνίου, η Πινακοθήκη γίνεται πραγματικά ση

μαντική συλλογή, κυρίως με την αγορά των τεσσάρων έργων του θεο- 

τοκόπουλου, όπως παραθέτει ο Μαρίνος Καλλιγάς και μεγάλης σειράς 
έργων του Γύζη, ενώ δόθηκε μεγάλη προβολή στο έργο του Κωνστα

ντίνου Παρθένη και γενικά στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική. Επιπλέον 

το Μουσείο, που επεκτεινόταν σε περισσότερες από μια αίθουσες του 

Πολυτεχνείου, άνοιγε τώρα καθημερινά, χάνοντας έτσι τον αποκλειστι

κά εκπαιδευτικό του ρόλο, με το να ανήκει πλέον στο κοινό.

Την μεγαλύτερη επαφή με το κοινό την είχε η Πινακοθήκη στη δε
καετία του 50. Χάρη στις προσπάθειες του Μαρίνου Καλλιγά και της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, παραχωρήθηκε το Ζάππειο, 

όπου με την κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων και την έντεχνη "σκηνοθε

σία" των έργων από το Σπύρο Βασιλείου, αναδείχτηκαν τα σημαντικό
τερα έργα. Εκεί πρωτοπαρουσιάστηκαν και προσωρινές εκθέσεις, ανά-
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μέσα στις οποίες έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου που παρουσιάζονταν 

για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, έκθεση αμερικανικής ζωγραφικής 
του 19ου αιώνα και ένας μεγάλος πίνακας του TURNER. Στους ίδιους 

χώρους έγιναν αναδρομικές του Μάρκου Ζαβιτσιάνου και του Δημήτρη 
Γαλάνη, όπως επίσης και έκθεση της Συλλογής Νιάρχου, γνωστής πα- 
γκοσμίως για τη μοναδικότητα της.

Η ιδέα λοιπόν των περιοδικών, των αναδρομικών και περιοδευουσών 

εκθέσων, που έκαναν πολύ αργότερα την Πινακοθήκη ως ίδρυμα ασυ

ναγώνιστη στο είδος της, είχε ήδη σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με τα 

πενιχρό μέσα μιας εποχής που όμως έσφυζε από πνευματικό ενδια

φέροντα. Εκτός όμως από το ανθρώπινο δυναμικό που στήριξε την 

ύπαρξη και εξέλιξη της Πινακοθήκης, ξεχωριστή αναφορά πρέπει να 

γίνει για το κληροδότημα Αλέξανδρου Σούτζου, που συγχωνεύτηκε με 

την Πινακοθήκη το 1954, και που ως σήμερα δίνει στην Εθνική Πινα

κοθήκη εισοδήματα από ακίνητα για την αγορά πινάκων, χαρακτικών, νο

μισμάτων, βιβλίων και κυρίως επέτρεψε την ανέγερση του κτηριακού 

συγκροτήματος στη σημερινή του θέση. Η ιδιωτική πρωτοβουλία λοιπόν 

αλλά και οι επιδέξιοι χειρισμοί καθώς και οι εξαίρετες αγορές του α- 

φοσιωμένου της διευθυντή και φωτισμένου ιστορικού της τέχνης Μα

ρίνου Καλλιγό, ήταν αυτό που τελικό έδωσαν στο σύγχρονο ελληνικό 
κρότος τη μοναδική του Εθνική Πινακοθήκη.

Θα πρέπει τέλος να γίνει με σύντομη αναφορά και σε άλλους ση

μαντικούς δωρητές της Πινακοθήκης, όπως ο Στέφανος Ξένος, η Αικα

τερίνη και ο Θεόδωρος Ροδοκανόκης, ο Γρηγόριος Μαρασλής, ο Αλέ

ξανδρος Χατζηαργύρης, και βέβαια ο ζωγράφος Οδυσσέας Φωκάς που 

κληροδότησε ανάμεσα στα σημαντικότατα αντικείμενα που συνέλεγε 

και ένα ακίνητο στο Παρίσι. Από το κληροδότημα αυτό η Πινακοθήκη 

αγόρασε κατά η δεκαετία του '60 εκατόν είκοσι τρία χαρακτικό, ανά

μεσα στα οποία σειρές του GOYA REMBRAND, DURER.

Τώρα, όσον αφορά την έκθεση με θέμα "ο Γκρέκο στην Ιταλία 
και η Ιταλική Τέχνη" που πραγματοποιείται στις μέρες μας, επιχειρεί 

να επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη λιγότερο γνωστή αλλά αναμφι
σβήτητα καθοριστική για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής προσωπι

κότητας του Θεοτοκόπουλου δεκάχρονη παραμονή του στην Ιταλία 
[1567-1577] Φιλοξενείται ένας σημαντικός αριθμός σχετικό άγνωστων 

έργων του Γκρέκο, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά 

στη χώρα μας. Εργων που, όπως λέει η διευθύντρια της Εθνικής Πινα

κοθήκης κ. Μαρίνα Λαμπρόκη-Πλόκα, για πρώτη φορά βγαίνουν από το 

Ερμιτάζ, το Λούβρο, το μουσείο της Βιέννης, από τις συλλογές Στάνλεϊ 

Μος, και Πιέρο Κορσινι. Κάποια μουσεία, παραβαίνοντας την αρχή τους 

μάλιστα να μην επιτρέπουν εκθέματα τους να ταξιδεύουν στο εξωτε

ρικό. Αυτή για παράδειγμα είναι η περίπτωση της "Ανάστασης" του Πάο- 

λο Βερονέζε, που για πρώτη φορά εκτίθεται εκτός Αγγλίας.

Από τα έργα του Γκρέκο που εκτίθενται, αναφέρουμε ενδεικτικό 

τα: "Η Προσκύνηση των Μάγων”, από το μουσείο της Μαδρίτης, "Προ

σωπογραφία ανδρός” από το κρατικό μουσείο τέχνης της Κοπεγχάγης", 

"ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας", "το Τοπίο του Ορους 

και της Μονής Σινά" από το ιστορικό μουσείο Ηρακλείου, καθώς και 
άλλα προερχόμενα από ιδιωτικές συλλογές.

Παρουσιάζονται ακόμη έργα μεγάλων εκπροσώπων της τέχνης της 

Βενετίας του 16ου αιώνα, όπως ο Τιτσιανός, ο Τιντορέτο, ο Βερονέζε 

ή και λιγότερο γνωστών, όπως ο Γιόκοπο, ο Μπασόνο, ο Σκιαβόνε και 
ο Σκιαλβότι.

Εργα που αποτέλεσαν πεδίο μαθητείας για τον Θεοτοκόπουλο, όταν 

έφτανε στην Ιταλία από τον ενετοκρατούμενο Χάνδακα. Για να βρει ε 

κεί, όπως χαρακτηριστικό τόνισε η κ. Λαμπρόκη-Πλόκα, το "σχολείο" που 

θα τον βοηθούσε να μεταμορφωθεί από βυζαντινό μάστορα σε ένα

Εικαστικό ηλιοβασιλέματα λοιπόν, με αναγεννησιακές γραμμές και 

πληθωρικό σώματα εκτίθενται στο ισόγειο της Εθνικής Πινακοθήκης 

προκαλώντας τα διαπεραστικά βλέμματα των επισκεπτών και την μήνιν 

των ομότεχνων. Πρόκειται για μαργαριτάρια πραγματικής τέχνης, πάνω 

στα οποία απεικονίζονται ανεξίτηλα τα ερωτηματικό και οι απορίες του 

χρόνου. Βέβαια οι επισκέπτες για να τα παρατηρήσουν από κοντό και 

να τα απολαύσουν πρέπει να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια. Διότι 

πενήντα δύο πίνακες όταν βρίσκονται "συνωστισμένοι" σε μια και μόνον 
αίθουσα καθιστούν αρκετό δύσκολο το έργο της σωστής θέασης. Οι 

μεγαλόπνοες εκθέσεις απαιτούν και την κατάλληλη υποδομή. Μια αί

θουσα για τόσα αριστουργήματα σίγουρα δεν εηαρκεί... □

Ευχαριστούμε τη Δρα Ιστορικό Τέχνης κα Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη για τις 
πολύτιμες πληροφορίες και τη βοήθεια που ευχαρίστως μας παρέσχε.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Μνήμη Παύλου Μελά

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Ι  
Τ Ο Υ

Π Α Λ Λ Η Κ Α Ρ Ι Ο Υ

του Υποσ/γου ε.α. Ελλην. Αστυνομίας 
Απόστολου Σαμψώνη

"Ν α ξ έ ρ ε τ ε ,
π ω ς  αν τ ρ έ ξ ο υ μ ε  να σ ώ σ ο υ μ ε  τη  Μ α κ εΒ ο νία , 

η Μ α κ εΒ ο ν ία  θα μ α ς  σ ώ σ ε ι"  
φ ώ ν α ζε  ο Ιων Δ ραγούμης.
Και η Μ α κεδ ο ν ία  σώ θηκε.

Σ ώ θηκ ε γ ια τ ί β ρ έθη κε ένα ς αληθινός ήρωας, 
που βάδισε ακλόνητος και ολόισιος  

ως το τέλ ο ς , ως το θάνατο:

ο Παύλος Με λ άς .

Σιάτιοτα, 13 Οκτωβρίου 1904, ημέρα Τετάρτη:
Ή  παρουσία του σώματος έγινε γνωστή στον Βοεβόδα Μήτρο Βλά

χο, που δρούσε στα Κορέστια και εκείνος ειδοποίησε με μια γυναίκα 
το τουρκικό τμήμα, που βρισκόταν στο κοντινό χωριό Μακροχώρι, πως 

στο χωριό Μελάς κρυβόταν τάχα η συμμορία του. Οι Τούρκοι κινήθηκαν 

το απόγευμα της 13ης Οκτωβρίου και βέβαιοι πως κρύβεται στο χωριό 

η συμμορία του Μήτρου Βλάχου άρχισαν να ερευνούν τα ύποπτα σπίτια. 
Μερικοί επιχείρησαν να μπουν στο αντικρυνό σπίτι, όπου έμεναν επτά 

αντάρτες του σώματός του. Βρίσκοντας κλειστή την πόρτα υποπτεύθη- 
καν και προσπάθησαν να καλυφθούν στο σπίτι όπου έμενε ο Μελάς. 

Τότε εκείνος αναγκάσθηκε να ανοίξει πυρ και άρχισε μάχη από όλα τα 

καταλύματα. Στην αντικρυνή συνοικία πολεμούσε ο Καραλίβανος. Οι 

Τούρκοι στα χαντάκια και πίσω από τις μάνδρες τουφεκούσαν, ύστερα 
όμως από λίγο σταμάτησαν οι πυροβολισμοί και έγινε ησυχία.

Ο Μελάς με τα τρία παλληκάρια του ΙΠύρζας, Χατζητάσης, Στρατι- 

νάκηςΙ και τον Ντίνα, που πολεμούσε μαζί τους, έχουν κατεβεί, για μ ε
γαλύτερη ασφάλεια, στον ισόγειο σταύλο του σπιτιού και καιροφυλα- 

κτούν. Κάποια στιγμή και καθώς η βροχή συνεχίζεται, διακρίνουν ένα 

τούρκο στρατιώτη που προσπαθεί να αναρριχηθεί στον φράκτη της 

αυλής. Ο Μελάς με τον Χατζητάση πυροβολούν ταυτόχρονα και ο Τούρ

κος μένει σκοτωμένος πάνω στον φράκτη. Περνά αρκετή ώρα, χωρίς 

να ακούεται τίποτα.
Στο μεταξύ είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τότε ο Στρατινάκης βγήκε 

με προσοχή στην αυλή και κατευθύνθηκε προς τον σκοτωμένο τούρκο. 

Πίσω του βγήκαν και προχώρησαν στον περίβολο του σπιτιού ο Μελάς 

με τον Ντίνα και τον Χατζητάση. Ο Στρατινάκης προσπαθούσε να απο- 

σπάσει το όπλο από τον σκοτωμένο. Ακούσθηκε τότε ένας μονάχα πυ

ροβολισμός και ο Μελάς γύρισε προς τα πίσω, λέγοντας πως η σφαίρα 

τον είχε χτυπήσει στη μέση. Ο λαβωμένος αρχηγός μπήκε μέσα στον 

σταύλο, κάθησε και φώναξε τον Πύρζα και τα άλλα παλληκάρια.

ΠΑΥΛΟΣ ■ ΜΕΛΑΣ /  · »ψζ9 PAUL Κ. M f  L1S
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Καθώς ξεζώσθηκε, χύθηκαν μερικές λίρες από το κεμέρι, που το 
είχε τρυπήσει η σφαίρα και φάνηκαν αίματα. Ο ήρωας πονούσε και πα- 

ρακαλούσε τα παλληκάρια του να τον σκοτώσουν, να μη τον αφήσουν 

στα χέρια των Τούρκων. Εδωσε τις τελευταίες παραγγελίες. Και σιγά- 

σιγά ξεψύχησε" [Παύλου Τσάμη, Μακεδονικός Αγών, 19751.

Αυτά έγιναν τη μαύρη εκείνη Τετάρτη και χάθηκε το παλληκάρι. Η 
περιπέτειά του όμως είχε και συνέχεια.

Όι τέσσερις άνδρες, που ήσαν μαζί του, έμειναν στο σπίτι, όπου 
είχε σκοτωθεί περίπου ως τα μεσάνυχτα και ύστερα, αφού πρώτα έ

στειλαν ένα χωρικό και βεβαιώθηκαν πως στο πίσω μέρος του σπιτιού 
δεν υπήρχαν Τούρκοι, βγήκαν αθόρυβα και έφυγαν μέσα στο σκοτάδι. 

Τον σκοτωμένο αρχηγό τους τον μετέφεραν σε ένα κοντινό σπίτι. Οι 

άνδρες αυτοί του σώματος Μελά κατέφυγαν στο Αντάρτικό.... Ο Πύρ- 

ζας, μόλις έφθασε στο Αντάρτικό, κάλεσε τα δύο μέλη της επιτροπής 

του χωριού Τραίνο Λιαντζάκη και Ναούμ Μήρτσο και τον εκ Πισοδερίου 
Παπασταύρο Τσάμη και τους επιφόρτισε με την φροντίδα να εξασφα

λίσουν τον νεκρό του Μελά. Η επιτροπή ανέθεσε την αποστολή αυτή 
στον Ντίνα, με την εντολή να μεταβεί στο χωριό του και να μεταφέρει 

με κάθε θυσία τον σκοτωμένο αρχηγό, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισε να 

αποκρύψει το σώμα του ήρωος στο Πισοδέρι.

Οταν ο Ντίνας έφθασε στο χωριό, το βρήκε κυκλωμένο από τμήματα 
τουρκικού στρατού, που πίεζαν τους κατοίκους να μαρτυρήσουν που 

βρισκόταν ο νεκρός του σκοτωμένου αρχηγού. Οι Τούρκοι είχαν πλη- 

ροφορηθείγια το φόνο του Μελά από τις δημοσιεύσεις στις αθηναϊκές 

εφημερίδες και είχαν κινητοποιηθεί για την ανεύρεσή του. Στο μεταξύ, 

κατά το διάστημα των ημερών που είχαν μεσολαβήσει, μερικές γυναί

κες του χωριού είχαν ενταφιάσει πρόχειρα το σώμα του Μελά μέσα 

σε μια ρεματιά και εκ ε ί κατευθύνθηκε ο Ντίνας, στην προσπάθειά του 

να το διασώσει, λόγω όμως της παρουσίας των Τούρκων, αναγκάσθηκε 
να αποκόψει το κεφάλι του και να το μεταφέρει στο Αντάρτικό...
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Μνήμη Παύλου Μελά
Το τίμιο κεφάλι του αρχηγού μεταφέρθηκε κρυφά στο Πισοδέρι και 

απεκρύβη στο παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάμπους, που βρίσκεται δίπλα 

από την κυρίως εκκλησία της Αγ. Παρασκευής όπου και παρέμεινε ως 

τα 1907. Το ακέφαλο σώμα του Μελά βρέθηκε φυσικά από τους Τούρ

κους και μεταφέρθηκε πάνω σε κράβατο στην Καστοριά, στις 23-10- 

1904. Εκεί, ύστερα από ενέργειες του Μητροπολίτη Γερμανού Καρα- 
βαγγέλη και του Ελληνισμού της Καστοριάς, παραδόθηκε στον Μητρο

πολίτη, ο οποίος το ενταφίασε την επόμενη μέρα στον περίβολο του 

ναού των Ταξιαρχών κοντά στην Μητρόπολη".

Ο Παύλος Μελάς καταγόταν από επιφανή οικογένεια και γεννήθηκε 

το 1870 στην Μασαλία. Το 1886 εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων και το 

1891 αποφοίτησε με το βαθμό του Ανθ/γού. Μετέσχε το 1897 στον 

ατυχή πόλεμο κατά των Τούρκων, από όπου γύρισε ψυχικό τραυματι

σμένος. Νυμφεύθηκε τη Ναταλία, κόρη του πολιτικού Στεφάνου Δρα- 

γούμη Ιδιατέλεσε υπουργός και μετέπειτα πρωθυπουργός).

Η μεγάλη οικογένεια των Δραγούμηδων καταγόταν από το Βογατσι- 

κό Καστοριάς και η ιστορία της ήταν ένας συνεχής αγώνας για τη Μα

κεδονία.

Ετσι, ο Παύλος Μελός, όντας από πριν ευαισθητοποιημένος στα ε 

θνικά θέματα, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού του αγώνα, που τόσο τον 
συνεπήρε, ώστε αφιέρωσε σ'αυτόν τα πάντα, κάνοντας το ζήτημα της 

Μακεδονίας προσωπικό του ζήτημα. Είχε καταρτίσει δικό του σύλλογο 

από συναδέλφους και φίλους, έκανε παραστάσεις στην Κυβέρνηση και 

προς άλλες κατευθύνσεις, είχε συνεχή επαφή με παράγοντες της Μα
κεδονίας και συγκέντρωνε με οποιονδήποτε τρόπο χρήματα. Εκαμνε α

κόμα και "μετάφραση" των ρούχων του (δηλαδή τα γύριζε ανάποδα), 

για να έχει περισσότερα χρήματα. "Αισθάνομαι πολύ δυστυχής την ευ
τυχία που αφήνω. Αλλά έγινα όργανο δυνάμεως πολύ μεγάλης, αφού 

έχει την ισχύν να κατασιγάση όλα τ'άλλα αισθήματα μου και να με ωθεί 

διαρκώς προς την Μακεδονίαν", γράφει σε γράμμα προς την γυναίκα 

του, κατά την τελευταία μετάβασή του στη Μακεδονία.

Ο Παύλος μπήκε τρεις φορές στη Μακεδονία. Την πρώτη φορά το 

Μάρτιο του 1904 με τους συναδέλφους του λοχαγό Αλέξανδρο Κο

ντούλη, Υπολ/γό Αναστάσιο Παπούλα και Ανθ/γό Γεώργιο Κολοκοτρώνη, 

για να μελετήσουν την κατάσταση και να εισηγηθούν στην Κυβέρνηση, 

τη δεύτερη τον Ιούλιο μόνος και τη τρίτη τη νύχτα της 27ης Αυγούστου 

με δικό του σώμα, διορισμένος αρχηγός στην περιφέρεια του βιλαετιού 

Μοναστηριού (με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, από τα αρχικό των παι

διών του Μιχαήλ και Ζώης).

Η πληροφορία του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός και προκάλεσε 

σεισμό τρομακτικό. "Αντρες, γυναίκες και παιδιά, γέροντες και νέοι, 

γνωστοί και άγνωστοι, συνταράχθηκαν έξαφνα, μια στιγμή, και ανατρί

χιασαν. Και έκλαψαν γυναίκες και κορίτσια, γέροντες δάκρυσαν, άντρες 

κουνήθηκαν και τα παιδιά τα Ελληνόπουλα όλου του κόσμου άναψαν", 
γράφει ο γυναικόδελφός του Ιωνά Δραγούμη.

Είναι αμφίβολο αν χωρίς τον Παύλο Μελό θα άρχιζε ο αγώνας, όπως 

και αν, χωρίς το θάνατό του, θα έπαιρνε γρήγορα τις διαστάσεις που 

πήρε. Η κατάσταση ήταν δύσκολη για τη Μακεδονία, η οποία έδινε τον 

αγώνα της αβοήθητη. Οι Βούλγαροι, μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας το 1870 και του Βουλγαρικού κράτους το 1878, χρησιμοποίη

σαν όλα τα μέσα για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας (προπαγάνδα, 

τρομοκρατία, ένοπλους κομιτατζήδες). Ο πληθυσμός υφίστατο τα πόν- 

δεινα, αλλά αντιστεκόταν. Οι θυσίες όμως ήταν πολύ μεγάλες και το 

πράγμα δεν πήγαινε άλλο. Το Ελληνικό κρότος απρακτούσε, για διάφο

ρους λόγους, και μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία λειτουργούσε σε κάποιο 

βαθμό. Ωσπου ήρθε ο θάνατος του Παύλου Μελά και παρέσυρε όλους 

και όλα. Ως τότε υπήρχαν οι μάρτυρες. Τώρα βρέθηκε και ο ήρωας. Οι 

κοιμισμένοι ξύπνησαν και μαζί και το Κρότος. Και έτρεξαν όλοι να σώ

σουν τη Μακεδονία. "Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μα

κεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει" φώναζε πάλι ο Ιων Δραγούμης. 

Και η Μακεδονία σώθηκε. Σώθηκε γιατί βρέθηκε ένας αληθινός ήρωας, 

που βάδισε ακλόνητος και ολόισιος ως το τέλος, ως το θάνατο. Και το 

παράδειγμά του ακολούθησαν όλες οι άλλες θρυλικές μορφές του Μα
κεδονικού αγώνα και οι απλοί αγωνιστές.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η ανθρώπινη μορφή του Παύλου Με

λά καλύφθηκε γρήγορα από το θρύλο, πέρασε στη σφαίρα του μύθου 
και μεταμορφώθηκε σε ιδέα.

Και ήταν πολύ φυσικό ο θρήνος του απλού λαού να γίνει τραγούδι: 
Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος, 

μεσ'το νερό του αυλακιού ήτανε ξαπλωμένος.

Για σύρε Δήμο μου πιστέ, στην ποθητή πηγή μου 

και φέρε μου κρύο νερό, να πλύνω την πληγή μου.

Σταλαγματιά το αίμα μου για σε πατρίς, το χύνω, 

για νάχεις δόξα και τιμή, να λάμψεις σαν το κρίνο.

Δεν κλαίγω τη λαβωματιά, δεν κλαίγω και το βόλι, 

μον' κλαίγω που με άφησε η συντροφιά μου όλη. □

Σημείωση: Σιάτιστα είναι η παλιά ονομασία του
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ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότητα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τψή: από 15,300 13.770

■  ΚΩΔ.: S5C 016. Φωτεινότητα: 16.800 κεριά.
Μήκος: 37.5 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 14L660 13.140

■  ΚΩΔ.: S3C 016. Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1&θ01) 11.970

■  ΚΩΔ.: S2C 016. Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1Κ800 10.620
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M a g lit e  Μ 2 Α  
M in i Φ α κ ό ς

Με φωτεινότητα 2.200 κεριά αποτελεί 
τον ισχυρότερο φακό στον κόσμο για 
το μέγεθος του (14.5 εκ). Με 
ρυθμιζόμενη δέσμη, ανοξείδωτος, 
αδιάβροχος μετατρέπεται και σε 
κηροπήγιο σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. I Ιροσφέρεται 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.

■  ΚΩΔ.: Μ2Α01Η.
Τιμή: από 9,400^8.190

Ο ι Κ ώ ν ο ι
Οι κώνοι της MAGLITE προσαρμοζόμενοι 
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. 
Όπως και οι φανοί έτσι και οι κώνοι 
MAGLITE είναι επίσημα εγκεκριμένοι 
από τις αστυνομικές και ειδικές 
υπηρεσίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

ΚΩΔ.: ASXX 08Β.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/MiThita®

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β- ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 185 47 - ΤΗΛ.: (01) 48.10.710 - 48.18.798 (24 γραμμές) FAX: (01) 48.11.321

ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από L791T 1.611



ΚΩΔ.: GT SS 100B,
Τιμή: από 32ί90ΐ) 29.610

/ 3

L e a th e r m a n  T o o l:
T o  π ο λ υ ε ρ γ α λ ε ί ο

Αυτό είναι το πιο γνωστό θαυματουργό μικρό πολυεργαλείο στον 
κόσμο. Προσφε'ρει 13 εργαλεία σε ε'να. 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.

B u s h n e l l  Κ υ ά λ ια  8 x 4 0
Αν είστε λάτρεις της φύσης, των σπόρ, του κυνηγιού και το1 
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 23Λ θί 20.610

• I  IW  U S A  M T t '. iC O

M a g lite  Μ 2 Α  

M in i Φ α κ ό ς
Με φωτεινότητα 2.200 κεριά 
αποτελεί τον ισχυρότερο φακό 
στον κόσμο για το μέγεθος του 
(14.5 εκ.). Με ρυθμιζόμενη 
δέσμη, ανοξείδωτος, αδιάβροχος 
μετατρέπεται και σε κηροπήγιο 
σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. ΙΊροσφέρεται 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 9*400^8.190

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ „ 
ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Παρακαλούμε αποσχείλατε το κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων, 

Ειρήνης 31β. Ν. Φάληρο. 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321

< -
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Επισημάνσεις

<s

<ί
Η Ελληνική Αστυνομία 

γιόρτασε την Επέτειο του "ΟΧΙ"
Με ιδ ια ίτερη  λαμπρότητα γ ιορτά 

στηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου 1940. Η Ελληνική Α
στυνομία, με την τόσο σημαντική προ
σφορά σε όλες τις μεγάλες θυσίες 
του Εθνους, αλλά και ειδικά του ηρυυϊ- 
κού Επους του '40, συμμετείχε συνει
δητά στην απότιση φόρου τιμής στους 
ήρωες των αγώνων εκείνων.

Επίκεντρο των εορταστικών εκδη
λώσεων ήταν η Θ εσσαλονίκη, που 
γιόρταζε επίσης τον προστάτη της Α
γιο Δημήτριο και την επέτειο της Απε
λευθέρωσής της.

Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, 
ξεχώρισε η άψογη εμφάνιση των πε
ζοπόρων και μηχανοκινήτων τμημά
των της Ελληνικής Αστυνομίας που α- 
πέοπασαν για μια ακόμα φορά τα θερ
μά χειροκροτήματα του πλήθους.

Στις ε κ δ η λ ώ σ ε ις  π α ρ έσ τη σ α νο  
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων. 
Στεφανόπουλος, οι Υπουργοί Εθνικής 
Αμυνας κ. Γεράσ. Αρσένης και Μετα
φορών κ. Ευάγγ. Βενιζέλος, ο Αρχηγός 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 
Μιλτιάδης Εβερτ, ο Αρχηγός της Πολι
τικής Ανοιξης κ. Αντώνιος Σαμαράς, ο 
Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Κων. Πα- 
παδόπουλος και ο Δήμαρχος Θεσσα
λονίκης κ. Κων. Κοσμόπουλος.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν ο
μιλίες, στο Υπουργείο Δημ. Τάξης, στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής, 
στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, κα
θώς και στην Αστυν. Ακαδημία, τις ο 
ποίες παρακολούθησαν η Ηγεσία του 
Σώματος, ανώτατοι και ανώτεροι Α
ξιωματικοί και το σύνολο του προσω
πικού των Υπηρεσιών.
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Γ ιορτάστηκε με λαμπρότητα 
ο Προστάτης μας

Με ξεχωριστή λαμπρότητα πραγμα
τοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδη
μία, η τελετή εορτασμού του προστά
τη της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγα
λομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Την πα
ραμονή τελέσθηκε Εσπερινός στον 
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ την η
μέρα του εορτασμού (20-10-1995) 
θεία λειτουργία στον ίδιο Ναό, δοξο
λογία και στη συνέχεια δεξίωση.

Στην τελετή  παρέστησαν ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Σήψης Βαλυ- 
ράκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας κ. Ευάγ
γελος Ρογκάκος, εκπρόσωποι όλων 
των πολιτικών κομμάτων της χώρας, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδά- 
κης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντι
στράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπου- 
λος και Χαράλαμπος Σκίτσας, η ηγε
σία των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτα
τοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, Δικαστι
κοί, αντιπροσωπείες ξένων αποστο
λών, Πρόεδροι Ενώσεων απόστρα- 
των και Ομίλων Φίλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, το Πολιτικό και Αστυνομι
κό προσωπικό και άλλοι επίσημοι.

Ο κ. Αρχηγός στην Ημερήσια Δ ια
ταγή του τόνισε μεταξύ άλλων:

"...Ο Αγιος Αρτέμιος, ψυχή αγαθή και 
ευαίσθητη, άνθρωπος με φωτισμένο 
νού και σκέψη, υπήρξε υποδειγματι
κός κρατικός λε ιτουργός, ο οποίος 
στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου και α 
πό την υψηλή θέση που κατείχε αφιέ
ρωσε όλες  του τις δυνάμεις στην υ
πηρεσία της ειρήνης, της έννομης τά- 
ξης, της ισονομίας, του πειθαρχημέ- 
νου βίου και της ασφάλειας των πολι
τών. Συγχρόνως υπήρξε αμείλ ικτος  
διώκτης της παρανομίας και όσων α 
περγάζονταν την καταπάτηση των η
θικών και κοινωνικών αξιών.

Ολη του η ζωή υπήρξε μια συνεχής 
θητε ία  στην εκ τέλ εσ η  του καθήκο
ντος απέναντι στο κράτος και στο κοι
νωνικό σύνολο, στο σεβασμό και στην 
αγάπη του ανθρώπου για τον άνθρω
πο. Η κατοχή υψηλής κρατικής θέσης 
δεν τον εμπόδισε να θεωρεί το αξίω
μά του ως διακονία, ως ισόβια προ
σφορά στο βωμό του χρέους. Και αυτή 
η π ροσ φ ορά  γ ιν ό τα ν  π ά ν το τε  μ ε  
πραγματική ανιδιοτέλεια, ανυστερο- 
βουλία και αυταπάρνηση.

Επισημάνσεις
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...Το παράδειγμά του, παράδειγμα  
θάρρους, αποφασιστικότητας, ανι
διοτέλειας, απαρέγκλιτης προσήλω
σης στο καθήκον, πίστης στις κοινωνι
κές και ανθρώ πινες αξίες, αλλά  και 
αυτοθυσίας για χάρη ενός ανώτερου  
ιδανικού, πρέπει να είναι ο οδηγός κά
θε αστυνομικού, ιδίως στη σημερινή 
εποχή, όπου οι κοινωνικοί θεσμοί, οι ο 
ποίοι περνούν συχνά δοκιμασία και υ- 
φίστανται πολλές και ποικίλες επ ιθέ
σεις, πρέπει να προστατεύονται από 
όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα από 
τους κρατικούς λειτουργούς της έν- 
νομης τάξης.

. . .  Σ' έναν κόσμο ειρηνικό, σε μια πα
τρίδα ελεύθερη, η Ελληνική Αστυνο
μία, πάντοτε μ ε  τη βοήθεια και το σ ε
βασμό των πολιτών, θα εξακολουθεί 
να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, με  
οδηγούς τον πατριωτισμό, την α ν 
θρωπιά, την αλήθεια και πάνω απ ' όλα  
την πίστη στις αιώνιες αξίες."
Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και σε 

όλες τις πρωτεύουσες Νομών, έδρες 
Αστυνομικών Δ ιευθύνσεων της χώ
ρας, οι οποίες έδωσαν αφορμή στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης να προβάλ
λουν με τα πλέον ευμενή σχόλια τη 
γιορτή της Αστυνομίας, αλλά και τη 
γενικότερη προσφορά της στο κοινω
νικό σύνολο.

Στις Σέρρες, την παραμονή της εορ 
τής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερ
ρών κ. Κων/νος Παπαδόπουλος, επι
κεφαλής αντιπροσωπείας Αστυνομι
κών της Α.Δ. Σερρών, μετέβησαν στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και παρέθεσαν γεύμα στους γ έρ ο 
ντες και άπορους πολίτες της πόλης.

Επίσης, Αστυνομικοί της Α.Δ. Σερ
ρών, προσέφεραν εθελοντικά  αίμα 
για τις ανάγκες του Σερραϊκού λαού 
και σε συνεργασία με το Δασαρχείο 
Σιδηροκάστρου, προέβησαν στη δεν- 
δ ρ ο φ ύ τευ σ η  1.500 δ ενδ ρ υ λλ ίω ν  
πεύκης και κέδρων στην αγροτική πε
ριοχή "Λ ουτρά" Σ ιδηροκάσ τρου  - 
Σερρών (φωτογραφία στη μέση).

Την ημέρα του εορτασμού, στο Μη- 
τροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Τα
ξιαρχών, τελέσθηκε δοξολογία, χο- 
ροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτας 
κ,κ. Μαξίμου. Παρέστη ο Α' Γ.Ε.Α. Υπο
στράτηγος κ. Παναγιώτης Πιτσογιάν- 
νης, ενώ άγημα αστυνομικών απέδω
σε τιμές (φωτογραφία επάνω).

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Αστυ
νομικός Δ ιευθυντής Σερρών και το 
προσωπικό της Α.Δ. Σερρών, σε κο
σμικό κέντρο της πόλης, παρέθεσε 
δεξίωση προς τις Αρχές και το λαό του 
Νομού Σερρών.

Την ίδια μέρα άνδρες του Τμήματος 
Τροχαίας Σερρώ ν, δ ιένε ιμ α ν  στην 
πόλη σε οδηγούς και πεζούς, έντυπο 
υλικό σχετικά με την κυκλοφοριακή 
διαπαιδαγώγησής τους, προς πρόλη
ψη τροχαίων ατυχημάτων, ενώ καθ' ό
λη τη διάρκεια της ημέρας απηύθυ- 
ναν μόνο συστάσεις.

Στην Κομοτηνή, αστυνομικοί της Α- 
στυν. Δ /νσης Ροδόπης, προέβησαν 
σε εθελοντική αιμοδοσία, υπέρ του 
Συλλόγου Αιμοδοτών του Ν. Ροδό
πης, προσφέροντας συνολικά δέκα 
τρεις φιάλες αίματος από ισάριθμους 
συναδέλφους (φωτογραφία κάτω).
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_____________________ Επισημάνσεις

Προσφορά αγάπης 
προς την Αστυνομία

Ο αγώνας και οι συνεχείς προσπά
θ ε ιε ς  των Αστυνομ ικώ ν για  την ε- 
δραίωση του αισθήματος ασφάλειας 
και τάξης καθώς και οι καθημερινές 
πράξεις αυτοθυσίας και αφοσίωσης 
στο καθήκον γ ια  την π ροσφ ορά 
καλύτερων υπηρεσιών στον Ελληνα 
πολίτη, αρχίζουν να κερδίζουν την ε 
κτίμηση και την αναγνώριση του κοι
νωνικού συνόλου, που προσπαθεί με 
δ ιάφορους τρόπουςνα εκδηλώ σει 
την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του 
προς το προσωπικό της Αστυνομίας.

Ετσι, πρόσφατα στη Δράμα, ο ιδιώ
της Ιωάννης Δαφνάκης, θέλοντας να 
δείξει έμπρακτα την αγάπη του προς 
την Αστυνομία, δώρησε στην Αστυ
νομική Διεύθυνση Δράμας ένα λεω
φορείο πενήντα ενός θέσεων.

Στη σεμνή τελετή  παράδοσης - πα
ραλαβής του λεωφορείου, όπου πα
ραβρέθηκαν, ο πρόεδρος της Ενιαίας 
Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δράμας 
- Καβάλας - Ξάνθης κ. Παύλος Παπα
δοπ ούλες, ο Νομάρχης Δράμας κ. 
Σωκράτης Δημητρ ιάδης, η Π ερ ιφε
ρειακή Δ/ντρία του Νομού Δράμας κ. 
Μαρία Λεπ ίδα, ο π. Αστυν. Δ /ν τή ς  
Δράμας Ταξίαρχος ε.α, κ. Γεώργιος 
Μπαϊραμάκης και πολλοί αστυνομικοί 
της Διεύθυνσης, ο Αστυν. Διευθυντής 
Δράμας κ. Κων/νος Καρανίκας, ενε- 
χε ίρησ ε στον εκπρόσωπο του δω
ρητή κ. Βασίλειο Παστιρμάντζη, ευχα
ριστήριο επιστολή του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Αξιωματούχος
της Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. 

στην Ορεστιάδα
Την Αστυν. Διεύθυνση Ορεστιάδας 

επισκέφθηκε πρόσφατα ο αντιπρό
σωπος της Υπατης Αρμοστείας του 
Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλά
δα, Ελβετός Zanvier de Riedmatten, 
μαζί με τον υπεύθυνο Νομικής Προ
στασίας κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

Ο Αστυν. Δ ιευθυντής Ο ρεστιάδας 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Νικόλαος Ζαπαρ- 
τίδης, τον ενημ έρ ω σ ε για τους αι- 
τούντες πολιτικό άσυλο και τους πρό
σφυγες, ανταλλάσσοντας απόψεις 
για το λεπτό αυτό θέμα.

Στη συνάντηση εργασίας - ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού α-

πηύθυναν χαιρετισμό ο Αστυν. Δ/ντής 
Ορεστιάδας, ο Επαρχος Εβρου κ. Αγ
γελος Παπαϊωάνου και ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας κ. Βαρσαμάκης Βαρσα- 
μακίδης, ο αξιωματούχος του Ο.Η.Ε, 
και ο κ. Θεοδωρακόπουλος, συμμετέ
χοντας και του Αστυνομικού Διευθυ- 
ντού, ανέπτυξαν το θέμα που αφορά 
τη διεθνή προστασία των αιτούντων 
άσυλο και των προσφύγων.

Επίσης ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοί
κησης Ο ρεστιάδας της Διεθνούς Ε
νωσης Αστυνομικών CI.P.A.D Αστυν. Υ
ποδ/ντής κ. Κων/νος Λύτρας, του ε 
πέδωσε λάβαρο και σήμα της Ενω
σης, μαζί με την Ελληνική σημαία, επι
βεβαιώνοντας ταυτόχρονα και έναν 
από τους βασικούς σκοπούς της Ενω
σης που είναι η αφοσίωσή της στις αρ
χές που καθορ ίζοντα ι στη Δ ιεθνή 
Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανάδοχος η ...Αστυνομία
Στο τεύχος Μαίου 1995, μιλήσαμε 

για το μωρό που γεννήθηκε μέσα σε 
περιπολικό του Αστυνομικού Τμήμα
τος Αγίου Σπυρίδωνα Αιγάλεω και την 
ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε 
το πλήρωμα του υπηρεσιακού αυτο
κινήτου στο νεογέννητο και τη μητέρα 
του.

Η επιθυμία των ανδρών να γίνουν 
νονοί του παιδιού, πραγματοποιήθηκε 
στις 16-9-1995 στην εκκλησία του Α
γίου Κωνσταντίνου Ελευσίνας.

Εκεί, ανάμεσα στους πολλούς προ
σ κ εκ λ η μ έν ο υ ς , οι ν ο ν ο ί του  Αρ- 
χιφύλακας Γιάννης Πάριος και ο Α
στυφύλακας Νίκος Τζανετάκος, μαζί 
με την κόρη του Εύη, του έδωσαν το ό
νομά του, ...Και το όνομα αυτού: Πανα
γιώτης.

Να σας ζήσει!...
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Επίσκεψη - Ξενάγηση 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
Η Τουριστική Αστυνομία Πειραιά, με 

την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας 
τουρ ισμού και την λήξη της τουρ ι
στικής περιόδου, με στόχο την πολιτι
στική ανάπτυξη του προσωπικού, αλ
λά και την προβολή των αρχαιολογι
κών χώρων της πόλης του Πειραιά, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρ
χαιολογικό Μουσείο του Πειραιά.

Στην επίσκεψη π αρευρέθησαν, ο 
Δ ιευ θ υ ν τή ς  Π ειρα ιά  Ταξίαρχος κ. 
Δημήτριος Μητρόπουλος, οι Αστυν. 
Δ ιευθυντές κ.κ. Αλέξανδρος Βλάχος 
και Γεώργιος Μαλανδρένιας, ο Διοι
κητής του Τμήματος Τουριστικής Α
σ τυνομ ία ς  Π ειρα ιά  Α σ τυνόμ ος Α. 
Δημήτριος Γιαννελάκης, και σύσσωμο 
το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και 
το επιτελείο της Διεύθυνσης μετά με
λών των οικογενειών τους.

Στο τέλος της ξενάγησης ο Διευθυ
ντής Πειραιά, ευχαρίστησε την Δ/νση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου και επέ
δωσε αναμνηστική πλακέτα με το έμ
βλημα του Σώματος.

Σε νέο κτίριο το Αστυνομικό Τμήμα 
Βαρθολομιού

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα αγια
σμός στο νεοσ ύσ τατο  Αστυνομικό 
Τμήμα Βαρθολομιού, με την ευκαιρία 
της στέγασής του σε νέο κτίριο. Ο α
γιασμός τελέσ θ η κε  από τον σεβα- 
σμιώ τατο Μ ητροπολίτη Ηλείας κ.κ. 
Γερμανό και παρέστησαν ο Αστυνο
μικός Διευθυντής Ηλείας κ. Πόνος Πα- 
ρασκευόπ ουλος, εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών, αστυνομικοί και πολ
λοί κάτοικοι της πόλης.

Μετά το αγιασμό, ο Σεβασμιώτατος 
Ηλείας κ.κ. Γερμανός μίλησε στους 
παρευρισκόμενους και μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι, η Αστυνομία εγγυάται τη 
σιγουριό και την άνεση στη ζωή των 
πολιτών, ενώ ο Αστυν. Διευθυντής Η
λείας κ. Πόνος Παρασκευόπουλος α
ναφέρθηκε στη σημασία που έχει για 
την πόλη του Βαρθολομιού η προα
γωγή του παλιού Αστυνομικού Σταθ
μού σε Τμήμα. Τέλος, ο Διοικητής του 
Τμήματος Βαρθολομιού, Υπαστ/μος 
Α' κ. Γ εώργιος Τ σεριώνης, αναφέρθη
κε στις ιδ ια ιτερότητες της περιοχής, 
που έκαναν επιβεβλημένη την ανα
βάθμιση της τοπικής αστυνομικής υ
πηρεσίας.

Βαθύ Μεθάνων '95
Διεξήχθη πρόσφατα ο ιστιοπλοϊκός 

αγώνας Βαθύ Μεθάνων '95, που διορ- 
γάνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Ειρήνης 
Φιλίας (Ν.Ο.Ε.Φ.) με τη συμμετοχή 34 ι
στιοπλοϊκών σκαφών κατά Ε.Α,Θ. και 8 
ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά I.M.S.

Στον αγώνα αυτόν, έλαβε μέρος με 
το σκάφος "ΝΕΦΕΛΗ” , ιδ ιοκτησ ίας 
Θεόδωρου Νιώτη, και η ιστιοπλοϊκή ο
μάδα της Αθλητικής Ενωσης της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, αποτελούμενη 
από τον Υπαστυνόμο Απόστολο Κα- 
τσογιάννη, Ανθ /μο  Δημήτρ ιο Κου- 
τούγκο και από τον Αρχιφύλακα Αλέ
ξανδρο Καππή.

Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν 
οι ιδανικές για τις δυνατότητες του 
συγκεκρ ιμένου σκάφους, η ομάδα 
μας στο πρώτο μέρος του αγώνα, δη
λαδή στη διαδρομή Φάληρο - Βαθύ

Μεθάνων (27 ν.μ.), κατάφ ερε να το 
τερματίσει μετά από 6 ώρες, 4ο στην 
κατηγορία του και 12ο OVERALL.

Τη δεύ τερ η  ημέρα, στη διαδρομή 
Βαθύ Μεθάνων - Φάληρο, οι καιρικές 
συνθήκες ήταν ακόμα πιο δύσκολες, 
αλλά η ομάδα εξασφάλισε τον τερ 
ματισμό εντός  των χρονικών ορίων 
για το σκάφος, μετά από 11 ώρες α
γώνα,Νασημειωθείότι μόνο 15σκάφη 
τερμάτισαν, και πως μέσα στα σκάφη 
που εγκα τέλε ιψ αν  υπήρξαν σκάφη 
που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις 
του δυσκολώτερου αγώνα επί Ελληνι
κών θαλασσών, του Ράλλυ Αιγαίου.

Η επιμονή και η θέληση της ομάδας 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 
ανταμοίφθηκε με την κατάταξη του 
σκάφους ως 2ο στην κατηγορία του 
και 9ο OVERALL (συνολικά).
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Επισημάνσεις
Τουρνουά ποδοσφαίρου

Διεξήχθη πρόσφατα στο γήπεδο "Α
πόστολος Ν ικολαϊδης" μικρό ποδο
σφαιρικό τουρνουό, στο οποίο συμ
μετείχαν η ποδοσφαιρική ομάδα της 
Υπηρεσίας Α σ φ αλε ίας  Π ροέδρου 
Δημοκρατίας, ο Κεραυνός Κερατέας 
και ο Ολυμπιακός Λαυρίου. Το τουρ
νουά διεξήχθη προν τιμήν του αείμνη- 
σ του Αρχ ιφ ύλακα  Α θανάσ ιου  Πα- 
νούδη , που τόσ ο  α υ τό ς  όσο και η 
σύζυγός του, τραυματίσθηκαν θανά
σιμα σε τροχαίο ατύχημα στις 29-7- 
1995 στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονί
κης, τα δ ε έσ ο δ α  δ ιε τέθ η σ α ν  στα 
ανήλικα τέκνα του.

Από αγωνιστικής πλευράς η ομάδα 
της Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου 
της Δημοκρατίας, νίκησε στον πρώτο 
αγώνα τον Ολυμπιακό Λαυρίου ενώ 
στη συνέχεια έχασε από τον Κεραυνό 
Κερατέας με σκορ 4-0. Το τουρνουά 
παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελ
φοι, ενώ στο τέλος δόθηκαν αναμνη
στικές πλακέτες στις δύο ομάδες.

Ποδοσφαιρικός αγώνας 
για την ενίσχυση σεισμοπαθών

Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
ομάδων της Αστυν. Δ /νσης Ιωαννί- 
νων και της Αστυν. Δ/νσης Θεσπρω
τίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στα Ιωάννινα, με σκοπό την οικονο
μική ενίσχυση των σεισμοπαθών των 
Νομών Κοζάνης και Γρεβενών.

Τον αγώνα, για τη διεξαγωγή του ο
ποίου υπήρξαν ευμενή σχόλια των το
πικών μέσων μαζικής ενημέρω σης, 
παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι, 
και το ποσόν των 500.000 δρχ. που ει- 
σπράχθηκε από τα εισιτήρια, παραδό
θηκε στο Νομάρχη Γ ρεβενών.

Αιμοδοσία Δοκίμων
Εθελοντική α ιμοδοσ ία  πραγματο

ποιήθηκε πρόσφατα στις Σχολές Α
στυφυλάκων Ν. Φ ιλαδέλφειας, Αμα
ρουσίου, Αμυγδαλέζας, Καρδίτσας 
και Σητείας Λασιθίου Κρήτης. Μεγά
λος αριθμός Δοκίμων αστυφυλάκων 
αιμοδότησε εθελοντικά, για τις ανά
γκες της Τράπεζας αίματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας καθώς και υπέρ ι
διωτών για σοβαρά προβλήματα υ
γείας που αντιμετωπίζουν. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Αθλητισμός και Αστυνομία

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ Ο ΔΟ ΙΠΟ ΡΙΚΟ  

Μ ΙΑ Σ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Αθλητ. Ενωση Αστυνομικών ΕλλάΒος ιδρύθηκε το 1 9 9 0  
με σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και 
την ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των αστυνομικών 

στην ΕλλάΒα και των αστυν. υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. 
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αθλητ. Ενωσης Αστυνομιών 

και ιδρυτικό μέλος της Διεθν. Αθλητ. Ενωσης Αστυνομιών.

Το ιστορικό της ίδρυσής της
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Σκι Αστυνομικών, που διοργάνωνε η Ιταλική 

Αστυνομία διεξήγοντο στο Τρέντο της Ιταλίας κάθε χρόνο, από το 1973 

μέχρι το 1991. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε για πρώτη φορά το 

1987 με αποστολή τεσσάρων ατόμων. Η συμμετοχή της Ελληνικής Α

στυνομίας αποφασίστηκε επειδή ο Αθλητισμός θεωρείται μια ακόμη 

μορφή διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και η κοινή γλώσσα των Α

στυνομιών όλου του κόσμου. Γίαυτό θα έπρεπε και η χώρα μας να συμ- 
βόλει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος 

στο χώρο της Διεθνούς Αστυνομικής Κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων του 1988, ο τότε Γενικός Γραμματέας 

της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενώσεως Αστυνομιών fU.S.P.E.I κ. Gustaf 

Andersson, Υποστράτηγος της Σουηδικής Αστυνομίας, πληροφόρησε 

τον αρχηγό της Ελληνικής αποστολής Υπαστυνόμο Α' ΙτότεΙ Ιωάννη Κα- 
ραπανόγο για την ύπαρξη της Ενώσεως αυτής, λέγοντας του χαρακτη

ριστικά "Αν και έχετε λαμπρή αθλητική παράδοση, εν τούτοις η χώρα 

σας δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Ενωση Αστυνομιών".

Στη συνέχεια υπεβλήθη από τον αρχηγό της αποστολής αναφορά 

στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του ΥΛΤ. για την έγκριση ίδρυσης 

Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος και την ένταξή της στην Ευ

ρωπαϊκή Αθλητική Ενωση Αστυνομιών. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Δη

μοσίων Σχέσεων έγινε αποδεκτή και αποφασίστηκε στις 20-12-1988 η 

ίδρυση της Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών Ελλάδος και η παροχή κάθε 

νόμιμης συνδρομής του Σώματος για τη λειτουργία της, με σκοπό την 

καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και την ανάπτυξη του αθλητισμού 
μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών στην Ελλάδα και των αστυνομικών 
υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κρατών.

Ακολούθησε η σύνταξη του καταστατικού της με πρότυπο το Κατα

στατικό της U.S.P.E. και με τη συνδρομή των τότε Προέδρου και Γενικού 

Γραμματέα της U.S.P.E. Juan Garcia Lovera και Gustaf Andersson αντί

στοιχα, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στη Χώρα μας, 

για το σκοπό αυτό, το Μάρτιο του 1990.

Η ίδρυση της Αθλητικής Ενώσεως αποφασίστηκε γιατί, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενώσεως Α

στυνομιών IU.S.P.E.I, δικαίωμα συμμετοχής στα Πανευρωπαϊκά Πρωτα
θλήματα Αστυνομικών, που διοργανώνει η U.S.P.E., έχουν οι Εθνικές Α

θλητικές Αστυνομικές Ενώσεις, που διέπουν τις αθλητικές δραστηριό
τητες των επισήμων Αστυνομικών Σωμάτων κάθε χώρας - μέλους.

Η Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος αναγνωρίσθηκε με 

την υπ' αριθ. 2603/1990 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθη

νών και δεν έχει κερδοσκοπικό ή συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Αποτελεί 

μέλος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενώσεως Αστυνομιών IU.S.P.E.I, στην 

οποία συμμετέχουν είκοσι οκτώ χώρες και ιδρυτικό μέλος της Διε

θνούς Αθλητικής Ενώσεως Αστυνομιών IU.S.I.P.I, στην οποία συμμετέ

χουν εξήντα χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Αθλητική - Ενωση Αστυνομιών (U.S.P.E.) ιδρύθη

κε το 1950 στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών της 

Γαλλίας και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Διεθνής Αθλητική Ενωση Αστυνομιών (U.S.I.P.) ιδρύθηκε το 

1990 στο Παρίσι, υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, 

με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τα σαράντα χρόνια 

από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ενώσεως Αστυνομιών 

(U.S.P.E.) και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος εντάχθηκε στην U.S.P.E, τον 
Αύγουστο του 1990, κατά τη διάρκεια του 23ου Συνεδρίου της U.S.P.E, 

που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Τα μέλη του Συνεδρίου έκαναν 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή την αίτηση ένταξης της Αθλητικής Ενώσεως της 

Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Αθλητική Ενωση της Ελληνικής Αστυνομίας διοικείται από εννεα- 

μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από 

τη Γενική Συνέλευση των μελών της. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από τους: Αστυν. Δ/ντή Αλέξανδρο Βλάχο ως Πρόεδρο, Α

στυνόμο Α' Ιωάννη Καραπανάγο ως Αντιπρόεδρο, Αστυν, Υποδ/ντή Α
θανάσιο Βασιλείου ως Γεν. Γραμματέα, Αστυνόμο Β' Χρήστο Ντζούφρα 
ως Αναηληρ. Γεν. Γραμματέα, Αστ/κα Γεώργιο Λουκόπουλο ως Ταμία, 

Αρχ/κα Εμμανουήλ Σουβλάκη ως Εφορο Αθλητικών Τμημάτων, Αστ/κα 

Αριστείδη Κόμη ως Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Αστ/κα Σεραφείμ 

Παπαχρήστο ως Υπεύθυνο Οργανώσεως Αθλητικών Εκδηλώσεων και 

Τύπου και Αστ/κα Χρήστο Χολίδη ως Μέλος.

Η δραστηριότητα της
Μέχρι σήμερα η Αθλητική Ενωση έχει διοργανώσεί:

α. τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ΣΚΙ Αστυνομικών, με την 
ονομασία "ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΛΦΩΝ 1990", στο Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού, οι οποίοι όμως δεν διεξήχθηκαν λόγω ελλείψεως χιονώ- 
σεως.
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β. το 1 ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Μπωλ Αστυ
νομικών που διεξήχθη στην Αθήνα, από 30 Μαϊου έως 2 Ιουνίου 1993.

γ. Διεθνείς αθλητικούς αγώνες Βόλλευ - Μπωλ, Ποδοσφαίρου και 

Χειροσφαίρισης, στην Αθήνα, τα έτη 1990, 1994 και 1995.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Αστυνομικών στα αθλήματα του Στίβου, 

της Σκοποβολής, της Ξιφασκίας της Χιονοδρομίας, του Καρότε-Ντο, 

TAEKWON- DO, και του Α' Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών 

Υπηρεσιών λεκανοπεδίου Αττικής και Α.Δ. Βοιωτίας, σε συνεργασία με 

την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Σώματος.
Επίσης έχει συμμετάσχεί:

α. Σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκό Αθλητικά Συνέδρια Αστυνομιών, 
β. Σε πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αστυνομικών, 

γ. Σε δέκα Πανευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Αστυνομικών, 

δ. Σε Διεθνείς αθλητικούς αγώνες Αστυνομικών.

Ακόμη συμμετέχει σε τοπικά Πρωταθλήματα με άλλες Δημόσιες Υ

πηρεσίες ή Οργανισμούς και σε φιλικές συναντήσεις με άλλες ομάδες 
στον Ελλαδικό Χώρο.

Η ουσιαστική συμμετοχή της Αθλητικής Ενωσης στις εξελίξεις της 

Διεθνούς Αθλητικής Αστυνομικής Κοινότητας αποδεικνύεται και από το 
γεγονός της εκλογής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Διοι
κητικά όργανα της Διεθνούς Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών και της Ευ
ρωπαϊκής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών (ο Αστυν. Δ/ντής Αλέξ. Βλάχος 

έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της U.5.I.P., ο Αστυν. Υ- 

ποδ/ντής Αθαν. Βασιλείου έχει εκλεγεί μέλος της Οκταμελούς Αθλη
τικής Τεχνικής Επιτροπής της U.S.P.E., ο Αστυνόμος Α' Ιωάννης Χουλια- 

ράς έχει εκλεγεί μέλος της τετραμελούς Αθλητικής Επιτροπής της 

U.S.I.P. και ο Αστυνόμος Α' Ιωάννης Καραπανάγος είχε εκλεγεί μέλος 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής της U.S.I.P. κατά την τετραετία 1990-1994).

Διαπιστώσεις
Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή των Αστυνομι

κών αθλητών σε Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς ή Διεθνείς αγώνες α
ποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές του Σώματος και της 

Χώρας μας, που πρώτη οργάνωσε και συστηματοποίησε τον αθλητισμό 
ως εθνικο-θρησκευτικό θεσμό. Μέχρι σήμερα και με την συμπαράστα

ση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Ηγεσίας 
του Σώματος και των Αθλητικών φορέων της Χώρας έχουν επιτευχθεί 

οι σκοποί και οι στόχοι της Ενωσης σε ικανοποιητικό βαθμό.

Οι διεθνείς επιτυχίες των ομάδων της Αθλητικής Ενωσης της Ελλη

νικής Αστυνομίας, ήτοι η κατάκτηση της πρώτης θέσεως στο 1 ο Πα
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Μπωλ Αστυνομιών, που

πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, από 30/5 έως 2/6/1993, η κατάκτηση 

της 2ης Θέσεως στο 4ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλλευ - 
Μπωλ Αστυνομιών που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία, από 13 έως 

16/4/1993 καθώς και η κατάκτηση της 2ης θέσεως στην τελική 
φάση του 11ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαί
ρου Αστυνομιών, που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, από 21 έως 

25/6/1993, καταξιώνουν την Ελληνική Αστυνομία και το έμψυχο αθλη

τικό δυναμικό της στη συνείδηση της Παγκόσμιας Αστυνομικής Αθλη
τικής Κοινότητας.

Στην Ομάδα Ιστιοπλοΐας του Παραρτήματος Βορείου Ελλά
δος της Αθλητικής Ενωσης απενεμήθη η πλακέτα της "Ναυτικής 
Συνείδησης" γιατί κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την επωνυμία Ί6 ο  
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου", την 6/8/1993, κατέπλευσε σε βοήθεια σκά

φους που προσέκρουσε σε ύφαλο και κινδύνευσε το πλήρωμά του, α- 
ποδεικνύοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι στην υπηρεσία του αν
θρώπου "εν παντί τόπω και χρόνω".

Η ίδρυση των παραρτημάτων Βορ. Ελλάδος (1992), Κρήτης και Πε- 

λοποννήσου (19941 συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της 

δημιουργικής απασχόλησης του προσωπικού στον ελεύθερο χρόνο του.

4ο Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομιών
Η ανάληψη της διοργάνωσης και της διεξαγωγής στη Χώρα μας του 

4ου Παγκοσμίου Αθλητικού Συνεδρίου Αστυνομιών και του 4ου Παγκο

σμίου Μαραθωνίου Δρόμου Αστυνομικών, το έτος 1996, με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την αναβίωση των Ολυμπιακών 
αγώνων, αποδεικνύει ότι η Ελληνική Αστυνομία συμβάλλει ενεργά στην 

επίτευξη των σκοπών και των στόχων των διεθνών αθλητικών Αστυνο
μικών Ενώσεων.

Ο Α' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Αθανά

σιος Βασιλόπουλος παρέλαβε πρόσφατα στην Κίνα, κατά τη διάρκεια 
ειδικής τελετής παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ε

πιτροπής κ. Juan - Antonio Samaranch, τη σημαία της U.S.I.P., ενόψη των 
προαναφερομένων εκδηλώσεων.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι η Ελληνική 

Αστυνομία, ο αστυνομικός θεσμός της Χώρας που είναι η γενέτειρα 

της Ολυμπιακής Ιδέας, με αίσθημα ευθύνης θα υποδεχθεί τους εκπρο

σώπους των εξήντα χωρών - μελών της U.S.I.P. για να απολαύσουν την 

Ελληνική Φιλοξενία και να αγωνισθούν στην κλασική διαδρομή του Μα

ραθωνίου Δρόμου. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Ιωάννης Καραπανάγος
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Μνήμη Φώτη ΚόντογΑου
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Συμπληρώθηκαν το χρόνο τούτο 
εκατό χρόνια από τη γέννηση του Φώτη ΚόντογΑου 

και τριάντα χρόνια από τον θάνατό του (1 9 6 5 -1 9 9 5 ] .
Μια ελάχιστη έκφραση τιμής στην μνήμη του κυρ-Φώτη ΚόντογΑου 

είναι αυτή η επιγραμματική μας αναφορά 
στη ζωή και το έργο του μεγάλου μας τιμωμένου.

Μ ια  από τ ις  ε λ ά χ ισ τ ε ς  δ ικ α ιώ σ ε ις  το ι 

Κ όντογλου , η απονομή το υ  Α ρ ισ τε ίο υ j 
από τη ν  Α κα δ η μ ία  Αθηνώ ν.

Γεννημένος στο Αϊβαλί της Μικρός Ασίας ήταν το τέταρτο και τε 

λευταίο παιδί του Νικολάου και της Δέσπως Αποστολλέλη, ενώ τ'άλλα 

αδέλφια του ήταν ο Γιάννης, ο Αντώνης και η Αναστασία, η "Τασίτσα".

Το επίθετο Κόντογλου, δεν ήταν το πατρικό του αλλά της μητέρας 

του. Και τούτο γιατί τον πατέρα του δεν τον γνώρισε ο κυρ-Φώτης. 

Ετσι την ευθύνη της οικογενείας του ανέλαβε ο αδελφός της μητέρας 

του, αρχιμανδρίτης Στέφανος Κόντογλου, "ηγούμενος της παρά τας Κυ

δωνιάς Ιερός Μονής της Αγίας Παρασκευής".

Φοίτησε στο Σχολαρχείο και το ονομαστό Γυμνάσιο Αϊβαλιού και με- 

τέπειτα στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, την οποία εγκαταλείπει το 

1915 μετά δύο χρόνια σπουδών. Διετέλεσε καθηγητής της Γαλλικής και 

Ιστορίας της τέχνης στο Παρθεναγωγείο Αϊβαλιού και Ιστορίας της Τέ

χνης και Ζωγραφικής στο Κολλέγιο Αθηνών.

Στα 1921 ντύνεται στρατιώτης και γνωρίζει την εμπειρία της μικρα

σιατικής εκστρατείας.

Για την ζωή του στο Αϊβαλί πριν έλθει η καταστροφή της πατρίδας 

του ο ίδιος γράφει: "ΤΓζωή! Τι ευτυχία! Παράδεισος τη αληθεία".
Η Μικρασιατική καταστροφή τον πλήγωσε βαθύτατα. Από την Θερμή 

της Λέσβου, όπου καταφεύγει με την οικογένεια του ως πρόσφυγας, 

περνά στην Αθήνα όπου βρίσκει ένα φιλικό και εγκάρδιο περιβάλλον. 

Το 1925 νυμφεύτηκε την συμπατριώτισσό του από το Αϊβαλί Μαρία Χα- 

τζηκαμπούρη.
"Βλογημένη γυναίκα, θα γράψει αργότερα, μου έδωσε ο θεό*, as είναι 

δοξασμένο τ'ονομά του για όλα τα μυστήρια rrjs οικονομία* του. Τον ευχα
ριστώ για όσα μου έδωσε, και ττρώτ'απ'όλα για την απλή τη Μαρία, που 
μου τη δώρησε συντροφιά στη ζωή μου, ψυχή θρησκευτική, ένα δροσερό 
ποταμάκι που γλυκομουρμουρίζει μέρα - νύχτα δίπλα σ' ένα παλιόν καστρο- 
τοιχο. Το κρουσταλλένιο νερό του δεν θολώνει με τα χρόνια, αλλά γίνεται 
κι'ολοένα πιο καθαρό και πιο γλυκόλαλο: "Καλότυχο* ο 0v6pas που 'χει καλή 
γυναίκα" (ευλογημένο καταφύγιο).

Το 1927 γεννιέται το μοναδικό παιδί τους η "Δεσπούλα" του.

Το 1931 "κουρνιάζει" στο σπίτι της Βιζυηνού 16 (ΚυπριόδουΙ.

Στην κτητορική επιγραφή του σπιτιού του Κόντογλου αναφέρεταί:
"Τούτη η τοιχογραφία ιστορήθη από τον Φώτη Κόντογλου απ' Αϊβαλί 

τη* Μΐκράί Aaias. Τον βοηθήσανε ο πατέραί του (=πεθερό* του) Adavaa6s 
Χατζηκαμπούρη* και οι μαθητέί του Γιάννη* Τσαρούχηί από Πειραιά και Νί- 
kos Εγγονόπουλοί από Κωνσταντινούπολη, Σεπτέμβριο* 1932"

Για την καταγωγή και το έργο του θα μας "μιλήσει" με χειρόγραφα:
"Γεννήθηκα στο Αϊβαλί τη ί Μικρά* Aaias (Κυδωνία*), κοντά στη Μυτιλήνη 

και στην Πέργαμο, σ'ένα ιδιότροπο μικρό νησί που είτανε χτήμα των προ
γόνων μου, σε μια φύση θαυμάσια. Ταξίδεψα σε κάμποσα μέρη και έζησα 
στη Γαλλία έξη χρόνια, και λιγότερο σ'άλλα μέρη. Προ δέκα χρόνια ταξίδεψα 
στη Συρία και στην Αίγυπτο, όπου με προσκάλεσε η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση 
και εργάστηκα στο Κοπτικό Μουσείο για το Μάρκο πασά (διευθυντή του).

Ενώ τα πρώτα μου χρόνια δούλεψα cos ζωγράφο* στην ελεύθερη ζω
γραφική, στην οποία είχα μεγάλη επίδοση, από το 1922, που εγκαταστάθηκα 
στην Ελλάδα, επιδόθηκα με πάθοί στη βυζαντινή τέχνη και με τη μελέτη 
τη* προσπάθησα να δημιουργήσω Cicpos ελληνικό στη ζωγραφική, εμπνευ
σμένο* από την τέχνη του μεσαίωνα, τη ί τουρκοκρατία*, και από το αθάνατο 
λαϊκό ελληνικό πνεύμα” 1.

..."Δυο - τρεα ατομικέ* εκθέσει*.
Συμμετοχή μου σε δύο Πανελλήνιε* Εκθέσει* και σε άλλε* τόσε* στο 

εξωτερικό.
Εργασία στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, τη5 Κερκύρas και στο Κοπτικό 

του Κάιρου, us συντηρητή* και αντίγραφού*.
Τοιχογράφησα, μερική ή ολική των ναών των Αθηνών Αγίου Γεωργίου 

...,ψέλη* (τρούλλοί και καμάρεί), του Αγίου Χαραλάμπουί Πολυγώνου 
(τρούλλοί και ανατολικόν τμήμα), του Αγίου Ανδρέα Κ.Πατησίων, τη* Καπνι- 
καρέα*, του Αγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων, του Ευαγγελισμού Ρόδου (συ- 
μπληρωθείσα παρά μαθηιού του), του παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου (παρά 
τον Αγιον Κωνσταντίνον Ομονοία*), τη* Ζωοδΰχου Πηγή* Λιόπεσι (συμπλη- 
ρωθείσα παρά μαθηιού του), εξ οικογενειακών παρεκκλησίων κ.ά.
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_____________________  Μνήμη Φώτη Κόντογλου

Φορητοί επ ί ξύλου εικόνες πολλών ναών ws tou Αγίου Ανδρέου Κάτω 
Πατησίων, tou παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου (Ayios Κωνσταντίνος Ομο- 
νοίas), των ναών Νεμέας, Κερασίτσας (Τρίπολη), Kouvoumas (Κυνουρία), 
Ρεδίου (Κορινθία), Ευαγγελισμού (P<56os), Ευαγγελισμού (Avfipos), Αγίου Γε
ρασίμου (Κεφαλληνία), Αγίου Ευσταθίου (ΝεάποΜ Ν.ΐωνίas), Νοσοκομείου 
Στελεχών του Ναυτικού, Μαιευτηρίου MapiKas Ηλιάδη, Ayias Μαγδαληνής 
Χανίων, Τεσσσάρων Μαρτύρων (Ρέθυμνον Κρήτης).

Πλήρη* τοιχογράφησα αιθούση* του Δημαρχείου Αθηνών, με παραστά- 
σει* εκ τη5 μυθολογία* και τη* ελληνική* ιστορίας από των αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι της Επαναστόσεω* του 1821, καθώς και τέσσαρες συνθέσεα 
as ετέρας δύο αιθούσα*.

Εικονογράφησα βιβλίων, λογοτεχνικών και θρησκευτικών (σχέδια, λι
θογραφία, ξυλογραφίαι, χαλκογραφίαι), σχεδιάσματα λαογραφικήί ύλης 
(παλαιών οικιών, επίπλων, υφασμάτων, εργαλείων, πλοίων, φρουρίων 
κ,λπ.).

Λογοτεχνία και ποικίλη συγγραφική εργασία: Πέδρο Kazas (κουρσάρικη 
ιστορία) - Η τέχνη του Αθω - Πίνακε* βυζαντινή* ζωγραφική* - Βασάντα - 
Φιλική Εταιρία (περιοδικό) - Φημισμένοι και λησμονημένοι - Ο Αστρολάβο* 
- Ο Μυστικό* Κήποί - Ενα καράβι που χάθηκε απάνω σε μια ξέρα - Ο Θεΰί 
K0vavos - Ιστορίε* και περιστατικά - Αρχαίοι άνθρωποι τη* Ανατολή* - Οι 
Ελληνε* oris θάλασσες τη* Νοτιά* - Η Αφρική - Κουρσάρικα - Βίβλος Γενέ- 
σεως - Αδάμαστε* ψυχές - Η δίψα του χρυσαφιού - ιστορία φοβερή - Πηγή 
ζωή* - Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (ερμηνεία) - Εκφρασή τη* Ορθοδόξου 
Εικονογραφία* (2τόμοι) - Ο Μοναστηρολόγο* (με 600 μοναστήρια).

Ανέκδοτο - Ο Καστρολόγο* (με 500 κάστρα). Ανέκδοτο - Περισσότερα 
από 1000 άρθρα (παράδοση, βυζαντινή τέχνη, λαογραφία, ιστορία, ταξείδια, 
διηγήματα κ.λπ.)". 2

Ποτέ του ο Κόντογλου δεν άφησε να εννοηθεί ότι είναι μεγαλοφυϊα 

καίτοι είχε επίγνωση της αξίας του και του ταλέντου του. Πίστευε α
κλόνητα στον Θεό και γνώριζε ότι όλα σ'Εκείνον ανήκουν.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσαν στον Κόντογλου διά

φορα βραβεία: βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την "Εκφραση" 

(I960), βραβείο των Δώδεκα ΙΠουρφίνα, 19631 για το "ΑϊβαλΓ, και άλλα. 

Στα 1960 του απονέμεται ο ταξιάρχης του Φοίνικα και στα 1965 από 

την Ακαδημία το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών που θεωρείται και ει

σιτήριο για την Ακαδημία. Ο ίδιος ούτε τα επιδιώκει, ούτε τα λογαριάζει. 

Την μόνη ανταμοιβή που περιμένει είναι από τον ουράνιο Πατέρα.

Το αυτοκινητιστικό ατύχημα που του συνέβη τον Σεπτέμβριο του 

1963 ήταν η αρχή του τέλους της επίγειας ζωής του. "Ταλαιπωρημένος 
σωματικό και δοκιμασμένος ψυχικό και από αυτή την ιστορία, πέθανε 

στις 13 Ιουλίου 1965"3
Την κηδεία του στο Α'Κοιμητήριο την έκανε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκο

πος Αθηνών Χρυσόστομος. Την παρακολούθησαν πόμπολλοι φίλοι 

του, θαυμαστές του, ιερωμένοι, επίσημοι αλλά και απλοί άνθρωποι. Στον 

επικήδειο του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τόνισε μεταξύ άλλων:

"Μακαρίζομεν, αγαπητοί αδελφοί, σήμερον εν βάρει πέν
θους την αφ'ημών απώλειαν ανδρός του οποίου ras αρετά* 
ομολογεί σήμερον η συνάθροισή η πολυπληθύς η οποία τον 
συνοδεύει μέχρι του τάφου. Και, όντως αφηρπάγη συντελε
στή* μέγas της ορθοδόξου θρησκευτικής ημών ζωής. (...)

"Τοιούτον άνδρα προπέμπομεν σήμερον, άνδρα ο onofos 
μπορεί να καταταγή χωρίς υπερβολήν μεταξύ των αγίων και 
ομολογητών της πίστεως. Διότι οι ομολογηταί τη* πίστεως αυ
τό ακριβώς έκαμνον, ό,τι έκαμνε και ο αείμνηστος Φώτιος 
Εστάθη ευθυτενής εστάθη γενναίο* απέναντι πολεμίων της 
Ορθοδόξου ημών πίστεως και εγκατέλιπεν εις τον κόσμον αυ
τόν μίαν παράδοσιν, αλλά και γραπτόν λόγον, ίνα η νεωτέρα 
γενεά εκπαιδεύηται εις τα Ελληνοχριστιανικά νάματα. (...)

... "και ημείς navres να λέγωμεν μακαρία η ψυχή, η οποία 
εδημιούργησε τα διδάγματα αυτά υπέρ τη* Ορθοδόξου Πί- 
crretus".

Στο διάστημα τη* επιγείου ζωής του "ο Κόντογλου με την 
εμφάνισή του τάραξε τα λιμνασμένα νερά της ανερμάτιστη* 
ευμάρειας του μεσοπολέμου, κέντρισε την εθνική μα5 συνεί
δηση και διεσάλπισε την σωτηριώδη καθαρότητα της Ορθό
δοξης πίστης pas. Το έργο του μένει παρακαταθήκη στην ε
θνική μα* συνέχεια, στήριγμα της ψυχή* των Ελλήνων” Ν. 

has "Φώτης Κόντογλου".

Ο κυρ - Φώτης Κόντογλου υπήρξε πολυεδρική πολυτάλαντη προσω
πικότητα, συνδύαζε τον ορθόδοξο χριστιανό, τον αγιογρόφο, τον σοφό 
της Ιωνικής γης, τον εκφραστή της ζωντανής νεοελληνικής γλώσσας.

Ως ζωγράφος πρωτοστάτησε στην στροφή της ελληνικής τέχνης 
στη βυζαντινή παράδοση στη δροσιά της λαϊκής ζωγραφικής. Αναγεν- 

νητής της αγιογραφίας και γνήσιο ταλέντο μιας προσωπικής εικαστικής 

γλώσσας άφησε δείγματα μοναδικού κάλλους. Κοντό του, στο "εργα

στήρι Κόντογλου" βρήκαν καταφύγιο στα πρώτα τους βήματα μεγάλοι 

ζωγράφοι του καιρού μας ΙΤσαρούχης, Εγγονόπουλος, Ρ. Κοψίδης κ.ά).
"Είμαι, έχει πει ο Τσαρούχης, ευτυχής και περήφανος που υπήρξα μα

θητής του. Οχι μόνο μαθητής αλλά και συνεργάτη*... Ο,τι μου είπε με συ
γκλόνισε, η ταραχή μου βάσταξε μέρε* και μήνες και εξακολουθεί ακόμα... 
Μου 'δώσε στα χέρια ένα κόμπο που ακόμα προσπαθώ να λύσω... Πέρα 
από το παράδειγμα του έργου του και ns τεχνικές γνώσεις, μερικές φράσεις 
του μου άνοιξαν τεράστιες προοπτικές και δυνατότητε*..."
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Μνήμη Φώτη ΚόντογΛου

Κι ο Ν. Εγγονόπουλος διακήρυσσε κάθε τόσο:
"Δεν συνέχισα την εκκλησιαστική ζωγραφική. Δεν είχα την κλίση. Opus 

τα βυζαντινά στοιχεία είναι εμφανέστατα σ'όλη μου τη δουλειά. Γι'αυτό πά
ντα του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη του Κόντογλου, και τον θαυμάζω και τον 
αγαπώ".

Και αναγνωρίζει (Μνήμη Κόντογλου Αθήνα 19571:
"Ο Κόντογλου είναι ο cvas από rous τρειβ, μόνους πραγματικά μεγάλου* 

Ελληνεδ του Μεσοπολέμου, μαζί με τον ποιητή Καρυωτάκη και τον ζωγράφο 
Παρθένη. Αν παλιότερα είχαμε τον Σολωμό, τον Παπαδιαμάντη και τον Κα- 
βάφη, στο Μεσοπόλεμο οι πραγματικά Μεγάλοι ήταν, το ξαναλέω, αυτοί 
μόνοι οι τρειε Καρυωτάκηί, Παρθένη* και Κόντογλου".

Ως πεζογράφος ο κυρ - Φώτης έδωσε στη γλώσσα νεύρα και αρ

μούς και υποδείγματα ύφους. Ο στοχασμός, ο θρύλος, η ιστορία, η ε ι

κονογραφία, τα συναξάρια των αγίων, οι Νηπτικοί πατέρες, το Αγιον 

Ορος, η φύση, ήταν οι αέναες ρίζες του και πηγές του.

Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε για την πεζογραφία του:
"Μια πόρτα ανατολίτικη, άνοιξε στη μίζερη, μικρόπνοη, "κλεισμένου χώ

ρου" λογοτεχνία pas και μπήκε μια μεγάλη αναπνοή. Η αναπνοή του Κό- 
ντογλου. Ο "Πέδρο Καζά?' πέταξε pfzos, έκανε παιδιά και αγγόνια, ίδρυσε 
δυναστεία, παράξενη, δυνατή, ανοιχτή* 9άλασσα5, ανοιχτού αέρα στην Ελ
λάδα".

Ο (.Μ,Χατζηφώτης σήμερα δηλώνει περίτρανα:
"Αν με ρωτούσε κάποιος τι "φρέσκο" νεοελληνικό λογοτέχνημα να δια

βάσει, θα του 'λεγα αυθόρμητα xuipis να το πολυσκεφθώ: να διαβάσει Κό- 
ντογλου! [...]

...Τέτοιο* δυναμισμό* και στιβαρή έκφραση, υποβολή και λιτότητα, νλωσ- 
a iK 0 s  πλούτο$ και φαντασία, τόση 
αληθοφάνεια και eras πιο απίθα
νε* ιστορίες τόση ζωντάνια και 
παραστατικότητα, ουσιαστικό γρά
ψιμο, βαθύτατα ελληνικό και 
σφριγηλό, τέτοια λογοτεχνική 
πνοή και λογοτεχνικό πάθοί σε ό
λη την έκταση των γραφτών του 
από τη μετάφραση νηπτικών κει
μένων cos τα παραμύθια του Μπα- 
τούτα, από τα συναξάρια των νεο- 
μαρτύρων τη* Ορθοδοξία* cos ns 
σκληρέ* ιστορίε* ναυαγίων, από 
τα θαλασσογραφήματα cos τα ο
δοιπορικά του Αγίου Opous, των 
κάστρων και των μοναστηριών 
pas, από τα μαχητικά άρθρα του 
για την Ορθοδοξία, για τη φυλή, 
για την παράδοση μα* cos rous αντιπαπικού* μύδρου* του, δεν υπάρχει παρά 
στο Φώτη Κόντογλου. Enipovos και πολυσύνθετο*, απλό* αλλά πολύχυμο*, 
αυστηρό* αλλά αυθόρμητοί, ο Κόντογλου στάθηκε πρωτογενή* πάντοντε έ- 
vas δημιουργό* με μεράκι, που έπιανε το κοντύλι και φιλοτεχνούσε "μυστικά 
άνθη" οσμή* ευωδία* πνευματική*". 4

Ο κυρ Φώτης Κόντογλου αγιογράφησε ναούς και οικήματα σε όλη 

την Ελλάδα στον αγαπημένο του Μυστρά τον συνάντησε να καθαρίζει 

τις περίφημες τοιχογραφίες βυζαντινών ναών του, ο Νίκος Καζαντζά

κης και δημοσίευσε καταγοητευμένος τις εντυπώσεις του στην εφη

μερίδα "Καθημερινή" (10 Δεκεμβρίου 19371 με τον τίτλο "Θνητοί και Α

θάνατοι":
"Ψηλά στον τρισχαριτωμένο ναό τη5 Περίβλεπτο* του Μυστρά, ανάμεσα 

από περίπλοκε* σκαλωσιές ανάερα κρεμασμένο* σαν πολυέλαιοί τη* εκ
κλησία*, ...πρόβαλε καλοσωρίζοντά* με ο Κόντογλου. Τα μάτια του λάμπουν 
ευχαριστημένα γιατί ξέρει ncus εκτελεί το χρέοί του και τα χέρια του είναι 
γεμάτα ανυπομονησία και δύναμη, πάλεψε πολύ στη ζωή του, πόνεσε, μα 
τα εφήμερα δεν μπόρεσαν να τον λυγίσουν, ncus να λυγίσουν έναν άνθρω- 
πο που πιστεύει στον Θεό; Κι όταν τον παρασφύξει η πίκρα αρχινάει και 
ψέλνει θριαμβευτικά ένα τροπάρι: "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια....", 
ή “σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία...". "Κι η πίκρα ξορκίζεται, κι η γη* μετα
τοπίζεται κι ο Κόντογλου... μπαίνει ολάκερο* στον Παράδεισο".

Πόσα άλλα χαρίσματα δεν είχε "ο ωραίος εκείνος άνθρωπος", "ο 

παλαιός των ημερών", όπως πετυχημένα επισήμανε ο Ι.Μ.Παναγιωτό-

πουλος. Ο ίδιος καταθέτει την εξής πολύτιμη μαρτυρία για τον άνθρω

πο Κόντογλου:
"Πήγα στο σπίτι του κάποτε και τον βρήκα άρρωστο από γρίπη. Ξαπλω

μένο* σε παχιέί βελέντζεδ και “ενγκεκορδυλημένο?', καθώί θα έλεγε ο Α
ριστοφάνη*, σε πολλά σκεπάσματα, είχε σιμά του ένα μπρούτζινο λιβανι
στήρι, που ανάδινε "οσμήν ευωδία* πνευματική*". Είχε και στο στήθοί του 
στηριγμένο ένα παλιό βιβλίο και διάβαζε. Του είπα να κάμει τα γνωστά 
γιατροσόφια τη* γρίπηδ, μολονότι το ξέρω πολύ καλά, πω* η γρίπη έρχεται 
και φεύγει όποτε θέλει. Είναι αρρώστια που εχθρεύεται την επιστήμη, καθώδ 
ο Κόντογλου.

- Ασεβέστατο μου αποκρίθηκε χαμογελώντα*. Ηρθε* να μου συστήσευ 
αυτέ* os αθλιότητεδ του αιώνα, os acmipivos και τα παρόμοια; Η μόνη θε
ραπεία είναι αυτό το βιβλίο. Διαβάζω τον Εφραίμ τον Σύρο και θα γίνω 
καλά" 5

Ακλόνητος στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις είχε οδηγό του την 

φράση "Μέσον αλήθειας και ψεύδους ουδέν εστίν", του Αγίου Μάρκου 

του Ευγενικού.

Αξίζει να παραθέσουμε αποσπασματικά μερικά άρθρα του που δη

μοσίευε στην εφημερίδα "Ελευθερία" κάθε Κυριακή από το 1943 ως τη 
χρονιά που αναπαύθηκε εν Κυρίω το 1965.

Ο Φώτης Κόντογλου έβλεπε και φώναζε, ελέγχοντας το πνευματικό 

ξεπούλημα ή την αλλοίωση των πνευματικών θησαυρών της παραδό- 

σεώς μας.
Σ' ένα παλιό άρθρο του "Περί ξενομανία*" έγραφε; μοναχά εμεί* δεν 

παίρνουμε χαμπάρι από το τι αξίζουνε τα δικά pas, και πετάμε τα διαμάντια
που κληρονομήσανε από rous πα- 
τεράδεί pas, για να στολιστούμε 
με os χάντρεί που βάζουνε στα 
άλογα, φτάνει να είναι καμωμέ
νε* σε κανένα εργοστάσιο τη ί Ευ
ρώπη*!"

Στο "χωρίς ελληνικότητα"
έγραφε:

"Ελλάδα xcupfs ζωή ελληνική 
είναι Ελλάδα πεθαμένη. Για πρώ
τη φορά η νεότητα κατάλαβε, ncus 
έχει xp0os να σώσει τον πνευμα
τικό χαρακτήρα τηδ φυλή* τηί, και 
να μην την αφήσει στα νύχια των 
ανόητων και των κούφιων, που 
θέλουνε μια Ελλάδα xcupfs τίποτα 
ελληνικό, ούτε και τη γλώσσα τη* 
την ίδια."

Για την πνευματική ζωή μας είναι ξεκάθαρος ο Κόντογλου.
"Τα υλικά pas αγαθά, η κτίση που pas περιβάλλει και pas βοηθάει να 

ζήσουμε την επίγεια ζωή, έχουν σχετική μονάχα αξία και μόνο αν τη συ
σχετίσουμε με την αιωνιότητα αποκτά πνευματικά χαρακτηριστικά. Xcupfs 
αυτό τον όρο "όλα είναι άνοστα και ψεύτικα, γιατί λείπει το αλάτι που τα 
άρτυζε άλλη φορά. Και το αλάτι είναι η πίστη, πω* ο άνθρωποί δεν ήρθε 
στον κόσμο κατά τύχη, αλλά ncus έχει να κάνει σ'αυτόν τον κόσμο ένα έργο, 
μικρό ή μεγάλο και ncus δεν ξοφλά με τούτη τη ζωή, αλλά ncus υπάρχει 
κάποια μυστηριώδη τάξη, κατά την οποίαν ανοίγει μια άλλη πόρτα, σαν κλεί
σει η πόρτα τηε ζωή?' ("Ρημαγμένε* Ψυχέ?').

Στο "σύγχυσις φρενών" επισημαίνει:
"Αφήσαμε τον από μέσα pas άνθρωπο να χερσώσει, τον πνίξανε τα βάτα 

και τα βρωμόχορτα, σα να'ναι κανένα ξεχασμένο μνημούρι, και κοιτάζουμε 
ξιππασμένοι τα μακρυνά ταξίδια στον απέξω κόσμο. Αχ! ο απέξω κόσμοί, 
auc0s που βρίσκεται μέσα στο φυσικό διάστημα, είναι ο i6ios παντού. Ο 
από μέσα κόσμο? είναι γεμάτο* μυστήριο, ανεξερεύνητο*, εξαίσιο? θαυμα
στό*! Εκεί βρίσκεται ο Na0s του Πνεύματο*!..."

Οποιος κυνηγάει τον απέξω κόσμο και τις δικές του προοπτικές για 

ευτυχία είναι καταδικασμένος να ζει κυνηγώντας χίμαιρες.

Στο "Η ειρήνη - η ψεύτικη και η αληθινή" τονίζει:
"Αυτή ειρήνη, η απέξω ειρήνη, είναι ένα ψέμμα, αν δεν έχει κάθε άν

θρωποί την από μέσα ειρήνη! Η από μέσα ειρήνη φέρνει και την απέξω. 
Πλην, κι αν υποθέσουμε πω* γίνεται μια εξωτερική ειρήνη στον κόσμο, 
μ'όλο που θα 'ναι βλογημένη, θα 'ναι ωστόσο λειψή, θα’ναι ψεύτικη, αν
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Μνήμη Φώτη Κόντογλου
δεν φωλιάσει αυτό ίο  αγιασμένο πουλί μέσα στην καρδιά pas και μέσα στη 
διάνοιά μα?'.

Για όλ'αυτά, όμωί χρειάζεται η πίστη και η ελπίδα σ'έναν καλύτερο 
πνευματικώτερο κόσμο από tov υπάρχοντα. Και, φυσικά, να υπάρχει πάντα 
ο δυνατό* σύνδεσμο* μεταξύ rous γιατί "όσον υπάρχει πίστη, υπάρχει και 
ελπίδα κι όσο δυνατώτερτ) είναι η πίστη, άλλο τόσο βεβαιώτερη είναι η 
ελπίδα. Xcjpfs ελπίδα δεν γίνεται μήτε ευτυχία, μήτε ειρήνη μέσα στον 
άνθρωπο" ("Ρημαγμένε* ψυχέ?').

Για το "σύγχρονο" ρεύμα γλαφυρότατα γράφει:
"το σκοτωμό, το κούρσο*, το κυνήγι των λεφτών, την εκδίκησή, τα έ

χουμε και τα κάνουμε με προθυμία. Και λέμε δύσκολα και κοπιαστικά, την 
αγάπη, την ταπείνωση, την ελεημοσύνη, όλα τα ήρεμα και τα καλά, επειδή 
τα παράγγειλε ο Χριστό5. Ο διάβολο* μα* κάνει να τα βλέπουμε όλα ανά
ποδα!” ("Η βλογημένη καλωσύνη”).

Στο "Περισπασμός πονηρός", ζωγραφίζει μ'ενάργεια συγκλονι

στική τον άνθρωπο της εποχής μας, δίνοντας μια εικόνα της σύγ
χρονης ζωής:

"Οι άνθρωποι βρίσκουνται σε ακατάπαυση κίνηση, σαν μανιακοί. Αλλοι 
τρέχουνε από δω άλλοι από κει. Ολοι βιάζονται. Δοξάζω το Θεό άμα δω 
κανέναν να πορεύεται ήσυχα, xaipfs να βιάζεται! Θαρρεί* πωί ο διάβολοί 
tous κυνηγά με μια βουκέντρα και δεν rous αφήνει να ησυχάσουνε. Αλλοι 
τρέχουνε λαχανιασμένοι να πιάσουνε τη χρυσή ρόδα, που την κυλά μπροστά 
rous ο διάβολο? που τον λέγανε οι αρχαίοι Ερμή, σκουντουφλάνε ο tvas 
επάνω στον άλλο στα χρηματιστήρια, oris τράπεζε? eras μπούρσε? eras 
κούρσε? στα καζίνα.[...]

... "Ολοι τέλοί πάντων, καταγίνονται με όλα, όσα μπορούνε να γίνουν 
σε τούτον τον ντουνιά, για να ξεχύσουνε τον εαυτό rous, για να μην απο
μείνουνε μοναχοί και δούνε τη 
γύμνια rous, τη μιζέρια rous, το 
χάοί που rous ζώνει"... "Ποτέ οι 
άνθρωποι δεν αγαπήσανε το 
χρήμα τόσο πολύ, όσο σήμερα.
Γιατί, ο σημερινό* άνθρωπο* ε ί
ναι υλιστή? δεν πιστεύει σε άλλη 
ζωή, επειδή δεν πιστεύει σε Θεό, 
και ρίχνεται με τα μούτρα ν’απο- 
λαύσει τούτη τη ζωή. Τούτη η 
ζωή, που, uis να προφτάσευ να 
την δε/s χάνεται σαν ίσκιο? Αυ
τόν, λοιπόν, τον ίσκιο κυνηγά ο 
δύστυχο* άνθρωποί και παιδεύε
ται και σκοτώνεται γι’αυτόν τον ί
σκιο θαρρώντας nais με τα λεφτά 
κάνει κάτι!"

"Τα λεφ τά ε ίνα ι επικίνδυνα  
πράγματα και πολύ φαρμακερά για την ψυχή. Πολλοί αρχίζουνε απο οι
κονομία, και, σιγά-σιγά, γίνουνται φιλάργυροι στο τέλο* rous καβαλλικεύει 
ο Μαμωνά*. Με τη φιλαργυρία, στενεύει η καρδιά του ανθρώπου ΰπω* με 
την ανοιχτοχεριά πλαταίνει. Ο τσιγκούνη* είναι τσιγκούνη* και στα αισθήμα
τα, δε μπορεί να έχει μέσα του τίποτα γενναίο, nois να κάνει θυσία για 
τον άλλον ένα5 τέτοιο* άνθρωπο? ("Φιλαργυρία")

Στο "δροσίστε την ψυχή σας" στηλιτεύει την απληστία και την α
δικία.

"Τι μεγαλομανία σ' έχει πιάσει, αδελφέ μου, και δε βρίσκευ ησυχία και 
χτίζε ΐί πατώματα απάνω στα πατώματα, και έχε/s δύο-τρία αυτοκίνητα και 
κότερα και κάθε λογήί μάταια πράγματα! Γύρισε και κοίταξε και τον αδελφό 
σου να δροσιστεί η ψυχή σου με την ευλογημένη καλωσύνη, που την ξε
ράνανε τα τσιμέντα οι ψεύτικε* κουβέντε? οι συμφεροντολογικέ* παρέε? 
οι συνοφρυωμένε* αξιοπρέπειε*. Αν δεν μπορεί* να κάνεΐ5 θυσίε? τουλά
χιστον να σιχαθεί* την αδικία. Μην αδικεί?. Η αδικία είναι σιχαμερή στρίγ
γλα, χωρίστρα των ανθρώπων, ανθρωποκτόνα, σαν τον πατέρα τη5 το σα
τανά."

..."Τι ρωτά* αν είμαι ψηλό* ή κοντό? μαύροί ή άσπρο5. Σ' αυτά που 
διαβάζει* βρίσκεται ο εαυτό* μου, ο καλύτεροί εαυτό* μου. Τι σε μέλλει το 
nais φταρνίζομαι. To ncus περπατώ, το nais μιλώ, δηλαδή ο σαρκικό* άν
θρωποί. Ο άνθρωποί είναι πνεύμα onus ο Θεό*. Αυτό το πνεύμα να σε 
ενδιαφέρει, αυτό είναι η αληθινή σύσταση του ανθρώπου".

Και προτρέπει
"Τι χάρη που έχει ο καλομίλητο* άνθρωπο? σαν πρωινό* ουρανΰί α-

συννέφιαστο* σαν βρυσούλα που τρέχει ταπεινά σ' ένα παράμερο μέρος 
καρτερά υπομονετικά να περάσει ο κουρασμένο* στρατοκόπο* για να τον 
ξεδιψάσει με το κρύο νερό τη? 6ixa>s να θέλει άλλη πληρωμή παρεκτό* 
από τη χαρά να τον φχαριστήσει! ("Ευλογημένη καλοσύνη")

Στο "Το ύφος και το Θέμα" εντοπίζει την αιτία του κακού: 
"Επειδή, οι περισσότεροι θέλουνε να μοιάσουνε σε κάποιον που rous 

αρέσει και που τον έχουνε για μοντέλο, χάνουνε τον δικό rous τρόπο, και 
ζούνε ψεύτικα, και με το καιρό θαρρούνε nais αυτό που παριστάνουνε είναι 
ο εαυτό* rous, ενώ δεν είναι και επειδή δε μπορούσε στ' αλήθεια να μπούνε 
στο πετσί του αλλουνού, στο τέλοί απομένουνε χωρίς δικό rous χρωματισμό. 
Και αυτό κάνουνε το μεγάλο κοπάδι, άνδρεί και γυναίκεί που τρέχει πίσω 
από τη μόδα, αυτή την ανοησία, που παίρνει όμω5 τόσο μεγάλη δύναμη 
επειδή ο άνθρωποί άμα χάσει τον εαυτό του, ζητά ένα καλούπι να μπεί 
μέσα 0nais-0nais Κι έτσι καταντούνε οι πολλοί νευρόσπαστα αξιολύπητα. 
Αν ο κάθε άνθρωπο* έγραφε 0na;s νοιώθει τον κόσμο xaipfs να τραβιέται 
από κάθε ξένο ύφο* θα είχε ξεχωριστό χαρακτήρα το γράψιμό του. Ωστε 
το παν να είναι κανένα* ειλικρινή? Η προσποίηση είνα ι ddvmos Γη? αν- 
θρώπινης προσωπικότηταν"

Πεντακάθαρο, κρυστάλλινο νερό ήταν ο λόγος του αλησμόνητου 

Φώτη Κόντογλου που ερχόταν από τις ολόδροσες πηγές του Ορθόδο
ξου λειμώνα

Μ ετά το  τροχαίο ενώ χαροπάλευε στο νοσοκομείο συμβουλεύει" 
"Από δω που aas βλέπω αδέλφια μου, σε μια σπιθαμή από το χάρο, 

πόσο απορώ για την τρέλλα όπου pas ρίχνουνε τα πάθη μαί.'.,.ολοι είμαστε 
καταδικασμένοι μελλοθάνατοι. Για κανέναν δεν υπάρχει έλεος. ο  καθένα* 
pas as είναι αγαπητό* στα μάτια του άλλου, γιατί είναι κι εκείνο* μελλοθά
νατο* σαν κι αυτόν". ("Η δίψα την αγάπην")

Από τον πόνο αναβρύζει η 
αληθινή χαρά και η παρηγοριά, 

κ' εκεί βρίσκονται οι πηγές της 

αληθινής ζωής. Γράφει στο 

"Καρδιά Συντετριμμένη"
"Onoios δεν απελπίστηκε απ' 

όλα, δεν τρέχει κοντά στο Θεό, 
γιατί λογαριάζει πω* υπάρχουνε 
κι άλλοι προστάτεί γι' αυτόν, πα- 
ρεχτό5 του Θεού".

Αυτός είναι ο Φώτης Κόντο- 

γλου, το συγγραφικό και το ει

καστικό έργο του οποίου είναι 

ένας εθνικός επανευαγγελι- 

σμός, όπως εύστοχα έγραφε ο 
αείμνηστος Βασ. Μουστάκης, 

μια μαρτυρία, μια στήλη νεφέλης φωτεινής μπροστά στο Γένος. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α ' Χρηστός Μακρής 

Σ προώσεις:

!. Φιλολογική Πρωτοχρονιά 29 119721, σελ. 314 - 315.

2. Από ειδ ική γιορτή Ιδιάλεξη! προς τιμή του Φ. Κόντογλου, σ το  Μοναστήρι της Καισα- 

ριανής το 1960. παρατίθεται στον 'Ορθόδοξο Τύπο' Φύλλο 54, Ιούλιος 1965. οελ 3 ι 'Φωνή 

εκ της αιωνιότητος. επιστολή προς τινα των φιλοηαηκών ιεραρχών. Οι αγώνες του Φωτίου Κόντο- 
γλου'.

3. Η σορός του μεταφ έρθηκε στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο όρος των 

Αμώμων, στη Ν. Μάκρη όπως ήταν επιθυμία του μακράν της πολύβουης πρωτεύουσας.

4. Φώτης Κόντογλου, I. Μ. Χατζηφώτη. σελ. 195.

5. Τα Γράμματα και η Τέχνη I. Μ. Παναγιωτόπουλου, σελ. 216.

6. Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ήδη ακαδημαϊκός, που ήταν ο προηγούμενος κάτοχος 

του Αριστείου, είπε στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Ακαδημίας, που επικύρωσε τη 

βράβευση Κόντογλου: 'Θεωρώ τιμή ό τ ι ε ις  την σειράν των λαβόντων το  Α ρ ιοτείον Γραμ

μάτων, θα έλθη μ ε τά  από ε μ έ  ο Φώτης Κόντογλου". Και προσθέτω: "Θα έπρεπε ο Κόντο- 

γλου να έχ ε ι προηγηθεί εμού".

Πηγές-,
- Μνήμη Κόντογλου, έκδοση Αστέρος, Αθήνα 1975.

- Ευλογημένο καταφύγιο, Φ, Κόντογλου, Αθήνα 1985

- Φώτης Κόηογλου ΙΒιογραφίαΙ, ΙΜ  Χατζηφώτη Αθήνα 1995.

- Τα Γράμματα και η Τέχνη Μελετήματα και προσωπογραφίες I Μ  Παναγιωτόπουλου, Αθήνα 1967.
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ΘΕΑΤΡΟ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ" -  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Το θέατρο "Δόρα Στρατού" είναι ένας οργανισμός μοναΒικός σχο είδος χου με πολυποίκιλες δραστηριότητες. 

Είναι ένα θέατρο διαφορετικό από τα άλλα θέατρα, ένα χορευτικό συγκρότημα διαφορετικό από τα άλλα 

συγκροτήματα, ένας εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός, και συγχρόνως ένα ιδιόμορφο μουσείο:
το "ζωντανό μουσείο του ελληνικού χορού".

Το Σωματείο "Ελληνικοί χοροί - Δόρα Στρατού"
Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1953 από τη Δόρα Στρατού, κόρη πρωθυ

πουργού και αδελφή υπουργού, με σπουδές στο κλασικό τραγούδι. Η 

Δόρα Στρατού κατάφερε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της πολιτείας 

και ιδιωτών, και με την οικονομική τους υποστήριξη πραγματοποίησε το 

όραμά της να σώσει από την λήθη τον γνήσιο ελληνικό χορό δημιουρ

γώντας γι' αυτόν ένα "ζωντανό μουσείο", το οποίο αργότερα επεκτά

θηκε σε άλλες δραστηριότητες. Πίστευε στην διατήρηση των χορών 

σαν απόδειξη της συνέχειας της ελληνικής φυλής.

Μέλη του Σωματείου είναι επίλεκτα άτομα που με την επιστημονική, 

επαγγελματική ή άλλη τους ιδιότητα έχουν προσφέρει σημαντικές υ

πηρεσίες στο Σωματείο. Τα μέλη, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν αμοίβονται για τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ των μελών 

συγκαταλέγονται ερευνητές με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο της μελέτης 

του παραδοσιακού πολιτισμού, στην πλειοψηφία τους καθηγητές ελλη

νικών και ξένων πανεπιστημίων. Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοι

κητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.
Από το 1987, πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Αλκής Ράφτης, επίκουρος 

καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και επισκέπτης καθηγητής του 
Πανεπιστημίου των Παρισίων. Είναι μέλος των Δ.Σ. της Διεθνούς Οργά

νωσης Λαϊκής Τέχνης, του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού της UNESCO-B

και άλλων οργανισμών, ενώ έχει εκδώσει βιβλία και δημοσιεύσει επι

στημονικά άρθρα για το χορό σε πολλές γλώσσες.

Η συλλογή φορεσιών
Η Δόρα Στράτου κατόρθωσε, αγοράζοντας συνεχώς επί τριάντα 

χρόνια παλιές φορεσιές από τα χωριά, να προικίσει το Σωματείο με τη 

μεγαλύτερη συλλογή της Ελλάδος: 2.500 πλήρεις φορεσιές από όλες 

τις περιοχές, πολλά παραδοσιακά κοσμήματα, καθώς και ένας μεγάλος 

αριθμός αντικειμένων (παραδοσιακά υποδήματα, μάσκες, σπαθιά, μα

ντήλια, κουδούνια κ.λπ.Ι. Παλιές φορεσιές σαν κι αυτές δεν υπάρχουν 

πλέον στα χωριά, ούτε μπορούν να ξαναγίνουν γιατί έχουν χαθεί τα 

υλικά και οι τεχνίτες.
Η συλλογή αυτή αποτελεί συγχρόνως και την ιματιοθήκη του Θεά

τρου, παρουσιάζει δηλαδή την ιδιομορφία σε σύγκριση με τις συλλογές 

των Μουσείων ότι οι φορεσιές φοριούνται, ζουν στη σκηνή του θεά

τρου, με τα αντίστοιχα προβλήματα συντήρησης και φύλαξης. Περίπου 

1000 φορεσιές φοριούνται στις παραστάσεις κάθε καλοκαίρι. Ειδικευ

μένο προσωπικό βοηθά τους χορευτές να ντυθούν σωστά και φροντί

ζει για την αντιμετώπιση των φθορών, την αποθήκευση και το καθάρι

σμα. Μερικές φορεσιές είναι πάρα πολύ βαριές, άλλες είναι κεντημένες 

με χρυσή κλωστή και συνοδεύονται από παραδοσιακά κοσμήματα.
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Οι χοροί και η μουσική
Ενα άλλο κατόρθωμα της Δόρας Στρατού ήταν ότι, σε μια εποχή 

όπου όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό έβρισκαν φυσικό να μαθαίνουν 
τους χορούς από κάποιον δάσκαλο -δηλαδή αλλοιωμένους- εκείνη έ 

φερνε μέσα στο θέατρο της, ομάδες χορευτών από το κάθε χωριό. 

Εκείνοι παρουσίαζαν στη σκηνή τους χορούς των παππούδων τους και 

τους έδειξαν στους χορευτές του συγκροτήματος, που έτσι τους χο

ρεύουν μέχρι σήμερα. Η Στρατού ήταν η μόνη που έψαξε και βρήκε το 

πρωτότυπο, όταν όλοι οι άλλοι έψαχναν για χορογραφικές ιδέες στις 
παραστάσεις των ξένων συγκροτημάτων τύπου Μωϋσέγιεφ.

Ετσι δημιουργήθηκε μια "Σχολή” στην αντιμετώπιση του παραδοσια

κού χορού και το Θέατρο είναι φυτώριο για αμέτρητους χορευτές που 

κατόπιν ανέλαβαν περιφερειακό συγκροτήματα και μεταλαμπαδέυσαν 

την προσήλωση στην αρχική μορφή των χορών και στην σεμνή παρου
σίασή τους. Το ίδιο έγινε και με τη μουσική. Το Θέατρο καλούσε τους 

καλύτερους οργανοπαίχτες από τα χωριά, που πολλοί έβγαιναν για 

πρώτη φορά από την περιοχή τους, αλλά αναδείχθηκαν έτσι και έμειναν 

στην Αθήνα. Οι περισσότεροι γνωστοί τραγουδιστές και οργανοπαίχτες 

που εμφανίζονται σήμερα στην δισκογραφία δημοτικής μουσικής, έ

χουν πρωτοεμφανισθεί στη "Δορά Στράτου".

Αλλο καύχημα του συγκροτήματος είναι ότι δεν έχει ούτε δάσκαλο 

ούτε χορογράφο. Οι πραγματικοί δάσκαλοί του είναι οι παραδοσιακοί 

χορευτές που έδειξαν τους χορούς των παππούδων τους είτε στον 
τόπο τους ε ίτε μέσα στο Θέατρο. Δεν υπάρχει μεγάλο χορευτικό συ

γκρότημα στον κόσμο με αυτό το χαρακτηριστικό. Οι χοροί παρουσιά
ζονται όπως χορεύτηκαν από τους φυσικούς φορείς τους με τις ελά

χιστες μόνο σκηνικές προσαρμογές. Οι νέοι χορευτές μαθαίνουν τους 
χορούς με τον παραδοσιακό τρόπο: αντιγράφουν το τοπικό ιδίωμα, από 

πρωτοχορευτές του συγκροτήματος με πολύχρονη πείρα.

Στον ελληνικό παραδοσιακό χορό τα βήματα είναι σχετικά απλό, η 

ουσία βρίσκεται στο ύφος, το οποίο διαφέρει σημαντικά από τόπο σε 
τόπο και είναι δύσκολο να αποδοθεί. Ενας προικισμένος χορευτής πρέ

πει να χορέψει πολύ, με καλή μουσική και με χορευτές που κατέχουν 
το ύφος για να εμποτιστεί με αυτό. Αυτός που σέρνει το χορό έχει 

τον πιό σημαντικό ρόλο γιατί βρίσκεται σε επαφή με τους οργανοηαί- 

χτες και ερμηνεύει το κομμάτι μεταδίδοντας στους άλλους το ιδιαίτερο 
χρώμα της εκτέλεσης.

Το Θέατρο
Στο λόφο Φιλοπόππου, μετά από προσωπική εντολή του τότε πρω

θυπουργού Κ. Καραμανλή, διαμορφώθηκε ένα Θέατρο ειδικό για τη Δό- 

ρα Στρατού, ένα κηποθέατρο χιλίων θέσεων με μόνιμο σκηνικό του 
Σπύρου Βασιλείου, απέναντι από την Ακρόπολη μέσα στα πεύκα, στο 
κέντρο της Αθήνας, αλλά μακριά από τους θορύβους της σύγχρονης 

πόλης, είναι ο ιδανικός χώρος για τη σκηνική παρουσίαση του πιό ελ
ληνικού θεάματος. Η σκηνή είναι ιδιαίτερα μεγάλη ώστε να επιτρέπει 

την ανάπτυξη των χορών σε κύκλο όπως περίπου γίνεται στις πλατείες 

των χωριών και στα πανηγύρια. Δίπλα στο Θέατρο κατασκευάστηκε μια 
κλειστή αίθουσα για τις πρόβες και τα μαθήματα.

Το Συγκρότημα
Το χορευτικό συγκρότημα αποτελείται από 50 χορευτές, 25 όνδρες 

και 25 γυναίκες νεαρής ηλικίας. Επί πλέον συμμετέχουν σε μόνιμη βάση 

χορευτές καταγόμενοι από ειδικές περιοχές, όπως η Κρήτη ή ο Πόντος, 

και χορευτές που καλούνται σε έκτακτη βάση από άλλες περιοχές. Το 

κυρίως μουσικό συγκρότημα αποτελείται από 15 οργανοπαίχτες και 2 
τραγουδιστές, όπου προστίθενται πάλι οι μετακαλούμενοι για ορισμέ
νες περιοχές.
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Πρόβες γίνονται καθημερινά πριν από την παράσταση επί 1 -1,5 ώρα 

πάντα μαζί με τους μουσικούς ώστε να διατηρείται η στενή σχέση μου

σικού και χορευτά που χαρακτηρίζει τον παραδοσιακό χορό. Κάθε χρό

νο υπάρχουν 10 περίπου κενές θέσεις από αποχωρήσεις χορευτών, 

για τις οποίες παρουσιάζονται δεκαπλάσιοι πεπειραμένοι χορευτές απ' 
όλη την Ελλάδα. Γίνεται σταδιακή επιλογή και μέχρι τον Μάιο έχει συ
μπληρωθεί το συγκρότημα. Ολοι έχουν κάποια πρωινή απασχόληση σαν 

βιοποριστικό επάγγελμα.
Αρκετό από τα στελέχη έχουν υπηρετήσει επί δεκαετίες στο θέα

τρο. Αλλοι μεγάλωσαν μέσα σ' αυτό, εφόσον οι γονείς τους ήταν χο

ρευτές και μουσικοί της Δόρας Στρατού.

Οι παραστάσεις
Η Δόρα Στρατού είχε στενές φιλικές σχέσεις με τους επιφανέστε

ρους δημιουργούς και συνεργάστηκε μαζί τους για τη διαμόρφωση του 

θεάματος. Μερικοί από αυτούς είναι οι: Μανώλης Ανδρόνικος, Φοίβος 

Ανωγειανάκης, Σπύρος Βασιλείου, Δέσπω Διαμαντίδου, Κωνσταντίνος 

Δοξιάδης, Μάρκος Δραγούμης, Σίμων Καρρός, Κάρολος Κουν, Δημήτρης 

Λουκάτος, Δημήτρης Μητρόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Αντώνης Φω

κάς, Μόνος Χατζηδάκις, Αγγελική Χατζημιχάλη, Δημήτρης Χορν. Σαν χο
ρευτές πέρασαν από το συγκρότημα μεταξύ άλλων οι μετέπειτα σκη

νοθέτες Κώστας Γαβρός και Κώστας Τσιόνος, η ενδυματολόγος Τατιά

να Γιανναρά και η λαογρόφος Αλίκη Λάμπρου.

Εδωσε έμφαση στην ποιότητα -προσέχοντας την κάθε λεπτομέρεια 
με τον ποιό σχολαστικό τρόπο- και στην πιστότητα, φροντίζοντας να 

μην απομακρυνθεί από το παραδοσιακό πρότυπο. Κατάλαβε ότι οι ελ
ληνικοί χοροί, διακρίνονται για την τελετουργικότητό τους και όχι για 

την κινησιακή του θεαματικότητα. Αυτό είναι κάτι που λίγοι δάσκαλοι 
συγκροτημάτων έχουν καταλάβει, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.

Το μέγεθος του ρεπερτορίου είναι τεράστιο σε σύγκριση με κάθε 

άλλο συγκρότημα: μπορεί να παρουσιάσει 80 διαφορετικές περιοχές 

της Ελλάδας. Δηλαδή, έχει για την κάθε περιοχή, χωριό ή νησί, την α

ντίστοιχη φορεσιά, τους χορούς και τη μουσική, σε αυθεντική εκτέλε

ση. Το πρόγραμμα αλλάζει κάθε δύο εβδομάδες ώστε να ι,ιρουσιάζο- 
νται συνεχώς διαφορετικές περιοχές. Το χειμώνα γίνονται εμφανίσεις 

στο εξωτερικό μετά από ειδική πρόσκληση (όχι σε φεστιβάλ) ή στην 
Ελλάδα. Το συγκρότημα δίνει παράσταση κάθε μέρα ανελλιπώς (συν 2 

απογευματινές, σύνολο 9 την εβδομάδα) από το τέλος Μαϊου μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου, περίπου 200 εμφανίσεις το χρόνο. Μέχρι σήμερα 

έχουν δοθεί 5000 παραστάσεις σε 22 χώρες που τις έχουν παρακο

λουθήσει 2.600.000 θεατές. Το συγκρότημα έχει τιμηθεί με πολλές δια

κρίσεις μεταξύ των οποίων το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου και το βρα

βείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η Εκπαίδευση
Μια ακόμη μοναδικότητα του συγκροτήματος "Δόρα Στράτου" είναι 

ότι οι χορευτές του κάνουν πρόβα καθημερινά επί 5 μήνες και δίνουν 

παράσταση 7 ημέρες την εβδομάδα. Επί πλέον, όταν δεν ασχολούνται 

στο Θέατρο, όλοι σχεδόν διδάσκουν χορούς σε συνοικιακά συ

γκροτήματα. Ετσι, χορεύουν πολλαπλάσιο χρόνο από οηοιονδήποτε άλ

λο χορευτή δημοτικών χορών και μάλιστα με υψηλές απαιτήσεις ποιό

τητας.

Για τους αρχάριους που θέλουν να μάθουν ελληνικούς χορούς υ
πάρχουν μαθήματα για το κοινό την χειμερινή περίοδο. Στην κάθε τάξη 

διδάσκουν δύο πεπειραμένοι χορευτές, ένας άνδρας και μια γυναίκα. 

Ειδικά σεμινάρια γίνονται για στελέχη χορευτικών συγκροτημάτων ώστε 

να μεταδοθούν ο ειδικευμένες γνώσεις πάνω στην έρευνα, τη διδα

σκαλία και τη σκηνική παρουσίαση του δημοτικού χορού.

Λ ··:
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Κάθε εβδομάδα κατά την χειμερινή περίοδο καλείται ένας ειδικός 

να κάνει μια ομιλία με θέμα σχετικό με την μουσικοχορευτική παράδο

ση. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν γίνει 50 τέτο ιες διαλέξεις από ι

σάριθμους πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και ερευνητές 

που εκδίδονται σε τόμους.

Επίσης, γίνονται βραδυές και σεμινάρια όπου καλούνται κάτοικοι ε 

νός χωριού για να παρουσιάσουν τη μουσική, τους χορούς, τη φορεσιά, 

τα έθιμα, και γενικά το τοπικό πολιτισμό και τις ιδιομορφίες του.

Το καλοκαίρι, γίνονται σεμινάρια για ξένους ερασιτέχνες και επαγ- 

γελματίες του χορού, στα αγγλικά ή γαλλικά. Το καθένα διαρκεί μια ε 

βδομάδα, με ομιλίες και επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία. Επίσης, 

πρωτοχορευτές του συγκροτήματος καλούνται συχνά στο εξωτερικό 
για να διδάξουν σε ξένα συγκροτήματα.

Αρχεία και δημοσιεύσεις
Με την συστηματική κινηματογράφιση των τοπικών συγκροτημάτων 

που πέρασαν από το Θέατρο, αλλά και με πολλές επιτόπιες έρευνες 

στα χωριά, σχηματίσθηκε ένα μοναδικό σε μέγεθος και αξία πρωτότυ
πο αρχείο.

Με βάση το αρχείο αυτό ελέγχεται σήμερα η πιστότητα των χορών 
που παρουσιάζονται στις παραστάσεις, ώστε να μην αποκλείνουν από 

το πρωτότυπο. Το αρχείο συμπληρώνεται από μια βιβλιοθήκη με 10.000 

βιβλία και άρθρα για το χορό, την εθνογραφία και πολλά άλλα συναφή 

θέματα.

Ενα εξίσου πλούσιο αρχείο διατηρείται για την παραδοσιακή μουσική 

από τις ηχογραφήσεις που έγιναν στο στούντιο. Εχει εκδοθεί η με

γαλύτερη σειρά που υπάρχει στη δισκογραφία δημοτικής μουσικής: 45 

δίσκοι με τραγούδια και χορευτικά κομμάτια από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας.

Εχουν επίσης εκδοθει βιβλία, σε διάφορες γλώσσες, προγράμματα, 

κάρτες και βιντεοκασέτες. Τα γραφεία, η ιματιοθήκη και τα αρχεία στε

γάζονται σε ένα πενταόροφο νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, μαζί με 

το εκθετήριο μια αίθουσα διαλέξεων και το εργαστήριο συντήρησης 

των φορεσιών. Ακόμα το θέατρο αναλαμβάνει την αναπαραγωγή φο

ρεσιών για λογαριασμό άλλων συγκροτημάτων.

Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται τα γραφεία του ελληνικού τμήματος της 
Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης που έχει μέλη σε 160 χώρες. Μέλη 

του είναι οι περισσότεροι Ελληνες που απασχολούνται με τον παραδο

σιακό πολιτισμό (πάνω από 1600 άτομα) και οι δραστηριότητές του (έκ

δοση περιοδικού, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, φεστι

βάλ, εκθέσεων κ.α.Ι καλύπτουν όλη την χώρα.

Η Ερευνα
Από τις παλαιότερες επιτόπιες έρευνες που είχε κάνει η Δόρα Στρά- 

του, έχει συγκεντρωθεί πολύτιμο λαογραφικά υλικό σε φωτογραφίες, 

κινηματογραφήσεις, ηχογραφήσεις κ.λπ. Τώρα νέες έρευνες διεξάγο

νται με επιστημονική μεθοδολογία και τα αποτελεσματά τους δημο

σιεύονται σε περιοδικά και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Παράλληλα λειτουργεί μια ομάδα έρευνας για τον αρχαίο ελληνικό χορό 

με τα αντίστοιχα μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και δημο
σιεύσεις.

Με την επίβλεψη του καθηγητή Αλκή Ράφτη, εκπονούνται διδακτο

ρικές διατριβές και μεταπτυχιακές μελέτες με θέματα σχετικά με το 

χορό. Πολύ συχνά, φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων που 

εκπονούν εργασίες ζητούν βοήθεια στη μεθοδολογία, τη βιβλιογραφία 

και γενικά την πληροφόρηση. Ετσι η "Δόρα Στράτου" με τις πολλαπλές 

δραστηριότητές της, είναι το κεντρικό σημείο όπου συναντώνται όσοι 

αγαπούν τον ελληνικό χορό και όσοι προβληματίζονται γι' αυτό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την Ελληνική Αστυνομία

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. κ. Άλκη Ράφτη, διαπιστώσαμε το ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον του για την Ελληνική Αστυνομία. 

Μας ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας του 

Οργανισμού και μας ξενάγησε στις αίθουσες που 
φυλάσσονται οι παραδοσιακές φορεσιές τις ο
ποίες είχε συλλέξει η ίδια η Δόρα Στράτου απ' 
όλη την Ελλάδα.

Πρότεινε μάλιστα, σε όσους συναδέλφους 

(άνδρες και γυναίκες) υπηρετούν στην Αθήνα και 

ενδιαφέρονται να διδαχθούν παραδοσιακούς χο

ρούς, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ορ

γανισμού. Για τους συναδέλφους της επαρχίας 

είναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε συμ
βουλή και διευκόλυνση που αφορά την εκμάθηση 

των ελληνικών παραδοσιακών χορών.
Επί πλέον, ο κ. Ράφτης προσκαλεί σε συνερ

γασία όσους από τους συναδέλφους γνωρίζουν 

κάποιο λαϊκό όργανο ή ασχολούνται με το παρα

δοσιακό τραγούδι να επικοινωνήσουν με τον Ορ
γανισμό "Δόρα Στράτου".

ΘΕΑΤΡΟ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ"

Σχολείου 8 (Αδριανού 122, Πλάκα) 10558, 

Αθήνα, τηλ: 3244395, fax: 3246921. □

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Me το Προεδρικό Διάταγμα της 

4-10-1995 προήχθη ο Αστυνομι
κός Υ π οδιευθυντής Γκότσης 
Δημήτριος στο βαθμό του Αστυνο
μικού Διευθυντή, αναδρομικά από 
7-4-1995.

Με το ίδιο Π.Δ. προήχθησαν: 
α) στο βαθμό του Αστυνομικού Υ

ποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Α' Γενι
κών Καθηκόντω ν Καραχάλιος 
Ευάγγελος, Μ αντός Κω ν/νος, 
Δουλδέρης Ιωακείμ, Γρέβιας Από
στολος και Ειδικών Καθηκόντων 
Νόκος Δημήτριος.

β) στο βαθμό του Αστυνόμου Α' 
ο Αστυνόμος Β' Ν Α  649/70 Διαμα- 
ντάκης Θεόδωρος.

γ) στο βαθμό του Αστυνόμου Β' 
προήχθησαν οι Υπαστυνόμοι Α': 
Χονδρός Βάϊος, Ανδρέου Ιωάννης, 
Σταυρακάκης Νικόλαος, Ζαφειρο- 
πούλου Μ αρία, Γαλάτουλας 
Δημήτριος, Ντεληνικολή Ευανθία, 
Χήτας Γεώργιος, Ξιφαρά Ασημίνα 
και ΝΑ. 649/70 Βλαχάς Ιωάννης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 4-10-1995 Προεδρικό 

Διάταγμα, αποστρατεύθηκε ύστε
ρα από αίτησή του ο Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Πολυχρονόπουλος 
Αθανάσιος με το βαθμό του Αστυ
νομικού Διευθυντού.

Με το από 5-10-1995 Προεδρικό 
Διάταγμα αποστρατεύθηκε ύστε
ρα από αίτησή του ο Αστυνόμος Β' 
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος με το 
βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντού.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποστρατεύθηκαν με το βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β' οι Ανθυπα-

στυνόμοί: Βαϊόπουλος Κων/νος και 
Σεϊτανίδης Πασχάλης.

Με δ ιάφορες αποφάσεις του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποστρατεύθηκαν με το βαθ
μό του Ανθυπαστυνόμου οι παρα
κάτω Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ.: Αποκο- 
ρωνιωτάκης Μιχαήλ, Ασλανίδης 
Ιωάννης, Βενέτης Αγγελής, Βέρ- 
γος Φώτιος, Γκόλφης Ηλίας, Κύρος 
Γρηγόριος, Παπακώστας Απόστο
λος και Ποταμιάς Δημήτριος.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Με το Προεδρικό Διάταγμα της 

29-9-1995, μετατάχθηκε ο Αστυ
νόμος Β' Γ ενικών Καθηκόντων Στυ
λιανός Ζουριδάκης, πτυχιούχος 
του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, στην κατηγορία των Α
ξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων 
Ελληνικής Αστυνομίας - Υγειονομι
κών, με το βαθμό που φέρει και ε 
ντάχθηκε στην επετηρίδα Υγειονο
μικών Αξιωματικών.

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

* Το Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας απονεμήθηκε με πρό
ταση του Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Σήφη Βαλυράκη στον Α
στυνομικό Υποδιευθυντή Κων
σταντίνο Μπέλλο και τους Α
στυφύλακες Παντελέοντα Πα- 
νόπουλο και Σπυρίδωνα Κορο- 
μπίλη διότι στις 23 Φεβρουάριου 
1995 στην οδό Αβέρωφ στους Α
γίους Αναργύρους συνεπλάκησαν 
με δύο επικίνδυνους κακοποιούς 
που είχαν διαπράξει ένοπλη λη

στεία σε υποκατάστημα Τράπε
ζας. Κατά τη συμπλοκή τραυματί
σθηκαν και οι τρ ε ις , ενώ συ- 
νελήφθη ο ένας από τους δρά
στες.

Το Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας απονεμήθηκε, επίσης, 
στον Αρχιφύλακα Σπυρίδωνα 
Καραβοκύρη και στον Α
στυφύλακα Δημήτριο Τσιβό- 
πουλο, διότι στις 13 Ιουλίου 1995 
συνέλαβαν ύστερα από ένοπλη 
συμπλοκή κατά την οποία εξέθ ε
σαν τη ζωή τους σε άμεσο και 
προφανή κίνδυνο, επικίνδυνο κα
κοποιό, που είχε αποδράσει από 
τις φυλακές Κομοτηνής.

* Με την 231889/7/7στ από 20-
9 - 1995 Απόφαση του κ. Γεν. Γραμ
ματέα Δημ. Τάξης απονεμήθηκε 
"Εύφημη μνεία και υλική αμοιβή" 
στους Αστυφύλακες Τσουνόκα 
Νικόλαο, Νικολακόπουλο Παύ
λο και Γιαννόπουλο Δημήτριο, 
"γιατί κατά την εκτέλεση διατεταγ
μένης υπηρεσίας στην προσπά- 
θειά τους να ελέγξουν και να συλ- 
λάβουν ύποπτο άτομο απέδειξαν 
προθυμία, ζήλο, θάρρος και απο
φασιστικότητα για την εκπλήρωση 
του καθήκοντος τους με αποτέλε
σμα να τραυματισθούν οι δύο πρώ
τοι κατά την ένοπλη συμπλοκή που 
ακολούθησε και στη συνέχεια να 
συλληφθεί ο δράστης με τη συν
δρομή άλλων συναδέλφων τους 
που απεστάλησαν για ενίσχυση".

* Με την 234718/7/10ε από 18-
10- 1995 Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας απο
νεμήθηκε "εύφημη μνεία" και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή στους Αρ
χιφύλακες Ραδαίο Βασίλειο, 
Μηόρκα Γρηγόριο και στους Α
στυφύλακες Μπούγου Νικο- 
λέτα, Λιόπη Παναγιώτη, Συ- 
μεωνίδη Νικόλαο, Κονταζόκη 
Νικόλαο και Πολυτσδπουλο 
Παναγιώτη, "γιατί κατά την εκτέ
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας α
πέδειξαν εξαιρετική δραστηριό
τητα, θάρρος και αποφασιστικότη
τα με αποτέλεσμα τη σύλληψη 
ύστερα από ένοπλη συμπλοκή ε 
νός κακοποιού ο οποίος είχε λη- 
στεύσει το επί της οδού Θηβών 
στον Αγιο Σπυρίδωνα Αιγάλεω Ατ
τικής υποκατάστημα της Εμπο
ρικής Τράπεζας".

* Με την 245332/7/1 α από 20- 
10-1995 Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας απο
νεμήθηκε "Εύφημη μνεία" και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή στον Α

στυφύλακα Βαραγκούλη Α
ντώνιο, "γ ιατί ευρισκόμενος ε 
κτός δ ιατεταγμένης υπηρεσίας 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 
στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 
έξω από το εκε ί ευρισκόμενο υπο
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, 
αντιληφθείς ένα σεσημασμένο κα
κοποιό που επέβαινε σε δίκυκλο 
μοτοποδήλατο να α φ α ιρεί βίαια 
την τσάντα ανδρός ο οποίος προη
γουμένως είχε κάνει ανάληψη από 
την ανωτέρω τράπεζα, απέδειξε 
εξα ιρετική δραστηριότητα, θάρ
ρος και αποφασιστικότητα με απο
τέλεσμα τη σύλληψή του ύστερα 
από πεζή καταδίωξη".

* Με την 244888/7/1 η από ΣΟ
Ι 0-1995 Απόφαση κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθη
κε "εύφημη μνεία" και χορηγήθηκε 
υλική αμοιβή στον Αστυνόμο Α' 
Δικαίο Δημήτριο, "γιατί ευρισκό
μενος εκτός υπηρεσίας στο επί 
της οδού Λιοσίων και Στρατ. Καλά- 
ρη υποκατάστημα της Εθν. Τράπε
ζας όπου δύο ένοπλοι αλλοδαποί 
κακοποιοί ελήστευσαν αυτό, αφού 
επ έδειξε εξα ιρετική δραστηριό
τητα, θάρρος και αποφασιστικότη
τα, τους καταδίωξε με αποτέλε
σμα τη σύλληψή τους.

* Με την 239755/7/1 α από 6-10- 
1995 Απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθη
κε "Επαινος" και χορηγήθηκε υλική 
αμοιβή στον Αρχιφύλακα Αζιώ- 
τη Νικόλαο και τον Αστυφύλα
κα Κώττη Δημήτριο, "γιατί ευρι
σκόμενοι εκτός υπηρεσίας πλη
σίον του επί της συμβολής των ο
δών Τσαλδάρη και Τζαβέλλα στον 
Πειραιά, σούπερ μάρκετ "Γαλα
ξίας" ακούγοντας τις  επικλήσεις 
των υπαλλήλων αυτού για βοήθεια 
προσέτρεξαν αμέσως και αφού ε 
νημερώθηκαν σχετικά, επέδειξαν 
εξα ιρετική δραστηριότητα, θάρ
ρος και αποφασιστικότητα, με α
ποτέλεσμα να συλλάβουν στους 
πέριξ δρόμους δύο άτομα, τα ο
ποία είχαν αφαιρέσει από το ανω
τέρω κατάστημα διάφορα εμπο
ρεύματα".

* Με την 246289/7/14α από 27- 
10-1995 Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας απο
νεμήθηκε “Επαινος" και χορηγήθη
κε υλική αμοιβή σ τους Αστυ
φύλακες Σκδνδρα Βασίλειο 
και Κακαβούλη Βασίλειο, "γιατί 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας ως πλήρωμα περιπολι
κού αυτοκινήτου αφού απέδειξαν

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



Μόνιμες Στήλες
εξαιρετική δραστηριότητα, παρα
τηρητικότητα, θάρρος και αποφα
σιστικότητα, επέτυχαν να εντοπί
σουν και στη συνέχεια να συλλά- 
βουν ύστερα από καταδίωξη στη 
συμβολή των οδών Πατησίων και 
Σκιάθου δύο άτομα τα οποία προ 
της σύλληψής τους είχαν διαρ- 
ρήξει το επί της οδού Στρατ. Καλ- 
λόρη 42 διαμέρισμα αποκομίζο
ντας χρηματικό ποσόν και χρυσα
φικά".

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Με την 8010/2/8 από 26-9-1995 

Εγκύκλιο του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας προς όλες τις Υ
πηρεσίες του Σώματος, και με α
φορμή τα διάφορα ερωτήματα 
που υποβάλλονται σχετικά με τη 
διαδοχική ασφάλιση, παρασχέθη
καν οι ακόλουθες οδηγίες και διευ
κρινίσεις:

Ό  θεσμός της διαδοχικής ασφά
λισης ανέκυψε από την ανάγκη 
διατήρησης των ασφαλιστικών δι
καιωμάτων, λόγω αλλαγής επαγ
γέλματος ή εργασίας από τον α
σφαλισμένο και την ασφάλισή του 
διαδοχικά σε περισσότερους από 
έναν Οργανισμούς Κοινωνικής Α
σφάλισης.

Τα μέτρα της επέκτασης του θε
σμού της διαδοχικής ασφάλισης 
είναι εξα ιρετικά και αποβλέπουν 
στην προσαύξηση της σύνταξης 
και όχι στη θεμελίωση δικαιώμα
τος. Κατ' εξαίρεση λαμβάνεται υ
πόψη για τη θεμελίωση συνταξιο- 
δοτικού δικαιώματος αν ο υπάλλη
λος έχει συμπληρώσει το 56ο έ 
τος της ηλικίας του και 20ετή  
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, 
στην οποία δεν συνυπολογίζεται ο 
χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

Οι Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υ
πάλληλοι που έχουν καταταγεί ή 
προσληφθεί μέχρι την31 -12-1982, 
μπορούν να αναγνωρίσουν το χρό
νο που είχαν ασφαλισθεί σε ο- 
ποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανι
σμό κύριας ασφάλισης π.χ. Ι.Κ.Α., 
ΝΑΤ., ως συντάξιμο, εφόσον κα
ταβάλουν συμπληρωματική εισφο

ρά σε ποσοστό 7% επί των μη
νιαίων αποδοχών τους, βασικός μι
σθός, χρονοεπίδομα, και επίδομα 
ευδόκιμου παραμονής όπου κατα
βάλλεται, που ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης για 
αναγνώριση.

Το ποσοστό της σύνταξης που α
ναλογεί στο χρόνο αυτό καταβάλ
λεται αμέσως με τη συνταξιοδό- 
τηση του ενδιαφερομένου.

Οι Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υ
πάλληλοι που έχουν καταταγεί ή 
προσληφθεί για πρώτη φορά μετά 
την 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992, δε 
θα αναγνωρίσουν το χρόνο υπηρε
σίας που τυχόν έχουν σε άλλο α
σφαλιστικό οργανισμό κύριας α
σφάλισης, ούτε θα καταβάλουν 
συμπληρωματική ασφαλιστική ε ι
σφορά, αλλά κατά τον κανονισμό 
της σύνταξης θα προσμετρηθεί ο 
χρόνος αυτός ως συντάξιμος.

Το ποσό της σύνταξης που ανα
λογεί στο χρόνο αυτό, θα αναζη
τηθεί από το ΓΛ. του Κράτους από 
τον ασφαλιστικό οργανισμό που 
είχαν ασφαλιστεί και θα καταβλη
θ ε ί όταν οι ενδιαφερόμενοι συ
μπληρώσουν το όριο ηλικίας που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία 
του οργανισμού.

Κατ' εξαίρεση όσοι Αστυνομικοί 
και Πολιτικοί Υπάλληλοι έχουν κα- 
ταταγεί ή προσληφθεί για πρώτη 
φορά μετά την 1-1-1983 μέχρι την 
31-12-1992, εφόσον έχουν ανα
γνωρίσει προϋπηρεσίες στον Ιδιω
τικό τομέα π.χ. Ι.ΚΑ., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λ.π. 
με πράξεις του Γενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους, μπορούν να μη 
τις ανακαλέσουν, οπότε παραμέ
νουν ισχυρές.

Το συνταξιοδοτικό τους δικαίω
μα κρίνεται με βάση τις διατάξεις 
που έγινε η αναγνώριση και το πο
σό της σύνταξης που αναλογεί στο 
χρόνο αυτό θα καταβληθεί αμέ
σως με τη συνταξιοδότησή τους...

Οσοι Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υ
πάλληλοι έχουν καταταγεί ή ηροσ- 
ληφθεί για πρώτη φορά μετά την 
1-1-1993 δε θα αναγνωρίσουν το 
χρόνο υπηρεσίας που τυχόν έχουν

σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό 
κύριας ασφάλισης, ούτε θα κατα
βάλουν συμπληρωματική εισφορά 
αλλά κατά τον κανονισμό της 
σύνταξης θα προσμετρηθεί ο χρό
νος αυτός ως συντάξιμος.

Το ποσόν της σύνταξης που ανα
λογεί στο χρόνο αυτό, θα αναζη
τηθεί από τον ασφαλιστικό οργα
νισμό που είχαν ασφαλισθεί και θα 
καταβληθεί όταν οι ενδιαφερόμε
νοι θα συμπληρώσουν το όριο ηλι
κίας που προβλέπεται από τη νο
μοθεσία του οργανισμού..."

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αθανάσιος Θανόπουλος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Γεννήθηκε το 1950 στη Σαρακινή 

Γορτυνίας Αρκαδίας.
Κατατάχθηκε στην τ. Ελληνική 

Χωροφυλακή το 1965 και αποφοί
τησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 
1976. Υπηρέτησε σε διάφορες μά
χιμες υπηρεσίες της Κρήτης, των 
Αθηνών και τελευταία υπηρετούσε 
στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής, στη Φρουρά της Πρωθυ- 
πουργικής Κατοικίας.

Διακρινόταν για το ήθος και τη 
σεμνότητα, την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα και τη ψυχική καλλιέρ
γεια, τη λεβεντιό και την αξιοπρέ
πεια, την υπηρεσιακή κατάρτιση 
και τη διοικητική ικανότητα.

Απεβίωσε αιφνιδίως (ανακοπή 
καρδιάςΙ την 21-10-1995, αφήνο
ντας μόνους τη σύζυγό του Χρυ
σάνθη, τη δεκαεξάχρονη κόρη του 
και το ΙΟχρονο γιό του.

+ Νικόλαος Ανυφαντάκης 
Αρχιφύλακας

Γεννήθηκε το  1950 στα Σα- 
κτούρια Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου. 
Κατατάχθηκε στην τ. Ελληνική Χω
ροφυλακή την 14/5/1973. Υπηρέ
τησε σε διάφορες μάχιμες υπηρε
σ ίες και τελευτα ία  υπηρετούσε 
στο Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου.

Επί σειρά ετών, εκτελούσε υπο
δειγματικά υπηρεσία ρυθμιστή κυ
κλοφορίας στο κεντρικότερο ση
μείο του Ρεθύμνου και γι' αυτό ε ί
χε αποσπάσει τη συμπάθεια και ε 
κτίμηση όλων των κατοίκων που 
τον ήξεραν ως "ψηλό" Τροχονόμο.

Το βράδυ της 19-10-1995, ο Αρ
χιφύλακας Ανυφαντάκης διατέθη
κε σε τροχονομική υπηρεσία στο 
12ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρα
κλείου, όπου είχε συμβεί πολύνε
κρο ατύχημα με Γάλλους τουρί
στες. Εκεί τον παρέσυρε και τον 
τραυμάτισε θανάσιμα διερχόμενο 
αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου 
δεν υπάκουσε στα σήματά του.

Ηταν παντρεμένος με τη Μαρία 
Βουρτζουμή και είχε δύο παιδιά, τη 
δεκαοχτάχρονη Καλλιόπη και το 
δεκαεπτάχρονο Ανδρέα.

+ Χαράλαμπος Ζώης 
Αστυφύλακας

Γεννήθηκε το 1959 στην Πάτρα. 
Απεβίωσε στις 3-10-1995.

+ Δημήτριος Κοπελιάς
Ανθυπαστυνόμος ε.α.

Γεννήθηκε το 1924 στον Μπράλ- 
λο. Απεβίωσε στις 22-9-1995. Π

Επιμέλεια:Αρχ/κας Κ.Κούρος
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Μόνιμες Στήλες

Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

c m
ΣΠΕΙΡΑ

ΑΛΒΑΝΩΝ ΧΑΣΙΣΕΜΠΟΡΩΝ 
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων, 
ύστερα από αξιολόγηση σχετικών 
πληροφοριών, και απεστόλησαν 
στον εισαγγελέα oi: al Hamit Arben 
του Tefik, γεν. το 1968 στο Δέλβινο 
Αλβανίας, β) Baho Artan του  
Begrasi, γεν. το 1970 στο Δέλβινο 
Αλβανίας και γΙ Kosta Basili του 
Jani, γεν. το 1973 επίσης στο Δέλ- 
βινο.

Συγκεκριμένα οι ανωτέρω συ
νελήφθησαν στο 23 χιλιόμετρο 
της Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς, κα
τά τη στιγμή που αποηειράθηκαν 
να πουλήσουν από κοινού, σε α
στυνομικούς του Τμήματος Ασφα
λείας Ιωαννίνων που εμφανίσθη
καν ως αγοραστές, 1,5 κιλά ινδικής 
κάνναβης, έναντι του ποσού των 
δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χι
λιάδων δραχμών. Η συνάντηση για 
την "αγοραπωλησία" είχε κλειστεί 
από την προηγούμενη ημέρα ύστε
ρα από χρονοβόρες διαπραγμα
τεύσεις και επαφές.

Οι συλληφθέντες που εισήγαγαν 
το χασίς στη χώρα μας από την Αλ
βανία, εισελθόντες λαθραία στην 
Ελλάδα και στερούμενοι ταξιδιωτι
κών εγγράφων, αποτελούν μέλη 
σπείρας που εισάγουν, διακινούν 
και εμπορεύονται στη χώρα μας 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
ουσιών. Είχαν καταστρώσει δε ένα 
άριστα οργανωμένο σχέδιο ώστε 
να εξουδετερώσουν οποιοδήποτε 
εμπόδιο παρουσιαζόταν.

Ως εγκέφαλος της σπείρας πα
ρουσιαζόταν ο Hamit Arben ο ο
ποίος ακούει στο όνομα Beni.

Σημειώνεται ότι το μήνα Σεπτέμ

βριο, στην περιφέρεια  της Α.Δ. 
Ιωαννίνων, κατασχέθηκαν πολλές 
ποσότητες χασίς που προέρχο
νται από την Αλβανία. Η έξαρση 
του μηνός Σεπτεμβρίου αποδίδε
ται στο γεγονός ότι η περίοδος 
αυτή είναι εποχή συγκομιδής της 
ινδικής κάνναβης.

ΧΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
Συνελήφθη από άνδρες του Α

στυνομικού Τμήματος Σκύδρας, ο 
Καραγιοβάννης Κων/νος του Αρι- 
στάρχου και της Κυρατσούλας 
γεν. το 1966 στη Δράμα, ελαιο
χρωματιστής, ο οποίος κατελήφθη 
επ' αυτοφώρω κατά τη διάρκεια 
σωματικής έρευνας να κατέχει 
δέκα πέντε γραμμάρια ινδικής κάν
ναβης, στις τσέπες του παντελο
νιού.

Στη συνέχεια ανακρινόμενος ο
μολόγησε ότι είναι καλλιεργητής 
υποδεικνύοντας τη χασισοφυτεία 
ιδιοκτησίας του σε αγροτική πε
ριοχή του χωριού Καλή Πέλλας, α- 
ηοτελούμενη από 156 δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης διαφόρων μεγε
θών τα οποία εκριζώθηκαν και κα
τασχέθηκαν.

ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Ασφαλείας Ηρακλείου 
και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ε ι
σαγγελέα μαζί με την εις βάρος 
του σχηματισθείσα δικογραφία ο 
Φενοκαλιώτης Γεώργιος του Εμμα
νουήλ και της Χρυσούλας, γεν. το 
1950 στο Ηράκλειο, καφεπώλης.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έρευ
να που πραγματοποιήθηκε στην οι
κία του Φενοκαλιώτη βρέθηκε και 
κατασχέθηκε ένα φυσίγγιο πυρο

βόλου όπλου και στην έρευνα που 
έγινε στο καφενείο ιδιοκτησίας 
του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
κεριά και άλλα αντικείμενα τα ο
ποία ο δράστης χρησιμοποιούσε 
όπως ο ίδιος δήλωσε σε διάφορες 
τελ ε τές  παραθρησκευτικού πε
ριεχομένου, εμφανιζόμενος ως 
παραψυχολόγος.

Από την διενεργηθείσα προανά
κριση προέκυψε ότι ο ανωτέρω 
δράστης τους τελευταίους μήνες 
εμφανίσθηκε ως παραψυχολόγος 
και παρέσυρε αρκετά άτομα με
ταξύ των οποίων και μια μαθήτρια 
Λυκείου, σε προαύλια εξωκκλη- 
σιών και σε νεκροταφεία, στις πε
ριοχές Κνωσσού, Αγ. Ειρήνης, Σφα- 
φιδαρά και ΒΙΠΕ Ηρακλείου, κατά 
τις βραδυνές και νυκτερινές ώρες 
και προέβαινε σε διάφορες τελε
τές  παραθρησκευτικού περιεχο
μένου, χαρακτηριζόμενες από τον 
ίδιο σαν μαύρη μαγεία.

Οι τελετές αυτές αφορούσαν ε 
πίκληση πνευμάτων για καθαρισμό 
και επαναφορά προσώπων. Στη 
συνέχεια με την άσκηση βίας εξα
νάγκαζε τις παθούσες, τις οποίες 
προηγουμένως περιήγαγε σε κα
τάσταση ανικανότητας προς αντί
σταση, σε εξώγαμη συνουσία ή α
νοχή ή επιχείρηση ασελγών πρά
ξεων.

Επί πλέον ο δράστης εξαπα- 
τούσε τους παθόντες και τους α- 
ποσπούσε κατά τακτά χρονικά δια
στήματα διάφορα χρηματικά ποσά 
προκειμενου -όπως ισχυριζόταν- 
να επιτευχθούν οι σκοποί για τους 
οποίους εγίνοντο οι τελετές. Πριν 
από την τέλεση των "τελετών” α- 
φαιρούσε από το εσωτερικό των 
εκκλησιών, εικόνες, σταυρούς, ιε
ρά άμφια και άλλα αντικείμενα 
προοριζόμενα για θρησκευτική λα
τρεία. Από τα κενοτάφεια των νε
κροταφείων αφαιρούσε κρανία. Ο
λα τα αντικείμενα μετά το πέρας 
των τελετών, επέστρεφε στις θέ
σεις τους.

ΧΑΣΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
Ανδρες του Αστυνομικού Τμήμα

τος Καρύστου ύστερα από αξιολό
γηση και κατάλληλη επεξεργασία 
πληροφοριών με συντονισμένες 
ενέργειες και με απόλυτη μυστικό
τητα πέτυχαν τη σύλληψη δύο χα- 
σισοκαλλιεργητών, χρηστών και ε 
μπόρων. Πρόκειται για τους Σκο- 
πελίτη Ευάγγελο του Παναγιώτη 
και της Ασημίνας, γεν. το 1960 και 
Κολλάρο Τηλέμαχο του Φιλίππου

και της Ειρήνης γεν. το 1960, οι ο
ποίοι στη θέση "Κάμπος" του  
Δήμου Καρύστου - Ευβοίας, καλ
λιεργούσαν εντός θερμοκηπίου ε 
κατόν είκοσι επτά δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβης.

Κατά την έρευνα που έγινε ανευ- 
ρέθησαν και κατασχέθηκαν ακόμη 
15 κιλά χασίς αποξηραμένο και 
4,100 κιλά χασίς κατεργασμένο σε 
πλάκες των 75 γραμμαρίων εκά- 
στη και 28 γραμμάρια σπόρων ιν
δικής κάνναβης.

Το πρωτοφανές είναι ότι η καλ
λ ιέργεια  γινόταν μέσα σε θερ
μοκήπιο με σύγχρονα μέσα και σε 
ιδανικές συνθήκες. Μετά από έ 
ρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 
οικίες των δραστών, με την πα
ρουσία δικαστικού εκπροσώπου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 
γραμμάρια χασίς αποξηραμένο και 
5 γραμμάρια σπόρων ινδικής κάν
ναβης.

Μετά τη σύλληψή τους οι δρά
στες με την αυτόφωρη διαδικασία 
οδηγήθηκαν σ τον ε ισ α γγελέα  
Πλημ/κων Χαλκίδος. Η επιτυχία 
αυτή των ανδρών του Αστυνομικού 
Τμήματος Καρύστου ηροκάλεσε 
τον ευμενή σχολιασμό των κατοί
κων της περιοχής.

ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΡΜΑ
Υστερα από νομότυπη έρευνα 

που πραγματοποίησαν οι άνδρες 
του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής 
στο σπίτι του Δαβρή Γεωργίου του 
Ανδρέα και της Αμαλίας στο χωριό 
Αρμα Βοιωτίας, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν γιατί τους κατείχε πα
ράνομα, τριάντα τρεις πήλινοι κο
ρινθιακοί αρύβαλλοι Ιαναθυματικά 
αγγεία).

Τα εν λόγω κατασχεθέντα αντι
κείμενα εξετάσθηκαν από αρμόδιο 
αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολο
γικού Μουσείου Αθηνών, ο οποίος 
αποφάνθηκε ότι χρονολογούνται 
στην αρχαϊκή εποχή (700-480 π,Χ.) 
και είναι μεγάλης ιστορικής και αρ
χαιολογικής αξίας. Κατά την ε ξέ 
τασή του ο Δαβρής δεν αποκάλυ
ψε την προέλευση των αρχαίων α
ντικειμένων, δηλώνοντας παντελή 
άγνοια για την ύπαρξή τους. Ο δρά
στης αφού συνελήφθη οδηγήθηκε 
μαζί με την εις βάρος του σχημα- 
τισθείσα δικογραφία στο εισαγγε
λέα Πλημμελειοδικών Θήβας. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Πνευματικοί Ορίζοντες

Ο θεολογικός λόγος 
στα σύγχρονα προβλήματα

του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεου

Ο Θεολογικός λόγος 6εν είναι μηχανική παράθεση πατερικών χωρίων, 
αλλά ευαίσθητη ποιμαντική, διαποτισμένη από την εκκλησιαστική εμπειρία.

Θα ήθελα να αναφερθώ τηλεγραφικά σε τρία σύγχρονα θέματα που 
δείχνουν αυτήν την αλήθεια.

Το πρόβλημα του έιτζ δεν πρέπει να συνδέεται με την οργή του 

Θεού αλλά με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη λεγάμενη φυ

σιολογική ζωή. Μπορεί κανείς να περιορίσει τη συζήτηση σε μια οικο

γένεια ιών. Δεν είναι μόνο ο ιός του HIV, αλλά και ο ιός του φασισμού, 

που συνίσταται στον φόβο και την ανασφάλεια της κοινωνίας, καθώς 

επίσης και ο ιός της πανσεξουαλικότητος, από την άποψη ότι υπάρχει 
διαστροφή του ερωτικού στοιχείου.

Δεν είμαστε εναντίον του 

έρωτα, αλλά κριτικοί στον απο

σπασματικό έρωτα, που προϋ
ποθέτει το άτομο και όχι το 
πρόσωπο, που περιορίζεται 

στην αναγκαιότητα του ενστί

κτου και δεν αναφέρεται στην 
ελευθερία της υπόστασης.

Πέρα από αυτό ο λόγος 

πρέπει να είναι παρακλητικός 

και θεραπευτικός. Γιατί έχει 

παρατηρηθεί ότι και αυτή η ικα
νοποίηση του σεξουαλικού εν
στίκτου είναι μια προσπάθεια 

βιολογικής υπέρβασης του θα

νάτου. Επίσης, για την Εκκλησία 

έχει μεγαλύτερη αξία ένας άν

θρωπος που, ως ασθενής από 

το έ ιτζ είναι ευαισθητοποιημέ

νος απέναντι στα υπαρξιακά ε 

ρωτήματα, παρά ένας υγιής 

που είναι αναίσθητος στο βα
σικό πρόβλημα της ζωής και 

του θανάτου.

Μιλώντας για το έ ιτζ  δίνου

με προτεραιότητα στην ανε

πάρκεια του πνευματικού και 

κοινωνικού ανοσολογικού συ

στήματος του οργανισμού του 

ανθρώπου και της κοινωνίας.

Επίσης, όταν κάνουμε λόγο για τα ναρκωτικά, πρέπει να βλέπουμε 
τα βαθύτερα νοσογόνα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους στη λήψη 

τους. Οι νέοι αναζητούν νόημα ζωής. Ζουν σε μια απρόσωπη και ακοι
νώνητη κοινωνία, που touc οδηγεί σε αοοωστημένες αναζητήσεις. Δεν 
μπορεί κανείς με αφοριστικούς λόγοιις. μέσα ηπό την ατμόσφοιρπ της 

δικήο του υνείαο. να αντιυετωπίζει το πρόβλημα των ναρκομανών. Για 
να μιλήσει κανείς για ένα τέτοιο πρόβλημα πρέπει να βρίσκεται στη 

θέση της μάνας, της οποίας το παιδί είναι υποδουλωμένο στην κυριαρ

χία των ναρκωτικών ή έχει πεθάνει από τη λήψη τους. Με πόση ευαι

σθησία δεν θα μιλούσε ένας τέτοιος πονεμένος άνθρωπος; Βρέθηκα 

σε μια ημερίδα για τα ναρκωτικά και διαπίστωσα με πόσο πόνο μιλούσαν 

μερικά παιδιά που βρίσκονταν στο στάδιο της θεραπείας. Αισθάνθηκα 
ότι ο δικός μου λόγος ήταν αναιμικός, αφού δεν περνούσε μέσα από 
τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων αυτών.

Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σύγχρονη αθεΐα και κυ

ρίως σε αυτούς που παρουσιάζονται ως άθεοι. Γιατί ενδεχομένως η 

αθεΐα αυτών των ανθρώπων να είναι παράγωγη ενός θρησκευτικού ευ

δαιμονισμού, μιας στείρας λο- 

γικοκρατίας και ναρκισσιστικής 

τυπολατρείας και ενός νοσο

γόνου ηθικισμού. Οπότε, στην 
παραγματικότητα, ένας τ έ 
τοιος άθεος αναζητά το θεό 

της Αποκαλύψεως, το Θεό των 
Πατέρων ημών. Πράγματι, ο 

"θεός" της μεταφυσικής είναι 
ανύπαρκτος και επικίνδυνος. 

Μόνο ο θεός της Απο
καλύψεως απαντά στα υπαρ

ξιακά προβλήματα του ανθρώ
που. ΓΓαυτό και τα δόγματα 

δεν είναι φιλοσοφικά αξιώμα
τα, αλλά εκκλησιαστική εμπει

ρία, που απαντά σε υπαρξιακά 

προβλήματα και αποβλέπει 

στην αναγέννηση του ανθρώ

που και την ανακαίνιση της κτί

σεως.

Ανθρωποι σαν τον Καμί. α

πογοητευμένοι από το "θεό“ 

της σχολαστικής θεολογίας, 

αισθάνθηκαν Βαθιά έκπληξη ό
ταν υελέτπσαν κείυενα ορθό
δοξα. τα οποία έδιναν μια άλλη 
διάσταση στο θέμα της θεολο

γίας. ΓΓαυτό η αρχοντιά της νη

πτικής θεολογίας γίνεται αντι
ληπτή περισσότερο από τέτοιους αναζητητές, παρά από τυπολάτρες 
χριστιανούς.

Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν μια ποιμαντική διακονία που χρησι

μοποιεί προσωπικό διάλογο και όχι μαζική ενημέρωση. Η γενική ενημέ
ρωση προσφέρει αρχές και διαπνέεται από απρόσωπο λόγο, ενώ ο 

προσωπικός διάλογος αναζητά κοινωνία με υπόσταση. Σε μια κοινωνίο 

θεάυατοε και δπυοσίων ανέσεων αναγκαστικά ο λόνοο εκκοσμικεύεται 
και νίνεται η λαϊκίστικος ή σκληρός και απάνθρωπος. □
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Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Ο Ϊ Δ Ε Σ

του Αστυνόμου Α' - Χειρουργού Πλάτωνα Ζαφείρη * ...απαντουν
0  πρωκτικός σωλήνας είναι τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα, έχει 

κυλινδρικό σχήμα και μήκος 3 ως 4 CM. Οι αιμορροΐδες είναι φυσιολο

γικές ανατομικές δομές του πρωκτικού σωλήνα. Ο όρος αιμορροΐδες 

περιγράφει δύο ξεχωριστές αγγειακές δομές: το εσωτερικό αιμορροϊ- 

δικό πλέγμα το οποίο ευθύνεται για τις εσωτερικές αιμορροΐδες και 

το εξωτερικό αιμορροϊδικό πλέγμα το οποίο είναι υποδόριο και δεν 

ευθύνεται για την γέννηση των αιμορροΐδων. Οταν θα μιλούμε για αι

μορροΐδες θα σκεπτόμασθε μόνο τις εσωτερικές αιμορροΐδες, ενώ οι 

εξωτερικές δεν αξιολογούνται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ
Πρόκειται για κοιλότητες γεμάτες αίμα. Γίνονται παθολογικές εάν 

παρουσιαστούν συμπτώματα. Η χρησιμότητα των αιμορροΐδων πιστεύε

ται ότι επιτρέπει να εξασφαλισθεί η τέλεια απόφραξη του πρωκτικού 

σωλήνα και τον έλεγχο των κενώσεων, αφού προσαρμόζονται ακριβώς 

στο μέγεθος του πρωκτικού σωλήνα.
ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Παράγοντες που ευνοούν την νόσο είναι: 11 Η ανώμαλη χαλάρωση 

των μέσων συγκράτησης των αιμορροΐδων. Οι αιμορροΐδες συγκρατιώ- 
νται από τον σύνδεσμο του PARKS, ο οποίος στην προκειμένη περίπτω

ση ρήγνυται και οι εσωτερικές αιμορροΐδες υφίστανται μόνιμη πρόπτω

ση στο πρωκτικό χείλος. Η χαλάρωση αυτή καθιστά δυνατή τη διάταση 

των αγγείων και επομένως την αύξηση του μεγέθους των αιμορροΐδων 

με αποτέλεσμα την ευθραστότητα των αγγείων και την εκδήλωση αι
μορραγίας. 2) Οι εσωτερικές αιμορροΐδες μπορεί να προκληθούν από 

ανάδρομη φλεβική ροή, αυτή η ανάδρομη ροή μπορεί να είναι αποτέ

λεσμα αυξημένης πιέσεως στην κοιλιά, όπως στην κύηση και στην προ
σπάθεια κατά την αφόδευση. 3) Οι εσωτερικές αιμορροΐδες μπορεί να 

προκληθούν και από διαταραχές του πρωκτικού σφιγκτήρα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΤΔΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Είναι διαταραχές της εντερικής λειτουργίας (όπως δυσκοιλιότητα, 

διάρροια), δυσκολία στην κένωση του πρωκτού, κύηση, τοκετός, τοπική 

εφαρμογή φαρμάκων (υπόθετα, κλύσματα). Αλλοι παράγοντες είναι η 

έμμηνος ρύση, καθιστική ζωή, αθλήματα (ιππασία, ποδηλασία), συγκε

κριμένα επαγγέλματα (οδηγός, πιλότος κ.λπ.1, οινόπνευμα, καρυκεύματα.

ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΤΔΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η εξέταση του πρωκτού γίνεται ανεκτή από τους ασθενείς εάν 

πραγματοποιηθεί με προσοχή και αν εξηγηθεί κατά στάδια με αναφορά

στις διαδοχικές της φάσεις. Είναι σημαντικό να πεισθεί ο ασθενής, η 

εξέταση αυτή είναι αναντικατάστατη. Η κολοσκόπηση ή η ορθοσιγμοει- 

δοσκόπηση δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν από την στιγμή που 

δεν παρέχουν οπτική άποψη αυτής της περιοχής. Η διάγνωση των αι

μορροΐδων είναι κατά βάση κλινική, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλές 

άλλες πρωκτικές νόσους. Υπάρχουν λίγοι τομείς στην ιατρική όπου η 

κλινική άποψη έχει διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο. Ο εξοπλισμός είναι 

απλός και φθηνός έτσι ώστε η διάγνωση των αιμορροΐδων να είναι δυ
νατή από οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο γιατρό, ακόμα και από μη ειδικό.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Αιμορραγία
Αυτή οφείλεται στις αιμορροδες στο 70 - 80% των περιπτώσεων 

και στο 15% σε ραγάδες. Αλλες παθήσεις που μπορούν να εκδηλώσουν 

αιμορραγία από τον πρωκτό εκτός των αιμορροΐδων είναι: Οι ραγάδες, 

τα κονδυλώματα, κακοήθεις όγκοι, πολύποδες, τραύματα, ειδικοί νόσοι 

του γαστρεντερικού σωλήνα.
Πόνος
Οι εσωτερικές αιμορροΐδες συνήθως δεν πονούν, όταν ο πόνος α

ποτελεί το κύριο πρόβλημα για τον ασθενή θα πρέπει να αναζητηθεί 

άλλη πηγή. Οι εσωτερικές αιμορροΐδες πονούν όταν συσχετίζονται με 

θρόμβωση και ραγάδες, επίσης απόστημα, συρίγγιο, καρκίνος.
Διόγκωση και πρόπτωση
Η μετακίνηση των εσωτερικών αιμορροΐδων και η εμφάνιση στο 

πρωκτικό χείλος μπορεί να γίνει αντιληπτή και από τον ίδιο τον ασθενή, 

ο οποίος περιγράφει αυτό το συμβάν ως την ανάπτυξη μιας μάζας κατά 

την αφόδευση. Πρόπτωση: Οι αιμορροΐδες μπορεί να επανέλθουν στην 

θέση τους αυτόματα ή να χρειασθεί επανατοποθέτησή τους με το χέρι. 
Αυτό μπορεί να συμβεί και μετά από μεγάλα διαστήματα ορθοστασίας. 

Ορισμένες φορές η κατάσταση συσχετίζεται με ένα αίσθημα δυσφο
ρίας, το οποίο περιγράφεται ως επιθυμία για αφόδευση, ένα αίσθημα 

πληρότητας στον πρωκτό ή αίσθημα βάρους.

Εκκριση
Πρόκειται για ύδαρη ή βλεννοειδή έκκριση και ευθύνεται για το αί

σθημα υγρασίας στο χείλος του πρωκτού.

Κνησμός του δακτυλίου
Ενα εξαιρετικά συχνό σύπτωμα.

Ακράτεια κοπράνων
Καταλαμβάνει το 10% των ενοχλημάτων της αιμορροϊδικής νόσου.

Δυσκοιλιότητα
Διαταραχές της κένωσης του ορθού και της εντερικής λειτουργίας.
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΤΔΩΝ
Είναι δυνατόν να καταταχθούν οι αιμορροΐδες σε στάδια ανάλογα 

με τα ευρήματα από την κλινική εξέταση.
Στάδιο I
Συμπτώματα: Αιμορραγία, δυσφορία. Σημεία: Αιμορροΐδες ορα

τές, δεν έχουν υποοτεί πρόπτωση.
Στάδιο II
Συμπτώματα: Αιμορραγία, δυσφορία, έκκριση, κνησμός. Σημεία: 

Πρόπτωση ορατή στο χείλος του πρωκτού, αυτόματη επαναφορό στη 
φυσιολογική θέση.

Στάδιο III
Συμπτώματα: Αιμορραγία, δυσφορία, έκκριση, κνησμός. Σημεία: 

Πρόπτωση που απαιτεί επανατοποθέτηση με το χέρι.
Στάδιο IV:
Συμπτώματα: Αιμορραγία, δυσφορία, έκκριση, κνησμός, πόνος. Ση

μεία: Πρόπτωση, δεν μπορεί να επανέλθει.

Τα συμπτώματα των εσωτερικών αιμορροΐδων διαφέρουν σημαντικά 

από τον ένα ασθενή στον άλλο. Η νόσος εξελίσσεται με εναλλαγή α- 

συμπτωματικών ή σχετικό ασυμπτωματικών περιόδων και περιόδων ε 

ξάρσεων, τις οποίες οι ίδιοι οι ασθενείς χαρακτηρίζουν ως κρίσεις.
- Οξεία αιμορροϊδική κρίση μια περίοδος συμπτωμάτων στη 

διάρκεια της αιμορροΐδικής νόσου, συσχετιζόμενη με τα ακόλουθα: α) 

Εμφάνιση ή έξαρση ενός ή περισσοτέρων αιμορροϊδικών συμπτωμάτων, 

β) Παρουσία εσωτερικών αιμορροΐδων, γ) Απουσία οποιασδήποτε άλλης 
αιτιολογίας.

Πολλές φορές μπορεί να συμβεί πρόπτωση αιμορροΐδων μη ανα

τρέψιμη του σταδίου IV με πολλαπλές θρομβώσεις μέσα στην πρόπτω

ση και σοβαρό οίδημα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επείγουσα 
αντιμετώπιση χειρουργική.

- Αναιμία εμφανίζεται όταν η αιμορραγία είναι σοβαρή, ορατή και 

επαναλαμβανόμενη, διορθώνεται μόνιμα με την βοήθεια της αιμορροϊ- 
δεκτομής.

- Η θρόμβωση των εξωτερικών αιμορροΐδων είναι μια εξαι

ρετικό συνηθισμένη και επώδυνη κατάσταση, οφείλεται στο σχηματι

σμό ενός θρόμβου σε μια από τις φλέβες του υποδορίου περιπρωκτι- 
κού πλέγματος.

Ο ασθενής παρουσιάζει πόνο αιφνίδιο και προσφάτου ενόρξεως, 

μόνιμο, μη παλμικό και δεν συσχετίζεται με την αφόδευση.

Θεραπεία της θρόμβωσης: Θερμό λουτρό, αναλγητικό, αντιφλεγμο- 
νώδη φάρμακα, χειρουργική επέμβαση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΤΔΩΝ
Α. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
1. Ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας και της αφόδευσης (υπακτικό).

2. Γενικές και διαιτολογικές συμβουλές. Αυξημένη ημερήσια πρόσ

ληψη ινών, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών, αποφυγή ουσιών 

που διεγείρουν το έντερο (τσάι, καφές, αλκοόλ και φαγητό με καρυ
κεύματα).

3. Φάρμακα, τοπικοί παράγοντες (αλοιφές).
Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
1. Σκληροθεραπεία με ενέσεις.

2. Κρυοθεραπεία.

Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο σκοπός της είναι να απομακρύνει ή να καταστρέψει τον αιμορ- 

ροΐδικό ιστό. Μέθοδοι: α| Χειρουργική αιμορροϊδεκτομή και β) LASER. □

* Ο Αστυνόμος A' IΥγειονομικόςI κ Πλάτωνας Ζαφείρης υπηρετεί στο Κε
ντρικό Ιατρείο Αθηνών.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
-------------------------  Σ ΤΟ Λ Ε Σ  -------------------------
Αστυνομίας» Αεροηορίας*Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά 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 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

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

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

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

ΣΤΑΔΙΟΥ 57,105 51 ΑΘ ΗΝ Α
ΤΗΛ: 32.49.344-32,44.094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR
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το
Κουκιά μετρημένα

Κατά την πολιορκία της Αθήνας από το Δημήτριο τον πολιορκητή, 

παρατηρήθηκε στην πόλη μεγάλη έλλειψη τροφίμων. Λέγεται ότι ο φι

λόσοφος Επίκουρος έθρεψε τους οπαδούς του και τους μαθητές του 

μοιράζοντας τους "κουκιά μετρημένα" και ανάλογα με την υπάρχουσα 

ποσότητα. Από αυτό το γεγονός ή από το ότι παλιότερα χρησιμο

ποιούσαν τα κουκιά σαν ψήφους, τα οποία μετρούσαν μετά την ψηφο

φορία, προήλθε η φράση "κουκιά μετρημένα".

Την έβγαλε Σπαρτιάτικα
Η Σπάρτη είχε σε περίοπτη θέση τη στρατιωτική αγωγή των πολιτών 

της. Με την αγωγή αυτή ο Σπαρτιάτης διαπλόθονταν ως άτομο να είναι 

υπερήφανος για τη φυλή του, να σέβεται τους ανωτέρους του, να πει

θαρχεί τυφλά στους νόμους της πατρίδας και να περιφρονεί το θάνατο. 

Η όλη διαβίωση των Σπαρτιατών ήταν λιτή. Περίφημος ήταν ο “μέλας 

ζωμός". Ετσι λοιπόν όταν θέλουμε να πούμε κακοπάθησε, λέμε, "την 

έβγαλε Σπαρτιάτικα".

Κροκοδείλια δάκρυα
Ετσι αποκαλούνται τα υποκριτικό, τα απατηλό δάκρυα και γενικό κά

θε προσποίηση λύπης ή συμπάθειας για σκοπό εξαπάτησης. Η φράση 

προήλθε από το γεγονός ότι οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο κροκόδειλος για 

να συλλόβει με μεγαλύτερη ευκολία το θήραμά του, κρύβεται στις ό
χθες των ποταμών, εκε ί δηλαδή που ζει, και "προσποιούμενος κλαυθ- 
μηρισμόν μικρού παιδιού" εξαπατά τους διερχόμενους, οι οποίοι τρέ

χουν να δούν τι συμβαίνει και γίνονται λεία του κροκόδειλου. (Εγκ. Πυρ

σού και ΕλευθερουδάκηΙ.

Πάταξον μεν, άκουσον δε
Στο πολεμικό συμβούλιο των Ελλήνων Ναυάρχων, πριν από τη ναυ

μαχία της Σαλαμίνας, ο Ευρυβιόδης υποστήριζε ότι ο στόλος των Ελ

λήνων έπρεπε ν' αποσυρθεί στην Κόρινθο και να δοθεί εκε ί η ναυμαχία. 

Αντίθετα ο Θεμιστοκλής υποστήριζε πως έπρεπε να γίνει η ναυμαχία 

στη Σαλαμίνα, όπου ήταν συγκεντρωμένος ο στόλος. Κατά τη διαφωνία 
τούτη ο Ευρυβιόδης σήκωσε το ραβδί του για να χτυπήσει τον Θεμι

στοκλή, αλλ' εκείνος στωϊκά του απάντησε: "Πάταξον μεν άκουσον δε".

Κάμε το καλά και ρίξτο στο γιαλό
Ενας ψυχοπονετικός άνθρωπος, που η κακή γυναίκα του δεν τον 'ά

φηνε να κάνει καλό, έρριχνε κρυφό στη θάλασσα από ένα ψωμί κάθε 
δύο μέρες. Αυτό το έτρωγε ένα δελφίνι. Οταν το δελφίνι μεγάλωσε, 

παρουσιάστηκε στον άνθρωπο και του είπε: "Γι' αυτό το καλό που μου 
έκανες τόσα χρόνια, ζήτησέ μου ότι χάρη θέλεις να σου δώσω". Ο άν

θρωπος ζήτησε να τον κάμει να καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες των 
ζώων, και το δελφίνι του έδωκε αυτή τη χάρη, με τη συμφωνία όμως 

να μη πει σε κανένα το μυστικό, γιατί αλλοιώς θα πεθόνει αμέσως.

Γ ιατί
Αέμε έτσι

Δουλειές με φούντες
Κάποτε έγινε σύσκεψη για να βάλουν στα πηλίκια των Ελλήνων ναυ

τών, μια μπλέ φούντα, όπως το Γαλλικό ναυτικό έχει κόκκινη. Εγιναν τότε 

πολλά συμβούλια, ώσπου να καταλήξουν σε μια απόφαση, που στο τέ 

λος όμως στάθηκε αρνητική. Απ' αυτό το επεισόδιο, βγήκε η φράση 

"δουλειές με φούντες”, που την έλεγαν οι Αξιωματικοί -αυτοί που έ 
παιρναν μέρος στα συμβούλια- όταν ήθελαν ν' αστειευθούν μεταξύ 

τους (Ναυτική Ελλάς, Οκτ. 19681.

Σαν το γάιδαρο του Χότζα
Από το γνωστό μύθο κατά τον οποίο ο Χότζας προσπαθούσε να 

συνηθίσει το γαϊδούρι του να μην τρώει. Οταν το επέτυχε, ο γάϊδαρος 

ψόφησε από την πείνα.

Παρόμοιος μύθος αναφέρεται και από τον Ιεροκλή:

Κάποιος σχολαστικός θέλοντας να μάθει το γαϊδούρι του να μην 

τρώει δεν του έδινε τροφή. Οταν λοιπόν ψόφησε το γαϊδούρι από την 
πείνα έλεγε: πολύ ζημιώθηκα, γιατί μόλις έμαθε να μην τρώει ψόφησε.

Και συ τέκνον Βρούτε
Ο Ιούλιος Καίσαρ είχε πολλές παλλακίδες, ανάμεσα στις οποίες και 

τη μητέρα του Βρούτου. Λέγεται μάλιστα ότι ο Βρούτος ήταν νόθος 

γιος του. Ετσι εξηγείται η υπερβολική του αγάπη που έτρεφε για το 
Βρούτο. Ο Βρούτος όμως ήταν ένας από τους δολοφόνους του. Οταν 
ο Καίσαρ λαβωμένος διόκρινε μέσα στους δολοφόνους του και τον λα

τρεμένο του Βρούτο, απογοητευμένος εκστόμησε την παραπάνω φρά
ση. Λέγεται όταν μας προξενήσει κακό εκείνος που δεν περιμένουμε.

Και τα ξέρεις και τα ξέρω
"Ο Αλή Πασάς έβαλε κάποτε τον πατέρα του γερουσιαστού Αδόμ 

Δούκα να δείρει έναν άνθρωπο. Ο δαρμένος πήγε έπειτα στον Αλή Πασά 

και ηαραηονέθηκε, ο δε Αλή Πασάς έκραξε τον Δούκα και τον εηέπλητ- 

τε  και τον ρωτούσε γιατί να δείρει τον άνθρωπο. Αλλά ο Δούκας αμέ

σως απεκρίθη:
Και με ξέρεις και σε ξέρω, και σε ξέρω και με ξέρεις, και τα ξέρω 

και τα ξέρεις, και τα ξέρεις και τα ξέρω". (Γιόν. Βλαχογιάννη, Ιστορική 
Ανθολογία σελ. 941.

“Τοις 'κείνων ρήμασι πειθόμενοΓ
Το πλήρες κείμενο της φράσης είναι:

"Ω ξείν' αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις 'κείνων 

ρήμασι πειθόμενοι".

Η φράση είναι επιτύμβιος των 300 Σπαρτιατών που έπεσαν στις 

Θερμοπύλες. Αιώνιο παράδειγμα φιλοπατρίας και υπακοής στους νό

μους. □

I,Λαογραφία Γ. ΣιέττουΙ
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Μόνιμες Στήλες

Η αΑΑηΠογραφία μας

2 3 0  κ. Χαρίλαος Αυλωνίτης από το χωριό Αρμενάδες Κέρκυρας, ευ

χαριστεί θερμό το Διοικητή και το προσωπικό του Αστυν. Τμήμα
τος Καρουσάδων Κέρκυρας για την άμεση δραστηριοποίησή 
τους η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη και την 
επιστροφή του κλεμένου μοποτοηοδηλάτου του,

2 3 0  κ. Γ. Σπυράκης, ιδιοκτήτης βενζινάδικου στηΛεωφ. Κηφισίας, ευ
χαρ ιστεί θερμό τον αστυφύλακα Παναγιώτη Μαυροειδάκο 
τον ΕΚΑΜ ο οποίος, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, επενέβη 
σε επεισόδιο που συνέβη σε βάρος υπαλλήλου του πρατηρίου του 
από κακοποιούς που προσπαθούσαν να κάνουν χρήση κλεμένων πι
στωτικών καρτών. Ο κ. Μαυροειδάκος τους συνέλαβε και τους 
οδήγησε στο Αστυν. Τμήμα Αμαρουσίου.

23Η κα Ελένη Αγιώτου-Δημοπούλου, Διοικητής της Σχολής Αξιωματι
κών Νοσηλευτικής, εκφράζει τις ευχαριστίες της στον αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μανόλη Χουρδόκη και όλους τους υφιστα

μένους του για τις παρεχόμενες διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια 
του εκπαιδευτικού ταξιδιού των 4ετών μαθητών της ΣΑΝ.

2 3 0  κ. Πάρις Αργυρόπουλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, αισθάνεται 
την ανάγκη να εκφρόσει την ευγνωμοσύνη του στην Ελληνική Αστυ

νομία για τις συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειές της, που ε ί
χαν ως αποτέλεσμα, την ανεύρεση του κλεμένου αυτοκινήτου του 
και την εξάρθρωση μιας σπείρας επικίνδυνων κακοποιών.

2 3 0  Νομάρχης Πειραιά, συγχαίρει το Υπουργείο Δημ. Τάξης για την 

προσφορά του στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Γυμνα- 

σίων-Λυκείων και Ειδικών Σχολείων που διοργάνωσε πρόσφατα το 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής, υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Πειραιά, 
στο στάδιο "Γεώργιος Καραϊσκάκης".

Ε ] Ο Δήμαρχος Βούλας κ. Αγγελος Αποστολάτος, εκ μέρους όλου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζει την ευαρέσκειά του προς την Ελ

ληνική Αστυνομία και ειδικότερα προς το Διοικητή και το προσωπι
κό του Αστυν. Τμήματος Βούλας, για την άψογη και με προσω
πικό κίνδυνο συμπαράστασή τους προς τη Δημοτική Αρχή κατά την 

εκτέλεση των αποφάσεών της στο σφράγισμα νυχτερινών κέ
ντρων για διαπιστωμένες παραβάσεις.

2 3 0  Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής "Μπάσκετ" του Πανευρω

παϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών και του Παγκόσμιου Πρωταθλήμα
τος Εφήβων 1995 κ. Γ. Βασιλακόηουλος, ευχαριστεί θερμά και συγ
χαίρει τον Υποστ/γο κ. Νικ. Χατζάκη και όλο το αστυνομικό 
προσωπικό της Γ.Α.Δ.Α., για τη συμβολή τους στην επιτυχή διε

ξαγωγή του Πρωταθλήματος: Ή  συνεργασία που αναπτύξαμε -το
νίζει σε επιστολή του- όχι μόνο κατά τις ημέρες της διεξαγωγής 
των αγώνων, αλλά και πριν από αυτές, κατά την προετοιμασία των 
εκδηλώσεων, ήταν αρμονική και δημιουργική και τα άριστα αποτε

λέσματα της αποδεικνύουν το σημαντικό σας ρόλο στην ομαλή και 
σωστή διοργάνωση σοβαρών αγωνιστικών εκδηλώσεων που πραγ
ματικά ενισχύουν το κύρος της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο".

23Η κα Θεοδώρα Φράγκου, κάτοικος Αθηνών, σε επιστολή της που 
απευθύνει στους περιστασιακούς "μαιευτήρες" της, το πλήρωμα 
δηλαδή του περιπολικού της Α' αλλαγής της Αμεσης Δράσης, τους 
ευχαριστεί θερμά για τη μεγάλη και αποφασιστικής σημασίας 
βοήθεια που της πρόσφεραν στη γέννηση του παιδιού της κατά 

την μεταφορά της στο Μαιευτήριο: "Βρισκόμουν στις τελευταίες  
ημέρες της εγκυμοσύνης μου -αναφέρει η κα Φράγκου στην επι
στολή της- όταν στις 11 το πρωί της Παρασκευής 1/9/95, άρχισαν 

οι πρώτες οδύνες του τοκετού. Σύντομα, όμως, έγιναν πιο έντονες 

και έφθασα γρήγορα στο τελευταίο στάδιό τους. Μη έχοντας κά

ποιο μεταφορικό μέσο και μην μπορώντας ο σύζυγός μου να βρει 

ταξ/, τηλεφώνησε στην Αμεση Δράση. Αμέσως ήρθε ένα περιπολι
κό στο σπίτι με πλήρωμα τον Αρχ/κα Κων/νο Σταυρουλόπουλο 
και Αστ/κα Αθανάσιο Αυγητίδη και χωρίς καθυστέρηση ξ ε 

κινήσαμε για το μαιευτήριο. Στο δρόμο, ένιωσα τον τελευταίο πόνο 
εξωθήσεως και καταλαβαίνοντας ότι το παιδί έβγαινε, το ανέφερα 
στον οδηγό, ο οποίος σταμάτησε στην άκρη της Λ. Γαλατσίου, κα

τέβηκε και βοήθησε με ψυχραιμία στην ολοκλήρωση του τοκετού, 
με αποτέλεσμα να γεννηθεί μέσα στο περιπολικό ένα υγιέστατο 
αγοράκι. Αφού, λοιπόν, μου έδωσε στην αγκαλιά το νεογέννητο παι
δί μου και είδαμε ότι ήμασταν όλοι καλά, πήγαμε στη συνέχεια στο 
μαιευτήριο για τα περαιτέρω".

2 3 0  Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, εκφράζει τις θερ
μότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες του προς το Διευθυντή 
και το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για
την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα της Μητρόπολης για συμ

μετοχή της Αστυν. Δ/νσης του Νομού στη φιλοξενία των αντιπρο
σώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι αντιπρόσωποι φιλοξενήθη
καν στην περιοχή με σκοπό τη διαβούλευση και κατάρτηση του τ ε 
λικού κειμένου της Διακήρυξης, που απηύθυναν πρόσφατα οι Ορ
θόδοξοι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών κατά τη 
Β' Σύναξή τους, στο ιερό νησί της Πάτμου, για την επέτειο των 
1900 χρόνων από τη συγγραφή της Αποκάλυψης από τον Απόστο
λο και Ευαγγελιστή Ιωάννη: "Οι εκλεκτο ί φιλοξενούμενοι' μας οι ο

ποίοι αναχώρησαν ήδη δια τας πατρίδας των -επισημαίνει στην ευ
χαριστήρια επιστολή του ο κ.κ. Χριστόδουλος προς τον Αστυνομικό 
Δ/ντή κ. Σκούρα- απεκόμισαν τις αγαθότερες των εντυπώσεων α
πό τα μέτρα ασφαλείας τα οποία ελάβατε αλλά και από τη γενικό

τερη μέριμνά σας δια την διευκόλυνσιν αυτών κατά τον χρόνον της 
παραμονής των εις τον νομόν μας".

2 3 0  κ. Γιάννης Κατσιβέλης, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, ευχαριστεί 
θερμά τον αστυφύλακα κ. Νικόλαο Αρβανιτίδη της Τροχαίας 
Αλεξανδρούπολης για την άψογη αντιμετώπισή του σε αυτοκινη- 
τιστικό ατύχημα που είχε πρόσφατα με τους γονείς του στην πε
ριοχή της Αλεξανδρούπολης. "Ο κ. Αρβανιτίδης-επισημαίνει στην ευ

χαριστήρια επιστολή του ο κος Κατσιβέλης- μας αντιμετώπισε όχι 
μόνο με την προσοχή που επεβάλετο από το ατύχημά μας αλλά με  
την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα του μας συνέφερε και από τον 
ψυχολογικό κλονισμό που είχαμε υποστεί. Περαιτέρω προσφέρθη- 
κε και μας διευκόλυνε στη μετακίνησή μας, στην παραλαβή αργό

τερα της μητέρας μου από το νοσοκομείο, στις διατυπώσεις και 
στην προσπάθεια να βρούμε μέσο επιστροφής".

2 3 0  κ. Πέτρος Καραγιαννίδης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει όλους τους αστυνομικούς της Υποδ/νσης Α
στυν. Κρατ. Αερολιμένα Θεσ/κης για την άμεση συνδρομή 
τους που αφορούσε στην κόρη του, η οποία αντιμετώπιζε πρό

βλημα με την κάρτα επιβίβασή της, σε πτήση τσάρτερ. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Το χρονογράφημά μας
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της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Ιουρέλη

Η μάννα μου, όπως όλες οι νοικοκυράδες, τ ' Αη Δημητριού στρώνα

νε. Φτωχό χρόνια, τα πατώματα δεν είχανε παρκέ διαρκείας ανώμαλα, 

τραχιό, με σκληρή βούρτσα τρίβονταν, στράφτανε οι κουρελούδες ή 

τα χράμια βγαίνανε από τις ναφθαλίνες, μπαίνανε τα κουρτινάκια τα χει

ροποίητα, με τους έρωτες κεντημένους να τοξεύουνε καρδιές, οι ελιές 

τσακισμένες με την πέτρα στο κιούπι, τα λουλούδια στους ντενεκέδες 

μετακόμιζαν στο απάγκιο, οι χιλοπίττες, ο τραχανάς μαζεμένα με σέ

βας σε παλιές καθαρές μαξιλαροθήκες, όλο περίμεναν το χειμώνα που 

θάρθει.
Πολύς κόπος, πολύ έγνοια 

για τον χειμώνα, τα ξύλα στοι
βαγμένα με τάξη, θα φτάσουν 

ή δε θα φτάσουν; Θόναι βαρύς 

ο χειμώνας ; Το παλιό παλτό 

του μεγάλου παιδιού να κο- 

ντήνει για το μικρότερο, οι για

κάδες άλλαγμα, γύρισμα οι 

μανσέττες στο καλό πουκάμι

σο του άντρα -το ένα της εκ- 

κλησιάς- σε τι κατάσταση βρί

σκεται;
Ν' αγοράσουμε μαλλί, όχι 

αυτό το μήνα, τον άλλον, τώρα 

έχουμε πολλά έξοδα , ν' αγο

ράσουμε λοιπόν μαλλί να πλέ
ξουμε μία ζακέττα, ένα ηουλό- 

βερ. Τα παιδιά -τα κορίτσια βέ

βαια- να μάθουν το βελονάκι 

"να καταγίνονται γιατί σα κάθε
ται ο άνθρωπος δουλεύει ο 

διάβολος".
Κόπος πολύ είναι η αλήθεια 

γι' αυτό το χειμωνιάτικο συμ
μάζεμα. Κόπος όμως και σο

φία.
"Ούτε τη λέΕη "παιδανω- 

γική" ξέοανε εκείνα τα νοόνια. 

άγνωστες η ο ινολο γ ία . τα 
τραύματα, τα πλέγματα τα ωσ

τικά κι όυως ΒάδιΕαν σταθερά, 
σίγουρα και τα σπιτικά είναν 

μια υγεία nou τη λιμπιΤεσαι 

σήμεοα που όλα είναι ρευστά 

και έτοιμα για κατάρρευση".
Ξέρω πως κάθε σπιτικό έκανε ή τούτες τις μέρες κάνει, το χειμω

νιάτικο ξεσήκωμα. Το καλοκαίρι, ανάμνηση πια, στρώσαμε τα χαλιά ή τις 

φλοκάτες μας, είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Οπως ακριβώς σε κείνα 
τα χρόνια. Φοβάμαι πως ξεχνάμε όμως το ψυχικό συμμάζεμα και έναν 

άλλο χειμώνα, ερημιάς, βαρύ και δύσκολο χειμώνα που τα παιδιά μας 
θα περάσουνε. Και είναι ανάγκη να πλέξουμε πουλόβερ ζεστά που θα 

τα φορέσει η ψυχή τους την ώρα της παγωνιάς.
Η τάξη, η "ευταξία” δε χρειάζεται μόνο στα υλικά πράγματα. Πολύ 

περισσότερο στα ψυχικά. Υπάρχουν λέξεις όπως το "νοικοκύρεμα", η

"ρουτίνα", που βρίσκονται υπό διωγμόν, που φέρνουν αλλεργία.

Η ωύσπ όυως -και ποιος υποοεί να πει πως λαθεύει η Φύση;- λα

τρεύει το νοικοκύρευα και τη ρουτίνα.

Το Νοέμβριο, ας πούμε, έχουμε Ανατολή Ηλιου στις 6.15 και Δύση 

στις 5.26. Προσέξτε ακρίβεια και τάξη. Κάθε αστέρι θα βγει στην ώρα 

του, το φεγγάρι στο δικό μας ημισφαίριο χωρίς βεντετισμούς και ε- 

τσιθελισμούς υπακούει σε νόμους νοικοκυριού και τάξης.

Αναρνία δεν ανταυώνουμε πουθενά στη φύση κι αν κάτι τέτοιο συυ-

βε ί δεν ε ίναι μόνο πεοίεονο 

αλλά και ύποπτο. Μην ξεχνάμε 

πως ο καρκίνος είναι ένα κύτ

ταρο που ξαφνικά τρελλάθηκε 

και το ΕΙΤΖ εκείνο που αποφά

σισε να μη κάνει τη δουλειά 

του και να ...απεργήσει.

Αυτή η εποχή είναι ότι 
χρειάζεται για να σκεφτούμε 

και εμείς μερικά πράματα και 

να δώσουμε στα παιδιά μας 

την άλλη διάσταση νοικοκυριού, 

συμμαζέματος, που τόσο θα 

τους χρειαστεί στη ζωή.

Ας σκεφτούμε για τις 

δύσκολες μέρες που φέρνει ο 

χειμώνας και ας ετοιμαστούμε 

κι ας ετοιμάσουμε τα παιδιά 

μας γι' αυτές τις δύσκολες μέ

ρες. “Οι πρώτες σταγόνες τις 

βροχής σκότωσαν το καλοκαί
ρι" μας θυμίζει ο ποιητής". Το 

σπιτικό μας το  περιμένουν 
μπάρες, καταιγίδες, τυφώνες 
θα ανταμώσουν τα παιδιά μας. 
Οι προβλέψεις μιλούν για σει

σμούς.
Να η επονή που θα ετοιυά- 

σουμε τ κ  ψυνές των παιδιών 
μας για αντογή και αντίσταση. 

Ψυχές που θα καταφέρουν να 

πιστέψουν στο νοικοκυριό τό

σο ώστε νάχουν σιγουριά πως 

μετά το χειμώνα θα ρθει η ά

νοιξη, πως δε γίνεται, ο χειμώ

νας θα περάσει, πως βέβαιον 

είναι ότι η κοσμοχαλασιά είναι περαστική και πως ο ήλιος, θα ανατείλει 
σ' έναν γαλάζιο ουρανό και πάλι. Δεν είναι κουβέντες "μελό" ούτε 

ψεύτικες αναχρονιστικές απόψεις αυτές.
Η αισιοδοξία τόσο νρειαζούμενη για μας είναι το βασικό στοινείο 

ανάπτυξης μιας όλο υγεία προσωπικότητας. Το βασικό στοινείο ανά- 
πτυξης του παιδιού μας.

Η πίστη στο αύριο δεν είναι φενάκη. Η φύση πιστεύει απόλυτα πως 

κάπου το Μάη, η Ανατολή θα γίνει πιο νωρίς -στις 5.15'- και η Δύση 

στις 7.28'. Το φως και πάλι θα νικήσει το σκοτάδι. □



ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

Κ^ΣΜ
Επιτέλους! Οι επ ιστήμο
νες κατάφεραν να παρά

γουν "τεχνητό" αίμα που θα δώ
σει σύντομα λύση στην έλλειψη 
αίματος που παρατηρείται δ ιε 
θνώς. Υπάρχουν δύο είδη υπο- 
κα τα σ τά τω ν  α ίμ α το ς , που 
προέρχονται το ένα από διάλυ
μα αιμοσφαιρίνης και το άλλο α
πό φ θ ο ρ ιο ά ν θ ρ α κ ες  και λ ε ι
τουργικά  συμπ ερ ιφέροντα ι ό
πως το κανονικό αίμα. Οστόσο η 
μετά γγ ισ η  τεχ ν η το ύ  α ίμα τος 
δεν έχ ε ι ακόμα ευρεία  εφ α ρ 
μογή -ον και έχει ήδη αρχίσει 
σ τις ΗΠΑ- γιατί είναι ακόμα ι- 
δ α ίτ ε ρ α  δαπ ανηρή. Π άντω ς 
σύντομα προβλέπεται να ξεπε- 
ραστούν όλα τα εμπόδια...

Φορτηγό που ξέφ υ γε από 
την πορεία του και έπεσε 

μέσα σε χωράφια στην πόλη Αϊ- 
λαντ Φολς του Καναδό, σκόρπι
σε αστακούς συνολικού βάρους 
6 .3 0 0  κιλών, που για να μην πά
νε χαμένοι μοιράστηκαν στους 
κατοίκους της περιοχής! 0  οδη
γός του ψ υγείου-φορτηγού Β ί
κτω ρ Ν τό ιρ ον  απ οκο ιμήθηκε 
κατά τη  διάρκεια  του ταξιδ ιού 
του, με αποτέλεσμα να ξεφ ύγε ι 
το αυτοκίνητο από την πορεία 
του, να κυλήσει μέσα στα χωρά
φ ια και να σκορπίσουν οι κασέ
λες με το υ ς  φ ρ έσ κους αστα
κούς. Επειδή δεν υπήρχαν στην 
π ερ ιοχή  ψ υ γ ε ία  γ ια  να δ ια 
τηρήσουν τους αστακούς, ο ι
δ ιοκτήτης του φορτηγού ζήτη
σε από την αστυνομία να τους 
μο ιράσει στους κατο ίκους, α
φού τη ζημιά ύψους 5 5  χιλ. δο
λαρίων θα την πληρώσει ασφα
λιστική εταιρεία.

Φ ακούς επ α φ ής σε γα
τούλες, σκύλους αλλά και

άλογα, εφαρμόζει -από τετρ α ε
τ ίας μάλιστα- ο βρετανός κτη
νίατρος Κιθ Μπάρνετ. Το υλικό 
κατασκευής ε ίνα ι το  ίδ ιο που 
χρησ ιμ οπ ο ιε ίτα ι και στον άν
θρωπο, αλλά προκειμένου για τα 
ζώα οι φακο ί επαφής τοποθε
τούνται για θεραπευτικούς και 
μόνο λόγους: να βοηθήσουν στη 
χωρίς επιπλοκές ανάρρωση α
πό εγχειρήσεις στα μάτια ή βα
ρ ιές φλεγμονές που επιφέρουν 
ακόμα και τύφλωση. Μέχρι τώ 
ρα δώ δεκα τετράπ οδα έχουν 
σ ώ σει τη ν  όραση το υ ς  χάρη 
στους φακούς επαφής του Δρ 
Μπόρνετ, αλλά και τη γενναιό
δωρη αγάπη των κυρίων τους: 
οι φακοί επειδή είναι ακόμα σε 
πειραματικό στάδιο κοστίζουν 
2 5 0 .0 0 0  δραχμές...

Υστερα από 4 9 9  χρόνια, ο 
"Δαβίδ" το υπέροχο άγαλμα 

που φ ιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Αγ
γελος, ενόχλησε τα χρηστά ήθη 
των σεμνότυφων δικαστών στο 
Χονγκ Κονγκ: στον απόηχο της 
πρόσφατης απόφασης τους να 
καλυφθεί με φύλλο από ...χαρ
τόνι το "άσεμνο σημείο" του γυ
μνού αγάλματος που ε ίχε τοπο
θετή σ ε ι στα γραφ εία  τη ς  μια 
μεγάλη ετα ιρ ε ία , το  Ανώτατο 
Δικαστήριο χαρακτήρισε "άσε
μνη" και μια φω τογραφ ία  του 
“Δαβίδ"!... 0  δικηγόρος της εφ η 
μ ερ ίδ α ς  που δ η μ ο σ ίευ σ ε  τη 
φ ω τογρ α φ ία  στη δ ιαφήμηση 
μιας γκαλερί, προειδοποίησε ό
τ ι αν δεν αλλάξει η δικαστική α
πόφαση τό τε  το Χονγκ Κονγκ θα 
γίνει "περίγελως του κόσμου". Η 
απόφαση εξόργισε τόσο την ε 
φημερίδα, η οποία αντιμετωπί
ζ ε ι πρόστιμο 2 0 0 .0 0 0  δολα
ρίων Χονγκ Κονγκ, όσο και τους 
φιλότεχνους, που θεωρούν ότι

εν ισχύετα ι η λογοκρισία, ενό- 
ψ ε ι μάλιστα τη ς  επ ισ τροφ ής 
της αποικίας στον έλεγχο της 
Κίνας το 1997.

Μ ε 1,4 εκατομμύριο κα
τοίκους, το Νίζνι Νόβγκο- 

ροντ είναι η τέταρτη μεγαλύτε
ρη πόλη μετά τη Μόσχα, την Αγ. 
Π ετρούπ ολη κα ι το  Ν οβοσ ι- 
μπίρσκ αλλά και μια από τ ις  πε
ριοχές με το μεγαλύτερο ποσο
στό ηλικιωμένων στη Ρωσία. Ε
τσι, σε μια προσπάθεια να κατα
πολεμήσουν την υπογεννητικό- 
τητα, οι αρχές της πόλης υπό
σχοντα ι χρηματικό  πριμ σ τις  
μέλλουσες μητέρες: I εκατομ
μύριο ρούβλια για το πρώτο παι
δί και Ι,3 εκατ. ρούβλια για το 
δεύτερο. Αυτές όμως δεν δ ε ί
χνουν να συγκινούνται. Η οικο
νομ ική κατάσταση κάθε άλλο 
παρά ρόδινη είναι -πόσο μάλλον 
για ο ικογένειες άνω των ...δύο 
ατόμων- και στο κάτω κάτω το 
ποσό δεν είναι δα και τόσο με
γάλο.

Στή μάχη της τηλεθέασης, 
το ιδιωτικό τηλεοπτικό κα

νάλι "TV1 CLUSONE" έρ ιξε πρό
σφατα και τους ...νεκρούς. Στο 
μεσημβρινό δελτίο  ειδήσεων, 
μετά τ ις  ειδήσεις, τα αθλητικό 
και τον καιρό, παρουσιάζει κα
θημερινά και έναν κατάλογο με 
τ ις  αγγελίες κηδειών, που οι ρε
πόρτερ του σταθμού μαθαίνουν 
τηλεφ ω νώ ντα ς στους ιερούς 
ναούς και τα γραφεία τελετών. 
Η πρωτοβουλία του αρχισυντά
κτη του δελτίου προκάλεσε αρ
χικά αντιδράσεις και του παρου- 
σιαστή, αλλά τελ ικώ ς δέχτηκε 
να εκφ ω νεί τ ις  αγγελίες θανά
του, αφού και αυτές είναι πλη
ρ ο φ ο ρ ίες . Πάντω ς ε κ κ ρ ε μ ε ί 
πρόταση του σταθμού προς έ 
ναν ιερέα, να αναλΰβει αυτή τη 
ρουμπρίκα στο τηλεοπτικό δελ
τ ίο . Οι δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ι το υ  
σταθμού, μισοαστεία μισοσοβα
ρά, λένε ότι σύντομα ο σταθμός 
θα έχει την ευκαιρία να βγάλει 
ακόμα περισσότερα χρήματα ε- 
ξασφ ΰλιζοντας σπόνσορα για 
τ ις  νεκρολογίες.

Λύνουν το κυκλοφοριακό. 
Είναι οικολογικά. Κάνουν 

ο ικο νο μ ία  σ την κατανάλω ση 
καυσίμων. Μ ιλάμε για τα πρώτα 
τρ ίκυ κλα  π οδήλα τα -ταξ ί που

άρχισαν να κυκλοφορούν στους 
δρόμους του Δήμου της Οξφόρ
δης με την προοπτική να εξα
πλωθούν -εφ όσ ον το  πείραμα 
πετύχει- και αλλού. Η ιδέα ήταν 
τη ς  Ερικα Στάινχορ, κατοίκου 
της Οξφόρδης, που δανείστηκε 
την ιδέα από το γνωστό ασιατι
κό "ρ ίκσο" σε ένα τα ξ ίδ ι τη ς  
στην Ινδία. Πολλοί απείλησαν με 
σ υ γκεντρώ σ εις  δ ιαμαρτυρ ίας 
και απεργίες αν αυτό το "γελοίο 
α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο "  κ υ κλο φ ο ρ ο ύ σ ε  
σ την  ισ το ρ ικ ή  π ανεπ ιστη- 
μιούπολη. Οι δη μο τικο ί άρχο
ν τες  όμω ς σκάφθηκαν ότι το 
"ρίκσο" είναι αθόρυβο, ευέλικτο 
και χωρίς καυσαέρια και πήραν 
την "ιστορική" απόφαση.

Θ Ενα είδος καρκίνου που α
πειλούσε ως τώρα τ ις  γυ

να ίκες  άρχισε να εμφ αν ίζετα ι 
και στους άνδρες, σπάνια μεν, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ί
σως δεν θα αρχίσει να γίνεται 
συχνότερος Στο πρόσφατο συ
νέδριο Μαστολογίας που πραγ
ματοποιήθηκε στην Πάτρα, ανα
φέρθηκαν από τη Χειρουργική 
Κ λ ιν ικ ή  το υ  Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  
Ιωαννίνων πέντε περιπτώσεις 
ανδρών ηλικίας 65  χρόνων πε
ρίπου που έπασχαν από καρκίνο 
του μαστού. Η περίπτωση όλων 
α ν τ ιμ ε τω π ίσ τη κ ε  με μ α σ τε 
κτομή τροποποιημένη αναλΰ- 
γως. Γ  αυτό, συμβουλεύουν οι 
γιατροί, ακόμα και οι άντρες που 
ψηλαφούν ογκίδιο στο στήθος 
το υς  να τρέχουν αμέσως στο 
γιατρό.

Μια χαρά είνα ι η Ζαν Καλ- 
μάν, η "γιαγιά της ανθρω

πότητας". Είχαμε ξαναμιλήσει γι' 
αυτήν στα γενέθλιά της! Η γη- 
ραιότερη γυναίκα του πλανήτη 
μας πέρασε ήδη τα Ι20: τώρα 
φ έρ ε ι στους ώμους της ακόμη 
6 μήνες!. Το καλοκαίρι το έβγα
λε παληκαρίσια πίνοντας πολλά 
υγρό για τη ζέστη και την αφυ
δάτωση. Στον ξενώνα ηλικιω μέ
νων του νοσοκομείου της Αρλ 
όπου μένει, τα έχουν χαμένα. Η 
γιαγιά τους "κουφα ίνει" με τις  
σ υ ζη τή σ ε ις  της, ενώ κάθε ε 
βδομάδα, ανελλιπώ ς, επ ισ κέ
πτεται το κομμωτήριο του νο
σοκομείου... □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων

4 7 8  ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Ρεκόρ επιτυχιών σημείωσαν και φέτος τα παιδιά των συναδέλφων, που πέτυχαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Κι αυτή τη χρόνια, οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι από πέρυσι, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αστυνομική οικογένεια.
Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε τις επιτυχίες στις αστυνομικές σχολές, όπου για πρώτη φορά εισήχθησαν υποψήφιοι

με τη μέθοδο των πανελληνίων εξετάσεων: πέντε στη Σχολή Αξιωματικών και ογδόντα οκτώ στη Σχολή Αστυφυλάκων.
Στα παιδιά αυτά αξίζει ένας μεγάλος έπαινος, γιατί χάρη στην εργατικότητα και την επιμονή τους

πραγμάτωσαν τα οράματά τους και δικαίωσαν τις προσδοκίες των γονέων τους.
Τους ευχόμαστε επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ Β ασ ίλειος......................... Βύρων ................. . Ηλεκτρ. Μηχ. Η/Υ Α Π Θ ................................... Υπαστυνόμος Α', Τμ. Αλλοδαπών Γλυφάδας
ΔΔΑΜΟΣ Ν ικόλαος............................ . Κ ω ν/νος.............. . ΣΥ.Δ.A................................................................. Αρχιφύλακας, Α.Τ. Τρικάλων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ικατερ ίνη..................... . Αλέξανδρος . . . . Παιδαγωγικό Τμήμα Α Π Θ ............................... Δρχιφύλακας, Δ' Υ.Α. Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιω άννης.............. . Κ ω ν/νος.............. . Σ.Μ.Υ.................................................................... Ανθυπαστυνόμος, Τ.Τ. Μεσολογγίου
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε λ έν η ................. . Η λ ία ς ................. . Μαθηματικό Ιω αννίνω ν................................... Ανθυπαστυνόμος, Δ.Δ. Μεσσηνίας
ΑΛΕΞΑΚΗ Ζ ω ή ................................... . Επαμεινώνδας . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Ανθυπαστυνόμος, Β' Α.Τ. Ηρακλείου
ΑΛΕΞΔΚΗ Μ α ρ ία ................................ . Επαμεινώνδας . . . Οδοντιατρική Α θηνώ ν...................................... Ανθυπαστυνόμος, Β' Α.Τ. Ηρακλείου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα . . . . . Θεόδωρος . . . . . Πάντειο Πανεπιστήμιο...................................... Αρχιφύλακας, Α.Σ. θρακομακεδόνων
ΑΛΕΞΙΟΥ Ιωάννης................................ . Αθανάσιος . . . . . Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών ............................ Αρχιφύλακας, Υ.Α. Λάρισας
ΔΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ ω ν /ν ο ς .................. . Χρήστος.............. . Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών ............................ Αρχιφύλακας, Τ. Ασφ. Αγρινίου
ΑΛΕΥΡΑ Αννα ................................... . Γεώργιος . . . . . Γυμναστική Ακαδημία Κομοτηνής ................. Αρχιφύλακας, Τ.Α. Κορίνθου
ΑΛΕΥΡΑ Ελλη....................................... . Γεώργιος . . . . . Φιλολογική Σχολή Ιωαννίνων ........................ Αρχιφύλακας, Τ.Α. Κορίνθου
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ Γεώργιος - Ρούσσος . . Γεώργιος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αστυνόμος Α', Α.Τ. Φερών
ΑΛΜΑΛΙΟΤΗ Σ ο φ ία ............................ . Η λ ία ς .................. . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Σερρών
ΑΛΜΠΑΝΗ Κ ω ν/να ............................ . Δημήτριος . . . . . Λογιστική ΤΕΙ Πειρα ιά ...................................... Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Αμεσης Δράσης
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Δ ημ ήτρ ιος................. . Ευστάθιος . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Σ. Ωρεών Ιστιαίας
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή . . . . Η λ ία ς ................. . Οικονομικό Πανεπ. Α θ η ν ώ ν ............................ Αστυνόμος Δ', Δ/νση Δημ. Ασφάλειας
ΑΝΑΛΑΜΠΙΔΑΚΗ Μαγδαληνή . . . . . Γιαννίκος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας. Τ. Τουρ. Αστ. Χανίων
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος . . . . Βασίλειος . . . . . Πάντειο Πανεπιστήμιο....................................... Αρχιφύλακας, Τ.Τ. Καλαμάτας
ΑΝΤΟΝΙΟΥ Αθανάσιος......................... . Πολύκαρπος . . . . Μαθηματικό Αθήνας.......................................... Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/ναη Τεχνικών/Υ.Δ,Τ.
ΑΝΤΟΝΙΟΥ Σταματία ......................... . Πέτρος .............. . ΤΕΙ Κ α β ά λα ς.................................................... Ανθυπαστυνόμος, Α.Δ. Λάρισας
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Στέλιος ................. Πέτρος .............. . Πάντειο Πανεπιστήμιο...................................... Αστυν. Υποδ/ντής, Τ.Τ. Κηφισιάς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος . . . . . Κ ω ν/νος.............. . θεολογική θ ε σ /κ η ς .......................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Πρέβεζας
ΑΠΟΤΣΗ Βασιλική ............................ Κ ω ν/νος.............. . Οικονομικό Πανεπ. Α θ η ν ώ ν ............................ Αρχιφύλακας, Υπ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρ.
ΑΡΑΧΟΒΑ Ευαγγελ ία ......................... . Κ ω ν/νος.............. . Αγγλική Φιλολογία Α θ η ν ώ ν ............................ Αστυνόμος Β', Δ/νση Αστυν. Προσωπικού
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ευθύμιος ......................... . Πασχάλης . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Σ. Αβδηρών
ΔΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων.................. . Κ ω ν/νος.............. . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γεώ ργιος......................... . θω μάς.................. . Σχολή Ευελπίδων............................................. Ανθυπαστυνόμος, Τ.Α. Φλώρινας
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣπυριΒούλα . . . . Χαράλαμπος . . . . Νηπιαγωγών Ιωαννίνων................................... Αρχιφύλακας. ΚΕ' Α.Τ. Αθηνών
ΑΣΚΑΡΙΔΗ Ροδούλα ......................... . Γεώργιος . . . . . Νηπιαγωγών Ιωαννίνων................................... Αρχιφύλακας, Ε.Τ.Υ.Α.Π.
ΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ ημήτρ ιος......................... . Αλέξανδρος . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Β1 Τ.Τουρ. Αστ. θεσ/κης
ΒΑΓΕΝΑΣ Α θανάσ ιος......................... . Κ ω ν/νος.............. . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας. Τμ. Ασφ. Βόλου
ΒΔΝΔΟΥΛΑΣ Γεώ ργ ιος ..................... . Γεώργιος . . . . . Πληροφορική Αθηνών...................................... Αστυνόμος Α', Τ.Τ. Κηφισιάς
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Αργυρή......................... . Κ ω ν/νος.............. . Φιλοσοφική Αθηνών ...................................... Αρχιφύλακας, ΚΔ' Α.Τ. Αθηνών
ΒΑΣΙΛΔΚΟΥ Ε ιρήνη............................ . Κ ω ν/νος.............. . Νομική Κ ομοτηνής.......................................... Αρχιφύλακας, Α.Σ.Ραχούλας Καρδίτσας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ ω ν /ν ο ς ......................... . Αθανάσιος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Δρχιφύλακας, Α.Δ. Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος . . . . Γεώργιος . . . . . Λογιστική ΤΕΙ Μ εσολογγίου............................ Ανθυπαστυνόμος, Υπ. Αρχείων Πληροφοριών
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α ικατερ ίνη.............. Παναγιώτης . . . . Σχολή Φυσικής Αγωγής Αθλ. Αθηνών . . . . Αρχιφύλακας, Δ/νση Κρατ. Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ.
ΒΑΣΣΟΣ Αθανάσιος............................ Κοσμάς .............. . Ιατρική Ιωαννίνων............................................. Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ. Πύλης
ΒΕΛΗΣ Ιωάννης................................... Γεράσιμος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. θέρμου
ΒΕΡΒΕΤΑΣ Ν ικό λα ο ς......................... Γεώργιος . . . . . Φιλοσοφική Σχολή Ρ εθύμνου ........................ Αρχιφύλακας, Τ. Ασφ. Καβάλας
ΒΕΡΓΟΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ............................ . Νικόλαος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Πρέβεζας
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Ευστρατία..................... . Χαράλαμπος . . . . ΤΕΙ Σερρών........................................................ Αρχιφύλακας. Α.Τ. Μυτιλήνης
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ Χρήστος..................... . Αθανάσιος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Αγίων θεοδώρων
ΒΛΑΧΟΥ Αγγελική ............................ . Αλέξανδρος . . . . Ιταλική Φιλολογία θ ε σ /κ η ς ............................ Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Πειραιά
ΒΟΝΙΚΔΚΗΣ Β α σ ίλε ιο ς ..................... . Γεώργιος . . . . . Πολυτεχνείο Χανίων ...................................... Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Καβάλας
ΒΟΥΖΑΣ Χρήστος................................ . Δημήτριος . . . . . Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ Πολυτ. Ξάνθης . Αστυν. Δ/ντής Υγειον., Κεντρ. Ιατρ. Αθηνών
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ Ε υ θ υ μ ία ......................... . Χρήστος.............. . Οικονομικό Τμήμα Παν. Π ατρώ ν..................... Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ.Φλώρινας,
ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ Χ ρ ισ τ ίν α ......................... . Κ ω ν/νος.............. . Ιστορικό - Αρχαιολογικά Α Π Θ ........................ Αστυνόμος Α', Α.Τ.Γιαννιτσών
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ Π έ τρ ο ς ......................... . Αθανάσιος . . . . . Φαρμακευτικό Α θ η ν ώ ν ................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Μουζακίου Καρδίτσας
ΓΑΙΔΑΤΖΗ Φανή ................................ . Αντώνιος . . . . . Γαλλική Φιλολογία .......................................... Αρχιφύλακας, Υπ. Ασφ. Προέδρου Δημοκ.
ΓΑΛΑΝΟΣ Σπυρίβων ......................... Παντελής . . . . . Σχολή Ευελπίδων............................................. Αρχιφύλακας, Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής
ΓΑΛΙΟΤΟΣ Γεώργιος ......................... Ευάγγελος . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αστυνόμος Α’, Δ/νση Αστ. Επιχ. Αττικής
ΓΑΛΙΟΤΟΥ Λυγερή ............................ . Ευάγγελος . . . . . Σχολή Φιλοσοφίας Παιδ. & Ψυχ. Παν. Αθην, . Αστυνόμος Α', Δ/νση Αστ. Επιχ. Αττικής

. ΓΑΡΔΙΚΑ Β α σ ιλ ικ ή ............................ . Χρήστος .............. . Πάντειο Πανεπιστήμιο...................................... Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Δημ. Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ.............. . Γεώργιος . . . . . Επιστ. Υπολογιστών Ηράκλειο Κρήτης . . . . Ανθυπαστυνόμος. Τ.Τ. Αγρινίου
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ Γ ε ω ρ γ ία ..................... . Αντώ νης.............. . Χημικών Μηχαν. Πολυτεχνείο θεσ/κης . . . Ανθυπαστυνόμος, Δ/νση Αμεσης Δράσης
ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα . . Ιω άννης.............. . Αγγλική Φιλολογία θ ε σ /κ η ς ............................ Ταξίαρχος, Επιθ. Αστ. Νοτίου Αιγαίου
ΓΕΟΡΓΙΟΥ Ε ιρήνη................................ Νικόλαος . . . . . Φαρμακευτική Α θ η ν ώ ν ................................... Ανθυπαστυνόμος, Τ.Τρ. Ιωαννίνων
ΓΕΟΡΓΙΟΥ Παναγιώτης .................. . Νικήτας .............. . Φυσικό Τμήμα Πανεπ. Ιωαννίνων..................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Κατσικά
ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων . . . . . Δημήτριος . . . . . ΤΕΙ Κ α β ά λα ς.................................................... Αρχιφύλακας, Τ.Τρ. Ναυπλίου
ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Τζανέτος . . . . Παναγιώτης . . . . ΤΕΙ Αθηνών........................................................ Αστυνόμος Α', Α.Δ. Πειραιά
ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ α ρ ία .................. Ανδρέας .............. . Πανεπιστήμιο Α ιγα ίου ...................................... Αρχιφύλακας, Τ.Α. Κατερίνης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑνΒρέας . . . Ιω άννης.............. . Τμήμα Ιχθυοκαλ. ΤΕΙ Μεσολογγίου................. Αστ. Δ/ντής. Α.Δ. Καρδίτσας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Φ ω τε ινή ..................... . Εμμανουήλ . . . . . θεολογικό θ ε σ /κ η ς .......................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ .Σερρών
ΓΙΔΝΝΟΥΤΣΟΣ Χρήστος.................. . Κ ω ν/νος.............. . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Αλμυρού
ΓΙΟΥΣΑΣ Χρήστος ............................ Στυλιανός . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, ΚΖ' Α.Τ. Αθηνών
ΓΙΤΣΑ Ε υαγγελ ία ................................ . Δημήτριος . . . . . Παιδαγωγικό Θεσσαλίας................................... Αρχιφύλακας, Τ. Αγορ. Λάρισας
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Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων

Σχολή Αστυφυλάκω ν............................
Σχολή Αστυφυλάκω ν............................
Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων..............
Σχολή Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας . 
Σχολή ΑστυφυλάΙτων............................

Σχολή Αστυφυλάκων . . . .  
Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων 
Σχολή Αστυφυλάκων . . . .
θεολογική Α θ η ν ώ ν ..............
Νομική Σχολή Θεα/κης . . . 
Φυσικομαθηματική ΑΠΘ . . .
Ιατρική θ ε σ /κ η ς .................
Γαλλική Φιλολογία Αθηνών

ΓΙΟΤΑ Ολγα..............................................Βασίλειος . . .
ΓΚΑΓΚΛΑΚΗΣ Βασίλειος ..................... Ευάγγελος . . .
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ Φ ω τε ιν ή ............................ Νικόλαος . . .
ΓΚΔΜΠΡΑΣ Γεώργιος............................ Ζ ώ η ς ..................
ΓΚΑΡΑΝΗΣ Δ η μ ή τρ ιο ς .........................Εμμανουήλ . . .
ΓΚΑΡΤΖΟΝΗΣ Δ ημ ή τρ ιο ς ..................... Νικόλαος ..................... Σχολή Αστυφυλάκων
ΓΚΙΖΗΣ Θ ω μάς..................... Σ τέργιος..............
ΓΚΟΓΚΑ Ειρήνη.......................................Χριστόφορος . . .
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΣ Π ερ ικλής.........................Κων/νος . . . . .
ΓΚΟΥΤΗ Μ α ρ ία .......................................Πέτρος . . . . .
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Γεώργιος . . . . . . . .  ΟΥΝΤΣΗ Δέσποινα
ΓΚΡΑΝΑΣ Α λέξα νδρ ος.........................Παναγιώτης . . .
ΓΚΡΕΚΑ Μ αρ ιάνθη ................................Φ ώ τ ιο ς ..................
ΓΛΥΜΙΔΗ Ανθούλα ................................ Γεώργιος . . . .
ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Ιω ά ννη ς ............................ Γεώργιος ..................... Τμ. Επικοιν.& Μέσων Μαξ. Εν. Πανεπ. Αθην
ΓΟΥΛΑΣ Γεώργιος .........................Αναστάσιος . . . . .  Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Αθηνών . ........................
ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗ Παναγιώτα..................... Νικόλαος ..................... Μαιευτική ΤΕΙ Αθηνών ..............................
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ..................Αθανάσιος . . . . . .  Σχολή Αστυφυλάκων
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε λ έ ν η ..................... Δημήτριος .....................Τμ. Ψυχολ. Πανεπ. Ρεθύμνου Κρήτης . .
ΔΕΛΟΓΛΟΥ Αθανάσιος .........................Θ εοχάρης..................... Σχολή Ευελπίδων.........................................
ΔΕΡΜΑΤΖΗ Πασχαλίνα.........................Γεώργιος ..................... Πάντειο Πανεπιστήμιο..................................
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ Σταυρούλα..................Κ ω ν/νος......................... Σχολ. Τουρ. Επιχ. ΤΕΙ Π ά τρ α ς ...................
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Γ εώ ρ γ ιο ς ..................... Αθανάσιος................. ... Μηχανολ. Μηχανικών Π ά τρ α ς ..............
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρήστος............................ Κ ω ν/νος.........................Μηχανολ. Μηχαν. Ε Μ Π ...............................
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ εώ ρ γ ιος ..............Γρηγόρ ιος..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν..................................
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ εώ ρ γ ιος ..............Αναστάσιος ..................Σχολή Αστυφυλάκων
ΔΗΜΗΤΡΟΣ Φώτιος ............................ Δ ημήτρ ιος.....................ΤΕΦΑΑ Θ ε σ /κ η ς .........................................
ΔΗΜΟΥ Ε υ θ υμ ία ....................................Κω ν/νος.........................Αγγλική Φιλολογία Α θ η ν ώ ν ........................
ΔΗΜΟΥ-ΛΟΥΛΟΥΔΗ Α κρ ιβ ή ..................Χρυσόστομος . . . .  Ιατρικών Εργ. ΤΕΙ Λάρισας............................
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Β ά ιο ς ................................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Οδοντοτεχν. ΤΕΙ Α θ η ν ώ ν .................
ΔΟΣΗ Μαρίνα ....................................... Κ ω ν/νος.........................Ιστορικό-Αρχαιολ. Α Π Θ ...............................
ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗ Χρυσούλα..................... Παύλος .........................Παιδαγωγική Ακαδ. Θεσ/κης Αστυν. .
ΔΟΥΛΑΜΗ Φ ωτεινή................................Ιω άννης.........................Φιλολογία Αθηνών ......................................
ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ Σ ταυρούλα ..................... Ευάγγελος..................... Διοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Χαλκίδας........................
ΔΡΕΤΑΚΗ Αθανασία................................ Ιω άννης.........................Οικονομικό ΑΠΘ .........................................
ΕΛΕΜΕ Ιω άννα ....................................... Ιορδάνης.......................... Γαλλική Φιλολογία Θ εσ /κ η ς .......................
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ν εκτάριος..............Γεώργιος ..................... Τ.Ε.Φ.Α.Α. θεσ/κης
ΕΞΑΡΧΟΥ Α ρ ισ τε ίδης............................ Κ ω ν/νος.........................Ηλεκτρ. Μηχαν. Π άτρας...............................
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Α σ ημ ίνα ............................ Νικόλαος ..................... Βιολογικό Τμήμα Παν. Θ ε σ /κ η ς .................
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θεοδώρα............................ Πέτρος .........................Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθηνώ ν....................
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ευθύμιος............................ Δημήτρ ιος...................... Οικονομικό Αθηνώ ν....................................
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Χ ρ ή σ το ς ............................ Κ ω ν/νος.......................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.................................
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος..................Ιω άννης.........................Τμ. Φυσικής Α Π Θ .........................................
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε λπ ιν ίκη ..................Σ π υρ ίδω ν.......................Σχ. Φιλοσοφίας & Παιδ. Ψυχολ. Αθηνών
ΖΑΧΑΡΗ Αθανασία . . . . . . . . . .  ΧΟΡΤΑΤΟΥ Παρ. . . . Σχολή Αστυφυλάκων ................................
ΣΑΧΟΣ Κ ω ν /ν ο ς .....................  Αθανάσιος................... Παιδαγωγικά Κρήτης
ΖΕΡΒΑΚΗ Μ α ρ ία ................................... Γεώργιος ..................... Φιλολογία Α θ η ν ώ ν ......................................
ΖΕΡΒΑΣ Σπυρίδω ν................................Ιω άννης...........................Θεολογική Αθηνών . . . . .
ΖΗΚΟΥΔΗ Βασιλική ................................ Γεώργιος ..................Σχολή Αστυφυλάκω ν..................................
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε υαγγελ ία ..................... Δημήτρ ιος.......................Πολιτικών Μηχαν. Πατρών..........................
ΖΙΑΚΑ Σταυρούλα................................... Δ ημήτρ ιος..................... Γεωργ. Εκμετ. ΤΕΙ Θ ε σ /κ η ς ........................
ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ Ελισσάβετ . . . . . . . . .  Βασιλική . . . . . . .  Νηπιαγωγών Α θ η νώ ν...............................
ΖΙΟΓΑΣ Γεώ ργιος................................... Θεόδωρος..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν..................................
ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ Διαμόντω............................ Αθανάσιος..................... ΤΕΙ Πατρών...................................................
ΖΥΓΟΓΙΟΡΓΟΣ Γεώργιος.........................Αντώνιος ..................... Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας . . . . .
ΖΥΓΟΓΙΟΡΓΟΥ Ε υα γγελ ία ..................... Αντώνιος ..................... Γεωργ. Βιολ. & Βιοτεχ. Γεωργ. Παν. Αθην.
ΖΩΝΤΑΝΟΥ Στέλλα ................................ Αθανάσιος..................... Φιλοσοφική θεσ/κης . . .
ΖΩΤΟΥ Χ αρίκλεια ................................... Δ ημήτρ ιος..................... Τμ. Αισθητικής ΤΕΙ Α θ η ν ώ ν ........................
ΗΛΙΑΚΗ Ε υαγγελ ία ................................Χαράλαμπος..................Φιλολογία Κρήτης.........................................
ΘΑΝΟΥ Ιφ ιγ ένε ια ................................... Χριστόφορος..................Αρχιτεκτονική Θ εσ /κ η ς ...............................
ΘΕΛΟΥΡΑΣ Ιωάννης................................Δημήτρ ιος..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν..................................
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ανδρομάχη ..................Ελευθέριος ..................Πάντειο Πανεπιστήμιο..................................
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Παρθένα ......................... Τριαντάφυλλος . . . .  Τμήμα Φυσικής Αθηνών . . . . . . . . .
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος .............. Χρήστος.........................ΤΕΙ Λ α μ ία ς ...................................................
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α ικα τερ ίνη .........................Ιω άννης.........................Φιλολογικό Τμ. Παν. Κ ομοτηνής.................
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α νασ τασ ία .........................Χριστόδουλος . . . .  Λογιστική ΤΕΙ Σερρών...................................
ΚΔΚΔΒΟΥΛΙΑΣ Χρυσοβαλάντης . . . .  Αθανάσιος................. Ιατρικών Τεχν. Οργάνων Αθηνών.................
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Ο λγα ..................... ...  Αναστάσιος . . . . .  Λογιστική ΤΕΙ Λάρισας . . . .
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Γαρυφαλιά..................... Χρήστος.........................Φιλοσοφική Σχολή Ρ εθύμνου ....................
ΚΑΛΟΥΔΗ Δέσποινα ............................ Θ εοφάνης..................... Τεχν. Τροφίμων ΤΕΙ Σίνδου
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ Ευγενία . . . . . . . . .  Ευστάθιος................. Οικονομικό ΑΠΘ .........................................
ΚΑΝΑΒΟΥΛΗ Ευαγγελία.........................Δ ημήτρ ιος.....................Πάντειο Πανεπιστήμιο..................................
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν ικό λα ο ς..................... Γεώργιος ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.......................
ΚΔΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Μ α ρο ύλα ..................Πολυχρόνης..................ΤΕΙ Πατρών...................................................
ΚΔΡΑΓΙΏΡΓΑ Θ εοδώ ρα.........................Χρήστος.........................Ιατρική Πατρών..................................
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Χαραλαμπία..................... Χρήστος.........................Τμ. Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ Ηρακλείου . . . .
ΚΑΡΔΚΑΤΣΑΝΗ Ν εκταρία ..................... Β α ϊο ς ..................... ... . Μαθηματικά Πατρών . . . . .
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Χ ρ ισ τ ίν α .........................Π αναγιώ της..................Τουριστ. Επιχ. ΤΕΙ Η ρ α κλε ίο υ ....................
ΚΑΡΔΚΩΣΤΔ Χ α ρ ίκλε ια .........................Θεόδωρος..................... Κοινωνική Ανθρωπ. Παν. Αιγαίου.................
ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ Σοφία ..................... Χρήστος.........................Φιλολογικό Ιωαννίνων . . . . . . . . . .
ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΥ Ολγα..................... ... Θωμάς.............. ...  Ιατρική Αλεξανδρούπολης........................
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ιω άννα ............................ Π αναγιώ της..................Γεωργ. Εκμετ. ΤΕΙ Θ ε σ /κ η ς ........................

Αρχιφύλοκας, Α.Δ.Κέρκυρας
Αρχιφύλακος, ΑΖΕξοχής
Αρχιφύλοκας. ΙΖ Α.Τ.Θεσ/κης
Αρχιφύλοκας, Δ/νση Αμεσης Δράσης Θεσ/κΓς
Αρχιφύλοκας, Α,Δ.Σερρών
Αρχιφύλακος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Αρχιφύλοκας, Τμ. Μεταγ. Λάρισας 
Αρχιφύλοκας, Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
Αρχιφύλοκας, Υποδ. Ασφ. Αλεξανδρούπολης 
Αρχιφύλακος, ΚΣΤ Α.Τ.ΑΘηνών 
Αρχιφύλοκας, Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης 
Αστυνόμος A', F Τ.Α.Θεσ/κης 
Ανθυπαστυνόμος, ΤΑΚαστοριάς 
Αστυνόμος Α\ Α.Τ.Ν.Ιωνίας 
Αστυν. Δ/ντής, Ε.Τ.Ε.Χ,
Ανθυπαστυνόμος, Α,Δ.Δωδεκανήσου/Επιτ. 
Αρχιφύλακος, Α.Τ,Περιφερείας Μυτιλήνης 
Αοτυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Ασφ. Θεσ/κης 
Αστυνόμος Β\ ΠΣΕΑ 
Αρχιφύλοκας, Α,Τ.Ειδομένης 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Σ.Μικρόπολης 
Αστυφύλακας, Α.Τ.Γαργαλιάνων 
Αρχιφύλακος, Α,Σ.Βατολάκκου 
Αρχιφύλοκας, Α.Τ.Χαλκίδας 
Αρχιφύλακος, Τ.Τ.Σερρών 
Αρχιφύλακος, Α.Δ.Βοιωτίας 
Αρχιφύλοκας ε,α.
Αρχιφύλακος, ΣΕ.Φ.Φ.Τρικάλων 
Αρχιφύλοκας, Υ.Ε.Φ,Φ.Αλικαρνασσού 
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Αρχιφύλοκας, Α.Τ.Ζαγκλιβερίου 
Δ/ντής, Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Υ.Δ.Τ. 
Αστυν. Δ/ντής, Επιτελείο ΔΑΑΑ 
Αρχιφύλοκας, Υπ. Ασφ. Βουλής των Ελλ. 
Αρχιφύλακος, Τ.Τ.Βέροιας 
Αρχιφύλοκας, Α.Τ.Σερρών 
Υπαστυνόμος Α', Υπ. Ασφ. Προέδρ. Δημ. 
Ανθυπαστυνόμος, Δ,Υ.Ελασσόνας 
Αρχιφύλοκας, Α.Δ.ΦΘιώτιδας 
Αρχιφύλακος, Υπ. Αρχείων Πληροφοριών 
Αστυνόμος Β', Τ.Τ.Αμφισσας 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ.Τρικάλων 
Π.Υ. , Α,Τ.Καλαμάτας 
Ανθυπαστυνόμος, Τ.Τροχ. Μεσολογγίου 
Π.Υ., Δ/νοη Τεχνικών 
Αρχιφύλακος, Α.Τ.Τρικάλων 
Υπαστυνόμος Α', Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
Αρχιφύλοκας, Τμ. Αγορ. Κερκύρας 
Αρχιφύλοκας, Α.Τ. Νεάπολης 
Ανθυπαστυνόμος, A' Α.Τ. Βόλου 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Σ.Μαυρονερίου 
Π.Υ., Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Υπαστυνόμος Α', Α.Δ.Ροδόπης 
Αρχιφύλακος, Α.ΔΛέσβου 
Αρχιφύλοκας, Τ.Τ.Κατερίνης 
Αρχιφύλακος, Τ.Τ.Κατερίνης 
Αρχιφύλακος, Δ,Δ.Ξάνθης 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Μελετών/ΥΔΤ 
Αρχιφύλοκας, Α.Τ,Κηφισιάς 
Αρχιφύλακος, Τ.Α.Τρικάλων 
Αρχιφύλοκας, Β' Α.Τ,Λάρισας 
Αρχιφύλοκας, ΥΤΕΒΕ 
Αρχιφύλακος, Τ.Τ.Κηφιαιάς 
Αρχιφύλακος, Δ,Τ.Κέρκυρας 
Αρχιφύλακος, ΙΓ Α.Τ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλοκας, Τ.Τ.Καβάλας 
Αρχιφύλοκας, Τ.Τροχ. Βόλου 
Υπαστυνόμος Δ'. Υ.Φ.Δ.Φ.Θεσ/κης 
Ανθυπαστυνόμος. Τ.Τ.Ιεράπετρσς 
Αρχιφύλακος, Α.Τ.Καβόλας 
Ανθυπαστυνόμος, Δ/νση Τροχαίας Θεσ/κης 
Αρχιφύλακος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Αρχιφύλοκας, Τ.Τ.Τρικάλων 
Αρχιφύλακος, Γ Τ.Τ.Θε/κης 
Υπαστυνόμος Α', Υπ. Ασφ. Προέδρ. Δημ. 
Υπαστυνόμος Α', Υπ. Ασφ. Προέδρ. Δημοκ. 
Αρχιφύλοκας, ΑΤ.Ισθού 
Ανθυπαστυνόμος, Α,Τ.Αγίου Σπυρίδωνα 
Ανθυπαστυνόμος, Α,Τ.Φιλιππιάδας 
Υπαστυνόμος Α1, Α.Τ.Κομοτηνής 
Αρχιφύλακος, Γ Τ.Τ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλοκας, Γ.Α.Δ.Θεσ/κης

Νοέμβριος 1 9 9 5 - 7 4 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Γρηγόριος .....................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ Λ άρ ισ α ς...............................Ανθυπαστυνάμος, Τ.Α.Καρδίτσας
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Ε υάγγελος..................... Χρήστος.........................Γεωπονική θεσ/κης ......................................... Ανθυπαστυνάμος ε.ο.
ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗΣ Ιω άννης.........................Θεόδωρος..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, ΥΤΕΒΕ
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ Ν ικ ο λ έττα ..................... Αριστείδης..................... Ιατρική Ιωοννίνων................................................ Ανθυπαστυνάμος, ΤΑοφ. Ιωαννίνων
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Π αναγιώ της..............Κανόρης.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Αστυν. Προσωπ./ΥΛΤ,
ΚΑΡΡΑΣ Ιωάννης................................... Δ ημήτρ ιος..................... Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Λ α μ ία ς .................................. Αστυνόμος Α\ Α,Δ.Ιωαννίνων
ΚΑΡΥΔΑΚΟΥ Π αρασκευή..................... Αθανάσιος..................... Αγγλική Φιλολογία Α θ η ν ώ ν ...............................Αστυνόμος A', ΚΡ Α,Τ.ΑΘηνών
ΚΑΣΙΡΗ Μ α ρ ία ....................................... Ιω άννης.........................Παιδαγωγικό Α θη νώ ν......................................... Αρχιφύλακας, Μουσική Αθηνών
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Λ άμ π ρο ς.........................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Τ,Λαμίας
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Λ άμ π ρος.........................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, ΑΧΛαμίας
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Μαρία ................................Αναστάσιος ..................Νηπιαγωγών ΑΠΘ ................................................ Αστυνόμος Α', Α.Τ.Νίκης
ΚΑΤΣΕΝΗ Ε ιρήνη................................... Παντολέων..................... Ναυπηγική Σχολή Αθηνών.................................. Π.Υ./Α', Τ.Τ.Αγρινίου
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ Μ αργαρίτα.........................Χαράλαμπος..................Παιδαγωγικό Πανεπ. Αθηνών ........................... Αστυνόμος Α', ΚΓ Α,Τ.ΑΘηνών
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΔ Αναστασία.........................Γεώργιος ..................... Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων........................... Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Μαλακάσας
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Νικόλαος .........................Γεώργιος ......................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Σ.Τροπαιούχου
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Βασίλειος .....................Χρήστος.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αστυν, Δ/ντής, Δ/νση Ασφάλειας θεσ/κης
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Χαρίλαος .........................Α λέξανδρος..................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Ανθυπαστυνάμος, Α.Τ.Κατσικά
ΚΑΨΑΛΗ Ελευθερία ............................ Σωτήριος ..................... Ιατρική Αλεξανδρούπολης.................................. Αρχιφύλακας, Δ' Τ.Τ.Θεσ/κης
ΚΑΨΙΟΧΔΣ Αλέξανδρος.........................Χαρίλαος.........................Πολ. Επιστ. Δημ. Διοικ. Αθήνας........................... Ανθυπαστυνάμος, Α.Τ.Λευκΰδας
ΚΑΨΟΡΑΧΗ Κ ω ν /ν α ............................ Δ ημήτρ ιος..................... Φιλοσοφική Παν. Α θηνώ ν.................................. Αρχιφύλακας, Τμήμα Ασφ. Αερολιμένα
ΚΕΛΛΗ Α σ π α σ ία ................................... Γεώργιος ..................... Γαλλική Φιλολογία .............................................Ταξίαρχος ε.α.
ΚΙΑΜΕΣ Κ ω ν/νος....................................Ευθύμιος.........................Βιολογικό Πανεπ. θ ε σ / κ η ς ...............................Ανθυπαστυνάμος, Α,Δ.Ρεθύμνου
ΚΙΑΜΕΣ Ν εκτάρ ιος................................Ευθύμιος.........................Τμήμα Εργοθ. Αθηνών.........................................Ανθυπαστυνάμος, Α,Δ,Ρεθύμνου
ΚΙΔΤΟΣ Νικόλαος................................... Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν......................................... Αρχιφύλακας, Α,Τ.Περιφερείας Λάρισας
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ Αναστασία .............. Ιω άννης.........................Πάντειο Πανεπιστήμιο......................................... Αρχιφύλακας, Α.Σ.Χαλκηδΰνας
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ Βασιλική .........................Ζ ή σ η ς ............................ Βρεφονηπιοκόμων ΤΕΙ θ ε σ /κ η ς ........................Αρχιφύλακας, Α.Δ.Καβάλας
ΚΙΟΥΣΗ Κ ω ν /ν α ................................... Αθανάσιος..................... Νομική θ ε σ /κ η ς ................................................ Δρχιφύλακος, Τ.Α,Λαμίας
ΚΙΟΥΣΗΣ Αθανάσιος ............................ Ιω άννης.........................Σ.Μ.Υ.Ν...................................................................Αστυνόμος Β', Λ.Τ Ζακύνθου
ΚΟΘΟΝΑ Α ικ α τερ ίν η ............................ Νικόλαος ..................... ΤΕΙ Φλώρινας.......................................................Αρχιφύλακας, Α.Τ.Φαρκαδόνας
ΚΟΙΜΨΙΔΗΣ Κυριάκος .........................Ιω άννης.........................Πολυτεχνείο Α Π Θ ................................................ Π.Υ., Τμήμα Αγορανομίας θεσ/κης
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Χαρίκλεια.........................Χρήστος.........................Μαιευτική Α θ η ν ώ ν .............................................Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Κρατ. Ασφ./Υ.Δ.Τ.
ΚΟΛΟΝΙΑΣ Δημήτριος............................ Ιω άννης.........................Σχολή Φυσικής Παν. Α θ η ν ώ ν ...........................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Μεσολογγίου
ΚΟΝΔΥΛΗ Χρυσάνθη............................ Γεώργιος ..................... Αγγλική Φιλολογία Α θ η ν ώ ν ...............................Υπαστυνΰμος Α', Τ.Α.Αγρινίου
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος..................Κ ω ν/νος.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Τ.Πρέβεξας
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ ιχ α ή λ ..................Θεόδωρος..................... Τ.Ε.Φ.Α.Α.................................................................Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ.Αλεξανδρούπολης
ΚΟΡΛΟΑΣ Α νδρέας................................Βύρων............................ Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Υπαστυνόμος Α', ΑΑΛάρισας
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ Ιωάννης ..................... Σάββας .........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Α.Φλώρινας
ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Β α σ ιλ ική ..................Νικόλαος ..................... Παιδαγωγικό Ιωαννίνων......................................Αρχιφύλακας. Α.Σ. Δΰρας
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Χαράλαμπος ..................Γεώργιος ..................... Πάντειο Πανεπιστήμιο......................................... Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Προσωπ./Υ.Δ.Τ.
ΚΟΤΣΟΥΚΗΣ Κ ω ν /ν ο ς .........................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Λαμίας
ΚΟΥΚΟΥ Π αρασκευή............................ Χρήστος.........................Σχολή Γεωλογίας ΑΠΘ ......................................Ανθυπαστυνάμος, Α.Τ.Αλεξανδρούπολης
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Λάμπρος .........................Σωτήριος ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Σ.Λιβανατών
ΚΟΥΤΗΣ Παναγιώ της............................ Ιω άννης.........................Ιστορικό Αρχαιολ. Παν. Κρήτης ........................Αρχιφύλακας, Δ.Α.Α./Τ.Δ.Χ.Υ.
ΚΟΥΤΡΟΥ Χ ρ ισ τίνα ................................Γεώργιος ..................... Χημικών Μηχανικών Ε Μ Π .................................. Ανθυπαστυνάμος, Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Κ ω ν/νος .........................Β α σ ίλ ε ιο ς .......................Σχολή Αστυφυλάκω ν........................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Λαμίας
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ Βασίλειος . . . .  θω μάς.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Α,Σερρών
ΚΟΦΑ Α ρ ε τ ή .......................................... Θεόδωρος..................... Ζωοτεχνική ΤΕΙ Αρτας .........................................Αρχιφύλακας, Α.Τ.Κιάτου
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος.........................Ελευθέριος ..................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Σ.Δβδηρών
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ολγα..................... ...  . Γεώργιος ..................Φιλοσοφική Σχολή Θ ρ ά κ η ς ...............................Αρχιφύλακας, Τ.Ασφ. Κατερίνης
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ Αναστασία..................Κ ω ν/νος.........................Φιλολογική Σχολή Αθηνών..................................Ανθυπαστυνάμος, Τ.Τ.Αγρινίου
ΚΡΑΝΙΤΗ Κ α ν έ λ λ α ................................Ιω άννης.........................Παιδαγωγικό Κ ρ ή τ η ς ......................................... Αρχιφύλακας, ΚΣΤ Α,Τ.ΑΘηνών
ΚΡΑΝΙΤΗ Μ α ρ ία ................................... Ιωάννης . . . . . . .  Φιλοσοφική Αθηνών .......................................... Αρχιφύλακας, ΚΣΤ Α,Τ.ΑΘηνών
ΚΥΛΑΦΑΣ Γεώργιος ............................ Ευάγγελος..................... Ηλεκτ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ ...................... Αστυνόμος Α', Υπ. Δημ. Ασφάλειας/Γ.ΑΛΑ.
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ Μ α ρ ία .............. ...  Ιω άννης.....................Πολιτ. Επιστ. & Δημ. Διοίκησης Αθηνών . . . Αστυνόμος Β1, Τ.Τ.Ηρακλείου
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Κυριακή............................ Ιω άννης.........................Παιδαγωγικό ΑΠΘ................................................ Ανθυπαστυνάμος, Α.Δ. Πέλλας
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ν τ ω ν ία ..................Κω ν/νος.........................Τμ. Πληροφορικής Παν. Αθηνώ ν........................Αρχιφύλακας, Τ.Α.Αερολιμένα
ΚΥΡΟΓΛΟΥ Σ ω τήρ ιος............................ Νικόλαος ..................... Χημικό θ ε σ /κ η ς ................................................Υπαστυνόμος ε.α.
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Σ ο φ ία .........................Π αναγιώ της................. Φιλοσοφική Σχολή Θ ρ ά κ η ς ............................... Αστυνόμος A', Β' Α.Τ.Βόλου
ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ..................Αρ ιστοτέλης................. θεολογική Α θ η ν ώ ν ............................................. Αρχιφύλακας, Α.Σ.Αγριάς
ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Β α σ ιλ ικ ή ..................... Αθανάσιος..................... Νηπιαγωγών Β όλου .............................................Υπαστυνόμος Β', ΑΔ.Μαγνησίας
ΚΟΤΣΙΑΡΙΝΗ Αικατερίνη ..................... Χρήστος.........................Σχ. Επιστ. & Φυσικής Αγ. Α θη νώ ν .................... Αστυνόμος A', Α' Δ.Τ.Πειραιά
ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ Χ ρ ιστίνα ............................ Παντελής ..................... Παιδαγωγική Ακαδ. Φ λώ ρινας........................... Αρχιφύλακας, ΔΑΘ/ΤΕΛ
ΛΑΔΙΑ Καλλιόπη ................................... Σ ω τή ρ ιο ς ..................... Νομική Θ ε σ /κ η ς ................................................ Αρχιφύλακας, Τμ. Ασφ. Βόλου
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ..................... Σ υ μ ε ώ ν .........................Σ.Τ.Υ.Α................................................... ' ...............Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστ. Επιχ. Αττικής
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ ημήτρ ιος..................... Σ υ μ ε ώ ν .........................Σ.Μ.Υ.Ν...................................................................Αρχιφύλακας, Δ/νοη Αστ. Επιχ. Αττικής
ΛΑΜΠΕΑ Α ν τ ιγ ό ν η ................................Δ ή μ ο ς ...........................Οικονομικό ΑΠΘ ................................................. Αρχιφύλακας, Α.Τ.τΰνθης
ΛΑΜΠΕΑ Αργυρώ................................... Δ ή μ ο ς ............................ Μαθηματικό Α Π Θ ................................................ Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ξάνθης
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ Μ α ρ ία ............................ Γεώργιος ..................... Χημικό Αθηνών....................................................Υπαστυνΰμος Β1, ΓΑΔΔ/ΤΕΛ
ΛΑΠΠΑ Α λεξάνδρα................................Νικόλαος ..................... Ηλεκτρολόγων Μηχαν. Πάτρας........................... Αστυνόμος Α1, Υπ/νση Τροχαίας Αθηνών
ΛΕΠΙΔΑΣ Δημήτριος ............................ Ιω άννης.........................Χημ. Μηχανικών Α Π Θ .........................................Υποστράτηγος ε.α.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ Ε λ έ ν η .........................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων........................... Αρχιφύλακας, Α,Σ.Μαυρολεύκης
ΛΙΑΝΟΥ Ολγα.......................................... Κων/νος ........................ Μαθηματικό Παν. Πατρών . . . . . . . . . .  Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ,Ακαρνανίας
ΛΙΟΛΗΣ Γεώργιος................................... Ευάγγελος..................... Τμήμα Λογιστικής Μεσολογγίου........................Αρχιφύλακας, Τ.Α,Αγρινίου
ΛΟΥΒΙΤΔΚΗΣ Γεώ ργιος.........................Γεώργιος ..................... Πολυτεχνείο Α Π Θ ................................................ Αρχιφύλακας, ΥΤΕΒΕ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ Μ ιχαήλ................................Εμμανουήλ..................... Σ.Μ.Υ. Τρικάλων ................................................Ανθυπαστυνάμος, Δ.Τ.Σητείας
ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ευθύμιος............................ Ιω άννης.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αστυνόμος Α1, Δ/νση Τροχαίας Αττικής
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ ιχα ή λ .........................Νικόλαος ..................... Τουριστ. Επαγγελμ. ΤΕΙ Α θ η ν ώ ν ....................... Αστυν. Δ/ντής, Σχολή Αστυφυλάκων
ΜΑΚΡΗ Ολγα.......................................... Νικόλαος ..................... Ψυχολογία Κ ρ ή τ η ς .............................................Υπαστυνΰμος Α\ Τ. Τροχ. Βόλου
ΜΑΚΡΗΣ Κ ω ν /ν ο ς ................................Λάζαρος.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Σ.Ορφανού
ΜΔΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Ευθυμία ..................... Α γγελο ς .........................Πολιτ. Μηχαν. Ξάνθης.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Λάρισας
ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ Π αναγιώ τα ..................... Ευάγγελος..................... Κοινωνιολογία Ρ εθ ύ μ νο υ ..................................Αρχιφύλακας, Α.Τ.Αρτας
ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ α ρ ία ......................... Κ ω ν/νος........................Δίεθν. Οικονομ. Ευρωπ. S. Πολιτ. Σπουδών . . Αστυν. Υποδ/ντής, Υποδ. Αστ. Παγκρατίου
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Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων
ΜΑΝΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος . . . Γεώργιος . . . . . .  Σχολή Αστυφυλάκω ν........................
ΜΑΝΤΖΩΛΗ Π ε λ α γ ία ............................ Ευάγγελος . . . . . .  Φιλοσοφική θεσ/κης . . .
ΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης....................................Χρήστος.........................Χημικό θ ε σ /κ η ς .....................
ΜΑΝΩΛΔΚΟΣ Κ ω ν /ν ο ς .........................Δ ημήτρ ιος..................... Νομική Σχολή Πανεπ. Θράκης . . . .
ΜΑΡΓΩΝΗ Σ ο φ ία ................................... Γρηγόρ ιος..................... Γεωλογίας ΑΠΘ .........................
ΜΑΡΚΟΥ Χ ρ ή σ το ς ................................Ιω άννης.........................Σχολή Αστυφυλάκω ν..............
ΜΑΣΤΑΚΑΣ Ε υάγγελος.........................Θεόδωρος .....................Σ.Τ.Υ.Α. Ιωαννίνων....................
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Α γ γ ε λ ικ ή .........................Γεώργιος ..................... Φιλοσοφική Αθηνών ...........................
ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ ιχαήλ.............. Σ ταύρος.........................Σχολή Η/Υ Ηρακλείου ........................
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ανέστης ............................ Κ ω ν/νος..................... . Αγρ. Τοπογρ. Μηχ. Πανεπ. Αθηνών . .
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Γ ε ω ρ γ ία ..............Δημόκριτος ..................Φιλοσοφική Κρήτης...............................
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Β ασ ιλ ική .........................Χρήστος.........................Νοσηλευτική ΤΕΙ Α θη νώ ν....................
ΜΑΥΡΟΧΗ Ειρήνη ................................Γεράσ ιμος..................... Νομική Αθηνών......................................
ΜΕΛΙΚΩΚΗ Δ ή μ η τρ α ..................... ...  . Ιωάννης . . . . . . .  Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων . . . .
ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Ν ικό λα ο ς.........................Γεώργιος ..................... Οικονομικό Πανεπ. Α θ η ν ώ ν .................
ΜΗΖΥΘΡΑΣ Νικόλαος............................ Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Ευελπίδων..................................
ΜΗΛΔΚΗ Σ ο φ ία ................................... Γεώργιος ..................... Νομική Αθηνών....................................
ΜΗΛΑΚΗΣ Δημήτριος............................ Ιω άννης.........................Αγρόν. Τοπογρ. Μηχ. ΕΜ Π....................
ΜΗΤΑΚΟΥΔΗΣ Αθανάσιος..................... Χρήστος.........................Σχολή Αστυφυλάκων ...........................
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Α ν τ ιγ ό ν η .........................ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Ελένη . ΤΕΙ Η ρ α κλε ίο υ .......................................
ΜΙΛΗ Σπυριδούλα..................... ...  Κων/νος . . . . . . .  Φιλοσοφική Κρήτης............................
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης............................ Χαράλαμπος..................Σχολή Αστυφυλάκω ν...........................
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Βασιλική . . . . . . . . .  Γεώργιος ................. ΤΕΙ Αθηνών..................................
ΜΙΧΕΛΔΚΗΣ Δημοσθένης..................... Εμμανουήλ..................... Σχολή Ικάρων.........................................
ΜΟΣΧΟΝΔ Στυλιανή ............................ Νικόλαος ..................... Ιατρική Πατρών....................................
ΜΟΣΧΟΣ Βασίλειος................................Π α ύ λ ο ς .........................Πληροφορική Κύπρου...........................
ΜΟΣΧΟΥ Ιουλία....................................... Ιω άννης.........................Νομική θ ε σ /κ η ς ..................................
ΜΟΣΧΟΥ Χσρίκλεια................................Π α ύ λ ο ς .........................Διοίκ. Επιχ. ΤΕΙ Χαλκίδας .......................
ΜΠΑΙΡΑΜΗ Κατερίνα............................ Αθανάσιος..................... Μηχανολογικά ΤΕΙ Καβάλας.................
ΜΠΑΚΑΛΗ Ουρανία................................Χρήστος.........................Ιστορικό Αρχαιολ. Ιωαννίνων....................
ΜΠΑΚΔΛΙΑΝΟΣ Βασίλειος ..................Αθανάσιος . . . . . .  θεολογική Α θ η ν ώ ν ...................................
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Βασίλειος.........................Νικόλαος .................. ... Μηχαν. Μηχ. Βόλου ......................... ,
ΜΠΑΛΑΦΑ Ο λ γ α ................................... Σ οφ ο κλή ς..................... Πληροφορική Αθηνών...............................
ΜΠΔΜΠΙΛΗ Αρχοντούλα ..................... Α ννα................................Νομική Θράκης.......................................
ΜΠΑτΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ αρ ία .........................Η λ ία ς .................. ... Τμ. Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ θεσ/κης . .
ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ Παναγιώτης .............. Γεράσιμος . . . . . .  Ζωικής παραγωγής, ΤΕΙ Α ρτας..................
ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΕΤΟΣ Δημήτριος . . . .  Ιω άννης..................... Ιατρική Αθηνών.......................................
ΜΠΑΡΟΥΤΑ Γ εω ρ γ ία ............................ Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Ιατρικά Τμήμα θ ε σ /κ η ς ...........................
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ Ξανθή................................Δ ημήτρ ιος..................... Διοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Κ οζά νης....................
ΜΠΕΚΑΣ Δημήτριος ............................ Τιμολέων ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν...............................
ΜΠΛΙΑΜΠΙΑ Μ α ρ ία ................................Αθανάσιος .....................ΤΕΙ Λάρισας ............................................
ΜΠΛΙΑΜΠΙΑΣ Δ η μ ή τρ ιο ς ..................... Αθανάσιος..................... Ιατρική Ηρακλείου ..................................
ΜΠΟΥΣΙΑΣ Γεώ ργ ιος ............................ Η λ ία ς ............................ Σχολή Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας .
ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ Σπυριδούλα..................... Ηλίας . . . . . . . .  Σχ. Κοινωνικών Λειτ. Π α τρ ώ ν..............
ΜΠΡΟΥΖΑΣ Αναστάσιος.....................  . Ελευθέριος . . . . .  Πληροφορική Ιωαννίνων........................
ΜΠΡΟΥΖΑΣ Βασίλειος  .............. ...  , Ελευθέριος ..............Φυτικής Παραγ. ΤΕΙ θεσ/κης . . . . .
ΜΥΛΩΝΑΣ Δημήτριος............................ Α νέσ της .........................Σχολή Αστυφυλάκω ν............................
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Σ τυλ ιανός..................... Αντώνιος ..................... Ηλεκτρ. Μηχαν. και Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ . .
ΜΩΡΑΙΤΗ Μ υρσ ίνη .............. ... Ιωάννης . . . . . . .  Σχολή Αστυφυλάκω ν............................
ΜΩΥΣΙΔΔΟΥ Αικατερ ίνη.........................Καλλίνικος..................... Νομική θ ε σ /κ η ς ....................................
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Κ ω ν /ν ο ς ............................ Ανδροκλής..................... Νομική Αθηνών.......................................
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε λ έ ν η .........................Χαράλαμπος..................Νομική Α Π Θ ...........................................
ΝΕΝΤΗ Χ ρ ισ τ ίν α ....................................Ευθύμιος.........................Γαλλική Φιλολογία ..................................
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Πανωραία . . . . . .  Γρηγόρ ιος................. Ιατρική Ιωαννίνων.................... ... . . . .
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Ελευθερία..................... Κ ω ν/νος.........................Οικονομικά Παν. Κρήτης...........................
ΝΤΑΓΚΑΣ Γεώργιος................................Δημήτρ ιος..................... Φυσικό Τμήμα Παν. Ιωαννίνων.................
ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ Β α ρ βά ρ α .........................Κων/νος . . . . . . .  Νομική Θράκης................................... . .
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ θ ω μ ά ς ..................... Απόστολος..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.............................
ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδω ν.........................Δημήτρ ιος..................... Σχολή Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας.
ΝΤΙΝΟΥ Κρυστάλλω................................Μιχαήλ
ΝΤΟΚΟΣ Θεόδωρος................................Ιωάννης . .
ΝΤΟΜΑΖΗΣ Χ ρήσ τος............................ Κων/νος . .
ΞΟΥΡΗ Ευδοξία....................................... Ιωάννης . .
ΞΟΥΡΗΣ Δημήτριος................................ Ιωάννης . .
ΞΥΝΑΣ Αθανάσιος ................................Γεώργιος
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Στέλλο .........................Ιωάννης . .
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ τέ λ ιο ς ............................ Κων/νος . .
ΟΡΓΑΝΤΖΗ Α ικ α τερ ίν η .........................Δνδρέας . .
ΠΔΛΑΓΓΔΣ Χρήστος ............................ Παναγιώτης
ΠΑΛΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης............................ Νικόλαος

Η/Υ ΤΕΙ Πειραιά
Φυσικό Α Π Θ .............................................
ΤΕΙ Λάρισας .............................................
Νομική Θράκης.............................................
Ιατρική Αθηνών..........................................
Πολιτικών Επιστημών & Διοικ. Παν. Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο...................................
Φιλοσοφική Πανεπ. Θ ράκης........................
Φιλοσοφική θ ε σ /κ η ς ...............................
Χημ. Μηχ. Πανεπ. Πατρών........................
Τμήμα Πληροφ. Πανεπ. Α θη νώ ν..............

ΠΑΛΛΑΣ Β ασ ίλειος................................Κω ν/νος.........................Πολιτ. Μηχαν. Ε Μ Π ......................................
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ω ν/νος..............Δ ημήτρ ιος..................... Σχολή Ναυτικών Δ οκ ίμω ν...........................
ΠΑΝΔΓΙΟΤΟΥ Σπυρίδων.........................Β α σ ίλ ε ιο ς ..................... Σχολή Αστυφυλάκω ν.....................................
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Αναστασία ..................... Σ ω τή ρ ιο ς ..................... Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης....................
ΠΑΝΤΕΡΗ Μ α ρ ία ................................... Νικόλαος ..................... Πάντειο Πανεπιστήμιο......................................
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ασ ίλειος..................Δ ημήτρ ιος..................... Σχολή Ευελπίδων............................................
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος..................... Νικόλαος ..................... Φυσ. Αγωγή Παν.Αθηνών & Πάντειο Πανεπ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΔΚΗΣ Αθανάσ ιος..............Αχιλλέας.........................Σχολή Ευελπίδων..............................
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μ α ρ ία ............................ Αθανάσιος..................... Σχολή Τουριστ. Επαγγ. Ρ ό δ ο υ .......................
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννα.........................Γεώργιος ..................... Νηπιαγωγών Θ ρ ά κ η ς ......................................
ΠΔΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασιλική..................Ιω άννης.........................Σχολή Μηχαν. Ξάνθης.....................................
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ιω ά ννη ς.............. Γεώργιος ..................... Οικον. Τμ. Παν. Κ ρ ή τη ς ..................................

Αρχιφύλακας, Πρότυπο Α.Τ.Θεσ/κης 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Δράμας 
Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Αστυν. Δ/ντής, Α,Δ,Μεσσηνίας 
Αστυνόμος A', Τ.Α. Κοζάνης 
Αστυνόμος Α', Τ.Τ.Ελευσίνας 
Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Αστυνόμος Α'. ΠΣΑ Γρεβενών 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Αερολιμένα Ηρακλείου 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Μεγάρων 
Υπαστυνόμος Α', Μουσική Αθηνών 
Αρχιφύλακας, Β' Α.Τ,Αγρινίου 
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Αστ.Επιχ,Αττικής 
Αρχιφύλακας, Β' Α.Τ,Αγρινίου 
Αστυνόμος Α', Α.Τ,Αγίου Νικολάου 
Αστυν. Υποδ/ντής, ΑΑΚέρκυρας 
Αρχιφύλακας, ΑΤ.Κομοτηνής 
Πολ. Υπάλληλος, Α.Δ. Κοζάνης 
Αρχιφύλακας, Υποδ/νση Ασφ. Κερκύρας 
Αστυφύλακας, Γ Τ.Τ.Θεσ/κης 
Π.Υ., Ζ' Α,Τ.Πειραιά 
Ανθυπαστυνόμος, ΑΑΛέσβου 
Υποστράτηγος ε.α.
Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Τεχνικών 
Αρχιφύλακας, ΑΔ.Μαγνησίας 
Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Τεχνικών 
Αρχιφύλακας, Δ.Τ,Αιγινίου 
Υπαστυνόμος Α', Υπ. Ασφ. Βουλής των Ελλ. 
Αρχιφύλακας, Β' Α,Τ.Βόλου 
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Αλμυρού 
Αρχιφύλακας, Υπ/νση Τρ. Αθηνών 
Ανθυπαστυνόμος, ΚΖ1 Α.Τ.ΔΘηνών 
Αρχιφύλακας, Α,Τ,Σερρών 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ισθμού 
Π.Υ., Α.Τ.Παραλίου Αστρους 
Αστυνόμος Α', Α.Τ.Περιφερείας Καρδίτσας 
Αστυν Υποδ/ντής, Δ/νση Ασφ. θεσ/κης 
Ανθυπαστυνόμος, ΓΑΔΑ/ΤΕΛ 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κατερίνης 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κατερίνης 
Αρχιφύλακας, Υ.Ε.Φ.Φ.Πατρών 
Ανθυπαστυνόμος. Α,Τ.Στυλίδος 
Ταξίαρχος ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.
Π.Υ., Α.Δ.Σερρών 
Ανθυπαστυνόμος, Δ.Α.Α/ΤΕΛ 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Σ.Μάκρης 
Αστυνόμος Α', Τ.Τ.Καβάλας 
Αρχιφύλακας, Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΔΣ. 
Αστυν. Υποδ/ντής, ΑΑ. Κοζάνης 
Παν. Αθηνών Αρχιφύλακας, Δ.Α.Α./ΤΕΛ 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Αστυν. Δυτ.Αττικής 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Χαλκηδόνας 
Υπαστυνόμος Α', Δ/νση Κρατ. Ασφάλ./Υ.Δ.Τ. 
Αστυνόμος Α’, Τ.Τ.Τρίπολης 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Δ.Ιωαννίνων 
Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Προσωπ./Υ.ΑΤ. 
Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ηγουμενίτσας 
Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Ηγουμενίτσας 
Αστυνόμος Α', Τ.Τ.Κομοτηνής 
Ανθυπαστυνόμος, ΑΑ,Αρκαδίας 
Ανθυπαστυνόμος, Α.ΑΑρκαδίας 
Αστυνόμος Α', Δ/νση Αστ. Επιχ. Αττικής 
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Περισσού 
Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Ασφάλειας θεσ/κης 
Αστυν. Υποδ/ντής, ΑΑ,Ροδόπης 
Αρχιφύλακας, Μουσική Αθηνών 
Ανθυπαστυνόμος, ΤΕΔΑ Σητείας 
Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Δημ. Δσφάλ./ΥΑΤ. 
Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
Αρχιφύλακας. Σχολή Αστυφυλάκων 
Αρχιφύλακας, ΑΑ,Αλεξανδρούπολης 
Αρχιφύλακας, Α.Σ. Κλείτου Κοζάνης 
Αρχιφύλακας, Α,Τ.Κατσικά 
Αρχιφύλακας, Υπ. Αρχείων Πληροφοριών 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ.Ηρακλείου 
Ανθυπαστυνόμος, ΑΑΑωδεκανήσου 
Ανθυπαστυνόμος, Σχολή Αστυφυλάκων 
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Αρχιφύλακας, Τμ. Αγορανομίας Ρόδου

Νοέμβριος 1 9 9 5 - 7 4 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Αποτελέσματα Πανελλήνιων Εξετάσεων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ ΘεόΒωρος . . . . Αναστάσιος . . . . Ιστορ. Αρχαιολ. Α θηνώ ν............................... Δνθυπαοτυνόμος, Υπ. Δσφ. Βουλής των Ελλ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ Πέτρος . . . . . . Αναστάσιος . . . . Βιολογικό Θ εσ /κ η ς ...................................... Αρχιφύλακας, ΚΖ1 Α.Τ.ΑΘηνών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ Χρήστος . . . . . Νικόλαος . . . . . Χημικό ΑΠΘ ................................................. Ανθυπαστυνόμος, Α.Δ,Πιερίας
ΠΑΠΑΘΑΝΑΓΙΟΥ Α λεξία .............. . . Χρήστος . . . . . . Ιστορικό Αρχαιολ. Ρεθύμνου......................... Αρχιφύλακας. Τ.Τ.ΧαλκίΒας
ΠΑΠΑ0ΕΟΔΩΡΟΥ Ευάγγελος . . . . Βασίλειος . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Ανθυπαστυνόμος, Ζ' Α.Τ.ΑΘηνών
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔφροΒίτη . . . . . . Βασίλειος . . . . . Αρχαιολογικό Αθηνών................................... Αρχιφύλακας, Α.Γ.Κορινού
ΠΑΠΑΚΟΓΤΑΚΗ Αγγελική . . . . . . Λάζαρος . . . . . . ΤΕΙ Λάρισας ................................................. Υπαστυνόμος Α', Α.Τ.Π.Φαλήρου
ΠΑΠΑΝΤΟΝΗΓ Κων/νος . . . . . . Γεώργιος . . . . . ΤΕΦΑΑ Αθηνών............................................. Ανθυπαστυνόμος, Γχολή Αστυφυλάκων
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Νικόλαος . . . . Εμμανουήλ . . . Φιλοσοφική Γχολή Α.Π.Θ................................ Αρχιφύλακας, Γ Α.Τ.Θεσ/κης
ΠΑΠΑΤΓΙΜΠΑΓ Κων/νος . . . . . . Γεώργιος . . . Πολ. Δομ. Εργων ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης . . Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Ε6εσσας
ΠΑΠΑΧΡΗΓΤΟΥ ΑλεξάνΒρα . . . . . Γεώργιος . . . ΠαιΒαγωγική ΔκαΒ. Αλεξανβρούπολης . . . Αρχιφύλακας, Α.Τ,Δρτας
ΠΑΠΠΑ Μ α ρ ία ............................ . . Δημήτριος . . . Βιβλιοθ. κοι Δρχειον. Κ έρκυρα ς................. Αρχιφύλακας, Α.Δ.Ιωαννίνων
ΠΔΡΔΓΚΕΥΑΓ Θεόδωρος . . . . . . Δημήτριος . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Υπ/νση Τρ. Αθηνών
ΠΑΡΔΓΚΕΥΟΥΔΗ Γεωργία . . . . . . Φώτιος . . . . , . Πάντειο Πανεπιστήμιο................................... Αρχιφύλακας, Γ Τ.Τ.Θεσ/κης
ΠΑΓΧΑΛΑ Μ α ρ ία ......................... . . Νικόλαος . . . . . Νομική Αθηνών............................................. Αρχιφύλακας, Α,Τ.Κορίνθου
ΠΑΓΧΑΛΙΔΟΥ Δομνίκπ.................. . . Περικλής . . . . . . Νηπιαγωγών ΑΠΘ .......................................... Αστυνόμος Α1, Τ.Τ.Γιαννιτσών
ΠΕΛΩΝΗΓ Χρήστος..................... . . Γωτήριος . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αστυνόμος Α', Α.Τ.Νέας Ζωής

ΠΕΝΤΙΔΗΓ Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................. . . Διαμαντής . . . . . Οικονομικό Παν, Πειραιά ............................ Υπαστυνόμος Β', θ' Α,Τ.Πειραιά
ΠΕΡΔΙΚΗ Μ ά ρ θ α ......................... . . Παναγιώτης . . . . Δ/νση Πρόνοιας Υγείας ΤΕΙ Καλαμάτας . . Αρχιφύλακας, Υπ. Κρατ. Ασφάλειας
ΠΕΤΕΡΑΚΗ Α ν ν α ......................... . . Αντώνιος . . . . . Ηλεκτρολ. ΤΕΙ Ηρακλείου Κ ρ ή τ η ς .............. Ανθυπαστυνόμος, Τ.Τουρ. Αστ. Ρεθύμνου
ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αικατερίνη . . . . . Η λ ία ς .............. . . Διοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Καβάλας......................... Ανθυπαστυνόμος Τ.Τ.Δράμας
ΠΙΤΓΙΟΥ Βασιλική......................... . . Ιωάννης . . . . . . Δ.Μ.Τοπικής ΑυτοΒιοίκ. Καλαμάτας.............. Αρχιφύλακας, Α.Τ,Ναυπάκτου
ΠΛΑΚΑΓ Απόστολος .................. . . Γεώργιος . . . . . Νομική Α Π Θ ................................................. Ταξίαρχος, Επιθεώρηση Αστυν. Θεσσαλίας
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ Δέσποινα.................. . . Γεώργιος . . . . . ΑκαΒ. Γωματ. Αγωγής Αθηνών..................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Βουλιαγμένης
ΠΛΑΤΗ Ασημίνα ......................... . . Μιχαήλ . . . . . . Νομική Γχολή Αθηνών ............................... Αρχιφύλακας, Β' Α.Τ.Πειραιά
ΠΛΕΜΕΝΟΥ Α ικατερ ίνη .............. . . Γτυλιανός . . . . . Νοσηλ. Γχ. ΤΕΙ Ηρακλείου............................ Αρχιφύλακας ε.α.
ΠΛΕΞΙΔΑ Μαρία ......................... . . Γεώργιος . . . . . Λογιστική ΤΕΙ Πατρών................................... Ανθυπαστυνόμος, Α,Τ.Κηπουρίου
ΠΛΟΥΜΗ Πηνελόπη..................... . . Αθανάσιος . . . . . Παιθαγωγική ΔλεζανΒρούπολης................. Αρχιφύλακας, Γχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΓ.
ΠΟΛΙΤΗ Γ εω ρ γ ία ......................... . . Παναγιώτης . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αστυνόμος Α', Γ  ΑΤ.Πειραιά
ΠΟΛΙΤΗΓ Α νάργυρος.................. . . Κων/νος . . . . . . Χημ. Μηχανικών Ε Μ Π ................................... . Ταξίαρχος, Επιθ. Αστ. Ηπείρου

ΠΟΛΥΖΟΥ Μ α ρ ία ......................... . . Δημήτριος . . . . . Γχολή Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας . . . Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΠΡΕΚΑ Γεωργία ......................... . . Ελευθέριος . . . . Τμ. θεατρικών Γπ. Παν. Π ατρώ ν................. Αρχιφύλακας, Τ.Α.Αερολιμένα
ΠΡΟΒΙΔΑΓ Γτυλιανός................. . . Κων/νος . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Τμ. Μεταγ. Λάρισας
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ Ε υγεν ία .................. . . Χρήστος . . . . . . Οικονομικό Κ ρ ή τη ς ...................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Αγίου Μύρωνα

ΡΑΙΟΥ Ευαγγελία......................... . . Η λ ία ς .............. . . Γχολή Λογιστών Χαλκίδας............................ Αρχιφύλακας, Π Α,Τ.ΑΘηνών
ΡΔΛΛΗΓ Ν ικό λα ο ς ..................... . . Γτυλιανός . . . . . Γχολή Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας. . . Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΡΑΝΤΖΟΓ Δ ημήτρ ιος................. . . Νικόλαος . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αστυνόμος Α', Α.Τ.Βόνιτοας

ΡΙΖΟΥ Ε λ έ ν η ................................ . . Γεώργιος . . . . . Νοσηλευτική Α θηνώ ν................................... Αρχιφύλακας, Επιθ. Αστ. Αν. Μακε6. & Θρ.
ΡΟΚΚΑ Ασημούλα ..................... . . θω μάς.............. . . Μαθηματικό Πάτρας ................................... Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΓ Βασίλειος . . . . . . Παναγιώτης . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Νέας Ζωής
ΡΟΥΜΠΑΚΗΓ Κ ω ν /ν ο ς .............. . . Γτυλιανός . . . . . Φυσικό Αθηνών............................................. Αρχιφύλακας, Α,Δ.Ηρακλείου
ΡΟΥΠΑΓ Δημήτριος..................... . , Μιχαήλ . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Λιτοχώρου

ΡΟΥΓΑΚΗΓ Ιωάννης .................. . . Γεώργιος . . . . . Γ.Μ.Υ................................................................ Αρχιφύλακας, ΑΤ.Πολυκάστρου
ΓΑΚΕΛΛΑΡΗ Παγώ να.................. . . Κων/νος . . . . . . ΤΕΦΑΑ θ ε ο / κ η ς .......................................... Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Γραβιάς
ΓΑΚΕΛΛΑΡΗΓ Παναγιώτης . . . . . Κων/νος . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... . Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ.Γραβιάς
ΓΑΛΜΑ Βάγια ............................ . . Ελευθέριος . . . . Κτηνιατρική Θ εσ /κ η ς ................................... Υπαστυνόμος Α', Γχολή Μετεκπ. Επιμ/σης

ΓΑΜΙΩΤΗ ΜαγΒαληνή.................. . . Ιωάννης . . . . . . Νομική Θράκης............................................. Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Προσωπικού
ΓΑΜΟΛΑΔΔΓ Απόστολος . . . . . . Γεώργιος . . . . . Ηλεκτρον. Πολιτ. Μηχαν. & Η/Υ Ξάνθης . . Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Προσωπικού
ΓΙΑΦΑΚΑΓ Δημήτριος.................. . . Αθανάσιος . . . . . Χημικό Α θ ή να ς............................................. Αρχιφύλακας, Τ. Τ,Δγίας Παρασκευής
ΓΙΚΑΛΙΑΓ Κ ω ν /ν ο ς ..................... . . Βασίλειος . . . . . ΤΕΙ Αθηνών.................................................... . Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΓΙΜΟΥ Βασιλική ......................... . . Παναγιώτης . . . . ΠαιΒαγωγικό ΑλεξανΒρούπολης................. Αρχιφύλακας, Γ.Α.Δ.Θεσ/κης
ΓΙΟΓΙΑ Κ ω ν /ν α ............................ . . Κων/νος . . . . . . ΤΕΙ Ιωαννίνων .............................................. Αρχιφύλακας, Δ/νση Αστυν. Προσωπικού
ΠΟΤΑ Μ α ρ ία ................................ . . Ιωάννης . . . . . . Οικονομικά Παν. Πειραιά ............................ Αρχιφύλακας ε.α.
ΓΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΓ Νικόλαος . . . . . Μιχαήλ . . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Β' Α.Τ.Βόλου
ΓΚΔΦΙΔΑ Μ α ρ ία ......................... . . Χρήστος . . . . . . Τμ. Ψυχολογίας Παν. θ ε σ /κ η ς ..................... Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΓΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΓ Αθανάσιος . . . . . Ζαχαρίας . . . . . . Πολυτεχνείο Α Π Θ .......................................... Αστυνόμος Β', ΥΤΕΒΕ
ΓΟΛΩΜΟΥ Ιωάννα ..................... . . Γεώργιος . . . . . Θεολογική Θ εσ /κης...................................... Αρχιφύλακας, Β' Α,Τ,Λάρισας
ΓΟΥΜΕΛΙΔΗΓ Γτυλιανός . . . . . . Ιωάννης . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΓΟΦΟΗΓ Δημήτριος..................... . . Ιωάννης . . . . . . Μηχαν. Μηχανικών ΕΜΠ ............................ Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ.Καλογρέξας,
ΓΠΑΝΟΥ Α θανασ ία ..................... . . Βασίλειος . . . . . Πανεπιστήμιο Π ειρα ιά ................................... Αρχιφύλακας, Ε.Τ.Υ.Α.Π.

Γ ΠΑΝΟΥ Μ αρία............................ . . Απόστολος . . . . Φιλοσοφική Γχολή Θ ρ ά κ η ς ........................ Αρχιφύλακας, Α.Δ.Μαγνησίας
ΓΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΓ Ιωάννης . . . . . . Γπήλιος . . . . . Γχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας . Αρχιφύλακας, Ε' Α,Τ.ΑΘηνών
ΓΠΥΡΙΔΩΝΟΓ Ο λγα ..................... . . Γρηγόριος . . . . . Θεολογική Θ εσ /κης...................................... Αρχιφύλακας, Τ.Α.Ηγουμενίτσας

ΓΠΥΡΟΠΟΥΛΟΓ Ηλίας .............. . . Απόστολος . . . . . Φιλολογία Αθηνών ...................................... Αρχιφύλακας, Επιθ. Αστυν, Πελοποννήσου
ΓΠΥΡΟΠΟΥΛΟΓ Κων/νος . . . . . . Απόστολος . . . . . Φιλοσοφική Ιω αννίνω ν............................... Αρχιφύλακας, Επιθ. Αστυν. Πελοποννήσου
ΓΠΥΡΟΠΟΥΛΟΓ Φ ώ τιος.............. . . Ελευθέριος . . . . Τμ. Χημ. Πετρελαίου ΤΕΙ Κ αβάλας.............. . Αστυνόμος Α', ΙΓΤ Α.Τ.Πειραιά
ΓΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη .............. . . Νικόλαος . . . . . ΤΕΙ Πατρών.................................................... Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΓΤΑ0Η Ιω ά ννα ............................ . . Λεωνίθας . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... . Αρχιφύλακας, Τ.Τ.ΚαρΒίτσας
ΓΤΑΘΟΠΟΥΛΟΓ Παναγιώτης . . . . . Τρύφων . . . . . . Χημικό Ιωαννίνων.......................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Περιστερίου

ΓΤΑΜΑΤΗΓ Ευθύμιος.................. . . Λάμπρος . . . . . . Πολ. Δημοσ. Εργων ΤΕΙ Γ ε ρ ρ ώ ν ................. Αρχιφύλακας, Α.Τ.Αρτας
ΓΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΓ Κων/νος . . . . . Ιωάννης . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν................................... Αρχιφύλακας, Α.Γ.Πολυ6έν6ρου
ΓΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΓ Κων/νος . . . . . ΘεόΒωρος . . . . , Γεωλογικό Πανεπ. Αθηνών............................ Αρχιφύλακας, Υ.Α,ΕΕ.Βίας
ΓΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΓ Εμμανουήλ . . . . . Δημήτριος . . . . . . Χημικό Ηρακλείου ...................................... Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΓΤΕΡΓΙΟΥ Α ν τω ν ία ..................... . . Γπυρίβων . . . . . . Χημικό Ηρακλείου ...................................... . Ταξίαρχος ε.α.
ΓΤΕΡΓΙΟΥ Μ α ρ ία ......................... . . Γεώργιος . . . . . . Τεχνολ. Τροφίμων ΤΕΙ θ ε σ /κ η ς .................. Αρχιφύλακας, Α,Τ.Κ.Κλεινών
ΓΤΕΦΔΝΑΚΗ Β ιλελμ ίνη .............. . . Δημήτριος . . . . . . Μαιευτική ΤΕΙ Αθηνών ............................ Ανθυπαστυνόμος, Σ.Ε.Φ.Φ.Χίου
ΓΤΕΦΑΝΑΚΗΓ Γεώργιος . . . . . . Δημήτριος . . . . . . Γεωπονική θεσ/κης ............................... Ανθυπαστυνόμος, Σ.Ε.Φ.Φ.Χίου
£ΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Δέσποινα.............. . . . Γεώργιος . . . . . .  ΤΕΙ Γερρώ ν................................................. Αρχιφύλακας, Επιθ. Αστ. Αν. Μακεδ. & θρ.
ΓΤΡΑΤΟΓ Α θανάσ ιος.................. . . . Θωμάς.............. . . . Κοινών. Λειτουργών ΤΕΙ Αθηνών.............. Αρχιφύλακας, Δ/νση Κρατ. Ασφάλειας/Υ,Δ.Τ.
ΓΤΡΟΓΓΥΛΗΓ Ν ικόλαος.............. . . . Γρηγόριος . . . . . . Γχολή Αστυφυλάκω ν............................... Υπαστυνόμος Α', Γχολή Αστυφυλάκων
ΓΤΥΛΙΟΥ Ιουλία ............................ . . . Γωτήρης . . . . . . . Σχολή Αστυφυλάκω ν................................... . Αστυνόμος Α', ΑΔ.Πειραιΰ
ΤΔΒΟΥΛΑΡΗΓ Γεώργιος . . . . . . . Γτυλιανός . . . . . . Πάντειο Πανεπιστήμιο................................... Ανθυπαστυνόμος, Ζ  Α,Τ.Πειραιά
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Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Ιω ά ννη ς.........................
ΤΑΝΑΝΙΔΗΣ Δ ημήτρ ιος.........................
ΤΑΡΙΝΙΔΗΣ Ευθύμ ιος............................
ΤΑΡΠΑΝΗ Μ α ρ ία ...................................
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Δ η μ ή τρ ιο ς .........................
ΤΑΣΣΗΣ Σ τέφ α ν ο ς ................................
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α ρ ε τ ή .........................
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ α ρ ία .........................
ΤΖΑΚΟΣΤΔΣ Π αναγιώ της.....................
ΤΖΑΛΑ Α ρετή ..........................................
ΤΖΑΛΑΣ Κων/νος ................................
ΤΖΔΝΕΤΟΥ Μαρία ................................
ΤΖΑΤΖΗΜΑΚΗΣ θ εό Β ω ρο ς..................
ΤΖΕΜΑΝΔΚΗ Χρυοούλα.........................
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Νικόλαος.....................
ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ Μ αρία ................................
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ Α νασ τασ ία .....................
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Αθανασ ία ..............
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Βάιος .....................
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Κ ω ν /ν ο ς ..................
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒεοΒόσιος-θεόΒωρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α γγελ ική ..................
ΤΡΙΔΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Ευάγγελος-Ευστάθιος
ΤΡΙΒΥΖΑΣ Γεώργιος ............................
ΤΣΔΓΚΑΡΙΔΗΣ Π αναγιώ της..................
ΤΣΑΚΑΛΟΥ Α ικ α τερ ίν η .........................
ΤΣΑΚΝΗΣ Ιω ά ννη ς................................
ΤΣΑΛΙΚΗ Πελαγία...................................
ΤΣΑΝΟΥΚΑ Β α ία ...................................
ΤΣΑΠΑΛΗ Γ εω ρ γ ία ................................
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ Χαρά .........................
ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ Ηλίας ................................
ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΣ Φ ώ τ ιο ς ............................
ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ Αντιγόνη............................
ΤΣΙΑΦΕΤΑ Χ ριστίνα................................
ΤΣΙΓΛΗΣ Μ ιχ α ή λ ...................................
ΤΣΙΝΑΣ Κ ω ν /νο ς ...................................
ΤΣΙΟΥΜΑΣ Π έ τρ ο ς ................................
ΤΣΙΠΛΙΔΗ Χ ρ ισ τ ίνα ................................
ΤΣΙΡΑΚΗ Β α σ ιλ ικ ή ................................
ΤΣΙΧΛΗ Μ α ρ ία .......................................
ΤΣΙΟΤΑΚΗΣ Παναγιώτης.........................
ΤΣΟΚΑΚΗ θεοδώρα................................
ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ Ζωή ............................
ΤΣΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης................................
ΤΣΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης.........................
ΤΣΟΝΗ Σοφία .......................................
ΦΑΚΑΣ Βασίλειος ................................
ΦΔΛΙΑΣ Γεώργιος ................................
ΦΑΡΔΕΛΛΑ Ευαγγελία .........................
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Π έ τ ρ ο ς ............................
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Ιω ά ν ν η ς .........................
ΦΛΟΡΟΥ Α ιμ ιλ ία ...................................
ΦΛΟΡΟΥ Δ ή μ η τρ α ................................
ΦΟΥΡΛΙΑ Αθανασία................................
ΦΟΥΡΛΙΑ Β ασ ιλ ική ................................
ΦΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος ............................
ΦΡΕΣΚΟΥ Αγγελική................................
ΦΥΓΕΤΑΚΗ Σεβασμία............................
ΦΥΓΕΤΑΚΗ Χρυσαβαλαντούλα..............
ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ Αθανάσιος.....................
ΦΟΚΑ Μ α ρ ία ..........................................
ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ Α λεξάνδρα .........................
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ ..................
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Μ αγδαληνή ..............
ΧΑΡΑΛΔΜΠΙΔΟΥ Ανατολή.....................
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Χ ρήσ τος............................
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ Ν ικόλαος.........................
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος.....................
ΧΑΣΑΚΗ Κ ω ν /ν α ...................................
ΧΑΣΙΟΤΗ Δ ή μ η τρ α ................................
ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗ Νικολέττα .....................
ΧΡΗΣΤΔΚΗΣ Χρήστος............................
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Π α σ χά λης.........................
ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ Παναγιώτης..................
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Ελευθερία.....................
ΧΡΟΝΗΣ Χρήστος ................................
ΧΡΥΣΔΝ0ΔΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος . . 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη . . . .
ΧΟΡΑΦΑΣ Δ ημήτρ ιος............................
ΦΑΡΑΓΚΑΘΟΣ Νικόλαος .....................
ΦΑΡΡΑΚΗ Σταματίνα ............................

Νικόλαος ................. Μαθηματικό Παν. Α ιγ α ίο υ .................................. Αρχιφύλακας, ΣΤ Α.Τ.Πειραιά
Β α σ ίλ ε ιο ς ................. Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α.Τ,Αμυνταίου
Σταύρος.....................Τμ. Κλωστουφαντ. Πειραιά .............................. Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κηφισιάς
Δημήτρ ιος................. Βρεφονηπιοκόμος ΤΕΙ Αθηνών......................... Αρχιφύλακας, Υπηρ. Ασφ. Βουλής των Ελλ,
Ευάγγελος..................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α,Τ,Αλμυρού
Ελευθέριος ..............Σχολή Ευελπίδων................................................Αρχιφύλακας, Υ.Ε,Φ.Φ.Πατρών
Αναστάσιος ..............Λογιστική ΤΕΙ Κ α β ά λα ς......................................Υπαστυνόμος Δ', Δ/νση Εγκλημ. Ερευνών
Ευγένιος...................... Σχολή Αστυφυλάκω ν........................................Αστυνόμος Β', Δ/νση Τροχαίος/ΥΔΤ
Σωτήριος ................. Οικονομικό θ ε σ / κ η ς ......................................... Αρχιφύλακας, Α.Δ,Λευκάδας
Αντώνιος ................. Γεωργ. Εκμ/σεων Τ Ε Ι......................................... Αρχιφύλακας, ΛΑ'Α,Τ.ΑΘηνών
Αντώνιος ................. Μηχανολογία Τ Ε Ι ................................................Αρχιφύλακας, ΛΑ' Α,Τ,Αθηνών
Δημήτρ ιος................. Γραφικές Τέχνες Α θ ή ν α ς .................................. Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ.Κηφισιάς
Ρούσσος.....................Σχολή Η/Υ ΤΕΙ Π ε ιρ α ιά ..................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Γρεβενών
Ευτύχιος.....................Αγγλική Φιλολογία Α θ η ν ώ ν .............................. Αστυνόμος Α’, Α,Τ.Δερολιμένα Χανίων
Ιω άννης.....................Πανεπιστήμιο Π ειρα ιά ..................................  Αρχιφύλακας, Τμήμα Μεταγωγών Λάρισας
Βωμός.........................Τμ. Μηχαν. ΤΕΙ Καβάλας......................................Αρχιφύλακας, Α,Τ.Κολινδρού
Δ ημήτρ ιος................. Φυσικ. Αγωγ. Αθλητ. Αθήνας...............................Υπαστυνόμος Α', Α,Δ,Αρτας
Αθανάσιος................. Παιδαγωγικό Τμ. Δημόσιας Εκπ........................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Καλαμότας
Νικόλαος ................. Πληροφορ. Πανεπιστήμιο Π ε ιρ α ιά .................... Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Νικόλαος ................. ΤΕΙ Αθηνών.......................................................... Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Πέτρος .....................Μαθηματικό Παν. Α ιγ α ίο υ .................................. Ανθυπαστυνόμος, ΙΕ' Α.Τ.Πειραιά
Γεώργιος ................. Νομική Αθηνών....................................................Δστυν. Δ/ντής, Δ/νση Αστυν. Προσωπ./Υ.Δ.Τ.
Β α σ ίλ ε ιο ς ................. Σχολή Αστυφυλάκω ν......................................... Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Λαμίας
Κ ω ν/νος.....................Οικονομικό Πανεπ. Π ε ιρ α ιά ...............................Αστυν. Υπ/ντής, Υπ. Δημόσιας Ασφάλειας
Χρήστος.....................Σχολή Αστυφυλάκω ν.............................. ... Αρχιφύλακας, Υποδ. Ασφ. θεσ/κης
Λάμπρος.....................Μαθηματικό Α θ η ν ώ ν .........................................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Χαλανδρίου
Γεώργιος ................. Μηχανολόγων ΤΕΙ Κ ο ζά ν η ς ...............................Δρχ/κας, Α,Δ.Ευρυτανίας
Γεώργιος ................. Μαιευτική θ ε σ /κ η ς .............................................Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ιαλυσού
Γεώργιος ................. Σχολή Αστυφυλάκω ν........................... ...  Αρχιφύλακας, Α.Σ.Κονταριώτισσας
Απόστολος................. Γυμν. Ακαδημία ΑΠΟ ......................................... Ανθυπαστυνόμος, Α,Τ. Νεάπολης Κοζάνης
Ευθύμιος.....................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αστυνόμος Α', Δ/νση Τεχνικών/Υ,Δ.Τ.
Λ εω ν ίδ α ς ................. Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αστυνόμος Α', Γ Α.Τ.Πειραιά
Γεώργιος ................. Ηλεκτρον. ΤΕΙ Κρήτης......................................... Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Κερατέας
Γεώργιος ................. Φιλοσοφική Σχ. Ιωαννίνων ...............................Αρχιφύλακας, ΑΆΤ.Αγρινίου
Αθανάσιος................. Νηπιαγωγών Ρόδου.............................................Αστυν. Δ/ντής, Α.ΔΓρεβενών
Γεώργιος ..................Πολιτ. Επιστημών Αθηνών ..................................Ανθυπαστυνόμος, Τ.Τ.Καισαριανής
Π αναγιώ της..............Νομική θ ε σ /κ η ς ................................................ Υποστράτηγος ε.α.
Π αναγιώ της..............Σχολή Ικάρων.......................................................Αρχιφύλακας, Δ,Τ,Ανω Πατησίων
Κ ω ν/νος.....................Φιλοσοφική Ιω αννίνω ν......................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Λάρισας
Νικόλαος ................. Σχολ. Βρεφονηπιοκόμων ΤΕΙ θεσ/κης . . . .  Αστυνόμος Α', Δ/νση Εγκλημ. Ερευνών
Π αναγιώ της..............Νοσηλευτική ΤΕΙ Λαμίας .................................. Αστυνόμος Α', Γ.Α.Δ.Θεσ/κης
Αναστάσιος ..............Πληροφορική θ ε σ /κ η ς ......................................Αρχιφύλακας, Α.Δ.Κορινθίας
Ευάγγελος................. Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ.Πειραιά
Δημήτρ ιος................. Μαθηματικά Α Π Θ ................................................ Υπαστυνόμος A', Α.Τ. Πτολεμαϊδας
Παντελής ................. Σ.Μ.Υ...................................................................... Αρχιφύλακας, Δ,Τ.Βόνιτσας
Ιω άννης.....................Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ Π α τρ ώ ν ...............................Αρχιφύλακας, Υπ. Ασφάλ. Προέδρ. Δημοκρατ.
Ευάγγελος................. Νηπιαγωγών Ιωαννίνων......................................Αρχιφύλακας Α.Τ.Ιωαννίνων
Χρήστος . . . . . . .  Νομική Θράκης.................................................Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Κ ω ν/νος.....................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Α,Τ. Λιτοχώρου
Χρήστος.....................Οργάν. Διοικ. Επιχ. Παν. Μ ακεδονίας.................Αρχιφύλακας, Α.Υ.Αμπελοκήπων
Δ ημήτρ ιος................. Σχολή Ευελπίδων................................................Αστυφύλακας. Α.Τ.Κόνιτσας
Ελευθέριος ..............Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Ανθ/μος, Δ/νση Αστυν. Επιχ. Αττικής
Αναστάσιος ..............Νηπιαγωγών Ιωαννίνων......................................Αστυνόμος Α', Υπ. Δίωξης Ναρκωτικών
Π αναγιώ της.............. Ιατρικών Εργαστ. ΤΕΙ Λ άρ ισ ας........................... Αστυνόμος Α', Δ/νση Γεν. Αστυν/σης/Υ.Δ.Τ.
ΚΑΦΗΡΑ Γεωργία . . ΤΕΦΑΑ Θ ε σ /ν ίκ η ς ..........................................Αρχιφύλακας, Α,Τ. Χαλανδρίου
ΚΑΦΗΡΑ Γεωργία . . Σχολή Αστυφυλάκω ν...................................... Αρχιφύλακας, Α,Τ.Χαλονδρίου
Κω ν/νος.....................Φαρμακευτική θ ε σ /κ η ς ......................................Αρχιφύλακας, Γ Τ.Τ,Θεσ/κης
Γρηγόρ ιος................. Μαθηματικό Αθηνών ......................................... Αρχιφύλακας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Αντώνιος ................. Λογιστική Μεσολογγίου......................................Αρχιφύλακας, Α.Φ. Ζάκρου
Αντώνιος ................. Διοίκηση Επιχ. Κοζάνης..................................... Αρχιφύλακας, Α.Φ. Ζάκρου
Δ ημήτρ ιος..................Τμ. Ηλεκτρ. Μηχ. & Η/Υ Πολ. Ξάνθης . . . .  Αρχιφύλακας, ΑΣ. Πεντόπολης
Κυριάκος ................. Παιδαγωγικό Τμήμα Παν. Α θ η ν ώ ν .................... Αστυνόμος Β', Υποδ. Μέτρων Τάξης
Η λ ία ς ........................ Φιλοσοφική Α Π Θ ................................................ Ανθυπαστυνόμος, Δ.Δ.Αλεξανδρούπολης
Γεώργιος ..................Νοσηλευτική Ηρακλείου......................................Αρχιφύλακας, Δ.Σ. Προφήτη Ηλία
Α νδρέας.....................Οικονομικό ΑΠΘ ................................................Αρχιφύλακας, ΑΑΠειραιά
Νικόλαος ................. Φιλολογία Αθηνών .............................................Ανθυπαστυνόμος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Νικόλαος . . . . . .  Σχολή Αστυφυλάκων .......................................Ανθυπαστυνόμος, Δ/νση Οικονομικών/ΥΔΤ
Ιω άννης.....................Σχολή Ευελπίδων................................................Αρχιφύλακας, Α.Σ,Κεραμωτής
Νικόλαος ..................Σχολή Αστυφυλάκων......................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ.Ευπαλίου
Γεώργιος ................. Νοσηλευτική ΤΕΙ Α θ ή ν α ς .................................. Ανθυπαστυνόμος, Στ. Τουρ. Αστ. Λευκάδας
Ελευθέριος ..............θεολογία θ ε σ /κ η ς .............................................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Αλεξάνδρειας
Ευστάθιος................. Φιλολογική Κ ρ ή τη ς .............................................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Αλμυρού
Λ εω ν ίδ α ς ................. Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Δρχιφύλοκος, Α.Δ. Ιωαννίνων
Νικόλαος ................. Σχολή Ικάρων.......................................................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Κήπων
Η λ ία ς .........................Φυσικό Τμήμα Α θ η ν ώ ν ......................................Ανθυπαστυνόμος, Α.Τ. Ν.Ιωνίας
Αστέριος.....................Τοπογραφική Σχολή ΤΕΙ Αθηνών........................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Διδυμοτείχου
Β α σ ίλ ε ιο ς ................. Ιστορ. Αρχαιολογικά Αθηνών...............................Αρχιφύλακας, Υποδ/νση Τρ. Αθηνών
Α νδρέας.....................Οικονομικό ΑΠΘ ................................................Αρχιφύλακας, Α.Τ. Λεβιδίου
Β α σ ίλ ε ιο ς ................. θεολογία Αθηνών................................................ Αρχιφύλακας, Α.Δ. Μεσσηνίας
Γερβάσιος................. ΣΜΥ Τ ρ ικάλω ν................................................... Αρχιφύλακας, Α.Τ. Γαλάτιστας
Κ ω ν/νος.....................Σχολή Αστυφυλάκω ν.........................................Αρχιφύλακας, Τ.Τ. Καβάλας
Δ ημήτρ ιος................. Δοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Κ ο ζ ά ν η ς ...............................Αστυνόμος Β', Α.Τ. Σπάρτης □

Νοέμβριος 1 9 9 5 - 7 4 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Για tis
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εχουν πολλά τέτοια πλοία οι... 

Νορβηγοί.
2. Χαρακτηρισμός τριγώνων - "Νό- 

στιμον ...”: Τίτλος πεζογραφήματος 
του Οδυσσέα Ελύτη.

3. Μπορεί να εννοεί και την απο- 
δεύσμευση από συμβόλαιο - Ρωμαίος 
αυτοκρότορας (καθ.λ - Ιερή Σύνοδος.

4 . Υπαρχηγός του Χίτλερ -... Φάροου, 
Αμερικανίδα ηθοποιός - Γεωργικό ερ
γαλεία.

5. Φυτρώνουν στις ακροποταμιές - 
Δίχως μεσολάβηση χρονικού δια
στήματος.

6. Ρυθμιστές έντασης ηλεκτρικού 
ρεύματος - Μονάδα θωρακισμένων.

7. Επίκληση του Ιησού -... αριστεύειν: 
Αρχαίο ρητό -... Βαρέζε: Ιταλική ομάδα 
μπάσκετ.

8. Γνωστό Γιαπωνέζικο θέατρο με

ελεύ*9ερεε oopts
μάσκες - Ιταλικό... χρυσάφι - Ερείπιά 
του στην περαχώρα της Κορινθίας.

9. Είδος δημοτικού μας χορού - Κομ
μένος ... Βασίλης * Προδίνει ...αρχάριο.

10. Εθνικός μας ευεργέτης - Παχύρ
ρευστα.

11. Η αρχαία Δεκέλεια - Αρχαία θεά, 
προσωποποίηση της ζημιάς από απά
τη - Αρθρο... Λακεδαιμονίων.

12. Λίμνη στις Η.Π.Α. (π.γρ.) - Το όνο
μα της Βαλσάμη - Αποτελεί το με
γαλύτερο μέρος του ...εαυτού μας.

13. Σ' αυτά είναι... όταν φτιάχνεται - 
Τάξη στρατεύσιμων (καθ.)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ηταν ο Ολαφ Πάλμε.
2. Αναίσχυντος κατά μία έννοια - Από 

το όνομα Γαλλίδας ηρωίδας.
3. Προηγείται του ...Αντζελες - Φο

ρείς ασθενειών - Μετάληψη καθολι
κών.

♦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I

1

2 ♦

3 ♦ ♦

4 ♦ ♦

5 ♦ ♦

6 ♦

7 ♦ ♦

8 ♦ ♦ ♦

9 ♦ ♦

10 ♦ ♦

11 ♦ ♦

12 ♦ ♦

13 ♦

Λ . Αγνωστες στο ευρύ κοινό - Καθα
γιασμένο.

5. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Θεά 
των αρχαίων Βαβυλωνίων - Βρέφος 
για... νήπιο.

ό. Παραμάνα, τροφός - Πολιτεία των 
Η.Π.Α. - Αρχικά του ...πετάν.

7. Ακούγεται στις ...αρένες - Δανειο
δοτε ί αγρότες - Μ α ρ σ έλ ...: Γάλλος 
θεατρικός συγγραφέας.

8. Στρατηγός και πολιτικός της αρ
χαίας Αθήνας (5ος αι. π.Χ.) - Ακολου
θεί το ...τικ.

9. Τρεις θεότητες  της μυθολογίας 
μας - Κλίση σε κάτι.

10. Το ποτάμι της Λορελάι - Την επι
θυμεί ...κάθε άρρω στος - Συντομο- 
γραφία ανέμου.

11. Συνεχόμενα στο κίμινο - Μερίδα 
τροφής ζώου - Αυτό ...πέρασε πια.

12. Γ νωστό Ροδίτικο κρασί - Ο ...βασι
λιάς των ζώων.

13. Εθνικός μας ευεργέτης - Θεός 
των Ρωμαίων

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ 
Αγνώστου πατρός...

Ενας νεαρός μπαίνει τρέχοντας στο 
Αστυνομικό Τμήμα και φωνάζει:

- Γρήγορα, κύριε αστυφύλακα, ελά 
τε! Ενας τύπος έχ ε ι πλακώσει στο 
ξύλο τον πατέρα μου...

Ο αστυνομικός βγαίνει τρέχοντας 
και βλέπει δύο που γροθοκοπιούνται 
στην άκρη του δρόμου. Στρέφεται α
μέσως στον νεαρό και του λέει:

_ Θα προσπαθήσω να τους χωρίσω! 
Ποιος είναι ο πατέρας σου;

-  Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω! 
Γ Γ αυτό το λόγο πιάστηκαν στο ξύλο...

ΛΥΣΗ
□  'ZONVI - ZHXVZdV € I
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- ZONHd Ό Ι 'HUOd - Z3dO '6 'XVI - ZHN3INVdH0 
'8'dVZV - 31V - 3VO T V  O - V90IV - VN3N '9 'IVIN - 
dVIZI-XI'SΌΙΖΟ - Z31NHZV V 'V liZ O - IOI - ZOV £ 
'XdV - ZOVOIZAZV Z 'ZHlZINHdl3VI<t ’V130VX

ZIZWX - VldVXZ ε l Od3N - Vd 
-ON -IdH'Zl 'NV1 - HIV - lO lV l ' t1 'V1XHU - ZVNIZ 
Ό Π Ν  - ZOZV9 - ZOZI '6 OlVdH - OdO - ON 8 'ZINI - 
N3IV - IVH L 'HVI - Z31VlZOOd '9 'VZ3IAIV - Z3I1I 'S 
'VdiOdV - VIIAI - Z3 V 'Zl - NOd3N - HZAV 'C 'dVINH
- HV3XZOZI Z ’VXIdHOONIVVVd)' 1 ‘VIlNOZIdO

Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 4 6  - Νοέμβριος 1 9 9 5
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Ξύλινα Ρολόγια Τοίχου
Από Φυσικό καπλαμά καρολίνα & Φυσικό καπλαμά ανιγκρί με λούστρο. 
Επίσης σε MDFμε λάκα λευκή γυαλιστερή.
Όλα τα ρολόγια φέρουν μηχανισμούς QUARTZ ακρίβειας και δείκτες 
μεταλλικούς. Ταρολόγια No 1& No 2 φέρουν μηχανισμό, μπροντζινο 
στεφάνι & καντράν του οίκον EVEREST Δ ντικής Γερμανίας και 
πλακέτα μπρούτζινη πάχους 5 m.m., το No 2 έχει και θερμόμετρο 
μεταλλικό τον οίκον EVEREST.
* Ομαδικές παραγγελίες πάνω από δέκα (10) τεμάχια δεν πληρώνετε ταχυδρομικά έξοδα. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι από κάποιο από τα ρολόγια που λάβατε ταχυδρομικώς, στείλτε 
το πίσω στην αρχική του συσκευασία μαζί με τα συνοδευτικά του έγγραφα εντός 15 ημερών και θα σας επιστραφεκη 
αξία στο ακέραιο. Η επιστροφή δεν θα γίνει δεκτή αν προκληθεί ζημιά εξ αιτία σας. ψ ί ,

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Προς Δημιουργική ·  Τριακοσίων 30 ·  Τ.Κ. 23 100 Σπάρτη

No Τεμάχια Με την παραλαβή του Ρολογιού θα πληρώσω αμέσως 
αντικαταβολή την αξία + ταχ. έξοδα
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