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Αυτό το μήνα

□  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Α τ τ ι κ ή ς .....................2 7 6

Η Αμεση Δράση ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1959 και αρχικά στην 

δύναμή της περιελάμβανε μόνο περιπολικά αυτοκίνητα. Στις 17-2-79 ι

δρύθηκε η ομάδα "Ζ" με εννέα μοτοσυκλετιστές για να φτάσει σήμερα 

τις δύο εκατοντάδες και τέλος την 1-7-95 συστάθηκε η Ομάδα "Σ" με 

τα ειδικά οχήματα καταδίωξης. Η σημερινή Διεύθυνση Αμεσης Δράσης 

προέρχεται από την ενοποίηση της Αμεσης Δράσης 1100) της πρώην Α

στυνομίας Πόλεων και της Αμεσης Επέμβασης 1109) της πρώην Χωρο

φυλακής. Στεγάζεται από το 1985 στηΛεωφ. Αλεξάνδραςί 73 ΙΑ.ΜΑ.Ι

"θεραπευτική του εγκλήματος

στις σύγχρονες κ ο ιν ω ν ίε ς ..........................................2 8 4

Μετά τη σκιαγράφηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του ε

γκλήματος γενικά, ακολουθεί η αναζήτηση της θεραπευτικής του, υπό 

την έννοια της ακολουθουμένης και ακολουθητέας αντεγκληματικής πολι

τικής στο χώρο των ποινικών κυρώσεων.

I  Το οδοιπορικό μας: Π έ λ λ α ..........................................2 8 8

Κατά την αρχαιότητα ο Νομός Πέλλας αποτελούσε τον πιο αξιόλογο 

και ζωτικό χώρο του Μακεδονικού κράτους. Σήμερα, με πρωτεύουσα 

την Εδεσσα, αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι της Μακεδονίας μας.

Β  Η αρχαίο Π έ λ λ α ...........................................................2 9 4

Η αρχαία Πέλλα αναφέρεται από τον Εκαταίο τον Ηρόδοτο τον Θου

κυδίδη και τον Ξενοφώντα ως σημαντική πόλη της Κάτω Μακεδονίας.

Η τεχνική τω ν δηλώ σεω ν

και η εμφάνιση στα Μ .Μ .Ε ............................................2 9 8

Η ενημέρωση, για να είναι αποτελεσματική και έγκυρη και για να ανυ

ψώνει, να βελτιώνει την αξιοπιστία, τη φήμη και την καλή εικόνα της Α

στυνομίας στα μάτια της κοινής γνώμης προϋποθέτει την τήρηση ορι

σμένων απλών μεν αλλά ουσιωδών κανόνων και μεθόδων ενεργείας.

Δημογραφικό π ρ ό β λ η μ α .................................................. 3 0 2

Το 1994 είχε ονομαστεί "Ετος της Οικογένειας". Κι όμως η Ελλάδα ε

ξακολουθεί να κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στον κατάλογο 

των χωρών της Ευρώπης, όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού της.

Η ψυχαγωγία του π α ιδ ιο ύ .............................................. 3 0 4

Παλαιότερα, το θέμα αυτό δεν απασχολούσε τους γονείς. Στις ημέ

ρες μας όμως είναι πρόβλημα και μάλιστα έντονο. Ιδιαιτέρως για τους 

γονείς της Αθήνας και των άλλων μεγαλοπόλεων.

I  Η αντικεραυνική π ρ ο σ τ α σ ία .......................................... 3 1 0

Από την εποχή που άρχισε η συστηματική μελέτη του φαινομένου 

των κεραυνών, έχει αποκτηθεί σημαντική εμπειρία και γνώση,ψε απο

τέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί ασφαλέστερα συστήματα και τρόποι 

προστασίας από τους κεραυνούς. Παράλληλα όμως, με την όποια υπο

δομή αντικεραυνικής προστασίας, θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγου

με την κίνηση στην ύπαιθρο προ και κατά τη διάρκεια της καταιγίδος.
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Αυτό το μήνα

ΕΠΙΘΕΩ ΡΗΣΗ

Οι φ ω τιστές  τω ν Σ λ ά β ω ν ..........................................3 1 4

Οι δύο Ελληνες Θεσσαλονικείς αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, θα 

έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, αφού 

αυτοί εκχριστιάνησαν και εξεπολίτησαν τους Σλαβικούς λαούς.

Κωνσταντινούπολη: 5 4 3  χρόνια ιστορικής μνήμης 3 1 6

Συμπληρώνονται φέτος πεντακόσια σαράντα τρία χρόνια από την ά

λωση της Πόλης και ο νούς μας στρέφεται ευλαβικό στο γεγονός αυτό 

που απετέλεσε τομή στην Ιστορία μας.

Yakuza: η γ ιαπω νέζικη μ α φ ί α ................................. 3 1 8

Γνωστοί στη Δύση από ταινίες όπως "Yakuza" και “Black Rain", οι 

"Yakuza” αποτελούν τμήμα της Γιαπωνέζικης ζωής, εδώ και εκατό 

χρόνια, ενώ πρόσφατο είναι το ενδιαφέρον της Αστυνομίας γι' αυτούς 

σε ορισμένες Δυτικές Χώρες, προ πόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όπου αυτές οι εγκληματικές ομάδες κάθε μέρα που περνάει εγκαθί

στανται όλο και πιό καλό, όλο και πιό πολύ.

Μ ά ϊ ο ς  I 9 9 6

Ομιλος Φ ίλω ν Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Ιω νίας . 3 2 6

Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους Ομίλους που ιδρύθηκαν 

στη χώρα μας και έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα έντονη θετική δρα

στηριότητα, προσφέροντας τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και 

στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Οι πραγματικές αιτίες τω ν τ ρ ο χ α ίω ν ..................... 3 2 9

Φταίμε εμείς οι ίδιοι που αδιαφορούμε για τον κίνδυνο, παίζουμε μ' 

αυτόν και τελικό αποδεχόμαστε τον αποδεκατισμό μας.

I  Μάϊος, ο μήνας με τα μ ά γ ια .......................................... 3 3 0

Στην έντεχνη λογοτεχνία ο Μάης αναφέρεται περιτριγυρισμένος α

ποκλειστικά με ρομαντική μόνο διάθεση, ενώ στην αντίστοιχη λαϊκή εκ

δήλωση, ο ίδιος μήνας παρουσιάζεται να σχηματίζει δύο διαφορετι

κούς ως προς το περιεχόμενο κλάδους.

Μ όνιμες στήλες

Ε π ικα ιρ ό τη τα ........................................................................3 0 6

Ιστορικές μ ν ή μ ε ς ............................................................... 3 2 1

Υπηρεσιακά νέα ............................................................... 3 2 2

Γεγονότα και σ υ μ β ά ν τ α ...................................................3 2 4

Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α ....................................................................3 2 8

Ιστορική ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ....................................................... 3 3 2

Συνέβησαν στον κ ό σ μ ο ...................................................3 3 5

Ιατρικά θ έ μ α τ α ................................................................... 3 3 6

Ελεύθερες ώ ρ ε ς ............................................................... 3 3 7

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ................................................................... 3 3 8

Το εξώ φ υλλό μας: Η  Α μ εσ η  Δ ρ ά σ η  σ ήμερα  

Οπισθόφυλλο: Οι κατα ρά κτες της Ε δεσ σ ας
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Παρουσίαση υπηρεσίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α μεσης Δ ράσης

Α ττικής

Η Αμεση Δράση ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1959  

και αρχικά στην δύναμή της 

περιελάμβανε μόνο περιπολικά αυτοκίνητα. 

Στις 1 7-2 -79  ιδρύθηκε η ομάδα "Ζ” 

με εννέα  μοτοσυκλετιστές 

για να φ τάσει σήμερα τις δύο εκατοντάδες 

και τέλος την 1 -7-95  συστάθηκε η Ομάδα "1" 

με τα ειδικά οχήματα καταδίωξης.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος αυτού, επικοινωνήσαμε με το Διευ

θυντή της Δ ιεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής Αστυν. Δ/ντή 
Δημήτριο Αλμπάνη, ο οποίος μας δέχτηκε πρόθυμα και φρόντισε για 

την ενημέρωσή μας σχετικά με τις δραστηριότητες και την ταυτότητα 

της δυναμικής αυτής υπηρεσίας.

Ή  σημερινή Διεύθυνση Αμεσης Δράσης προέρχεται από την ενο

ποίηση της Αμεσης Δράσης I I001 της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και 

της Αμεσης Επέμβασης 11091 της πρώην Χωροφυλακής. Στεγάζεται α

πό το 1985 στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών ΙΛεωφ. Αλεξάνδρας 1731, 

όπου λειτουργεί και σήμερα.

Η Διεύθυνση Αμεσης Δράσης είναι από τους δυναμικότερους σχημα

τισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική και έχει ως βασική απο

στολή να επεμβαίνει -σε πρώτη φάση- σε όλα τα συμβάντα αστυνο

μικής αρμοδιότητας, να πραγματοποιεί συνεχείς περιπολίες και να α

σκεί γενική αστυνόμευση προς εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και 

της ασφάλειας των πολιτών".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής είναι μία από τις επτά Διευθύν

σεις της ΓΑ.ΔΑ. Η εδαφική της αρμοδιότητα ταυτίζεται με την περι

φέρεια της ΓΑ.ΔΑ. πλην των νήσων του Αργοσαρωνικού και Κυθήρων. 

Αστυνομεύει σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Ελλάδας και επιλαμ

βάνεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση σε όλα τα συμβάντα αστυνο

μικής ευθύνης και ενδιαφέροντος.

Είναι από τους μαχιμότερους και μαχητικότερους σχηματισμούς της 

Αστυνομίας, οι δε υπηρετούντες σ'αυτή αστυνομικοί (πληρώματα) έ

χουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιακής παιδείας, εμπειρίας και γενικότερα 

διαθέτουν το απαιτούμενο "προφίλ" του σύγχρονου αστυνομικού.

Τα μέσα και ο εξοπλισμός τους είναι από τους πιο σύγχρονους της 

Ελληνικής Αστυνομίας, η εκπαίδευσή τους εδώ και τρία χρόνια είναι 

συστηματική, τακτική και επαρκής σε ειδικό σχολείο, βασιζόμενη σε 

πρότυπα ξένων Αστυνομιών και κυρίως των Η.ΠΑ.

Τα πληρώματα των περιπολικών και των μοτοσυκλετών είναι εμπει

ρότατοι Αστυνομικοί, αντέχουν σε οποιαδήποτε σύγκριση με συναδέλ

φους άλλων χωρών, διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα, τη συναδελ- 

φική αλληλεγγύη, την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την αποτε- 

λεσματικότητα στην καθημερινή τους δράση.

Το επίπεδο αυτής της ζηλευτής υπηρεσιακής επάρκειας κατορθώ

θηκε ύστερα από μια μεγάλη διαδρομή, που είναι σημαδεμένη με 

θύματα όνδρες της, που έπεσαν από σφαίρες αδίστακτων δολοφόνων 

κακοποιών, από αναθεωρήσεις στην επιχειρούμενη τακτική, από τις 

προτάσεις, πιεστικές παραστάσεις που έγιναν και τελικώς υιοθετήθη

καν από τη ηγεσία περί εκσυγχρονισμού του ατομικού οπλισμού και 

των εφοδίων όσο και των λοιπών μέσων της εκπαίδευσης.

Η Αμεση Δράση τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρωτοπορία του 

αστυνομικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα από άποψη μέσων και με

θόδων και τούτο για λόγους αυτονόητους, αφού οι υπηρεσιακές ανά

γκες και απαιτήσεις στην πρωτεύουσα είναι τέτοιες, ώστε η "επιδαψί

λευση" με σύγχρονα μέσα είναι μονόδρομος, εάν θέλουμε ως Σώμα 

και ως πολιτεία να ανταποκριθούμε με επάρκεια, αξιοπρέπεια και σο

βαρότητα στις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Η δύναμη της Αμεσης Δράσης σήμερα είναι 1568 αστυνομικοί (52 Α

ξιωματικοί και 1516 Υπαξιωματικοί-Αστυφύλακες). Τα οχήματα που 

χρησιμοποιεί είναι 267 περιπολικά αυτοκίνητα και 236 μοτοσυκλέτες.
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Παρουσίαση υπηρεσίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΙ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1995
ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΚΑΡΤΕΣ": 445.327 ως εξής

α. 25. 282 για συγκρούσεις με υλικές ζημιές.

β. 8.940 για συκρούσεις με τραυματισμό.

γ. 26.346 για παράπονα.

δ. 34.638 για επεισόδια.

ε. 11.215 για συναγερμούς.

στ. 2.007 για χρηματαποστολές.

ζ. 3.584 για διαταράξεις σε κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

η. 783 για διακίνηση ναρκωτικών Ισυνελήφθησαν 216 ότομαΙ.

θ. 3.450 για κλοπές Ισυνελήφθησαν 397 άτομα).

1. 113 για ληστείες Ισυνελήφθησαν 21 άτομα).

ια. 440 για παραβάσεις ωραρίου κέντρων διασκέδασης.

ιβ. 328.589 για λοιπά συμβάντα.

ΣΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ: 211.452 ως ακολούθως:

α. 86.392 έλεγχοι αυτοκινήτων και δικύκλων.

β. 81.703 έλεγχοι και 28.503 προσαγωγές υπόπτων ατόμων.

γ. 3.750 έλεγχοι οικοδομικοί.

δ. 5.319 έλεγχοι υπόπτων κέντρων.

ε. 348 ανευρέσεις οχημάτων.

στ. 1.426 συλλήψεις κλεπτών και 6 συλλήψεις ληστών.

ζ. 121 συλλήψεις ατόμων που κατείχαν ναρκωτικές ουσίες.

η. 3.884 συλλήψεις αλλοδαπών.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ.: 47.981 ως ακολούθως:

α. 27.154 για παράνομες σταθμεύσεις.

β. 5.987 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

γ. 645 για αντικανονικό προσπέρασμα.

δ. 1291 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.

ε. 862 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο.

στ. 764 για παραβίαση προτεραιότητας.

ζ. 622 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

η. 2.339 για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

θ. 822 για στέρηση αδείας ικανότητας οδηγού.

ι. 7.495 άλλες παραβιάσεις σήμανσεως γενικά.

ια. 2.761 αφαιρέσεις πινακίδων για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (χορήγηση αντιγράφωνΙ: 45.455
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ "ΙΟΟ": 2.226.635
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Παρουσίαση υπηρεσίας

ΟΜΑΔΑ “Σ"

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από την ίδρυση της ομάδας "Σ" της Α

μεσης Δράσης, μιας δύναμης ταχείας επέμβασης με δεκαπέντε κορυ

φαία αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, η οποία απέδειξε ήδη ότι αποτε

λεί μια επίλεκτη μονάδα με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα.

Το κυρίαρχο στοιχείο της δράσης της ομάδας 'Σ ' είναι το γεγονός 

ότι κατόρθωσε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να εμπεδώσει 

στο κοινό, πολύ δε περισσότερο στους εν δυνάμει παραβάτες, ένα αί

σθημα διαρκούς ενεργητικής παρουσία της Αστυνομίας. Οι "ταρζα- 

ν ιές 'κα ιο ι "κόντρες" στην παραλιακή δεν έχουν πια νόημα, αφούηΑ- 

στυνομία έχει τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα και τους πιο γρήγορους οδη

γούς των ελληνικών δρόμων", μας λέει ο Αστυνόμος Α' Βασ. Σορδάρης. 
Τα αυτοκίνητα της ομάδας "Σ” είναι δύο εντυπωσιακά Audi Avant ARS 

2, τέσσερες Alfa Romeo 155 Q4, μία Lancia Delta Intergrale, δύο BMW 

M3 E30, ένα Ford Sierra Cosworth, δύο Mercentes 190 E 2,5 16V, μία 

Porsche 911 Turbo και ένα Ford Mustang. Τα αυτοκίνητα έχουν συμβα

τικούς αριθμούς και στις πόρτες τους υπάρχει το χρυσό έμβλημα της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι εξοπλισμένα με ασύρματο, ηλεκτρονικό υ

πολογιστή και φορητό φόρο. Τα πληρώματα φορούν πάντοτε στολή.

Οι Αστυνομικοί που απαρτίζουν την ομάδα επιλέχθηκαν με βάση τα 

εξής κριτήρια: αΙ Υψηλή οδηγική ικανότητα Ιπολύ ήταν οδηγοί ή συνο- 

δηγοί σε ράλιΙ, β| αποδοτικότητα Ιη προϊστορία τους στο Σώμα με άλλα 

λόγιαΙ, γΙ εξυπνάδα και 61 γνώση πολεμικών τεχνών.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, αρχικά εξοικειώθηκαν με 

τον οπλισμό τους και στη συνέχεια παρακολούθησαν σεμινάρια αυτο

προστασίας (διαδικασία ελέγχων υψηλού κινδύνου κ.λπ.Ι. Στους συνο- 

δηγούς ειδικότερα δόθηκε έμφαση στη γνώση της νομοθεσίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΣ Μ (1-7-95 ΕΩΣ 31-3-96) 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ

Συνελήφθησαν και προσήχθησαν στα κατά τόπους Αστυνομικό 

Τμήματα 1151 άτομα από τα οποία κρατήθηκαν 167 για διάφορα α

δικήματα ως ακολούθως: 

α. 2 άτομα για ληστείες.

β. 49 άτομα για διαρρήξεις καταστημάτων και απόπειρα κλοπής αυ

τοκινήτων ή μοτοσυκλετών. 

γ. 40 άτομα για ναρκωτικές ουσίες, 

δ. 3 άτομα για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, 

ε 5 άτομα για παράνομη οπλοφορία, κατασχεθέντων και ισάριθμων 

πιστολιών.

στ. 1 άτομο για πλαστές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτο

κινήτων.

ζ. 1 άτομο για αδίκημα σε βάρος Αστυνομικών.

η. 40 άτομα για διάφορες παραβάσεις Ειδικών Ποινικών Νόμων.

θ. 4 άτομα φυγόποινοι.

1. 1 άτομο δραπέτης φυλακών.

ια. Είκοσι ένα άτομα λαθρομετανάστες.

Πραγματοποιήθηκαν 1.895 καταδιώξεις οχημάτων από τις οποίες 

1.188 αφορούσαν δίκυκλα.

Ελέχθησαν 30.870 οχήματα και 47.146 άτομα.

Ανευρέθησαν σαράντα τέσσερα κλεμμένα οχήματα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους των τροχοφόρων βεβαιώ

θηκαν 8.571 παραβάσεις ήτοι:

Διαπιστώθηκαν χίλια εννιακόσια εβδομήντα ένα ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ 
και ειδικότερα:

α. 140 για υπερκυβισμό του οχήματος
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β. 1145 για στέρηση αδείας οδήγησης 

γ. 98 για στέρηση αδείας κυκλοφορίας 

δ. 544 για στέρηση ασφαλιστηρίου 

ε. 44 λοιπές πλημμεληματικές παραβάσεις.

Σε εβδομήντα τέσσερες περιπτώσεις από τις ανωτέρω παραβάσεις 

εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Για τις ανωτέρω 140 περιπτώσεις υπερκυβισμού οχήματος, παράλ

ληλα δεσμεύτηκαν τα οχήματα και εηελήφθη η Ε.Υ.Τ.Ε.

Επιβλήθηκαν έξι χιλιάδες εξακόσια ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΠΟΙΝΤ- 
ΣΥΣΤΕΜ) και συγκεκριμένα: 

α. για επικίνδυνους ελιγμούς: 681 

β. για αυτοσχέδιους αγώνες: 296 

γ. για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 2348 

δ. για παραβίαση μονοδρόμων: 376 

ε. για μη χρήση κράνους δικυκλιστή: 291 

στ. για μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 55 

ζ. Αλλες παραβάσεις: 2505

Πραγματοποιήθηκε ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

α. Για μη επικόλληση σήματος τελών κυκλοφορίας: τριάντα πέντε, 

β. Για έλλειψη κάρτας ελέγχου καυσαερίων: δέκα τρεις. 

Υποβλήθηκαν δέκα τακτικές μηνύσεις Ιπλην Κ.Ο.Κ.)

Τέλος, οι Σταθμοί "Σ" κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα έλαβαν και 

διεκπεραίωσαν 2.268 σήματα του Κέντρου και ενήργησαν 
9.817 επιτηρήσεις σε ευπαθείς στόχους.

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εποχή των κακών με τη μορφή των γραφικών αδελφών Ντάλτον έ

χει περάσει προ πολλού... Η Αστυνομία φροντίζει πια για την ανανέωση 

των μονάδων της και του εξοπλισμού τους. Στόχος η ουσιαστική κατα

πολέμηση των ποικίλων μορφών παραβάσεων και εγκλήματος.

Συγκεκριμένα η Αμεση Δράση εκτός από τα αυτοκίνητα της ομάδας 

"Σ", εφοδιάστηκε και με 150 Opel Astra GSi και 67 μοτοσυκλέτες 

Yamaha. Ολα αυτά, σε συνεργασία και με τα δύο ελικόπτερα που πρό

σφατα αποκτήθηκαν, αναμένεται να συνεισφέρουν καθοριστικά στην 

αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος. □

Φ ίλε αναβάτη
Η ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ... ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ

Εσύ και εμείς, έχουμε πολλά κοινά σημεία...

Ζούμε πάνω στους δύο τροχούς.

Λατρεύουμε τις μοτοσυκλέτες.

Μοιραζόμαστε, μαζίσου, τον ίδιο δρόμο.

Και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα....

Μόνο που εμείς φορούμε στολή αστυνομικού 

και έχουμε διαφορετικό ρόλο και υποχρεώσεις...

Γιατί εσύ έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις, 

ενώ εμείς, έχουμε δύο συγκεκριμένους στόχους: 

να σε βοηθήσουμε και να σε προστατεύσουμε!

Για να τα καταφέρουμε, όμως, είναι απαραίτητο 

να έχουμε τη δική σου κατανόηση και συνεργασία...

Και θέλουμε να καταλάβεις ότι δεν είμαστε αντίπαλοι...

Οτι δεν προσπαθούμε να σου στερήσουμε κανένα δικαίωμα... 

Αντίθετα, κάνουμε ότι μπορούμε, για να είσαι πάντα καλά 

και να απολαμβάνεις όλες τις χαρές αυτής της ζωής...

Εσύ φρόντισε να σέβεσαι τους κανόνες κυκλοφορίας,

να σέβεσαι τη ζωή και τα δικαιώματα των άλλων πολιτών,

να μην εκθέτεις τη ζωή σου σε ανόητους κινδύνους

και να μην κάνεις ούτε ένα μέτρο χωρίς το κράνος σου... □
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_____________________________ Ιστορικές Αναδρομές

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Υπάρχουν κάποιες φ ο ρ ές  μερικά ρεπορτάζ 

που "γράφουν ιστορία".

Κι αυτό είναι ένα ρεπορτάζ 

που κάποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή 

για τον μελετητή που θα θελήσει να ασχοληθεί 

με την Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι γραμμένο, σαν μια προσωπική μαρτυρία, 

για την αρχή και τον όμορφο δρόμο της Αμεσης Δράσης, 

μιας από τις πιά νευραλγικές υπηρεσίες της Αστυνομίας. 

Αναφέρεται σ ε  μερικούς σκαπανείς 

της κάποτε Αστυνομίας Πόλεων 

γιατί χρονικά συνέπ εσε να κάνουν την αρχή, 

εν ώ , παράλληλα, αναπτύχθηκαν 

η Αμεση Επέμβαση της τότε Χωροφυλακής 

και λίγο αργότερα το Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων 

το Τ.Ο.Τ.Α. της Αστυνομίας Πόλεων 

και το Γραφ είο  Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, 

το Γ.Ο.Τ.Α. της Χωροφυλακής.

Το "ρεπορτάζ" αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια ή τα 

παραλειπόμενα μιας διαταγής που έλεγε: "Συνιστώ παρά τη Μηχανο

κίνητο Αστυνομική Υποδιευθύνσει υπηρεσίαν υπό τον τίτλον Τμήμα Α

συρματοφόρων Οχημάτων Αμεσου Δράσεως Θεόδωρος Ρακι- 

τζής - Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών" (Διαταγή της Αστυνομικής 

Διευθύνσεως Αθηνών υπ' αριθμ. 145995 Φ. 11/57/14.8.19591.

Με τη βραχύλογη αυτή διαταγή ξεκίνησε τη "σταδιοδρομία" της μια 

αστυνομική υπηρεσία, με τεράστια κοινωνική προσφορά, που γιγαντώ

θηκε στις μέρες μας και το μέλλον της προδιαγράφεται ακόμη λα

μπρότερο.

Η δημιουργία της στηρίχθηκε σε μια δωρεό από την τότε αμερικανική 

βοήθεια, την AMAG, ως προς τον εξοπλισμό της και επανδρώθηκε με 

μερικούς ονειροπόλους αστυνομικούς που κατόφεραν να την μετα

τρέψουν στην πιό αγαπημένη για τους Αθηναίους αστυνομική υπηρε

σία.

Πρώτος διοικητής της ήταν ένας Αστυνόμος Β' ειδικευμένος στις τη

λεπικοινωνίες, ο Ξενοφών Σφέτσος. Υποδιοικητής τοποθετήθηκε ο Υ- 

παστυνόμος Α', ο μετέπειτα Αρχηγός του Σώματος Γιώργος Αγγελό- 

πουλος, που είχε μετεκπαιδευτεί στην Αμερική στα συστήματα επο

χούμενης αστυνόμευσης και μόλις είχε επιστρέφει στην Ελλάδα.

Η καινούργια αυτή υπηρεσία εμπλουτίσθηκε με τέσσερα λευκό μετα

χειρισμένα αμερικανικό αστυνομικό αυτοκίνητα, που εκτός από τον 

μεγάλο όγκο και την πολυτέλεια τους, διέθεταν πομποδέκτη, σειρήνα 

και κόκκινο φλας στην οροφή.

Το κέντρο επικοινωνίας με τα αυτοκίνητα αυτά εγκαταστάθηκε στο 

τότε κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών στη διασταύρωση 

των λεωφόρων Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας σε ένα μόνο 

γραφείο. Ηταν ένα δωμάτιο που παραχωρήθηκε -επιεικώς- στη νέα υ

πηρεσία. Επιεικώς γιατί πολλά στελέχη και αστυνομικοί της εποχής ε

κείνης έβλεπαν τη νέα υπηρεσία με δυσπιστία και ίσως κάποιο φθόνο. 

Δεν μπορούσαν να φαντασθούν συναδέλφους τους να κυκλοφορούν 

με αυτοκίνητα. Και η πεζή αστυνόμευση, που βρισκόταν στο απόγειό 

της, δεν πίστευε ότι μπορούσε κανείς να αστυνομεύει μια πόλη χωμέ

νος στο αναπαυτικό κάθισμα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών Θεόδωρος Ρακιτζής διείδε το 

μέλλον της νέας αυτής υπηρεσίας και κατόφερε να επιβάλει στον ΟΤΕ 

να της εκχωρήσει τριψήφιο αριθμό κλήσεως, που να είναι εύκολο να 

τον θυμηθεί κάποιος ακόμη κι αν βρίσκεται σε συνθήκες σύγχυσης. Ε

τσι η Αμεση Δράση πήρε το τηλέφωνο 100 που διατηρεί μέχρι και 

σήμερα. Πολλοί μάλιστα τότε δεν θυμόταν καθόλου τον τίτλο της α

στυνομικής αυτής υπηρεσίας αλλά την ταύτισαν με το τηλέφωνό της 

και έλεγαν:

- Θα πάρω το 100.

Ο σταθμός βόσεως, "κέντρο", όπως το αποκαλούσαν, ήταν εφοδια

σμένο με έναν ασύρματο πομποδέκτη, τύπου "Χαλικράφτερς", ένα ά

θλιο κουτί, που φάνταζε στα μάτια των σκαπανέων εκείνων της υπη

ρεσίας σαν θαυματουργή συσκευή.

Οι όνδρες των τηλεπικοινωνιών της Αστυνομίας κατόφεραν, μετά α

πό πολλές προσπάθειες και με τα στοιχειώδη υλικό που μπορούσαν να 

διαθέσουν, να εγκαταστήσουν μια υποτυπώδη κεραία -σήμερα δεν θα 

την καταδεχόταν ούτε ο πιό φτωχός ραδιοερασιτέχνης στο Λυκαβητ

τό- για τις εκπομπές του κέντρου προς τα περιπολικό και τη λήψη των 

σημάτων τους.

Σε κάθε περιπολικό αυτοκίνητο επέβαιναν ένας Αρχιφύλακας, που 

ήταν επικεφαλής, ο οδηγός και ένας συνοδός αστυφύλακας. Το 

πλήρωμα αυτό έκανε οχτάωρη συνεχή βόρδεια και όχι τετράωρες ό

πως οι συνάδελφοί τους των άλλων υπηρεσιών των αστυνομικών τμη

μάτων. Και η δικαιοδοσία τους ήταν να επεμβαίνουν σ' ολόκληρη την 

περιοχή ευθύνης της Αστυνομίας Πόλεων και όχι μόνο σε κάποιο το

μέα.

Ο υποδιοικητής τους Γιώργος Αγγελόπουλος κατάρτισε έναν κώδικα 

επικοινωνίας κι έδωσε διάφορα συνθηματικό ονόματα σε υπηρεσίες, 

κυρίως επειδή έτσι επέβαλαν οι τότε συνθήκες ασφαλείας και έκανε 

ειδικά σεμινάρια στους αστυνομικούς, που θα επάνδρωναν την Αμεση 

Δράση. Ο κώδικας ήταν σύνθετοι αριθμοί που καθένας είχε τη σημασία 

του. Οι όνδρες των περιπολικών αυτοκινήτων π.χ. έλεγαν "Ενα - τέσσε

ρα" όταν ήθελαν να πουν ότι έλαβαν και κατάλαβαν το σήμα που τους 

είχε διαβιβαστεί. Αν δεν το είχαν ακούσει καλό έλεγαν “Ενα - πέντε",
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Στην Ασφάλεια, που στεγαζόταν τότε στο κτίριο της οδού Μπου- 

μπουλι'νας, υπήρχε λέσχη η οποία διανυκτέρευε. Στη λέσχη αυτή και 

μόνον μπορούσαν οι άνδρες των περιπολικών αυτοκινήτων να πόνε για 

έναν καφέ ή κάποιο αναψυκτικό όταν δεν υπήρχαν γεγονότα που να 

τους απασχολούν.

Η λέσχη αυτή και μετέπειτα και ολόκληρη η Ασφάλεια ονομάσθηκαν 

από τον Αγγελόπουλο "Εκάλη". Το όνομα δόθηκε με τη συλλογιστική ότι 

η Εκάλη ήταν θέρετρο, στο οποίο πήγαιναν τα παλιό χρόνια οι Αθηναίοι 

για αναψυχή και κάπως έτσι πρέπει να λέγεται και το αναψυκτήριο.

Πρώτοι αξιωματικοί- εκφωνητές ήταν οι νεαροίΥπαστυνόμοι Β' Θα

νάσης Τριόντης, Γιώργος Γεωργίου, Μανώλης Σηφόκης, Μιχόλης Καλα- 

φατόκης και Δημήτρης Μανδραγώνης.

Τα τέσσερα περιπολικό αυτοκίνητα εμφανίσθηκαν κάποια μέρα του 

1959 στους δρόμους της Αθήνας κι άρχισαν να οργώνουν την πόλη. Τα 

πληρώματα τους παρενέβαιναν σε κάθε περίπτωση παράβασης του 

νόμου ή διατάραξης της τάξης ακόμη κι αν δεν είχαν κληθεί.

Οι Αθηναίοι στην αρχή δεν έδωσαν και πολλή σημασία στην παρουσία 

τους. Σιγά - σιγά, όμως, κατάλαβαν ότι καλώντας το 100 μπορούσαν να 

έχουν άμεση αστυνομική συνδρομή.

Οι επεμβάσεις των πληρωμάτων των περιπολικών, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που είχαν, ήταν κατευναστικές και μόνο σε πολύ σοβαρές πε

ριπτώσεις, όπως, αυτόφωρα πλημμελήματα ή κακουργήματα, κατα

σταλτικές. Αυτός ήταν ο λόγος που το 100 αγαπήθηκε από τους Αθη

ναίους, οι οποίοι και το περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους και οι 

σχέσεις Αστυνομίας και πολιτών άλλαξαν.

Η Αμεση Δράση όμως δεν έγινε γρήγορα γνωστή ούτε και αγαπήθηκε 

μόλις εμφανίσθηκε. Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Αστυνομία ήταν άγνω

στες και η δημιουργία της νέας υπηρεσίας δεν μπορούσε να προβλη

θεί. Η τηλεόραση δεν είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα, το ραδιόφωνο 

δεν μετέδιδε διαφημίσεις και μάλιστα έμμεσες. Οι εφημερίδες ήταν 

λίγες κι αυτές τηρούσαν επικριτική στάση, πολλές φορές, απέναντι σε 

κάθε τι αστυνομικό. Η τύχη, όμως, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην 

προβολή της Αμεσης Δράσης. Η εμπνευσμένη δημοσιογράφος και πα

νέξυπνη επιχειρηματίας Ελένη Βλάχου, που είχε εκδόσει τότε τη νέα 

εφημερίδα "Μεσημβρινή", κατάλαβε πως η Αμεση Δράση θα μπορούσε 

να τις δίνει στοιχεία για γεγονότα του "αστυνομικού δελτίου", που ί

σως και να μην αναφέρονταν σ' αυτό. Και οπωσδήποτε πολύ νωρίτερα 

από το χρόνο που θα τα μάθαιναν οι άλλες εφημερίδες.

Αυτό ήταν. Κατόφερε να πείσει το Ρακιτζή να δώσει άδεια σ' ένα συ

ντάκτη της να επιβαίνει σε κάποιο περιπολικό αυτοκίνητο τις νύχτες 

που τα γεγονότα ήταν ελάχιστα και να προβάλει τη δραστηριότητα της 

Αμεσης Δράσης. Επιδίωξη της Βλάχου στην πραγματικότητα ήταν να

καλύπτει δημοσιογραφικό την άμεση επικαιρότητα, τα γεγονότα της 

νύχτας που δεν προλάβαιναν να καλύψουν οι πρωινές εφημερίδες και 

η δική της εφημερίδα να μη βγαίνει αντίγραφο των πρωινών. Γιατί αυτό 

συνέβαινε με τις άλλες απογευματινές, που ετοιμάζονταν παράλληλα 

και σχεδόν ταυτόχρονα με τις πρωινές.

Ο πρώτος δημοσιογράφος που πήρε άδεια να επιβαίνει στα περιπο

λικό αυτοκίνητα ήταν ο Νίκος Μαστοράκης, συντάκτης τότε της "Με

σημβρινής". Με τη γλαφυρή πένα του κατέγραφε τα σημαντικό για την 

εποχή γεγονότα, όπως συγκρούσεις αυτοκινήτων, πυρκαγιές, ακόμη 

και συνηθισμένα σήμερα επεισόδια και ελάχιστες φορές κάποιο έ

γκλημα.

Η Ελένη Βλάχου του είχε αγοράσει ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα 

"Σκόντα" που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και αυτό του έδινε τη δυνα

τότητα να κινείται με άνεση στις πηγές των γεγονότων, να ανα

καλύπτει μάρτυρες, να παίρνει φωτογραφίες και να βρίσκεται στην 

καρδιά της επικαιρότητας, πολλές φορές πριν οι “πεζοπόροι" τότε α

στυνομικοί προφθάσουν να "σπεύσουν επιτόπου".

Δημιουργήθηκε έτσι μια κατάσταση που ενόχλησε πολλούς. Πρώτα 

τους υπηρετούντες στην Ασφάλεια που έβλεπαν περιγραφές μαρ

τύρων τους οποίους εκείνοι αγνοούσαν. Επειτα τις εφημερίδες που έ 

βλεπαν τη "Μεσημβρινή" -χάρη στην ενημερότητα της- να κάνει κυκλο- 

φοριακό άλματα.

Ο Τζώρτζης Αθανασιόδης της "Βραδυνής", ο Δημήτρης Λαμπρόκης 

των "Νέων" και ο Νόσος Μπότσης της “Απογευματινής", αποφάσισαν 

να αντιδρόσουν. Κάλεσαν τρεις νεαρούς τότε συντάκτες, το Σπύρο 

Καρατζαφέρη, τον Παναγιώτη Αγκαβανάκη και το Γιώργο Βαξεβανίδη 

και τους έριξαν στο νυκτερινό αστυνομικό ρεπορτάζ. Εξασφάλισαν με 

χίλια ζόρια άδεια από το Ρακιτζή για να επιβαίνουν οι συντάκτες τους 

στα περιπολικό αυτοκίνητα κι έτσι κάθε περιπολικό απέκτησε και τέ

ταρτο για... πλήρωμα, έναν αστυνομικό συντάκτη.

Αστυνομικοί και αστυνομικοί συντάκτες είχαν τότε ένα όνειρο: να ξη

μερώσει κάποια μέρα που κάθε αστυνομικό τμήμα να έχει κι ένα περι

πολικό. Δούλεψαν όλοι μαζί κι αργότερα το όνειρο έγινε πραγματικό

τητα ενώ στις μέρες αυτές έχει ξεπεραστεί κατά πολύ.

Οι αστυνομικοί συνταξιοδοτήθηκαν. Πολλοί δεν υπάρχουν ανόμεσά 

μας. Οι νεαροί τότε αστυνομικοί συντάκτες είναι σήμερα "Νέστορες" 

κι ορισμένοι έχουν αποσυρθεί από τη μαχόμενη δημοσιογραφία.

Αλλά η Αμεση Δράση συνεχίζει τη μεγαλειώδη πορεία της και τη με

γάλη κοινωνική της προσφορά. Π

Γράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Βαζεβανίδης.
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Ιστορικές Αναδρομές

Η ίδρυση Υπηρεσιών

Αμεσης Δράσης 
και Επέμβασης
Οι Υπ ηρεσίες Ά μεσης Δράσης και Επέμβασης 

στη χώρα μας ήλθαν σαν επιστέγασμα της εξέλιξη ς των 

τηλεπικοινωνιών στα Σώματα Α σφ αλείας.

Οι τηλεπικοινωνίες στο συγκεκριμένο χώρο, 

ασύρματες και ενσύρματες,

εισήχθησαν στις αστυνομικές δυνάμεις αμέσω ς μετά την 

απελευθέρω ση υπό την πίεση του εμφυλίου πολέμου. 

Οι παρεχόμενες όμως πιστώ σεις ήσαν ανεπαρκείς για 

υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος στο χώρο αυτό.

Η αδυναμία αυτή αντιμετωπίστηκε κατά μεγάλος μέρος με τη συν

δρομή της Αμερικανικής Αστυνομικής Αποστολής στην Ελλάδα, η οποία 

συγκέντρωσε την προσοχή της σε τέσσερες κυρίως τομείς και συ

γκεκριμένα στα μέσα κίνησης, την οργάνωση αρχείων και τηλεπικοινω

νιών και τη μετεκπαίδευση στελεχών.

Παράλληλα οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις αρχές της δεκαε

τίας του 1950 προκάλεσαν ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα από την 

επαρχία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και υπήρξαν η ενεργός αιτία 

του υδροκεφαλισμού της πρωτεύουσας. Η γαλήνη της αθηναϊκής γει

τονιάς έδωσε τη θέση της σε ποικίλες και θορυβώδεις δραστηριότη

τες, ενώ η εγκληματικότητα έλαβε νέο, καθαρά "αστικό" χαρακτήρα.

Μπροστά στις νέες αυτές προκλήσεις η αστυνόμευση των μεγάλων 

αστικών κέντρων ήταν αδύνατο πλέον να αντιμετωπισθεί με τον πεζό, 

ή τον ποδηλάτη στην καλύτερη περίπτωση, σκοπό τοποθέτη. Η Αστυ

νομία έπρεπε να ακολουθήσει τα κελεύσματα των καιρών. Έτσι οι Υπη

ρεσίες Αμεσης Δράσης και Επέμβασης υπήρξαν η αναγκαία εξέλιξη. 

Πρότυπό τους υπήρξε η αντίστοιχη Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Α

στυνομίας του Λονδίνου, το περίφημο 999 (nine - nine - nine!), που ί

δρυσε το 1937 ο τότε Αρχηγός της, στρατάρχης Trenchard, ενώ τα 

πρώτα ασυρματοφόρο αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν στη βρετανική 

πρωτεύουσα τρία χρόνια νωρίτερα.

Τον Αύγουστο του 1959 με διαταγή του τότε Διευθυντή της Αστυνο

μικής Διεύθυνσης Αθηνών1 συνεστήθη "Τμήμα Ασυρματοφόρων Οχη

μάτων Αμεσης Δράσης" στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μηχανο

κινήτου2 Το Ραδιοτηλεφωνικό Κέντρο του Τμήματος, το πασίγνωστο 

έκτοτε 100, εγκαταστάθηκε σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αθηνών, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Β. Σοφίας, ενώ αρ

γότερα μεταστεγάσθηκε -μαζί με τη Διεύθυνση- στην οδο Σταδίου αρ. 10.

Έτσι από το Σεπτέμβριο του 1959 άρχισε η κυκλοφορία στην Αθήνα 

4 ασυρματοφόρων αυτοκινήτων (Ford Sedan), τα οποία αυξήθηκαν 

προοδευτικά (1961) σε 15 R/T αυτοκίνητα και 8 R/T μοτοσικλέτες (Har

ley Davinson) στην Αθήνα και 4 R/T αυτοκίνητα και 1 R/T μοτοσικλέτα 

στον Πειραιά. Το 1966 έγινε μεγάλη προμήθεια αυτοκινήτων Zephyr και 

έκτοτε η Υπηρεσία Αμεσης Δράσης συνέχισε τον εκσυγχρονισμό της, 

παρακολουθώντας στενά τις τεχνικές εξελίξεις των καιρών. Στις 

13.12.1972 με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης η Αμεση Δράση 

κατέστη ανεξάρτητο Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο Επιτελείο της

Αστυνομική Επιθεώρηση

Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ενώ στις 12.7.1973 προήχθη σε Υ

ποδιεύθυνση. Στα τέλη του 1972 άρχισαν οι εργασίες διαμόρφωσης 

νέας Αίθουσας Επιχειρήσεων με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές 

και ανάλογο εξοπλισμό. Εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

κλειστό αστυνομικό κύκλωμα τηλεόρασης, ενώ παράλληλα εγκατα

στάθηκαν τρία ακόμη Κέντρα Ραδιοεπικοινωνιών, ειδικό Τηλεφωνικό 

Κέντρο Αμεσης Βοήθειας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματου συ

ναγερμού για περιπτώσεις κλοπών, πυρκαϊών, κ.λη.3 Τελευταία σημα

ντική εξέλιξη, πριν την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, υπήρξε η 

σύσταση στις 17.2.1979 της ομάδας "Ζ" με 9 αρχικά μοτοσικλετιστές, 

οι οποίοι σήμερα φθάνουν τους 200.

Στον τομέα ευθύνης της Χωροφυλακής με τη βοήθεια της Αμερικα

νικής Αστυνομικής Αποστολής άρχισε από το 1960 η λειτουργία Κέ

ντρων Τηλεπικοινωνιών στις έδρες των Ανωτέρω Διοικήσεων Πρω

τεύουσας4, Στερεός Ελλάδας (Λαμία) και Θεσσαλίας (Λάρισα) και στην 

Αστυν. Δ/νση Θεσ/νίκης. Επίσης τέθηκαν σε λειτουργία και ΣταθμοίΤη- 

λεπικοινωνιών στη Ρόδο και την Κόρινθο. Τα Κέντρα αυτά επικοινω

νούσαν αυτόματα μεταξύ τους μέσω του Ραδιοσταθμού Βάσης Πάρ

νηθας.5 Παράλληλα προωθήθηκε η διαδικασία εγκατάστασης αναλό-
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κά του πνεύματος της εποχής "... έπρεπε συνεπώς και η Χωροφυλακή 

να προσαρμοσθή προς τας σημερινός εξελίξεις, διά την καλλιτέραν α

ντιμετώπισή των δυο αυτών βασικών καθηκόντων της. Το πρώτον η 

χαλιναγώγησις και η ρόθμισις της κυκλοφορίας. Το τροχαίον, δηλαδή, 

έχει άμεσον σχέσιν με το δεύτερον, της διώξεως του εγκλήματος, 

διότι και τα δύο είχαν την ανάγκην των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών 

και ταχυκινήτων μεταφορικών μέσων... Η ευεργετική επίδρασις του 

Κέντρου αυτού είναι καθολική, διότι η αποστολή του είναι λίαν εκτετα

μένη και επιλαμβάνεται περί πάντων, και εις την δίωξιν του εγκλήματος 

και εις τηνχαλιναγώγησιν της κυκλοφορίας..."

Προοδευτικά ιδρύθηκαν Υπηρεσίες Αμεσης Επέμβασης σε πολλές 

πόλεις της χώρας. Ετσι το 1964 λειτουργούσαν 28 τέτοιες Υπηρεσίες 

με 85 R/T αυτοκίνητα8 και 59 R/T μοτοσικλέτες και συγκεκριμένα στις 

πόλεις Αθήνας, Θεσ/νίκης, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Κα

βάλας, Κομοτηνής, Βόλου, Λάρισας, Λαμίας, Λειβαδιάς, Αρτας, Ιωαννί- 

νων, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Κορίνθου, Αργους, Τρίπολης, Αιγίου, 

Πατρών, Αγρινίου, Πύργου, Καλαμάτας, Χανίων, Ηρακλείου, Σιδηροκά- 

στρου, Τρικάλων και Ρόδου.

Οι Υπηρεσίες Αμεσης Επέμβασης της Χωροφυλακής με αριθμό 

κλήσης 109 στην Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα Ιόπου λειτουρ

γούσε ο θεσμός της Αστυν. ΠόλεωνΙ και 100 στην υπόλοιπη Ελλάδα πα

ρακολούθησαν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και εξελίχθηκαν σε βα

σικές μονάδες λειτουργίας του αστυνομικού συστήματος της χώρας.

Με την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας συνεστήθη υπό τη Γεν. Α

στυν. Δ/νση Αττικής μια ενιαία Δ/νση Αμεσης Δράσης με αριθμό 

κλήσης 100, που εγκαταστάθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών (Λ. 

Αλεξάνδρας 1751.9

Σ  η μ α ώ σ α ς :

1 Βλέπετε την υπ'αρ. 14.995 Φ. 11/57 από 14.8.1959 διαταγή της Αστυν.Διεύθυνσης Αθηνών.

2 Το Μηχανοκίνητο Τμήμα της Αστυνομίας Πόλεων ιδρύθηκε κατά την περίοδο του καθεστώ- 

τος της 4ης Αυγούστου 11936 -19411. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής διοικητής του ήταν ο 

τότε Αστυνόμος Α', και μετέπειτα Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Νικ. Μπουραντάς, 

Υΐ'αυτό και οι όνδρες του ονομάζονταν ·Μπουραντόδες·. To 1946 το Μηχανοκίνητο Τμήμα 

προβιβάσθηκε σε Υποδ/νση και το 1947 συνέστησε Ίλη Τεθωρακισμένων, η οποία έλαβε μέ

ρος στις επιχειρήσεις της 28.8.1948 κατά την επίθεση τουΔημοκρατικού Στρατού ΙΚαπετόν 

ΠέρδικαΙ εναντίον της Πάτρας.

3 Βλέπετε Τα 40 χρόνια της Αστυνομίας ΠόλεωνΙΙ 921 -19611, σ. 125 επόμ. και Έκθεσις Δρα

στηριότητας Αστυνομίας Πόλεων 1972, Αθήναι 1973, σ. 105 επόμ.

4 Το 1968 η ΑΔ.Χ, Πρωτεύουσας μετονομάσθηκε σε Δ/νση Αστυν. ΠροαστείωνΠρωτευοΰσης.

5 Ο πρώτος Σταθμός Βάσης στην Πάρνηθα ήταν General Electric ισχύος 250 Wall, τον οποίο 

ηροσέφερε δωρεάν η Αμερικανική Αστυνομική Αποστολή. Για τον εξοπλισμό που ηρόσφε- 

ραν η Αμερικανοί τα έτη 1959 -1960 βλέπετε Έκθεσις Πεπραγμένων Ελλην. Βασιλικής Χωρο

φυλακής. σ. 65 - 66, και Έκθεσις Πεπραγμένων Ελλην. Βασιλικής Χωροφυλακής, σ. 19 - 20.

6 Σε έκθεσή του ο Αρχηγός της Αμερικανικής Αστυνομικής Αποστολής Miles Furlong, αναφε- 

ρόμενος στη δραστηριότητά της κατά το 1960, γράφε ΓΤο σύστημα αστυνομικών τηλεπικοι

νωνιών συνεπληρώθη εις το ανατολικόν τμήμα της χώρας και υπάρχουν τα σχέδια και αι πι

στώσεις διά την ανάπτυξιν του εφ' ολοκλήρου ταύτης. Τούτο δεν έγινε εις μίαν στιγμήν. Α- 

πητήθη μακρά μελέτη και στενή συνεργασία μεταξύ της Αποστολής και της Χωροφυλακής 

και από της απόψεως αυτής δύναμαι να προσθέσω ότι επετύχαμεν κατά 100%" Βλέπετε Έκ- 

θεσις Πεπραγμένων έτους 1960,ό.η, σ. 19.

7 Για τη συγκρότηση της Υπηρεσίας αυτής εκδόθηκαν στη συνέχεια η 23/139/2 από 

4 10 1962 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και η 86/95/4-ιβ' από 11.1.1963 απόφαση για τον 

Κανονισμό λειτουργίας της Βλέπετε και Κων. Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής 

Χωρ/λακής, τόμος Δ', Αθήναι 1967, σ. 2470 - 2472.

8 Μετά τα πρώτα Ford Sedan οι Υπηρεσίες Αμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής, κυρίως της 

υπαίθρου, εφοδιάστηκαν με Jeep Willys Over Seas.

9 To 109 της τ. Χωρ/κής ανήκει πλέον στην Αμεση Δράση κατά των Ναρκωτικών της Δ. A. Α. 

Επψέλ ειο : Υπαστ. 4 '  Κω ν/νος Δανούσης

γου δικτύου στις έδρες των υπολοίπων ΑΛΧ. και των Διοικήσεων Χω

ροφυλακής.6 Με βάση την υποδομή αυτή συστήθησαν Τμήματα Αμε

σης Επέμβασης με R/T αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Για την περιοχή 

των προαστείων της πρωτεύουσας ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1960 

στο Μαρούσι το Κέντρο Αμεσης Επέμβασης με αριθμούς κλήσης αρ

χικά 010.379, 010.645 και 010.621, που αργότερα έγιναν 109, και δύνα

μη 4 R/T αυτοκινήτων (Ford Sedan) και 8 R/T μοτοσικλετών (Harley 

Davinsonl, οι οποίες εκτελούσαν υπηρεσία τροχαίας. Το 1964 η δύναμη 

του Κέντρου ανήλθε σε 15 R/T αυτοκίνητα και 13 R/T μοτοσικλέτες, 

που κάλυπταν εκτός από τα προάστεια και τις ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου 

και Αθηνών - Λαμίας. Στόχος της Υπηρεσίας αυτής ήταν η καταστολή 

των εγκληματικότητας, η αντιμετώπιση των τροχονομικών παραβά

σεων, η παροχή πρώτων βοηθειών στα θύματα των τροχαίων ατυχη

μάτων και η παροχή συνδρομής σε χειμαζόμενα άτομα.7

Στις 8.6.1961 κατά τον εορτασμό της πρώτης επετείου της ίδρυσης 

του Κέντρου Αμεσης Επέμβασης Αμαρουσίου, παρουσία του τότε Υ

πουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Καλαντζή και άλλων επισήμων", ο Α

νώτερος Διοικητής Χωροφυλακής της Πρωτεύουσας Συνταγματάρ

χης Χρήστος Τομαράς τόνισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα, δηλωτι-
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_____________________ Εγκληματολογικά θέματα______________________

Θεραπευτική του εγκλήματος 
στις σύγχρονες κοινωνίες

του Κωνσταντίνου Βουγιούκα, Ομότιμου Καθηγητού Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης

Μετά τη σκιαγράφηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του εγκλήματος γενικά, 

με ιδιαίτερη αναφορά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και νομοθεσία, ακολουθεί η αναζήτηση της θεραπευτικής του, 
υπό την έννοια της ακολουθούμενης και ακολουθητέας αντεγκληματικής πολιτικής στο χώρο των ποινικών κυρώ σεων.

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε, μεταξύ άλλων, ό

τι ο -γνωστός στους οπωσδήποτε ασχολούμενους με την ποινική επι

στήμη- ιταλός φιλόσοφος και ποινικολόγος του περασμένου αιώνα 

Καίσαρ Μπεκαρία Ιο οποίος με το περίφημο εγχειρίδιό του "Περί ε

γκλημάτων και ποινών" επεσήμανε την απαρχή του συγχρόνου ποινικού 

δικαίου), διεκήρυσσε ότι η τιμωρία αποτελεί το ελάχιστο επαρκές κα

κό και επιβάλλεται στον εγκληματία για να τον απομακρύνει από το ε- 

κλημα. Το κακό όμως τούτο -ετόνιζε- θα πρέπει να επιβάλλεται χωρίς 

να παραγνωρίζεται ο επιβαλλόμενος σεβασμός στα θεμελιώδη δι

καιώματα του ανθρώπου. Υπεγράμμιζε δε την ανάγκη προλήψεως του 

εγκλήματος με τη διαπαιδαγώγηση, τη μόρφωση και διάφορα άλλα μέ

σα προφυλακτικά από την τέλεση εγκλημάτων.

Ακολούθησε ο μακροχρόνιος "πόλεμος" των Σχολών (Κλασσικής και 

Νεωτεριστικών) του Ποινικού Δικαίου, από τις οποίες η μέν μία επρέ- 

σβευε ότι ο δράστης τιμωρείται επειδή εγκλημάτισε και η ποινή επι

διώκει τη γενική πρόληψη (με τον εκφοβισμό) και την ανταπόδοση, οι 

δε λοιπές υποστήριζαν ότι ο δράστης τιμωρείται για να μην επανε- 

γκληματίσει και η ποινή αποβλέπει στην ειδική πρόληψη, συνδυαζόμε- 

νη με μέτρα ασφαλείας, όταν αυτός είναι επικίνδυνος. Η ριζική αυτή 

διάσταση απόψεων κατέληξε στη συμβιβαστική επιστημονική θέση, 

σύμφωνα με την οποία σκοπός της ποινής είναι τόσο η γενική όσο και 

η ειδική πρόληψη. Ενώπιον δε της υιοθετήσεως από την πρώτη Σχολή 

της θεωρίας της αναιτιοκρατίας και από τις δεύτερες της αιτιοκρα

τίας, γίνεται πια δεκτό ότι ουδέποτε οφέλησε η πρόσδεση της αντε- 

γκληματικής πολιτικής στο άρμα των φιλοσοφικών ή μεταφυσικών δο

ξασιών και αφού το ποινικό μας σύστημα θέτει ως βάση της ενοχής 

την ποινική ευθύνη, η οποία βασίζεται στην ελευθερία της βουλήσεως, 

θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η αναζήτηση της υπάρξεώς της όχι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση (αν δηλαδή ο δράστης μπορούσε και να μην 

εγκληματίσειΙ και να δεχθούμε πλασματικώς ότι υπάρχει, ώστε να επι

τευχθεί η προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα 

Εξάλλου, μεταξύ των συγχρόνων τάσεων στο πεδίο των επιστημονι

κών και εγκληματολογικών επιστημονικών άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι 

η "Κίνηση μιας ανθρωπιστικής αντεγκληματικής πολιτικής” της "Νέας 

Κοινωνικής Αμύνης", η οποία, με αφετηρία την αρχή ότι το εγκληματικό 

πρόβλημα είναι ατομικό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επιλυθεί πα

ρά μόνο με βάση την προσωπικότητα κάθε εγκληματίου, η μελέτη του 

οποίου (από ομάδα ειδικών παρατηρητών του ανθρώπου, όπως π.χ. ια

τρών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων κ.α.Ι συνιστά πρω

ταρχικό στοιχείο της "Κινήσεως" αυτής, πρεσβεύει -μεταξύ άλλων- ότι: 

α. τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή της πάλης κατά 

της εγκληματικότητος πρέπει να θεωρηθούν ως αποβλέποντα στην 

προστασία όχι μόνον της κοινωνίας από τους εγκληματίες, αλλά και 

των μελών της από τον κίνδυνο να υποπέσουν στο έγκλημα, 

β. ο δικαστής πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία δράσεως, απαγγέλλο

ντας σε κάθε εγκληματία το μέτρο εκείνο που, εν όψει της προσωπι

κότητάς του, κρίνεται ως το πλέον πρόσφορο για την κοινωνική επα

νένταξή του (δηλαδή άλλοτε ποινή και άλλοτε μέτρο ασφαλείας), με ο

δηγό πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γεγονός, βεβαίως, είναι ότι η διαρκώς ανερχόμενη παλίρροια του ε

γκλήματος ανησυχεί τη δημόσια γνώμη, μέρος της οποίας αξιώνει την 

ένταση των κατασταλτικών μέτρων, ακόμη και όταν δράστες είναι 

ανήλικοι. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι, όμως, νέο. Η κοινωνική αντίδρα

ση είχε σε όλες τις εποχές ως μέτρο την ανασφάλεια που δημιουργεί 

εκείνος που εγκληματεί σε βάρος του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να 

παραμένει ζωηρή στη δημόσια γνώμη η ιδέα της κυρώσεως. Αλλά τυχόν 

απάνθρωπη αντίδραση κατά του εγκληματούντος, δεν θα είχε άλλο επα

κόλουθο από την ενίσχυση της εγκληματικής διαθέσεως των πιο σκληρών 

εγκληματιών και στην εξώθηση προς την απελπισία των άλλων.

Δεδομένο, επίσης, είναι ότι όλες σχεδόν οι χώρες του συγχρόνου 

κόσμου έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώπιον της διαρκώς 

εντεινόμενης βαρύτητος και συχνότητος των αντικοινωνικών και ε

γκληματικών εκδηλώσεων. Πολλές δε μεταξύ αυτών εφαρμόζουν διά

φορα μέτρα κρινόμενα ως τα περισσότερο πρόσφορα προς καταπο

λέμησή τους. Παρατηρείται, όμως, ότι τα υπό την πίεση της δημοσίας 

γνώμης (η οποία δεν είναι πάντοτε ορθώς και επαρκώς ενημερωμένη 

από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας) θεσπιζόμενα μέτρα "πανικού" -ό

πως τα χαρακτηρζουν- περιορίζονται -κατά κανόνα- στην απειλή ποι

νικών κυρώσεων βαρυτέρων των ήδη απειλουμένων ή ακόμη και στην 

επαναφορά της θανατικής ποινής.

Οσο για την Ελλάδα, μολονότι υπέγραψε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1982, το 

οποίο ανέχεται την εσχάτη των ποινών ως προσωρινή ποινική κύρωση 

κατά των εγκλημάτων που τελούνται σε καιρό πολέμου, έστω και επι

κειμένου, χωρίς να φθάνει μέχρι του σημείου εξοβολισμού της από το 

χώρο του ποινικού δικαίου, δεν την είχε μέχρι προ ολίγου κυρώσει, με 

αποτέλεσμα να διατηρείται σε δέκα εγκλήματα του κοινού ποινικού δι

καίου και σε πενήντα έξι του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος. Πρέπει, ό

μως, να τονισθεί ότι σπανιότατα απηγγέλλετο από τα δικαστήριά μας και 

κατά κανόνα δεν εξετελείτο. Πάντως, εδέησε να καταργηθεί προσφάτως.

Οσον αφορά τις ανά την υφήλιο προβλεπόμενες κατά των εγκλημα- 

τούντων ποινικές κυρώσεις, αυτές είναι ποικίλες, κυμαινόμενες με

ταξύ των πλέον απανθρώπων, μέχρι των πλέον νεωτεριστικών και 

στασιαζομένων. Ετσι, σε ωρισμένες ασιατικές χώρες ακόμη και σήμε

ρα αποκόπτεται το χέρι (και μάλιστα ο βραχίων) του δράστου κλοπής 

(έστω και μη βαρειάς μορφής). Αντιθέτως, σε ολλανδική φυλακή επε

τράπη προ ετών πειραματικώς η απόλυση των κατά της περιουσίας εκ 

συνήθειας εγκληματιών, με την αντίληψη ότι πρόκειται περί ανωμάλων 

και μάλιστα περί "αναπήρων". Οπως διαπιστώθηκε δε, επί 63 από αυ

τούς η υποτροπή μειώθηκε τάχιστα από 60% σε 21%, ενόψει του ότι 

οι δράστες κλοπών, αισθανόμενοι τη συμπαράσταση της κοινωνίας, έ 

παυσαν να κλέπτουν.
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Μια τέτοια τακτική επιδοκιμάζεται από μερικούς εγκληματολόγους, 

με την αντίληψη ότι η μορφή αυτή μεταχειρίσεως, όσον κι αν φαίνεται 

πρωτότυπη, ικανο πο ιε ί πλήρως περ ισσότερο από άλλες τις α

παιτήσεις της σύγχρονης επιστήμης και ηθικής. Και τούτο, διότι, ό

ντως, εδώ -υποστηρίζουν- πρόκειται πράγματι, για "αναπήρους" ως 

προς την εργασία, δεδομένου ότι τέτοια άτομα στερούνται των απα

ραιτήτων φυσικοψυχικών ιδιοτήτων προς εκτέλεση μιας κανονικής 

εργασίας. Η εν λόγω "αναπηρία" αποκαλύπτεται, συχνό, ήδη κατά την 

παιδική ηλικία και μάλιστα στον τομέα της σχολικής εργασίας. Ευνοεί 

δε πρώιμες μορφές μη κοινωνικής προσαρμογής, οι οποίες επιτρέ

πουν συμπεριφορά αντικοινωνική και εγκληματική. Ετσι -συνεχίζουν- η 

μεταχείριση των κλεπτών αυτών δεν μπορεί να είναι ούτε η του ακρω

τηριασμού, αλλ' ούτε και της παραχωρήσεως ελευθερίας. Στην τελευ

ταία αυτή περίπτωση -υπογραμμίζουν- θα έπρεπε να υιοθετηθεί τέ

τοια μεταχείριση, ώστε να μειωθεί ή τουλάχιστον να εξαλειφθεί η κα

τάσταση "αναπηρίας" τους, κυρίως διαμέσου αυστηρός εργασιοθερα

πείας και επαρκούς ψυχοθεραπείας Ιατομικής και ομαδικήςΙ. Πάντως 

-καταλήγουν- κάθε μορφή μεταχειρίσεως πρέπει να αρχίζει πάντοτε 

με την περισσότερο ορθή γνώση της προσωπικότητας κάθε ατόμου 

και των ιδιαίτερων συνθηκών του περιβάλλοντος κάτω από τις οποίες 

έζησε και στις οποίες πρόκειται κάποτε να επιστρέφει. Δεν έλλειψαν, 

εξάλλου, και οι πολέμιοι των στερητικών της ελευθερίας ποινών, τις ο

ποίες δεν παραδέχονται ούτε ως έσχατο καταφύγιο της αντιεγκλημα- 

τικής πολιτικής. Επίσης, κατά τα τελευταία χρόνια προτείνονται -και σε 

ωρισμένες χώρες εφαρμόζονται- ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο 

χώρο του ποινικού συστήματος, όπως είναι π.χ. η εκ μέρους του δρά

στου προσφορά εργασίας για κοινωφελείς σκοπούς ή ένα είδος συμ

βιβασμού δράστου θύματος ελαφρών εγκλημάτων, ούτως ώστε να α- 

νακουφισθεί η ποινική δικαιοσύνη από τον υπέρογκο φόρτο υποθέ

σεων οι οποίες της ανατίθενται. Ακόμη, ενόψει των σοβαρών μειονε

κτημάτων των βραχυχρόνιων στερητικών της ελευθερίας ποινών, σε 

πολλές χώρες (όπως και στην Ελλάδα] παρέχεται η Ιυπο ωρισμένες προϋ

ποθέσεις] αναστολή εκτελέσεώς τους ή η μετατροπή τους σε χρηματι

κές ποινές. Αλλά και η διάρκεια των εκτιομένων ποινών είναι δυνατό να συ- 

ντομευθεί (σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμουΙ, με την υπό όρο από

λυση από τις φυλακές του καταδίκου ή με την απονομή χόριτος.

Πάντως, σήμερα μολονότι ομοφώνως αναγνωρίζεται από την επι

στήμη, ότι η ποινή πρέπει να έχει, εκτός από την κατασταλτική και ανα

μορφωτική λειτουργία, τα κριτήρια της τελευταίας είναι πολύ αντιφα

τικό και αόριστα, γεγονός που ευνοεί παντού την ανάπτυξη διαρκώς 

βαρυτέρας υποτροπής. Ετσι, ωρισμένοι φρονούν, ότι η αναμόρφωση 

επιτυγχάνεται μόνο με τηνέκτιση της ποινής, άλλοι πάλι, υποστηρίζουν 

ότι τούτο πραγματοποιείται αποκλειστικώς και μόνο με τη βοήθεια με- 

ταχειρήσεως που βασίζεται στην εφαρμογή των αναγκαίων κατά πε

ρίπτωση θεραπευτικών μεθόδων. Σε μερικές δε χώρες (όπως π.χ. 

στην Ιταλία) έχουν δημιουργηθεί "Κέντρα παρατηρήσεως”, όπου εξε

τάζεται η προσωπικότης του καταδίκου, η γνώση της οποίας θεωρεί

ται ουσιώδης προϋπόθεση μιας αξατομικευμένης μεταχειρίσεως.

Εννοείται, ότι -ως ορθώς παρατηρείται- δεν είναι δυνατό να προσεγ

γίσουμε με τα ίδια μέσα υποκείμενα εγκλημάτων διαφόρου ηλικίας, 

προκειμένου να μετριάσουμε τις εγκληματικές τάσεις τους, αλλά πρέ

πει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κοινωνι

κές επιταγές που προσιδιάζουν σε κάθε περίοδο ηλικίας. Ετσι, οι 

ειδήμονες συνιστούν στο Κρότος, να οργανώσει, το ταχύτερο δυνατό, 

ένα σύστημα εγκαίρου και αποτελεσματικής προλήψεως της εγκλημα

τικότητες των ανηλίκων, ιδρύοντας ειδικές οργανώσεις συμπαραστά- 

σεως και προστασίας όσων από αυτούς διάγουν βίο ανώμαλο τόσο 

στους κόλπους της οικογενείας, όσο και μέσα στο σχολείο, πολυάριθ
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μα ιατρό - ψυχοπαιδικό κέντρα, ειδικό τμήματα γυναικείας αστυνομίας 

ανήλικων, δικαστήρια ανηλίκων που να διαθέτουν κέντρο παρα

τηρήσεως προς εξέταση της προσωπικότητας των ανηλίκων κατηγο

ρουμένων και τα αναγκαιούντα ιατρο-ψυχοπαιδαγωγικό ιδρύματα, 

προς διασφάλιση της κοινωνικής αναπροσαρμογής τους. Εκεί δε όπου 

λειτουργούν από καιρό αυτό, υποδεικνύεται η διάθεση όλων των ανα

γκαίων μέσων και η διασφάλιση της στενωτέρας μεταξύ τους συνερ

γασίας. Και μόνον με αυτόν τον τρόπο -καταλήγουν ωρισμένοι εγκλη- 

ματολόγοι- θα μπορέσουμε να αποκόψουμε τις ρίζες των περισσότε

ρο σοβαρών αντικοινωνικών και εγκληματικών φαινομένων και να δια

σφαλίσουμε με βεβαιότητα τεράστια κοινωνικό, ηθικά ή ακόμη και οι

κονομικό οφέλη. Δεν πρέπει, άλλωστε -υπογραμμίζεται- να λησμο

νούμε, ότι με την πρόληψη της εγκληματικότητος των ανηλίκων συν

δέεται η πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ενηλίκων, 

καθώς και των ατόμων εκείνων τα οποία είναι επικίνδυνα, γιατί επιδί

δονται στην αλητεία, στις πλέον ποικίλες μορφές παρασιτισμού και εκ- 

μεταλλεύσεως, στην πορνεία, στη χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.ο.κ..

Σοβαροί, επίσης, λόγοι, συντρέχουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, ενό- 

ψει της χρεοκοπίας της ποινικής δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει απο

τελεσματικό το εγκληματικό φαινόμενο -όπως από πολλού έχει υπο- 

στηριχθεί- να επιδιωχθεί η καρποφόρος αναμορφωτική μεταχείριση 

του ενόχου, με τη διάκριση της ποινικής δίκης σε δύο φάσεις. Ετσι, 

στην πρώτη φάση θα διαπιστώνεται η ποινική ευθύνη του κατηγορου

μένου και θα απαγγέλονται οι προβλεπόμενες από τους ισχύοντες 

ποινικούς νόμους κυρώσεις. Στη δεύτερη πάλι φάση θα πραγματο

ποιείται η εξατομίκευση της μεταχειρίσεώς του, ύστερα από βαθειό 

εξέταση της προσωπικότητας του καταδίκου. Εδώ θα πρέπει όμως, να 

μπορεί ο δικαστής της εκτελέσεώς των ποινών και των μέτρων ασφα

λείας Ισε όσες χώρες ισχύει ο θεσμός αυτός) ή το επιφορτισμένο με 

την εποπτεία της εκτελέσεώς δικαστήριο να μεταβόλουν τη φύση και 

τη διάρκεια της απαγγελθείσης κυρώσεως, όταν θα κρίνουν τούτο α

ναγκαίο οι ειδήμονες περί τη μεταχείριση των κρατουμένων, προς το 

σκοπό πραγματικής κοινωνικής αναπροσαρμογής του ενόχου, την ο

ποία καθιστά δυσχερή -και ορισμένες φορές αδύνατη- το αμετάβλητο 

της καταγνωσθεισης ποινής. Δεδομένου, όμως, ότι μία τέτοια πρότα

ση προσκρούει στις αντιρρήσεις πολλών ποινικολόγων, οι οποίοι φο

βούνται τυχόν καταχρήσεις σε βάρος των ατομικών ελευθεριών του 

δράστου, επιβάλλεται η αναζήτηση του τρόπου εκείνου με τον οποίο 

θα ήταν δυνατό να συμβιβασθούν οι ηθικές και δικαιϊκές απαιτήσεις 

των ποινικών νόμων με τις απαιτήσεις της μεταχειρήσεως στο μέτρο 

που θα διευκολύνετο η κοινωνική επανεξέταση του ενόχου (όταν είναι 

κοινωνικώς απροσάρμοστος). Επιστέγασμα, πάντως, όλων αυτών θα 

πρέπει να αποτελεί η οργάνωση της μετασωφρονιστικής μεταχειρί

σεώς του. Ενόψει των ανωτέρω επί μέρους διαπιστώσεων, επισημάν

σεων και συστάσεων, ποικίλες είναι οι από όλες τις επιστημονικές 

πλευρές διατυπούμενες τελικές υποδείξεις ή προτάσεις επί όλου του 

θέματος. Κρίνονται, λοιπόν, αναγκαία τα ακόλουθα: 

α) Περιορισμός του αριθμού των ατόμων εκείνων τα οποία 
για διάφορους λόγους (αναγόμενους στην τελείως ιδιάζουσα προσω

πικότητα (ιδιοσυστασία) τους), υπερπηδούν μάλλον ευχερώς το α- 
ναχαιτιστικό φράγμα που δημιουργεί η εκφοβιστική επίδραση 
της ποινής, για να τραπούν σε μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς, 

συνήθως βαρειές.

β) Περισσότερο αποτελεσματική αναμορφωτική μεταχείρι
ση των καταδίκων, ούτως ώστε να εξαλειφθεί προοδευτικώς το 

καθιστάμενο όλο και περισσότερο σοβαρό φαινόμενο της υποτροπής 

στο έγκλημα, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στην παιδική και κυρίως ε

φηβική ηλικία.
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Η πρόληψη αυτή θεωρείται, ότι αποτελεί έργο της Αστυνομίας πρέ

πει δε να βασίζεται κατά πρώτο λόγο στη γνώση της προσωπικότητος 

των εν λόγω ατόμων και να επιδιώκει την αναμόρφωσή τους. Εχουμε 

επομένως, ανάγκη δημιουργίας ιδιαίτερων "Κέντρων παρατηρήσεως", 

επιφορτισμένων με την πραγματοποίηση ερευνών προς τούτο, προ- 

κειμένου να εφαρμοσθούν, ακολούθως, τα κατάλληλα ιατρό - ψυχο

παιδαγωγικό μέτρα, με αφετηρία το δεδομένο, ότι ακριβώς μέσα στο 

περιβάλλον των κοινωνικώς επικινδύνων ατόμων ωριμάζουν πρόσφο

ρες συνθήκες προς συχνότερη τέλεση των βαρυτέρων εγκλημάτων.

Για να κατορθώσει, όμως, η Αστυνομία να επιτελέσει κατά το δυνα

τόν αποτελεσματικότερα το καθήκον της προλήψεως, εκτεινόμενο α

πό το πεδίο των ανηλίκων μέχρι το χώρο των κοινωνικώς επικινδύνων 

ενηλίκων, πρέπει όχι μόνο να είναι προετοιμασμένη τεχνικώς, αλλά και 

εφοδιασμένη με όλα τα αναγκαία μέσα, αφού ασκεί επί του προκειμέ- 

νου "κοινωνική λειτουργία". Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι καλώς οργανω

μένη "κοινωνική συμπαράσταση" αποτελεί στην εποχή μας καθήκον, 

κατά κύριο λόγο, του Κρότους, τείνει δε στην άμυνα του ανθρώπου έ

ναντι παντός ότι είναι δυνατό να αλλοιώσει ή να βλάψει τη σωματική, 

ψυχική και ηθική υγεία του. Ετσι, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση "Ειδι

κών Τμημάτων Αστυνομίας Προλήψεως" προς αντιμετώπιση σοβαρών, 

πρωτίστως, εγκλημάτων, στελεχομένων με όργανα ειδικευμένα στην 

κοινωνική συμπαράσταση, με την έννοια της ειδικότητος στην ανάπτυ

ξη ποικιλομόρφου δρόσεως προς διευκόλυνση της κοινωνικής ανα

προσαρμογής όλων όσων θεωρούνται κοινωνικώς επικίνδυνοι.

γ) Χάραξη μιας νέας αντεγκληματικής πολιτικής, ώστε να απο

φευχθεί να προσλόβει η εγκληματικότης μορφή ποσοτικώς και ποιοτι- 

κώς διαρκώς περισσότερο επιβλαβή για την κοινωνική, πολιτιστική και 

ηθική πρόοδο όλων των χωρών. Γιατί αλλοιώς, υπάρχει φόβος να επα- 

ληθευθεί η τραγική εκείνη προφητεία, σύμφωνα με την οποία, αν υπο

τεθεί ότι η εγκληματικότης των ανηλίκων θα εξακολουθήσει να αυξά

νεται κατά την ίδια αναλογία όπως κατά τα τελευταία χρόνια, η κοινω

νία θα οδεύσει προς μία τέτοια κατάσταση, της οποίας τη σημασία και 

τη σοβαρότητα δεν μπορεί να συλλόβει η παρούσα γενεά.

(Στις προτάσεις και υποδείξεις αυτές χρήσιμο είναι να προσθέσουμε 

και τις επόμενες, που διατύπωσε το 1970 στο Κυότο της Ιαπωνίας το 

4ο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών “eni της προλήψεως 
της εγκληματικότητος και της μεταχειρίσεως των εγκλημα- 
τούντων“:Ι

δ) Είναι δλο και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη στην οποία 
βρίσκεται η Διεθνής Κοινότης να βελτιώσει τον προγραμματι
σμό τον επί της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύζεως, λαμ- 

βόνοντας υπόψη σε μεγαλύτερη από άλλοτε κλίμακα τα επακόλουθα 

της αστυφιλίας, του εκβιομηχανισμού και της τεχνικής επαναστόσεως 

στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον του ανθρώπου.

ε) Η αυξανόμενη σοβαρότης και έκταση του προβλήματος 
της εγκληματικότητας σε πολυάριθμες χώρες μαρτυρούν, ότι 
στη διαδικασία της εξελίξεω ς δεν τυγχάνουν της δεούσης 
προσοχής όλες οι όψεις της ζωής.

στ) Το πρόβλημα της εγκληματικότητας παρουσιάζεται σε 
πολλαπλές μορφές, δηλ. από τους τύπους των εκ παραδόσεως ε

γκλημάτων μέχρι των πλέον λεπτών και τελειοποιημένων μορφών ε

γκληματικότητας και οργανωμένης διαφθοράς.

ζ) Η εγκληματικότης, όποια μορφή και αν έχει, απορροφά 
την ενεργητικότητα ενός Εθνους και παρεμποδίζει τις προ- 
σπάθειές του προς δημιουργία ενός περιβάλλοντος περισσό
τερο υγιούς και καθίδρυση καλλιτέρου τρόπου ζωής.

η) Το πρόβλημα της εγκληματικότητας με τις νέες διαστάσεις 
του είναι όσο ποτέ άλλοτε σοβαρό.

Τέλος, σε σχέση με τα εγκλήματα βίας, ειδικότερα, παρατηρείται, ότι 

η εκπαίδευση συντελεί τα μέγιστα στην κατάργηση της βιαιό

τητας. Στον τομέα της προλήψεως, είναι σκόπιμη κυρίως η προσφυγή 

σε μεθόδους εκπαιδεύσεως, η ενημέρωση του κοινού, η λογική πο

λεοδομία, η ανάπτυξη του αθλητισμού και η δράση των κοινωνικών υ

πηρεσιών. Ο άνθρωπος, περισσότερο ενημερωμένος, καλλίτερα στε

γασμένος και λιγότερο καταπιεσμένος, πρέπει να μαθαίνει συνεχώς 

και πάντοτε περισσότερο τα καθήκοντα του σαν πολίτης και να σέβε

ται τον πλησίον του. Και ας μη λησμονείται ότι η δαπάνη προλήψεως 

της βίας είναι μικρότερη της δαπάνης των αναγκαίων μέτρων που θα 

ληφθούν προς πάταξή της, όταν θα έχει ήδη εκδηλωθεί.

Η επί τροχάδην και σε γενικότερες γραμμές προσπάθεια προσεγγί- 

σεως της "ανατομίας", "φυσιολογίας’ και "θεραπευτικής “ του εγκλημα

τικού φαινομένου στις σύγχρονες κοινωνίες, ευελπιστώ, ότι προσέ- 

φερε κάποια γεύση της προβληματικής του. Τεράστιο σε έκταση και έ 

νταση κοινωνικό πρόβλημα, παρουσιάζεται δισεπίλυτο και θέτει σε 

συναγερμό κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο, όταν διαπιστώνει την α

δυναμία του μηχανισμού της ποινικής δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει 

κατά τρόπο επαρκή, τους όκρως σοβαρούς κινδύνους που αυτό δη

μιουργεί στην ομαλή κοινωνική συμβίωση και στην κοινωνική πρόοδο.

Η καθημερινή πείρα αποδεικνύει, ότι σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων εί

ναι πολύ χαλαρή οι ανασταλτικοί παράγοντες (όπως η θρησκεία, ο φό

βος της τιμωρίας, η κοινωνική αποδοκιμασία κ. ά.), που όλο και λιγότερο 

αναχαιτίζουν το επιρρεπές προς αντικοινωνική συμπεριφορά άτομο α

πό του να εγκληματίσει. Ακρατος εγωισμός, έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τη δικαιοσύνη και τις κυρώσεις της, αποδυνάμωση των απαγγε- 

λομένων ποινικών κυρώσεων με διάφορα μέτρα -νομοθετικά και διοι

κητικά - κακώς εννοουμένης επιείκειας ή σκοπιμότητος (όπως π.χ. η α- 

ποσυμφόριση των φυλακώνΙ, οδηγούν σε πράξεις εγκληματικές που 

κλονίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και δημιουργούν κλίμα ανα

σφαλείας στους πολίτες.

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι κοινωνοί, στη συντριπτική πλειοψηφία 

τους, δεν ζητούν θαύματα από τη Δικαιοσύνη. Εχουν όμως την αξίωση 

να επιτελεί τη μεγάλη κοινωνική αποστολή της με την εύρυθμη λει

τουργία της (ώστε να μην προκαλεί την αυτοδικία], με θρησκευτική ευ- 

λόβεια προς τα ανθρώπινα δικαιώματα (που επιβάλλουν ισότητα δι

καιωμάτων κατηγορουμένου και θύματος] και με τις αισθήσεις της ε- 

στραμμένες προς κάθε κατεύθυνση, κατά το πρότυπο της Θέμιδος 

της Ραμνούντος και όχι της με κλειστούς τους οφθαλμούς και τη ρομ

φαία ανό χείρας Ρωμαίας Θέμιδος.

Εκτός όμως της ανάγκης αψόγου λειτουργίας του καταστατικού μη

χανισμού της Πολιτείας, σημαντικότατη είναι η συμβολή της στην αντι

μετώπιση της εγκληματικότητας με μία ορθολογική κοινωνική πολιτική, 

στην οποία πρέπει να προστεθεί ο ρόλος των κοινωνικών φορέων 

στην πρόληψη των εγκληματικών εκδηλώσεων και της Ορθοδοξίας με 

την κατάλληλη ηθικοκοινωνική θωράκιση των νέων μας, ως αποφασι

στικού παράγοντα διαπαιδαγωγήσεως και διαμορφώσεως της προ

σωπικότητάς τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτροπή ή τουλάχι

στον η μείωση στο ελάχιστο, εγκληματικών εκδηλώσεων εκ μέρους 

τους.

Και εν κατακλείδι, ασχέτως του αν συμφωνούμε ή όχι με τους εγκλη- 

ματολόγους Sheldon και Glueck στο ότι η εγκληματικότης αποτελεί έ

να αίνιγμα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, ότι η κοινωνία επι
φορτίζει νομοθέτες και δικαστές με την προστασία της, οι δε 
δικαστικοί λειτουργοί, ειδικότερα, δεν μπορούν να έχουν τα 
χέρια τους δεμένα, μέχρις ότου οι θεωρητικοί των ποινικών 
και εγκληματολογικών επιστημών συμφωνήσουν σε μία γε

νική θεωρία αντεγκληματικής πολιτικής. □
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π(ΛΛΑ
Ο Νομός Πέλλας συνορεύει με τους Νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Η

μαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και με το κράτος των Σκοπιών. Κυριότε- 

ρες πόλεις: Εδεσσα, πρωτεύουσα του Νομού με 18.000 κατοίκους, 

Γιαννιτσά με 25.000, η μεγαλύτερη πόλη του Νομού, η Κρύα Βρύση, η 

Αριδαία, η Σκύδρα, η Αρνισσα, η Πέλλα.

Κατά την αρχαιότητα ο Νομός Πέλλας αποτελούσε τον πιο αξιόλογο 

και ζωτικό χώρο του Μακεδονικού κρότους. Πιο ξακουστές πόλεις της 

περιοχής ήταν η Πέλλα, η Εδεσσα, η Σκύδρα και η Κύπρος κοντό στην 

σημερινή Αραβησσό.

Στην αρχαιότητα πρωτεύουσα του Μακεδονικού κρότους ήταν η Ε

δεσσα, ως το 413 π.Χ., τότε που ο Βασιλιάς Αρχέλαος Α' μετέφερε την 

πρωτεύουσα στην Πέλλα. Εκατοντάδες χρόνια πριν κατοικηθεί από 

τους Δωριείς υπήρχαν εδώ, όπως και σε όλο τον ελληνικό χώρο, οι 

Προέλληνες. Πριν από τους Τρωικούς Πολέμους, ο πλούτος της πε

ριοχής προσείλκυσε τους Φρύγες, που κατοικούσαν στην Μικρό Ασία. 

Οι Φρύγες τότε κατέκτησαν τη Μακεδονία και επομένως και την πε

ριοχή του Νομού Πέλλας. Κατά την περίοδο εκείνη πήρε το όνομά της 

η Εδεσσα, κατά μία εκδοχή, από τη φρυγική λέξη Τεδυ", που σημαίνει 

νερό.

Τότε και ο μυθικός Βασιλιάς των Φρυγών ο Μίδας, κόπου κοντά στην 

Εδεσσα χαιρόταν τα αυτοφυή ευωδιαστό εξηντάφυλλα ρόδα στους 

περίφημους κρεμαστούς κήπους του.

Τον 9ο π.Χ. αιώνα οι Δωριείς, "έθνος δωρικόν τε και μακεδνόν", όπως 

αναφέρει ο Ηρόδοτος, δηλαδή λαός σωματώδης, από τη λέξη μακε- 

δανός Ιμόκος = μήκος), κατακτούν τη χώρα και υποτάσσουν τους κα

τοίκους της περιοχής.

Στα μέσα του 9ου αιώνα π.Χ. ιδρύεται η Εδεσσα από τον Κόρανο. Αυ

τός έφυγε από το Ορεστικόν Αργος, ίσως λόγω πολιτικών ταραχών ο

δηγούμενος από κάποιο Δελφικό χρησμό, έφθασε στην Εδεσσα, την 

κατέκτησε και την ονόμασε Αιγές. Η λέξη "αιγαΓ είναι συγγενική με τη 

ρίζα από την οποία παρόγονται λέξεις που σημαίνουν κύμα ή νερό: Αι- 

γαίον, Αίγιον, αιγιαλός, Αιγίνιον, αίγες (κύματα).

Η Αλμωπία καταλάμβανε ακριβώς την περιοχή που κατέχει και σήμε

ρα, προς το βόρειο τμήμα του Νομού Πέλλας, περιτριγυρισμένη από τα 

υψώματα του Βόρα ΙΚαϊμακτσαλάνΙ. Η περιοχή αυτή από τους αρχαιό

τατους χρόνους κατοικούνταν από τους Αλμωπες, γίγαντες που πήραν 

μέρος και στις γιγαντομαχίες, γι'αυτό κι ονομάστηκε Αλμωπία.

Ο γεωγραφικός αυτός χώρος γνωρίζει μεγάλη ακμή από το 359 π.Χ. 

με τον Βασιλιά Φίλιππο Β' και κατόπιν, από το 336 π.Χ. με το γιο του Α

λέξανδρο Γ', τον Αλέξανδρο τον Μέγα, που ξεκίνησε από την Πέλλα 

για την εκστρατεία του στις χώρες της Ανατολής.

Κατά τους χρόνους της Ρωμαιοκρατίας η περιοχή δεν έχει την παλιό 

της αίγλη και σημασία. Περνά σε δευτερεύουσα μοίρα, ενώ ταυτόχρο

να αναπτύσσεται η Θεσσαλονίκη.

Παρ'όλα αυτό, επειδή από εδώ περνά η περίφημη Εγνατία Οδός, υ

πάρχουν φρούρια και οχυρώματα, που εξυπηρετούν την φρούρηση 

της Οδού. Κατά την περίοδο αυτή εγκαταστάθηκαν στην περιοχή διά

φορα ξενικό φύλα, ως αγρότες: Ιλλυριοί, Γαλάτες, Ρωμαίοι, Γότθοι.
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Κατά την Βυζαντινή εποχή δεν διατηρεί την σημαντικότητά της. Κατά 

τον 10ο μ.Χ. αιώνα, το Βουλγαρικό κράτος επεκτείνεται και στη Μακε

δονία. Τότε η Εδεσσα ονομάστηκε Βοδενά από την σλαβική λέξη 

"VODA" που σημαίνει νερό.

Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος παρεχώρησε προνό

μια στον Επίσκοπο Εδέσσης και την πόλη, ανώτερα από εκείνα του Αρ

χιεπισκόπου Αχριδών, επειδή έμεινε ικανοποιημένος από την στάση 

τους κατά τον πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων. Για ένα διάστημα 16 

ετών I I 238 - 53) η Εδεσσα γίνεται έδρα του ανεξαρτήτου δεσποτάτου 

των Βοδενών του Θεοδώρου Αγγέλου.

Κατά την επταετία 1343 - 1350 η περιοχή πέφτει στην κατοχή των 

Σέρβων, του Στεφάνου Ντουσόν. Η περιοχή κατακτόται από τους 

Τούρκους πιθανότατα 1389. Αρχηγός τους ήταν ένας εξωμότης Ελλη

νας, ο Γαζή Εβρενός μπέης. Την εποχή αυτή εγκαθίστανται στον τόπο 

πολλοί Τούρκοι όποικοι με κέντρο τους τα Γιαννιτσό. Τα Γιαννιτσό γίνο

νται η ιερή πόλη των Τούρκων, γιατί σε τζαμί της πόλης θάβονται ο 

Γαζή (νικητής) Εβρενός μπέης, ο γιος του Αλή και άλλοι σημαίνοντος 

Τούρκοι.

Αρκετά παληκόρια από το Νομό πήραν μέρος στην επανάσταση του 

1821, με οπλαρχηγό τον Αγγελή Γότσο, από τους Σαρακηνούς της Αλ- 

μωπίας. Πολέμησαν στη Νάουσα, στο Κομπότι, το Πέτα, το Κιάτο, τα 

Δερβενάκια, τα Βασιλικά Κορινθίας, στο Τρίκερι, στην Εύβοια, στη Σκιά

θο, στα Ψαρά, το Μεσολόγγι και αλλού.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των κατοίκων του Νομού Πέλλας στον 

Μακεδονικό αγώνα 1903 -1908.0  Βάλτος, η λίμνη των Γιαννιτσών ήταν 

το πεδίο μαχών μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων κομιτα

τζήδων. Τα Γιαννιτσά έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στον Μακεδονικό Α

γώνα. Ευρισκόμεθα κοντά στη λίμνη, όπου οι Βούλγαροι κομιτατζήδες 

είχαν το ορμητήριο και το κρησφύγετό τους, σήκωσαν μεγάλο βάρος

του αγώνα. Εδωσαν πλήθος αγωνιστών και θυμάτων και έκαναν την 

πλάστιγγα να κλίνει υπέρ της Ελλάδος. Εδώ πολέμησε ο Κοπετόν Α

γρας. Θρυλική μορφή στις μάχες αναδείχτηκε ο Γκόνος Γιώτας, ο ο

πλαρχηγός από τα Γιαννιτσά, που ονομάστηκε "το Στοιχειό του Βάλ

του". Στον αγώνα κατά των Κομιτατζήδων πολλές υπηρεσίες προσέ- 

φεραν και οι Μητροπολίτες Εδέσσης Στέφανος και Κωνστάντιος, ο 

Παπα-Σιβένας, ο Δ. Ρίζος, ο Αθ. Φράγκος, ο I. Χατζηνίκου, ο Σταθμάρ

χης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Εδεσσας Παρίσης, Ε. Χατζητρύπκος, 

Δ. Γεωργιάδης, Νεοκ. Γρηγοριάδης, Αργ. Κιζάνος, Δέλιος Αργυρίου, Ρώ- 

μα Βελίκα κ.α. Ψυχή του Μακεδονικού Αγώνα στην Αριδαία υπήρξε ο 

Αρχιμανδρίτης Νίκανδρος Παπαϊωάννου, με συνεργάτες του τους ο

πλαρχηγούς Ιωάννη Βέσκο ΙΚαπετάν Τσότσος) του οποίου προτομή 

βρίσκεται στην πόλη της Εδεσσας, τον ιερέα Δημ. Παπανικολάου, τον 

δημοδιδάσκαλο Αθ. Δημητρίου και πολλούς άλλους.

Η Εδεσσα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους την 18η Οκτωβρίου 

1912. Τα Γιαννιτσά απελευθερώθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό στις 20 

Οκτωβρίου 1912, μετά από μια διήμερη αιματηρή μάχη, που έκρινε και 

την τύχη της Θεσσαλονίκης

Σήμερα οι κάτοικοι του Νομού Πέλλας διακρίνονται για την εργατικό- 

τητά τους και το προοδευτικό τους πνεύμα. Οι περισσότεροι ασχο

λούνται με την γεωργία, που αποδίδει ιδιαίτερα στον κάμπο των Γιανι- 

τσών, την αποξηραμένη λίμνη Γ ιαννιτσών, με κύρια προϊόντα το βαμβά

κι, τον καπνό, και το σπαράγγι. Πολλά τα φρούτα, κεράσια, ροδάκινα, 

μήλα, αλλά και πολλά λαχανικά.Κάποτε η Εδεσσα είχε πολλά εργοστά

σια υφαντουργίας. Σήμερα υπάρχουν λίγες μεγάλες βιομηχανίες και 

πολλές μικρές για την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Καλούσης (συνεργασία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση)
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Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας έχει έδρα την Εδεσσα με ένδεκα υ

φιστάμενες Διοικήσεις Αξιωματικών, ήτοι: Αστυνομική Υποδ/νση Γιαν

νιτσών, Αστυνομικά Τμήματα Εδεσσας, Γιαννιτσών, Αριδαίας, Σκύδρας, 

Κρύας Βρύσης και Αρνισσας, Τμήματα Ασφαλείας Εδεσσας και Γιαννι

τσών και Τμήματα Τροχαίας Εδεσσας και Γιαννιτσών, καθώς και ένδεκα 

Αστυνομικούς Σταθμούς.

Εχει την ευθύνη της αστυνόμευσης εδαφικής έκτασης 2.205.800 

στρεμμάτων και πληθυσμού 138.761 κατοίκων.

Η υπάρχουσα δύναμη σε έμψυχο υλικό ανέρχεται σε είκοσι επτά Α

ξιωματικούς και τριακόσιους δύο Υπαξιωματικούς και Αστυφύλακες.

Η Αστυνομική Διεύθυνση, λαμβάνει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφα

λείας και τροχαίας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επι

κρατήσει απόλυτη τάξη διαθέτοντας τον αναγκαιούντα αριθμό Αστυ

νομικών σε διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιφέ

ρεια της, ενώ παράλληλα σε 24ωρη βάση λαμβάνει τα επιβαλλόμενα 

μέτρα τάξης, ασφαλείας και τροχαίας για την προστασία και διευκό

λυνση των κατοίκων, καθώς και των διερχομένων.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ
Στην περιοχή δικαιοδοσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας εί

ναι συνήθη και εντοπίζονται κυρίως τα εξής:

Αθλητικές Εκδηλώσεις
Στην περιφέρειά μας έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία και οι αγωνι

στικές συναντήσεις είναι πολλές, ώστε μεγάλος αριθμός αστυνομικών 

να απασχολείται με τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων.

Υπάρχει μία ομάδα ποδοσφαίρου στηνΑ' Εθνική Κατηγορία “ΕΔΕΣΣΑΪ- 

ΚΟΣ", τρεις ομάδες στη Γ' Εθνική Κατηγορία "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” Γ ιαννιτσών, 

"ΑΑΜΩΠΟΣ" Αριδαίας και "ΑΠΟΛΛΩΝ" Κρύας Βρύσης, τρεις ομάδες 

στη Δ' Εθνική Κατηγορία και εκατόν είκοσι ποδοσφαιρικά σωματεία ε

ρασιτεχνικού Πρωταθλήματος.

Επίσης υπάρχει μία ομάδα καλαθόσφαιρας Γ' Εθνικής Κατηγορίας, ο

κτώ ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος, μία ομάδα Β’ Εθνικής Κατηγορίας, 

μία Γ' Εθνικής και τέσσερις ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος στην πετό- 

σφαιρα (Βόλλεϋ).

Συνεδριάσεις Δικαστηρίων:
Στην περιφέρεια της Διεύθυνσής μας υπάρχουν δύο Πρωτοδικεία 

στην Εδεσσα και τα Γιαννιτσά. Στις έδρες των Πρωτοδικείων λειτουρ

γούν: Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, Τριμελές και Μονομελές Πλημ/κείο, 

ενώ Μεταβατικό Μονομελές Πλημ/κείο λειτουργεί στην Αριδαία. Επί

σης λειτουργούν Ειρηνοδικεία στις πόλεις Εδεσσας, Γιανιτσών, Αρι

δαίας και Σκύδρας.

Μέτρα τάξης κατά τις δικαστικές συνεδριάσεις λαμβάνονται από τα

κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία έχουν και την ευθύνη με

ταγωγής των κρατουμένων.

Κινητοποιήσεις Αγροτών

Οι κάτοικοι του Ν. Πέλλας ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και οι 

κατά καιρούς κινητοποιήσεις τους για διάφορα αιτήματα αντιμετωπί

ζονται με επιτυχία.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Ναρκωτικά
Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην περιοχή είναι υπαρκτό, αλλά όχι 

ανησυχητικό. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι φιλότιμες και 

έχουν στεφθεί με επιτυχία, τις περισσότερες φορές στον εντοπισμό 

και σύλληψη των καλλιεργητών και διακινητών ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικά κατά το έτος 1995 συνελήφθησαν είκοσι εννέα άτομα για

παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 5.744,35 

γραμμάρια ινδικής κάνναβης σε φούντα, 85 γραμ. χασισέλαιο σε φια- 

λίδιο και εκριζώθηκαν - κατασχέθηκαν 222 δενδρύλλια ινδικής κάννα

βης (καλλιεργούμενα) και 1.644 αυτοφυή.

Κλοπές - διαρρήξεις
Στην περιφέρεια της Διεύθυνσής μας δεν έχει παρατηρηθεί έξαρση 

οργανωμένου εγκλήματος. Οι κλοπές - διαρρήξεις διαπράττονται κυ

ρίως από διερχόμενους Αλβανούς λαθρομετανάστες.

Λαθρομετανάστες
Η Υπηρεσία μας σε καθημερινή βάση συγκροτεί ικανό αριθμό συνερ

γείων με μόνη αποστολή τον εντοπισμό και τη σύλληψη λαθρομετανα

στών. Κατά το έτος 1995 συνελήφθησαν και επαναπροωθήθηκαν στη 

χώρα τους 7.091 Αλβανοί λαθρομετανάστες και απελάθηκαν 286 αλ

λοδαποί άλλων Εθνικοτήτων για παράνομη παραμονή στη Χώρα μας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η τουριστική κίνηση στο Νομό Πέλλας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και 

για το λόγο αυτό δεν έχει ιδρυθείΤμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, αλλά 

τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα εκτελούν και καθήκοντα Τουρι

στικής Αστυνομίας.

Κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού επίκεντρο του 

τουριστικού ενδιαφέροντος αποτελεί η Εδεσσα με τις πολλές φυσι

κές ομορφιές της και τους μοναδικούς στον Ελλαδικό χώρο καταρρά- 

κτες της. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο τουριστική κίνηση στο Λουτρά

κι - Πέλλας, όπου υπάρχουν ιαματικά λουτρά σε ένα πανέμορφο φυσι

κό τοπίο, όσο και στην Αρνισσα - Πέλλας, για τις όμορφες παραλίες 

της λίμνης Βεγορίτιδας. Θα αποτελούσε παράλειψη να μην τονισθεί ό

τι πόλο έλξης τουριστών, αλλοδαπών και ημεδαπών, αποτελούν τα υ

πάρχοντα ιστορικά μνημεία (Αρχαία Πέλλα, Αρχ. χώρος Εδεσσας κ.λπ.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Τροχονομική αστυνόμευση

Εκτός του Επαρχιακού οδικού δικτύου από τα Τμήματα Τροχαίας Ε

δεσσας και Γιαννιτσών αστυνομεύεται Εθνικό οδικό δίκτυο μήκους 91 

χιλιομέτρων, που αποτελεί το κεντρικό άξονα σύνδεσης της Θεσ/νί- 

κης με τη Δυτική Μακεδονία, ενώ παράλληλα αποτελεί τον άξονα σύν

δεσης με γειτονικές χώρες (Αλβανία, Σκόπια κ.λπ.Ι.

Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση
Τόσο από τα Τμήματα Τροχαίας, όσο και από τα Αστυνομικά Τμήματα 

γενικής αρμοδιότητας, ορίζονται έμπειροι Αξιωματικοί, οι οποίοι πραγ

ματοποιούν διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με θέμα την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση. Στα σχολικά 

συγκροτήματα Εδεσσας και Γιαννιτσών διατίθεται καθημερινά τροχο

νόμος, για την ασφαλή διέλευση των μαθητών.

Από διετίας λειτουργεί στο όρος Βόρρας ΙΚαϊμακτσαλάνΙ χιονοδρο- 

νικό κέντρο, το οποίο παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

Με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, την ομαλή λειτουργία της 

αγοράς και την δίωξη της αισχροκέρδειας, πραγματοποιούνται συνε

χείς αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι από τα Αστυνομικά Τμήμα

τα και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Διενεργούνται δε δειγματοληψίες σε διάφορα είδη βιοτικών ανα

γκών και εφαρμόζεται με αυστηρότητα η ισχύουσα Νομοθεσία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 1995 πραγματοποιήθηκαν 

3.064 αγορανομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 165 παραβάσεις, καθώς 

και 2.964 υγειονομικοί και βεβαιώθηκαν 139 παραβάσεις.

Δραστηριότητες
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι κατά το έτος 1995 βεβαιώθηκαν 1.444 

παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος και 12.948 παραβάσεις σε βαθ

μό πταίσματος. Ειδικότερα: 

για υπερβολική ταχύτητα 642, 

για αντικανονικό προσπέρασμα 365, 

για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 175, 

για στέρηση αδείας ικανότητας οδηγού 1.176, 

για παράνομες σταθμεύσεις 7.060.

Τροχαία ατυχήματα

Το έτος 1995 συνέβησαν29 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, 31 σο

βαρά και 300 ελαφρά.

Στα παραπάνω ατυχήματα έχασαν τη ζωή τους 31 άτομα, τραυματί

σθηκαν σοβαρά 47 άτομα και ελαφρά 381.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Υπηρεσιών είναι ανεπαρκής και πε

παλαιωμένος. Από τα υπάρχοντα υπηρεσιακά οχήματα, τα περισσότε

ρα είναι παλαιό και χρήζουν αντικατάστασης με καινούργια, ενώ πα

ράλληλα απαιτείται ο εφοδιασμός της Υπηρεσίας μας με έξι καινούρ

για τζιπ, για περισυλλογή - σύλληψη Αλβανών και λοιπών λαθρομετα

ναστών, ένα λεωφορείο μεταφοράς Αλβανών και είκοσι πέντε φορη

τούς Π/Δ νέου τύπου.

Οι Υπηρεσίες έδρας, ήτοι η Αστυνομική Διεύθυνση (Επιτελείο), το Α

στυνομικό Τμήμα Ασφαλείας και Τμήμα Τροχαίας Εδεσσας συστεγάζο

νται σε μισθωμένο ακίνητο παλαιό, το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών. Ηδη έχει ανεγερθεί νέο αστυνομικό κτίριο, το οποιό 

είναι σχεδόν έτοιμο και επίκειται η μεταστέγαση των Υπηρεσιών. □

Επψέλίΐα: Υπαστ/μος Β' Ιωάννης Π. Βάσκος
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Το ιστορικό της Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ αρχίζει από τη βυζα

ντινή Μονή των Μογλένων, η οποία, όπως γνωρίζουμε από βυζαντινό 

κείμενα ιδρύθηκε κατά τον 12ο αιώνα. Αυτό βεβαιώνεται πλήρως από 

το βίο του κτίτορα της Μονής Αγίου Ιλλαρίωνα Επισκόπου Μογλενών 

I I 134 - 11641, που συνέγραψε ο μαθητής και διάδοχός του στην ηγου

μενία της Μονής Πέτρος.

Σύμφωνα λοιπόν με το αγιολογικό αυτό κείμενο, η μονή ιδρύθηκε από 

τον Επίσκοπο Ιλλαρίωνα καθότι αναφέρεταί: "ο όλβιος Ιλλαρίων ε- 

κοιμήθη εν Κυρίω την 21 Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 1164, το δε 

ιερόν του λείψανο αποτέθεικε στη Μονή Μογλενών που ο ίδιος είχε 

θεμελιώσει".

Άλλη μια θετική πληροφορία ως προς την ύπαρξη της Μονής κατά 

τον 12ον αιώνα αντλούμε από ένα κώδικα του 12ου αιώνα, τον αποκα- 

λούμενο Μαρκιανό Κώδικα. Στον Κώδικα αυτόν περιέχονται δυο επι

γράμματα αντιγραμμένα από δύο αφιερωτικές εικόνες στους Αποστό

λους Πέτρο και Παύλο που συνέθεσε και έγραψε πάνω στις εικόνες ο 

"Πέτρος ηγουμενεύων της Μονής Μογλενών”, που σύμφωνα με το συ

ναξάρι του Αγίου είναι ο διάδοχός του στην ηγουμενία της Μονής.

Η σπουδαιότητα της Μονής, ως πνευματικού κέντρου κατά την αρ- 

χιερατεία του Ιλλαρίωνα, κυρίως ως ορμητηρίου του αντιαιρετικού έρ

γου του Επισκόπου, φαίνεται καθαρό στο λατινικό κείμενο του βίου 

του. Αναμφισβήτητα δε, τον ίδιο σημαντικό πνευματικό ρόλο θα είχε η 

Μονή και κατά την αρχιερατεία και του άλλου διακεκριμένου Επισκό

που Μογλενών, κατά τη βυζαντινή εποχή, του Επισκόπου Νήφωνα.

Μέσα στην πολυτάραχη ιστορία της Επισκοπής Μογλενών δύσκολα 

ανιχνεύεται το ιστορικό της Μονής των Μογλενών. Αν πραγματοποιη

θούν όμως συστηματικές αρχειακές ή ανασκαφικές έρευνες, αναμφι

σβήτητα θα προκύψουν δεδομένα που θα επιτρέψουν να σχηματισθεί 

το περίγραμμα του βυζαντινού και μεταβυζαντινού χρονικού της.

Η ιστορία της Μονής των Μογλενών παραμένει σκοτεινή επί μακρό 

σειρά ετών. Μόνο το τέλος της σκοτεινής αυτής περιόδου διαφωτί

ζεται από μια προφορική παράδοση. Ο Ρουμάνος ιστορικός Capidan, 

που επισκέφθηκε την περιοχή κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας, ανα

φέρει ότι μεταξύ των κατοίκων επέζησε μια παράδοση σύμφωνα με 

την οποία, κατά το 1790 οι εξισλαμισθέντες βλαχόφωνοι μωαμεθανοί 

της Νώτιας κάψανε το “παλαιό μοναστήρι". Αργότερα, στη θέση της 

παλαιός μονής κτίσθηκε νέα η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα.

Στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Χώρας 

μας πρόσφατα ανιχνεύθηκαν δύο σημαντικά τουρκικά έγγραφα που ε

πιβεβαιώνουν ότι η προφορική παράδοση που επέζησε μεταξύ των 

κατοίκων έχει ιστορική υπόσταση. Δυστυχώς τα πρωτότυπα τουρκικό 

έγγραφα δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως στο Υπουργείο των Εξωτερι

κών η Ελληνική μετάφρασή τους, η οποία μας τα καθιστά γνωστά. Και 

τα δύο έγγραφα είναι χρονολογημένα με το έτος Εγίρας 1201.

Με τα δύο έγγραφα η προφορική παράδοση αποκτά πλέον ιστορικό 

υπόβαθρο. Με γραπτά πλέον ντοκουμέντα αποδεικνύεται πρώτον ότι 

πράγματι υφίστατο παλαιό μονή η οποία πυρπολήθηκε, δεύτερον ότι 

μετά την πυρπόλησή της τα κτήματά της σφετερίσθηκε ο Νομάρχης 

Βιτωλίων (Μοναστηριού) και τρίτον ότι το 1858 στη θέση της παλαιός 

πυρποληθείσης μονής με αυτοκρατορική άδεια κτίσθηκε νέα, η οποία 

συγχρόνως ανέκτησε και την καταπατηθείσα κτηματική της περιουσία.

Το έτος ανοικοδομήσεως της μονής είναι επίσης γνωστό από το

χρονολογικό επίγραμμα 1858 που υπάρχει στο εξωτερικό υπέρθυρο 

της δυτικής εισόδου. Η Εγίρα 1201 του τουρκικού εγγράφου και το ε

πίγραμμα 1858 συσχετιζόμενα επιβεβαιώνονται μεταξύ τους αναφο

ρικά με την ανίδρυση της μονής μετά την πυρπόλησή της το 1790.

Μετά την ανίδρυση που έγινε το 1858 η μονή εισέρχεται σε νέα πε

ρίοδο. Αρχίζει η περίοδος που η μονή είναι γνωστή σαν "Μονή της Ό - 

σιανης". Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από τις πολλαπλές 

εθνικές και πολιτιστικές προσφορές της μονής προς την περιοχή.

Η πρώτη μεγάλη προσφορά της μονής είναι η παιδεία. Πολύ πριν εμ- 

φανισθούν τα γραμματοσχολεία στα γύρω από τη Μονή χωριά, μέσα 

στη μονή, είχε αρχίσει να καλλιεργήται κελλιακή παιδεία. Μέσα στα 

κελλιά της μονής, σαν σε κρυφό σχολειό, διδάχθηκαν τα πρώτα ελλη

νικά γράμματα και βγήκαν οι πρώτοι "γραμματισμένοι" της περιοχής.

Εξίσου σημαντική και πολύτιμη υπήρξε η προσφορά της Μονής στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Η επίκαιρη θέση της καθώς και οι φυσικές προ

σβάσεις και προσπελάσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις, προς το 

Γεύγελη και την Δοϊράνη, προς το Μορίχοβο και την πεδινή Καρατζόβα, 

την έκαναν τακτικό πέρασμα των ελληνικών αντάρτικών σωμάτων.

Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα αποτελούσε ασφαλές "γιατάκι” και ορ

μητήριο όχι μόνον των τοπικών αντάρτικών σωμάτων της Καρατζόβας, 

αλλά ακόμη και των σωμάτων του Μορίχοβου και της Δοϊράνης.

Μέχρι την απελευθέρωση, η Μονή εξεπλήρωνε την αποστολή της 

προς το υπόδουλο Γένος. Δυστυχώς όμως, μετά την απελευθέρωση, 

αγνοήθηκε τελείως και αφέθηκε να φθίνη. Λησμονήθηκαν όλες οι 

προσφορές της μονής προς την περιοχή και προς τον ένδοξο μακεδο

νικό αγώνα. Ετσι εγκαταλελειμένη διαλύθηκε το 1918.

Εκτοτε η μονή σχολάζει. Ο ζήλος όμως του συμπατριώτη μας και 

δραστήριου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, παρέχει πολλές ελ

πίδες ότι με την ανίδρυση και επάνδρωση της Μονής, θα εγκαινιασθεί 

μια νέα περίοδος του μακραίωνα και ενδόξου παρελθόντος της. □

* Αηό το β ιβλίο του Ιστορικού - ίρουνητού Γ.Τουσίμη "Ιορά Μονή Αρ
χαγγέλου Μιχαήλ " (Εκδοση της Ιιρ ά ς  Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α 

ριδαίας Πέλλης, εδοσσα 1992).
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Μοναστικές Πολιτείες

Ι Θ Ρ Χ . Μ Ο Ν Η  Χ Γ Ι Χ Ο  Τ Ρ Ι Α Λ Α Ο
Η Ιερά μονή αγίας Τριάδος βρίσκεται στ' ανατολικά της πόλεως Ε

δέσσης, κάτω από τα βράχυα της, στην καρδιά μιας κατάφυτης πε

ριοχής, που ονομάζεται "Λόγγος". Είναι κτισμένη πάνω σε αρχαιολογι

κό χώρο, εκεί που ήταν περίπου παλαιό ο Ναός της Φρυγικής θεάς της 

γονιμότητας Μα. Λείψανα των διαφόρων τάφων, όπως επιτύμβια α

ναθήματα, ταφόπετρες, κιονόκρανα μπορούμε να δούμε εντοιχισμένα 

στους εξωτερικούς τοίχους του καθολικού της Μονής, αλλά και διά

σπαρτα στους άλλους χώρους της.

Κατ' αρχάς φαίνεται πως κτίσθηκε στον τόπο αυτό προσκυνηματικός 

Ναός της αγίας Τριάδος. Από άλλες περιπτώσεις γνωρίζουμε πως ό

που ήταν ισχυρό ειδωλολατρικό ιερό, εκεί η Εκκλησία έκτιζε ναό στο 

όνομα της αγίας Τριάδος, όπως συνέβη με την μονή του αγίου 

Διονύσου στον Ολυμπο. Μετά ο Ναός αυτός εξελίχθηκε σε Μονα

στήρι. Μαρτυρίες, όπως σφραγίδα της Μονής Π 8641, ή κτητορική επι

γραφή του Ναού 11685), μας πληροφορούν την ύπαρξη κανονικής 

πλέον Μονής στο όνομα της αγίας Τριόδος. Ο Ναός, που χρησιμοποιεί

ται σήμερα ως καθολικό, ανεγέρθηκε “εκ βόθρων" το 1865 επί Μητρο

πολίτου Βοδενών Νικοδήμου του Τενεδίου 11859 - 1870). Για την ανοι

κοδόμηση του πρόσφεραν οι Εδεσσαίοι χρήματα, αφιερώματα και υλι

κό. Μέχρι το 1942 λειτουργούσε ως ανδρική Μονή. Τις τελευταίες δε

καετίες ο αριθμός των μοναχών ήταν ασήμαντος μέχρι ανύπαρκτος.

Το 1942 ιδρύθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Εδέσσης Παντελεήμο- 

να Παπαγεωργίου η γυναικεία Ιερό Μονή της αγίας Τριάδος, η οποία υ- 

φίσταται μέχρι σήμερα. Πρώτη ηγουμένη ήταν η Μαριόμ Πολυχρονιά- 

δου, μετά η Συγκλητική Ψαρίκογλου και σήμερα η Φοίβη Θεοδοσίου.

Πάντοτε η Ιερό Μονή ήταν αρωγός και συμπαραστάτης στις πνευμα

τικές, αλλά και στις υλικές ανάγκες των Εδεσσαίων. Τα τελευταία μά

λιστα χρόνια σε μια της πτέρυγα λειτουργούσε και γηροκομείο. Εχει 

ως πολύτιμους θησαυρούς αρκετό κειμήλια. Το πρώτο είναι η περίπυ-

στη και μυροβλύζουσα εικόνα της αγίας Τριάδος, η οποία φέρει επαρ

γύρωση με την ένδειξη του έτους 1896 και επιτελεί πολλά θαύματα, 

όπως π.χ. ιόσεις δαιμονισμένων και ψυχοπαθών, θεραπείες στειρώ- 

σεως, λευχαιμίας και άλλων ασθενειών. Επίσης η Ιερό Μονή κατέχει 

τεμάχια άγιων λειψάνων διαφόρων αγίων, ιερά σκεύη, εικόνες, α

ναθήματα κ.α. Εχει εκτός από τον κεντρικό Ναό της Αγίας Τριάδος και 

άλλα τρία παρεκκλήσια, που είναι αφιερωμένα στον άγιο Χαράλαμπο, 

στον Αγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και στην αγία Συγκλητική. Η τιμή στον 

Αγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δεύτερη Πανήγυρη της Μονής, είναι παλαιό 

και η Μονή διαθέτει ειδικό ηροσκυνητάριο με εικόνα του, που χρονο

λογείται στην εποχή της Τουρκοκρατίας.

Πνηγυρίζει στις εξής ημερομηνίες. Του Αγίου Πνεύματος, που είναι 

και η κύρια Πανήγυρη, την Β' Κυριακή των Νηστειών και την 14 Νοεμ

βρίου, που είναι η μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στις 10 Φε

βρουάριου του άγιου Χαραλόμπους και στις 5 Ιανουαρίου της αγίας Συ

γκλητικής. Επίσης μικροπανηγυρίζει στην 1 Φεβρουάριου του αγίου 

Τρύφωνος και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.

Η πάνσεπτη αυτή Μονή είναι το εγκαλλώπισμα της πόλεως Εδέσσης, 

αλλά και όλης της περιοχής μέχρι και πέρα των συνόρων του Νομού 

Πέλλης. Είναι ένας τόπος παρηγοριάς και ανακουφίσεως των πιστών 

Χριστιανών, που καταφεύγουν σ' αυτήν για όλες τις εκδηλώσεις της 

ζωής τους. Κάθε Κυριακή και γιορτή επιτελείται σ' αυτήν η αναίμακτη 

Ιερουργία, όπως επίσης γίνονται και συχνές αγρυπνίες για την ψυχική 

ωφέλεια των ανθρώπων. Η μυροβλύζουσα εικόνα της αγίας Τριάδος 

είναι εχέγγυο της διαρκούς παρουσίας της χόριτος του Τριαδικού 

θεού. □

Από το β ιβ λ ίο  του Α ρ χ ιμ α νδ ρ ίτο υ  - Ιερ ο κή ρ υ κα  Ιω ή λ  Φ ρα- 

γκάκου “Ιερά Μ ονή Αγίας Τριάδος Εδέσσης
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Ρ<ΛΛΑ
Η PPOKyOXCA ΤΗΣ ΛΑΚ-ΕΑΦΛΙΑΣ

Του Παύλου Χρυσοστόμου, αρχαιολόγου, 

Προϊσταμένου ΙΖ' ΕΠΚΑ

Η αρχαία Πέλλα

αναφέρεται από τον Εκαταίο (Απ. 144 και 145), 

τον Ηρόδοτο (VII, 123 και 127), 

τον Θουκυδίδη (11, 99,  3 -5 .1 0 0 ,1  -2 , 3-4) 

και τον Ξενοφ ώ ντα (Ελληνικά, V , 2 , 1 3 )  

ως σημαντική πόλη της Κάτω Μακεδονίας.

Το όνομά της μάλλον προέρχεται από το βραχώδες ασβεστολιθικό 

της υπέδαφος και στα λατομεία εξόρυξης του ντόπιου λίθου, υλικό με 

το οποίο είναι κτισμένα τα κτίρια της Πέλλας. Οι ερευνητές έχουν υ

ποστηρίξει την άποψη ότι η πόλη έγινε πρωτεύουσα του μακεδονικού 

κράτους στα χρόνια του Αρχελάου χωρίς αυτό να είναι όμως βέβαιο. 

Ηδη στα χρόνια του Αμύντα Ρ η Πέλλα γίνεται μεγαλούπολη, αφού 

γύρω στο 382 π.χ., όταν κυριεύεται από τους Ολυνθίους, αναφέρεται 

ως "η μέγιστη των εν Μακεδονία πόλεων" (Ξενοφών, Ελληνικό, V, 2,131. 

Με την παραπάνω κατάληψη της Πέλλας σχετίζεται και ένας θησαυ

ρός 336 ασημένιων νομισμάτων, που βρέθηκε μέσα σε μικρό χάλκινο 

αρύβαλλο και ο οποίος περιλαμβάνει 322 τετρώβολα (Αλεξάνδρου Α', 

Πέρδικκα Β', ΑρχελάουΙ, 1 στατήρα Αρχελάου, 1 ημίδραχμο Αμύντα Γ, 

καθώς και 4 ημίδραχμα Ακανθίων και 8 Χαλκιδέων. Πρόκειται για απο

θησαύριση νομισμάτων διάρκειας ενός αιώνα (479-382 π.χ.) που απο

τελούν τον παλαιότερο γνωστό θησαυρό αυτού του είδους, που βρέ

θηκε έως τώρα στη Μακεδονία.

Ο Φίλιππος Β' γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Πέλλα, μεγαλώνοντάς 

την αργότερα σε μήκος και έκταση (Στράβων, V II330, απόσπ. 23). Στα 

χρόνια που ακολουθούν το θάνατο του Αλεξάνδρου Γ', πιθανότατα 

στην περίοδο της βασιλείας του Κασσάνδρου, η πόλη επεκτείνεται 

προς βορράν (η πόλη πριν από το 325 π.χ. περίπου εκτεινόταν νοτιότε

ρα του σημερινού δρόμου Θεσσαλονίκης-Εδεσσας) και αποκτά μεγάλα 

δημόσια κτίρια και πολυτελή σπίτια με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα. Η 

Πέλλα στα ελληνιστικά χρόνια καταλαμβάνει έκταση 2,500 στρεμμά

των περίπου και περιβάλλεται από τείχος περιμέτρου 7,5-8 χλμ., έχο

ντας σχήμα "ορθογώνιο", κατεύθυνσης από βορράν προς νότον, πλά

τους 1400 μ. και μήκους 2,5 χλμ. περίπου. Η πόλη έχει κανονική ρυμο

τομία κατά το ιπποδάμειο σύστημα, με κάθετους και οριζόντιους δρό

μους, που διασχίζουν την πόλη, με οργανωμένο σύστημα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, καθώς και με ευρύχωρα οικοδομικά τετράγωνα, που 

περιλαμβάνουν ιδιωτικά σπίτια ή δημόσια κτίρια. Ο αριθμός των κατοί

κων της υπολογίζεται κατά την ελληνιστική εποχή στις 35-45 χιλιάδες. 

Το συγκρότημα του Ανακτόρου Γβασίλειον") της Πέλλας ανασκάπτεται 

συστηματικά τα τελευταία χρόνια στο μεσαίο από τους τρεις λόφους, 

που δέσποζαν της αρχαίας πόλης από βόρεια.

Πρόκειται για το λόφο του Ανακτόρου, που βρίσκεται δυτικά από το 

σημερινό οικισμό του Δήμου της Πέλλας και που όπως διαπιστώθηκε 

από τις ανασκαφικές έρευνες, ήταν οχυρωμένος στη βόρεια πλευρά 

του με ισχυρό τείχος, που έφερε κατά διαστήματα πύργους. Η βάση 

του τείχους ήταν λίθινη ή εδραζόταν στο λαξευμένο ασβεστολιθικό 

βράχο, ενώ η ανωδομή του ήταν πλίθινη. Κάποια οχύρωση θα είχε ο λό

φος του Ανακτόρου και από τις άλλες πλευρές. Ο λόφος έχει έκταση 

γύρω στα 100 στρέμματα και καταλαμβάνεται από μεγάλα κτίρια. Μέ

χρι τώρα έχουν διαπιστωθεί δέκα κτίρια, κτισμένα σε διαφορετικά ε

πίπεδα και σε διαδοχικές χρονολογικές περιόδους. Η πρώτη φάση του 

Ανάκτορου στο κεντρικό τμήμα του λόφου χρονολογείται στα χρόνια 

του Αρχελάου - Αμύντα Γ 15ος - 4ος αι. π.χ.). Μια δεύτερη φάση χρο

νολογείται στη βασιλεία του Φιλίππου Β'. Μετά την εποχή του Φιλίππου 

Β' και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

σ' αυτό το Ανάκτορο, ανάλογα με τις νέες και τις αυξανόμενες ανά

γκες που παρουσιάζονταν, εξαιτίας της εξέλιξης του μακεδονικού 

κράτους και της ισχυροποίησης της βασιλικής εξουσίας, κτίστηκαν α

νατολικά και δυτικά του κεντρικού πυρήνα του βοηθητικά κτίρια Ιπ.χ. 

διαμερίσματα και γραφεία του επιτελείου του βασιλιά, της διπλωμα

τικής του υπηρεσίας, των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών του, άλλες ε

γκαταστάσεις, όπως αποθήκες, εργαστήρια, σταύλοι, ξενώνες για 

τους φιλοξενούμενους του). Για να οικοδομηθούν τα κτίρια του Ανα

κτόρου, αλλού λαξεύτηκε ο φυσικός μαλακός ασβεστολιθικός βράχος 

του λόφου και αλλού δημιουργήθηκαν τεχνητά άνδηρα, με τεράστιες 

επιχωματώσεις και ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Τα κτίρια αυτά, 

όπως έδειξε η ανασκαφική έρευνα, επικοινωνούσαν μεταξύ τους με 

λίθινες κλίμακες και διαδρόμους με πυλώνες. Ο κεντρικός και επίση

μος πυρήνας του Ανακτόρου αποτελείται από τέσσερα τεράστια κτί

ρια, κάθε ένα από τα οποία καταλαμβάνει έκταση 7.500-8.000 τ.μ., έχο

ντας στο εσωτερικό τους μεγάλες ή μικρές περίστυλες αυλές. Οι δω

ρικοί και οι ιωνικοί κίονες των περιστυλίων ήταν κατασκευασμένοι από 

ασβεστόλιθο, που ήταν εηιχρισμένοι με λευκό κονίαμα. Τα θεμέλια και 

οι τοίχοι του Ανακτόρου κτίστηκαν από λευκό ασβεστόλιθο της πε

ριοχής. Γκρίζος ασβεστόλιθος της Κύρου και μάρμαρο χρησιμοποιεί

ται για τα ορατά αρχιτεκτονικά μέλη των κτιρίων. Η ανωδομή των τοί-
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και στη Δημητριάδα κοντά στο Βόλο, αλλά αυτά είναι μεταγενέστερα 

και μικρότερα σε μέγεθος. Στο λόφο του Ανακτόρου στα βυζαντινά 

χρόνια και στα πρώιμα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρχε οικισμός, ό

πως έδειξαν η κεραμεική και τα νομίσματα που βρέθηκαν στις ανασκα-

φές.

Τεράστια σε μέγεθος 170.000 τ.μ.) ήταν και η εμπορική Αγορά στο κέ

ντρο της πόλης, καταλαμβάνοντας τη θέση δέκα οικοδομικών τετρα

γώνων. Πέντε μικρότερα οικοδομικά τετράγωνα νότια της Αγοράς, 

σχετίζονται με τις άμεσες διοικητικές και θρησκευτικές δραστηριότη- 

τές της. Σε χώρο της δυτικής στοάς της Αγοράς βρέθηκε πήλινο αγ

γείο με θησαυρό 100 ασημένιων αθηναϊκών τετραδράχμων, ο οποίος 

φαίνεται ότι καταχώστηκε πιθανότατα από κάποιο έμπορο στις αρχές 

του 1 ου αι. π.χ. Την Αγορά διασχίζει από Α προς τα Δ πλατιά λεωφόρος 

(πλάτους 15 μ ), πλαισιωμένη από διάφορα μνημεία, που είναι και η κε

ντρική αρτηρία της πόλης. Η Αγορά αποτελείται από ένα ορθογώνιο 

κτιριακό συγκρότημα γύρω από μια τεράστια κεντρική πλατεία. Δευτε- 

ρεύουσες δίοδοι και κλίμακες βοηθούσαν στην άνετη διακίνηση αν

θρώπων, τροχοφόρων και αγαθών, από και προς τα καταστήματα της 

Αγοράς. Μια σειρά μνημείων μπροστά από τη βόρεια στοά, καθώς και 

μέσα στους χώρους της βόρειας πλευράς της έδινε μια μεγαλοπρέ

πεια και πολιτικό χαρακτήρα στην Αγορά. Εδώ σε μεγάλο χώρο (ίσως 

βουλευτήριο) βρέθηκαν τιμητικά μνημεία και επιγραφές των πέντε πο

λιταρχών, αρχόντων της πόλης που χρονολογούνται μετά το 168 π.χ. 

Τα οικοδομήματα της Αγοράς έχουν τη μορφή στοών με σειρά ορθο

γώνιων χώρων, εργαστηρίων και καταστημάτων στο βάθος των. Στην 

ανατολική πλευρά της Αγοράς βρέθηκαν εργαστήρια κατασκευής 

πήλινων ειδωλίων και αγγείων, εργαστήρια κατασκευής μαρμάρινων α

γαλμάτων, αναγλύφων κτλ.Ι, καταστήματα πώλησης υγρών και στε

ρεών προϊόντων. Στη νότια πλευρά υπήρχαν εργαστήρια επεξεργα

σίας μετάλλων (σιδήρου, χαλκού και μολύβδουΙ, καθώς και καταστήμα

τα πώλησης υγρών προϊόντων. Στη ΝΔ γωνία της Αγοράς βρέθηκε εί

σοδος και στα δυτικά της, το εμπορικό αρχείο της πόλης, τόπο φύλα

ξης της εμπορικής αλληλογραφίας. Στην αγορά βρέθηκαν στοιχεία για 

τη λατρεία του Διονύσου, του Διός, του Ερμή και του Ηρακλή.

Νότια των μικρών οικοδομικών τετραγώνων, τα οποία ήταν ενταγμέ-

χων των κτιρίων του Ανακτόρου ήταν από ωμά ηλίθιό, που έφεραν ε

πένδυση από κονιάματα διαφόρων χρωμάτων. Η νότια πρόσοψη του 

κεντρικού τμήματος του Ανακτόρου (μήκους 153,5 μ.Ι είχε μακρά δω

ρική στοά στημένη πάνω σε πόδιο (ύψους 2 μ.). Η πρόσοψη αυτή δια

κοπτόταν στο μέσο της με τριμερές πρόπυλο (πλάτους 15 μ.Ι, όπως και 

στο Ανάκτορο των Αιγών στη Βεργίνα. Η πρόσοψη του προπύλου, που 

προβαλλόταν κατά 3μ„ ήταν διώφορη αετωματική, δωρικού ρυθμού 

στο ισόγειο και ιωνικού στον όροφο. Το βόρειο τμήμα του κτιρίου I εί

χε χαρακτήρα επίσημο και λατρευτικό, όπως διαπιστώνεται από το μέ

γεθος των διάφορων διαμερισμάτων και των ευρημάτων των παλαιών 

ανασκαφών. Στο Β.Δ κτίριο του κεντρικού πυρήνα του Ανακτόρου, το 

οποίο πιθανότατα ήταν ηαλαίστρα, όπου γυμναζόταν ο βασιλιάς με 

τους φίλους του, βρέθηκε συγκρότημα λουτρών ("Μεγάλα ΛουτράΊ, 

καθώς και άλλοι χώροι που σχετίζονταν με νερά. Μεγάλη πισίνα Γκο- 

λυμβήθρα") του συγκροτήματος του λουτρού βρέθηκε στη ΒΑ γωνία 

του κτιρίου. Η πισίνα ήταν εηιχρισμένη με υδραυλικό κονίαμα και είχε 

σύστημα παροχής και αποχέτευσης του νερού. Στα ανατολικά της πι

σίνας αποκαλύφθηκε ορθογώνια μακρόστενη δεξαμενή νερού, λαξευ- 

μένη στο φυσικό βράχο και ένας υπόστυλος χώρος, που πιθανότατα 

χρησίμευε για θερμό λουτρό. Στη ΒΔ γωνία της αυλής της παλαίστρας 

βρέθηκε ασβεστολιθικό κορινθιακό κιονόκρανο εξαιρετικής τέχνης. 

Δυτικά του κτιρίου I αποκαλύφθηκε ένα παρόμοιο κτίριο με μεγαλύτε

ρη αυλή και περιστύλιο με δωρικούς κίονες. Στη βόρεια στοά του βρέ

θηκαν ανθεμωτοί ηγεμόνες κέραμοι και μαρμάρινη λεοντοκεφαλή - υ

δρορροή. Στο ΒΔ τμήμα του λόφου, δίπλα στο τείχος, βρέθηκε κτίριο 

με ένα δεύτερο μικρότερο συγκρότημα λουτρών ("Μικρά Λουτρά"). Κά

τω από το συγκρότημα του κτιρίου III διαπιστώθηκε με τομές μεγάλο 

ημιτελές στωικό οικοδόμημα των αρχών του 3ου αι. π.χ. Ερευνήθηκε η 

ΒΑ γωνία του με σωζόμενο στη θέση του τον κατώτερο ημιτελή σφόν

δυλο του γωνιακού κίονα.

Το Ανάκτορο της Πέλλας, το οποίο ήταν κτισμένο σε εξαιρετικά υ

γιεινή θέση, με πανοραμική θέα στην πεδιάδα και στη λίμνη Λουδία, εί

ναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο σωζόμενο Ανάκτορο, που έκτισαν 

οι Μακεδόνες βασιλιάδες για να ελέγχουν το απέραντο μακεδονικό 

κράτος. Ανάκτορα των Μακεδόνων έχουν βρεθεί στις Αιγές (Βεργίνα)
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να στη νότια πλευρά της Αγοράς για τη διοικητική υποστήριξή της (ό

πως Αγορανομείο - Μετρονομείο) και ανάμεσα στα μεγάλα σπίτια με 

τα ψηφιδωτά δάπεδα αποκαλύφθηκε μεγάλο κτίριο με πολλούς στε

γασμένους και ανοικτούς χώρους, εξέδρες και μεγάλη κρήνη, που 

χρησίμευε ως νομισματοκοπείο στα χρόνια του Ψιλίππου Ε' και μετά 

Βόρεια της Αγοράς ανασκάφτηκε ένα ελληνιστικό ιερό της Αφροδίτης 

και της Κυβέλης. Ενας ναΐσκος αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα του, 

ενώ εκτεταμένος υπαίθριος χώρος γύρω από αυτόν διευκόλυνε την ά

νετη κυκλοφορία των λατρευτών. Στο βόρειο τμήμα του συγκροτήμα

τος του ιερού βρέθηκαν αίθουσα συμποσίου, εργαστήρια, αποθήκες, 

καθώς και μεγάλες αυλές με υπόγειες δεξαμενές και βωμούς. Εξω α

πό την πόλη και στα ΒΑ της βρέθηκε ένα κυκλικό κτίριο, το θεσμοφό- 

ριο, όπου οι γυναίκες της Πέλλας γιόρταζαν μια τριήμερη αγροτική 

γιορτή του Φθινοπώρου, που είχε σκοπό τη γονιμότητα της γης και την 

ευόδωση της παραγωγής. Πρόκειται για την γιορτή των θεσμοφορίων, 

προς τιμήν της Δήμητρας. Κοντά στο "Κανάλι", στην περιοχή μεταξύ 

της Αγοράς και του Φόκου βρέθηκε μεγάλο κυκλικό κτίριο των αρχών 

του 3ου αι. μ.χ. με ψηφιδωτό, που ίσως σχετιζόταν με τη λατρεία του 

Ηρακλή. Στο οικοδομικό τετράγωνο βόρεια του κτιρίου αυτού απο

καλύφθηκε συγκρότημα κτιρίου, που ανήκε στη λατρεία των θεραπευ

τών θεών Ασκληπιού και Δόρωνα. Στην Πέλλα επίσης λατρεύονταν η Α

θήνα, ο Δίας Μειλίχιος, ο Απόλλωνος - Ξάνθος, η θεσσαλική θεό ΕνΙνΙο- 

δία, η Αρτεμη, η Αφροδίτη, η Αφροδίτη - Πασικρότα, ο Πλούτωνας, ο 

Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ερμής, οι Μεγάλοι Θεοί της Σαμοθράκης, 

οι Μούσες, οι Νύμφες, ο Αττις, ο Πάνας κτλ.

Στη διάρκεια των τελευταίων 35 χρόνων έχουν ανασκαφτεί μερικές 

ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή νότια, δυτικό 

και ανατολικό της Αγοράς. Οι κατοικίες της Πέλλας ακολουθούν την 

τυπική διάρθρωση του ελληνικού σπιτιού. Πυρήνας είναι η κεντρική 

αυλή γύρω από την οποία αναπτύσσονται οι χώροι του σπιτιού. Το σπίτι 

φωτίζεται και αερίζεται από την αυλή, η οποία αποτελούσε το χώρο 

των δραστηριοτήτων της οικογένειας και όπου βρισκόταν ο βωμός 

της οικιακής λατρείας. Τα περισσότερα σπίτια ανήκουν στον τύπο του 

σπιτιού με περιστύλιο, ενώ υπάρχει και ο τύπος του σπιτιού με την πα

στάδα. Ο πρώτος τύπος κατοικείτο από την ανώτερη κοινωνική τάξη. 

Η αυλή του τύπου αυτού περιβάλλεται από περιστύλιο με ιωνική ή δω

ρική κιονοστοιχία. Τις κιονοστοιχίες περιβάλλουν στοές, στις οποίες 

ανοίγονται οι χώροι του σπιτιού. Οι χώροι της υποδοχής Γανδρώνες" 

για συμπόσια) βρίσκονται συνήθως στη βόρεια πλευρά του σπιτιού. Ε

νας χαμηλός αναβαθμός γύρω από την αίθουσα του "ανδρώνα" προο

ριζόταν για την τοποθέτηση των κλινών, όπου ξάπλωναν οι συνδαιτη- 

μόνες. Τα δάπεδα αυτών των δωματίων συνήθως κοσμούνταν με θαυ

μάσια ψηφιδωτά. Τέτοια ψηφιδωτά βρέθηκαν σε σπίτια νότια της Αγο

ράς. Πρόκειται για το σπίτι του Διονύσου με τα ψ ηφ ιδω τά του 

Διονύσου και του Κυνηγιού του Δέοντος, καθώς και το σπίτι της Αρ

παγής της Ελένης με τα ψηφιδωτά του Κυνηγιού του Ελαφιού, της Αρ

παγής της Ελένης από το Θησέα και της Αμαζονομαχίας. Στο ισόγειο 

των σπιτιών βρίσκονταν οι αποθήκες, τα εργαστήρια, οι χώροι υγιεινής 

(λουτρά, πλυντήρια, αποχωρητήρια) και ο οίκος (όπου και η "εστία" ή το 

"οπτάνιο" για την παρασκευή φαγητούΙ. Στον όροφο, που ήταν προσι

τός με ξύλινη σκάλα με λίθινη βάση, υπήρχαν κυρίως τα υπνοδωμάτια. 

Στις αυλές κατά κανόνα υπήρχαν πηγάδια και υπόγειες δεξαμενές.

Το τείχος που περιέβαλλε το λόφο του χωριού της Πέλλας, το λόφο 

του Ανακτόρου και το δυτικότερο από αυτόν λόφο, κατευθυνόταν με 

δύο σχεδόν παράλληλα σκέλη προς νότον. Η πόλη χωριζόταν με τη νη

σίδα του Φόκου (τούμπα από την ΥΕΧ, ο αρχικός πυρήνας της Πέλλας, 

ίσως η "Βούνομος") από το έλος του Βορβόρου. Ο Φάκος ήταν η Ακρό

πολη της Πέλλας με φρούριο, που επικοινωνούσε με την πόλη με ξύλι

νη γέφυρα. Εδώ βρίσκονταν οι φυλακές ("δεσμωτήριο") και το θησαυ

ροφυλάκιο ("γάζα") του μακεδονικού κράτους. Το λιμάνι της Πέλλας ί

σως βρισκόταν στο νότιο τμήμα της πόλης κοντά στο Φόκο, μια και η 

λίμνη Λουδία έφθανε μέχρι την Πέλλα με το έλος του Βορβόρου.

Στην περιοχή της ελληνιστικής Αγοράς και στα νοτιοανατολικά της α

νασκάφτηκε τμήμα νεκροταφείου της πόλης του Αρχελάου (τέλη 5ου 

- γ' τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.χ.Ι. Σε απόσταση 700 μ. ανατολικά του 

Μουσείου και σε ράχη χαμηλού λόφου αμέσως βόρεια του σημερινού 

δρόμου ανασκάφτηκε τμήμα του ανατολικού νεκροταφείου της πόλης, 

με τάφους των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, που ανήκαν στη με

σαία και κατώτερη τάξη της Πέλλας. Τα κτερίσματά τους ήταν κυρίως 

πήλινα αγγεία και ειδώλια, πήλινες προτομές της Αφροδίτης - Πασι- 

κράτας, διάφορα μετάλλινα αντικείμενα, χάλκινα και αργυρά νομίσματα 

και χρυσά κοσμήματα. Στην περιοχή νότια του δρόμου αλλά και στο α-
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νατολικό νεκροταφείο της Πέλλας ανασκάφτηκαν υπόγειοι λαξευτοί Γ Ν Λ  Jr I }- { Ρ Λ Η  ί  ΐ ' ^ Ν  ,· \

θαλαμωτοί τάφοι της ελληνιστικής εποχής. Νεκροταφεία υπήρχαν ε-

ηίσης γύρω από την πόλη κατά μήκος δρόμων, όπως δείχνουν επιτύμ-

βια μνημεία και τάφοι.

Η Πέλλα ακμάζει ιδιαίτερα στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε' i j f a  /  f

και του Περσέα. Το 168 π.χ. μετά την ήττα των Μακεδόνων στην Πύδ- •
να, διαρπόχθηκε ο βασιλικός πλούτος των βασιλικών θησαυροφυλα- • . . ·;
κίων και της οικοσκευής του Ανακτόρου, αλλά και ο πλούτος της πόλης

και των ιερών, για τον τριήμερο θρίαμβο του Ρωμαίου στρατηγού Αιμί- m m *  ι β β κ ϊ

λιου Παύλου στη Ρώμη. Με το γεγονός αυτό σχετίζεται ένας δεύτε- βΪκ β Ϊ  α Κ κ &,· P r ;  *
ρος θησαυρός 307 ασημένιων νομισμάτων (κυρίως ροδιακών δραχμών

και μερικών μακεδονικών τετροβόλωνΙ, ο οποίος βρέθηκε κρυμμένος

κάτω από το δάπεδο ενός σπιτιού ΝΔ του Μουσείου. 0  κάτοχός του

φαίνεται ότι σκοτώθηκε κατά την τελευταία σύγκρουση ή απήχθηκε

ως αιχμάλωτος πολέμου στη Ρώμη. Από το 168 π.χ. μέχρι το 148 π.χ., f  jjj[' /·· •‘.Ttyi·*’· ··■?.%
η Πέλλα ήταν πρωτεύουσα της τρίτης "μερίδας". Η εθνικοαπελευθε-

ρωτική επανάσταση του Ανδρίσκου Π 49 - 148 π.χ.), η οποία παρουσία-

ζε και έντονες κοινωνικές πτυχές, επέφερε σοβαρό πλήγματα στην

οικονομία, κοινωνία και πολιτική ζωή της Πέλλας. Η πόλη χάνει την αί-

γλη και τα πλεονεκτήματα της απέναντι στις άλλες πόλεις της Μακε-

δονίας με τη μεταφορά της πρωτεύουσας της επαρχίας της Μακεδο-

νίας στη Θεσσαλονίκη. Από την ανακήρυξη της Μακεδονίας σε επαρ- To ψηφιδωτό του Κυνηγιού του Ελαφιού

χία το 148 π.χ. έως την καταστροφή της από σεισμό, η Πέλλα αποκτά Μακεδονίας. Παράλληλα έπαιρνε από την ενδοχώρα, τους δορυφορι-

την τελευταία της αναλαμπή, όπως φαίνεται από τα ποικίλα ανασκαφι- κούς οικισμούς της και από τις γειτονικές πόλεις της Βοττιαίας, πρώ-

κό ευρήματα Αγοράς, των ιερών, των σπιτιών και των νεκροταφείων τες ύλες και προϊόντα για τις ανάγκες της και το εμπόριο. Οι κάτοικοι

της. Στις αρχές του I ου αι. π.χ. ένας σεισμός, η οικονομική κρίση της της Πέλλας και των οικισμών της (Αρχοντικό, Δαμιανό, Αγροσυκιά, Ρα-

εποχής από τον εμφύλιο ρωμαϊκό πόλεμο, οι επιδρομές των γειτονι- χώνα, Γυρβιότισσα), οι οποίοι ανήκαν διοικητικό σ' αυτήν έφεραν το ε-

κών βαρβαρικών λαών και η εισβολή των δυνάμεων του Μιθριδάτη ΣΤ' θνικό Πελλαίοι. Τα ανατολικό όρια της χώρας της πιθανότατα θα έφθα-

στη Μακεδονία προκόλεσαν την κατάρρευση και τη σταδιακή έγκατά- ναν στον έκτο ανατολικό τύμβο της πόλης, σε απόσταση παραπάνω α-

λειψή της πόλης. Στην Πέλλα, έως την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας το πό 4 χλμ. από αυτήν, όπου θα άρχιζε η χώρα των Ιχνών. Στα βόρεια η

30 π.χ. από τον Οκταβιανό σε απόσταση 1,5 χλμ. δυτικότερα, σε ορισμένες χώρα της θα έφθανε μέχρι το Πλατανόρεμα, βόρεια της Αγροσυκιός,

γειτονιές υπάρχει κατοίκηση, αλλά όχι πλέον οργανωμένη πόλη. όπου θα εκτεινόταν η χώρα της πόλης Ευρωπού. Στα δυτικό δεν μπο-

Η οικονομία της Πέλλας ήταν μεικτή με πρωτογενή, δευτερογενή και ρούμε ακόμα να πούμε μέχρι που έφθανε η περιοχή της Πέλλας.

τριτογενή παραγωγή. Ηταν ταυτόχρονα το πολιτικό, το εμπορικό, το Η καταλληλότητα του εδάφους για πολλαπλή παραγωγή, καθώς και η

βιοτεχνικό και το πολιτιστικό κέντρο της Μακεδονίας. Η οικονομία της υπεραξία της γης φαίνεται ότι οδήγησε τους Μακεδόνες, όπως και

βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η α- στην περίπτωση των Φιλίππων, στην αποξήρανση με ειδικευμένους

λιεία και το κυνήγι δεν ήταν μόνο ευκαιριακές απασχολήσεις των κα- μηχανικούς μεγάλων εκτάσεων κοντό στη λίμνη, με κατασκευή αναχω-

τοίκων της Πέλλας, αφού ο βιότοπος της περιοχής ήταν εξαιρετικό μότων, διωρύγων, γεφυριών, ώστε να αποφεύγονται οι ηλήμμυρες και

πλούσιος. Το καλό έδαφος καλλιεργείτο σ' όλη την έκτασή του, εξαι- οι προσχώσεις και να καλλιεργείται αποδοτικότερα το έδαφος. Στη
τίας της μεγάλης συγκέντρωσης μακεδονικού και άλλου ξένου πληθυ- θέση από τα "Λουτρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου" υπήρχε το σημαντι-
σμού. Στην περιοχή της Πέλλας, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες πηγές και κότερο προόστειο της Πέλλας, ενώ στους λόφους γύρω από την πόλη
δείχνουν τα ανασκαφικά ευρύματα, υπήρχε συστηματική καλλιέργεια διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών αγροικιών.

αμπελιών και σημαντική παραγωγή κρασιού. Μάλιστα ήταν ονομαστός Ανατολικό και δυτικό της Πέλλας, δεξιό και αριστερό της Βασιλικής

στην αρχαιότητα ο "πελλαίος οίνος" και η "πελλαία σταφυλή", ενώ μια οδού, αλλά και κατά μήκος άλλων αρχαίων δρόμων που διέσχιζαν την

ιδιαίτερη κατηγορία οξυπύθμενων αμφορέων (ομάδα Παρμενίσκου) α- πελλαία χώρα, εντοπίστηκαν μέχρι τώρα 16 ταφικοί τύμβοι από τους
ποδίδεται στο κεραμικό εργαστήριο της πόλης. Επίσης στην Πέλλα και οποίους οι 13 ερευνήθηκαν ολοκληρωτικά ή μερικά κατά την τελευταία
στους γύρω δορυφορικούς της οικισμούς βρέθηκε μεγάλος αριθμός δεκαετία. Οι τύμβοι έχουν σχήμα κωνικό και σχηματίσθηκαν από την ε-

εισαγμένων αμφορέων με ειδικό κρασιά (Θασίων, Ροδίων, Χίων, Κώων, πισώρευση χώματος πάνω από τους μεγάλους κιβωτιόσχημους, λακ-

Ιταλικών κτλ.Ι, πράγμα που δείχνει μεγάλη κατανάλωση κρασιού, υψηλή κοειδείς ή μακεδονικούς τάφους. Οι 6 μακεδονικοί τάφοι (4 διθόλαμοι

ποιότητα ζωής και εμπορικές σχέσεις με τον υπόλοιπο ελληνικό και και 2 μονοθόλαμοι) που βρέθηκαν κατά την έρευνα των τύμβων χρονο-
ρωμαϊκό κόσμο. Ξακουστό ήταν επίσης τα βόδια της Πέλλας και το ψό- λογούνται στα ελληνιστικό χρόνια και όλοι, εκτός από τον τάφο Β (αρχή
ρι "χρόμις" της λίμνης Λουδία. Σημαντική συμβολή στην οικονομία της του 2ου αι. π.χ.), είχαν συληθεί ήδη από την αρχαιότητα. Οι μνημειακό-

περιοχής έπαιζε το γειτονικό βουνό Πάϊκο (οικοδομήσιμη και θερμά- τεροι από αυτούς είναι ο τάφος Ρ με την ιωνική πρόσοψη, που χρονο-
ντική ξυλεία, ασβεστόλιθος, μεταλλεύματα σιδήρου). λογείται στην αρχή του 3ου αι. π.χ. και ο τάφος Δ' με τη δωρική πρό-

Η Πέλλα ως λιμάνι και πρωτεύουσα του μακεδονικού κρότους από τα σοψη, που χρονολογείται στο τέλος του 4ου αι. π.χ.
τέλη του 5ου αι. π.χ. έως και τις αρχές του I ου αι. μ.χ. ήταν ο κεντρικός Η ανασκαφική έρευνα της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
τόπος της βόρειας Βοττιαίας. Παρείχε βιοτεχνικό προϊόντα και υπηρε- που άλλαξε την πορεία της ελληνικής ιστορίας, αλλά και γενικότερα
σιες σ' όλη την περιοχή, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της του αρχαίου πολιτισμού βρίσκεται ακόμα στην αρχή της. □
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Σχέσεις Αστυνομίας και Μ.Μ.Ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Διανύουμε την εποχή όπου η δύναμη της εξουσίας των Μ έσων Μαζικής Ενημέρωσης 

είναι πιο μεγάλη και από την δύναμη της πολιτικής εξουσίας, όπως χαρακτηριστικά λ έει και ο Μ ισέλ Ροκά. 

Οι αστυνομικές υπ ηρεσίες, παράλληλα με το κύριο επιχειρησιακό τους έργο, 
επωμίζονται πλέον με την ευθύνη για ενημέρω ση της κοινής γνώμης, 

υποχρέωση που γεννά το δικαίωμα των πολιτών για έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρω σή τους.

Η ενημέρω ση για να είναι αποτελεσματική και έγκυρη και για να ανυψώνει, να βελτιώνει την αξιοπιστία, 

τη φήμη και την καλή εικόνα της Αστυνομίας στα μάτια της κοινής γνώμης 
προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων απλών μεν αλλά ουσιωδών κανόνων και μεθόδων ενερ γεία ς.

Ο Αβραάμ Λίνκολν έλεγε χαρακτηριστικά:

"Με την κοινή γνώμη μαζίσου  

τίποτα δεν μπορεί να αποτύχει.

Χωρίς αυτήν

τίποτα δεν μπορεί να επιτύχει".

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τη

λεόραση! είναι ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Πάντα μας απα

σχολούσε σαν αστυνομία στην προσπάθεια μας να προσεταιρισθούμε 

το κοινό να έχουμε την στήριξη και τα ερείσματα που μας χρειάζονται 

για να ανταποκριθούμε σωστά στην αποστολή μας.

Οι σχέσεις Αστυνομίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τύπου ήταν πάντα 

περίπλοκες και δεν έχουν διευκρινισθεί με κανένα θεσμό ή άλλο ιδιαί

τερο νομικό καθεστώς. Ειδικοί έχουν παρατηρήσει το χάσμα μεταξύ α

στυνομίας και ΜΜΕ το οποίο βοηθά στη μη καλή εκτίμηση της λειτουρ

γίας της Αστυνομίας από τα ΜΜΕ καθώς και στη παρεξήγηση του ρό

λου της λειτουργίας των ΜΜΕ από την Αστυνομία. Οι σχέσεις αυτές ΙΑ- 

στυν. - μέσων ενημέρωσης) συνήθως διαταράσσονται από έλλειψη ε

μπιστοσύνης και υποψίες (αμοιβαία υφέρπουσα δυσπιστία!. Οι αστυνο

μικοί πιστεύουν ότι επικρίνονται πολλές φορές άδικα. Οι δημοσιογρά

φοι πιστεύουν ότι υπάρχουν σχεδόν πάντα παραλείψεις και υπερβά

σεις στην λειτουργία της Αστυνομίας, που πρέπει να αποκαλύπτουν.

Τα Μ.Μ.Ε. που ονομάζονται και "4η Εξουσία" είναι αναγκαίο να παίξουν 

το ρόλο του φύλακα για να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των πολιτών 

από αυθαιρεσίες των μηχανισμών της πολιτείας φανερό σύμβολο της 

οποίας είναι η Αστυνομία.

Βασική και μοναδική αιτία του χάσματος (που προαναφέραμε) μεταξύ 

Αστυνομίας και ΜΜΕ είναι η επικοινωνία. Και επικοινωνία σημαίνει κα

θιστώ κάποιον κοινωνό (γνώστη! ενός μηνύματος για να προκαλέσω έ

να αποτέλεσμα.

Ο πομπός, ο δέκτης, το μήνυμα και το μέσο αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία της δυναμικής διαδικασίας της επικοινωνίας, της μεταβίβα

σης δηλαδή από ένα ή πολλούς πομπούς του μηνύματος προς τους δέ

κτες για ένα ορισμένο σκοπό. Για να πετύχει ο σκοπός της επικοι
νωνίας ο πομπός πρέπει πρώτα να ανακαλύψει τη φύση του 
δέκτη (τι θέλει ο δέκτης) και να βρεθεί το κατάλληλο μήνυμα 
που θεωρείται "λογικό" όχι από τον πομπό αλλά από τον δέκτη.
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X ΑΣ ΑΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λάθη Πομπού - Δέκτη - Συμβόλων
Μια βιαστική επαφή, ένα ασαφές κείμενο, μια τηλεφωνική ψυχρή ε

πικοινωνία, ο τόνος της φωνής μας, μια ασυνταξία στο έγγραφο και το 

"βραχυκύκλωμα" έγινε.

Λάθος στο επικοινωνιακό μήνυμα, παράσιτα στη γλωσσική διατύπω

ση και ο δέκτης αποκωδικοποιεί με τη σειρά του, μέσα από τη δική του 

υποσυνείδητη διεργασία, την απόρριψη και παρερμηνεύει την εικόνα 

για την υπηρεσία και για μας.

Τούτο συμβαίνει γιατί στην ανθρώπινη συμπεριφορά δεν υπάρχει τυ

ποποίηση και ούτε θάπρεπε να υπάρχει -και καμμιά συνταγή δεν θα ταί

ριαζε στην περίπτωση. Και τούτο, γιατί είναι γνωστό, ότι ο κάθε άν

θρωπος είναι μια μοναδική και αναντικατάστατη οντότητα που δεν 

μοιάζει με καμμία άλλη, όπως δεν μοιάζουν τα δακτυλικά μας αποτυ

πώματα, πάνω σ' αυτή τη γη. Ετσι ερμηνεύει ο καθένας μας διαφορε

τικά, τα ποικίλα γεγονότα και παίρνει διαφορετικές θέσεις απέναντι σ' 

αυτά, με καθαρά υποκειμενικό τρόπο. Οι λέξεις, οι ήχοι, τα σύμβολα και 

οι πράξεις - πολλές φορές, για τον κάθε άνθρωπο, αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά συναισθήματα..

Με την κοινωνική μας ένταξη και την εκπαίδευσή μας, μαθαίνουμε ν' 

αποδίδουμε στα πράγματα, κάποιες συγγενείς έννοιες, χωρίς όμως 

αυτό να γεφυρώνει απόλυτα τις διαφορές μας.

Εύκολα σχηματίζουμε γνώμες, και συνήθως είμαστε πολύ βέβαιοι γ ί 

αυτές εκφράζοντας τις απόψεις μας. Δεν συμβαίνει όμως συχνά, αυ

τό που είναι γεγονός για τον ένα, να είναι το ίδιο και για τον άλλο. Και 

εδώ ακριβώς βρίσκεται η αιτία πολλών διαφωνιών και το χάσμα της 
επικοινωνίας.

Ολοι μας, αντιλαμβανόμαστε το κόσμο γύρω μας, σύμφωνα με τις ε

μπειρίες μας, την αντίληψη μας και τις γνώσεις που συσσωρεύονται 

μέσα μας, χρόνο με το χρόνο, και ακόμα, με όλο το υπόβαθρο των ε

μπειριών και συναισθημάτων μας ακόμη και των προκαταλήψεών μας.

Ετσι ερμηνεύουμε ή παρερμηνεύουμε διάφορες εντυπώσεις, όπως 

ακριβώς συμβαίνει με την παρανόηση την ηχητικών μηνυμάτων, π.χ. 

μπορεί να διακρίνουμε ευκρινώς αν ήταν πυροβολισμός -αυτό που α

κούσαμε κάποια στιγμή- ή ήταν το σκάσιμο του ελαστικού ενός αυτο

κινήτου. Ο μηχανισμός αντιλήψεως μας, μεταφέρει το ηχητικό ή οπτι

κό μήνυμα ύστερα από μια σειρά πολύπλοκων ψυχικών διεργασιών, 

στον εγκέφαλο, για τον τελικό σχηματισμό μιας παραστάσεως.

Πολλές φορές, τις περισσότερες, η εντύπωση δεν είναι σαφής. Ετσι 

δημιουργούνται παρερμηνείες, που έχουν σαν αποτέλεσμα, μπλοκαρί- 

σματος στη σωστή επικοινωνία και στην κατανόηση των γεγονότων.

Για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπροσώ

πους των ΜΜΕ πολλά είναι τα στοιχεία που συντελούν, δύο όμως είναι 

οι βασικές συμβουλές των ειδικών:

α. ούτε υπεροψία, ούτε επίπλαστη μετριοφροσύνη έναντι 
των δημοσιογράφων, αλλά συμπεριφορά υπεύθυνου, ο οποίος 

είναι βέβαιος για τις ικανότητες και τις γνώσεις του, ενώ ταυτόχρονα 

δέχεται ότι οι συνομιλητές του δημοσιογράφοι γνωρίζουν και αυτοί τη 

δουλειά τους.

β. κατάλληλη προπαρασκευή. Οχι συνεντεύξεις εκ του προχεί

ρου. Πρόβλεψη, κατά το δυνατόν, των ερωτήσεων και συγκέντρωση 

των στοιχείων πάνω στα οποία θα στηριχθεί η επιχειρηματολογία απα

ντήσεων.

Η συνέντευξη και τα είδη της
Η Μαρία Ρεζάν γράφει χαρακτηριστικά: "Αν το ρεπορτάζ Ιη δημοσιο

γραφικά έρευνα για συλλογή πληροφοριών) είναι το αλεύρι της δημο

σιογραφίας, η συνέντευξη είναι το ψ ω μί πολυτελείας. Είναι η λεωφό

ρος όπου συγκλίνουν όλες οι ειδικότητες του επαγγέλματος: και η εί

δηση και το σχόλιο και η περιγραφή και η παρουσίαση. Ακόμη και η γλα

φυρή γραφή. Η ζωντανή συνέντευξη είναι μια πραγματική δοκιμασία 

και γίαυτόν που την παραχωρείκαι γίαυτόν που την παίρνει. Αποτελεί 

δύσκολο επίτευγμα γιατί προϋποθέτει εκτός των άλλων συνύπαρξη 

δύο ικανοτήτων γραφής και λόγου, την κατάρτιση δηλαδή κειμένου και 

την εκφώνηση του έτσι ώστε να επιτελέσει τον επικοινωνιακό σκοπό".

Κάτω από την ονομασία Συνέντευξη Τύπου υπάρχουν πέντε είδη 

συνεντεύξεων:

1. Ειδησεογραφική συνέντευξη, στην οποία παρουσιάζονται 

ειδήσεις και γεγονότα (π.χ., η καθημερινή ενημέρωση που κάνει ο κυ

βερνητικός εκπρόσωπος, ο αστυνομικός διευθυντής μιας περιοχής 

κατατοπίζει για ένα συμβάν του αστυνομικού δελτίου κ.ά.Ι.

2. Συνέντευξη γνώμης, στην οποία κάποιος αρμόδιος παρουσιάζει 

ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. ένας υπουργός παρουσιάζει ένα νομοθέ- 

τημα, ένας διευθυντής νοσοκομείου μιλά για μια επιδημία που παρου

σιάστηκε κ.ά.Ι.

3. Συνέντευξη με πρωταγωνιστή ενός μεγάλου συγκεκριμέ
νου γεγονότος (πολιτικού, καλλιτεχνικού, οικονομικού, πνευματικού 

κ.λπ.Ι.

4. Συνέντευξη Τύπου (Press Conference!.

5. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, πάνω σ'ένα συγκεκρι
μένο θέμα, με πολλούς ομιλητές (χρησιμοποιείται κυρίως στην Τη

λεόραση).

Βασική αρχή της Συνέντευξης Τύπου είναι ότι συγκέντρωση των 

εκπροσώπων του Τύπου (κι ανάλογα με την περίπτωση και της Ραδιο

φωνίας, Τηλεόρασης, των Κινηματογραφικών Επίκαιρων κ.λπ.Ι γίνεται 
μόνον όταν υπάρχει κάτι σοβαρό για ν'ανακοινωθεί. Κάτι για το 

οποίο θα χρειαστεί συζήτηση, διευκρινίσεις, ειδική παρουσίαση. Οι δη

μοσιογράφοι δεν είναι υπάλληλοι του κάθε οργανισμού για να διαθέ

τουν το χρόνο τους όποτε το θέλουν οι διοικούντες του. Χρειάζεται 

λοιπόν προσεκτική σκέψη, μήπως το θέμα για το οποίο προγραμματί

ζεται Συνέντευξη Τύπου μπορεί ν'ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου.

Γιατί θα δ ώ σ ετε συνέντευξη

Τα Μ.Μ.Ε. έχουν σαν ρόλο να πληροφορούν, να ενημερώνουν αλλά και 

να ψυχαγωγούν. Αν σας προσεγγίσουν για μια συνέντευξη, καλό θα εί

ναι να εξακριβώσετε πώς θα χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση, για έκ

φραση γνώμης ή για ψυχαγωγία; Αυτό θα καθορίσει τον τρόπο προ

σέγγισης της συνέντευξης κι αν θα πρέπει τελικά να δεχτείτε.

Επιπλέον, η "Harvard Business Review" δίνει τις παρακάτω "Δέκα Ε
ντολές" για μια επιτυχή συνέντευξη Τύπου:

1. Εξετάζετε - υιοθετείτε και τις θέσεις του κοινού κι όχι α
ποκλειστικά εκείνες του οργανισμού που εκπροσωπείτε. Δείτε 

το θέμα με το μάτι του τρίτου και μετά εκθέσατε καθαρά τη θέση της 

υπηρεσίας για το δεδομένο θέμα. Μη μιλάτε με παραβολές, ασάφειες, 

υπεκφυγές, γενικότητες.

2. Μιλάτε απευθείας και σε πρώτο πρόσωπο, οσάκις είναι δυ

νατόν: μην αφήνετε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο οργανισμός που 

εκπροσωπείτε είναι ένα μονολιθικό τέρας, όπου κανένας δεν είναι 

προσωπικά υπεύθυνος.

3. Αν δεν θέλετε να δημοσιευτεί μια δήλωσή σας, μην την 
κάνετε: ακόμη κι αν δεσμευτεί ο δημοσιογράφος ότι δεν θα σας ανα

φέρει επώνυμα, μπορεί να αναφέρει "πηγές", "έγκυρους κύκλους" κ.λπ. 

προκειμένου να δημοσιεύσει όσα δηλώσατε.

4. Προτάσσετε τα σπουδαιότερα επιχειρήματα κι έπειτα τις 
επεξηγήσεις τους.

5. Μην αντιδικείτε με τους δημοσιογράφους. Μη χάνετε την
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6. Μην αναφέρετε λέξεις κι εκφράσεις με "επιθετικά" υπο
νοούμενα έναντι τρίτων, ακόμη κι αν οι δημοσιογράφοι κάνουν 

χρήση τέτοιων εκφράσεων. Η χρησιμοποίηση επιθετικών εκ
φράσεων δεν αποτελεί κατάχρηση των Δημοσίων Σχέσεων, 
αλλά έλλειψη Δημοσίων Σχέσεων!

7. Σε απευθείας ερώτηση δημοσιογράφου, απαντάτε πάντο
τε ευθέως. Μη χρησιμοποιείτε μονολεκτικές απαντήσεις ΓΝαι" - Ό - 

χ ιΊ και μη θεωρείτε σωστή την αρχή του "η σιωπή είναι χρυσός".

8. Αποφεύγετε ή αναβάλλετε την απάντηση σε θέματα που 
δεν γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να καταληφθείτε από το πλέγμα του 

αδαή. Κανείς δεν πρόκειται να σας κατηγορήσει αν πείτε στο δημοσιο

γράφο "Ενδιαφέρεσθε να σας φέρω σε επαφή με τον αρμόδιο;" ή "θέ

λετε να ενημερωθώ και να σας απαντήσω αργότερα;".

9. Λέτε πάντα την αλήθεια κι αν είναι πικρή. Μην καταφεύγετε 

σε ημι-αλήθειες, που είναι ημι-ψέματα.

10. Μην εξογκώνετε τα πράγματα που αφορούν την υπηρε
σία που εκπροσωπείτε. Ο δημοσιογράφος έχει όσφρηση καθώς 

και τις δικές του πληροφορίες για να αντιπαραβόλει τα όσα εσείς ι

σχυρίζεστε

Πώς αζιοποιείται η συνέντευξη
Οταν αποφασίσετε για τη συμμετοχή σας στη συνέντευξη, πρέπει να 

να την αξιοποιήσετε όσο γίνεται καλύτερα. Υπάρχουν μερικό κύρια ση

μεία που πρέπει να γνωρίζει αυτός που δίνει συνέντευξη:

- Ζητείστε την άδεια του αρμόδιου προϊσταμένου για να πάρετε μέ

ρος

- Επαληθεύατε ότι έχουν γραφεί σωστά το ονοματεπώνυμο, ο βαθ

μός και τα άλλα στοιχεία σας.

- Μάθετε ποια θα είναι η διάρκεια της, για να γνωρίζετε πόσο σύντο

μος και περιεκτικός πρέπει να είστε

- Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις -τουλάχιστον τις 

δύο πρώτες- για να προετοιμάσετε τις απαντήσεις.

- Ενημερωθείτε για το ποιοι άλλοι θα πάρουν μέρος και τις θέσεις 

που υποστηρίζουν.

- Προσυμφωνείστε για το αν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η συνέ

ντευξη ή κομμάτια της, οπότε ίσως χρειαστεί να κάνετε υποδείξεις 

σχετικά με τις περικοπές της για την αποφυγή διαστρεβλώσεων.

Συνεντεύξεις στα Μ έσα Ενημέρωσης
Κάθε μήνυμα που δίνεται από τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι 

χρήσιμο, ενδιαφέρον, ενημερωτικό, απλό και κατανοητό στο μέσο α

ναγνώστη ή ακροατή.

Τύπος
Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πολυπράγμονες. Η φύση της δου

λειάς τους απαιτεί να καλύπτουν πλήθος γεγονότων και ως εκ τούτου 

δεν μπορούν να γνωρίζουν σε βάθος όλα τα θέματα που καλούνται να 

αναπτύξουν.

Ο καθένας είναι ειδικός στο χώρο της εργασίας του και οι δημοσιο

γράφοι βασίζονται σε ειδικούς σαν εσάς και δίνουν σημασία στη γνώ

μη σας. Με την πείρα και τις γνώ σεις που διαθέτετε, θα τους 

βοηθήσετε να κατανοήσουν το θέμα τους και γενικά θα κάνετε ευκο

λότερη τη δουλειά τους.

Σχετικά με τους δημοσιογράφους των εφημερίδων θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι συνήθως αποβλέπουν σε κάποιο συμπέρασμα και άπο

ψη που θέλουν να προωθήσουν, πράγμα που θα φανεί στις ερωτήσεις 

τους. Αν δεν συμφωνείτε με την άποψη αυτή, ίσως πρέπει να επανα

προσδιορίσετε τους όρους, προκειμένου να πάρετε μέρος στη συνέ

ντευξη

Αστυνομική Επιθεώρηση

Τηλεόραση
Τα στούντιο με τις κάμερες και τα φώτα, τα μικρόφωνα και τους τε

χνικούς, το δημοσιογράφο και τους άλλους καλεσμένους, και ίσως και 

κάποιο ακροατήριο προκαλούν συχνά δέος. Συγκεντρώστε την προ

σοχή σας στο δημοσιογράφο και στους άλλους καλεσμένους, αν υ

πάρχουν, και παραβλάψτε τα υπόλοιπα.

Μην κοιτάζετε κατευθείαν στην κάμερα και μην απευθύνεστε κατευ

θείαν προς το ακροατήριο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι κάθεστε άνετα 

στην καρέκλα σας με τη λεκάνη να ακουμπάει στη ράχη της πολυθρό

νας και τους αγκώνες να ακουμπούν στα μπράτσα της, χωρίς να γέρ

νετε μπροστά γιατί θα δείχνετε απειλητικός. Με τη στάση αυτή σας ε

πιτρέπεται μια περιορισμένη κίνηση των χεριών σας για καλύτερη έκ

φραση. Είναι βασικό να αισθάνεστε άνετα.

Διαλέξτε ρούχα που θα σας κάνουν να χαλαρώσετε μέσα στη ζέστη 

του στούντιο. Φροντίστε να μην είναι πολύ φανταχτερά και να μην προ

καλούν οπτικούς περισπασμούς (στροβοσκοπικό φαινόμενο).

Με τα σύγχρονα μηχανήματα δε χρειάζετε να μείνετε ακίνητος για 

να είστε μέσα στο πλάνο. Το δικό σας καθήκον είναι να πείτε κάτι εν

διαφέρον, με τρόπο πειστικό και ενημερωτικό.

Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ίσως μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε 

σημειώσεις. Καλύτερα θα είναι, όμως, να έχετε απομνημονεύσει τα 

κύρια σημεία και στη συνέχεια προσθέτετε τα λόγια.

Πρέπει οπωσδήποτε να ακούτε προσεκτικά τι λένε οι άλλοι καλεσμέ

νοι, έστω και αν στη συνέχεια σκόπιμα το αγνοήσετε. Ισως χρειαστεί 

να εγκαταλείψετε την απάντηση που σχεδιάζατε, για να σχολιάσετε 

κάτι που έχει πει ο προηγούμενος ομιλητής.

Ποτέ μην προσπαθήσετε να κάνετε μια παρέμβαση με φράση που 

αρχίζει με "αλλά", "ίσως" ή άλλα παρόμοια αόριστα. Και εδώ χρειάζεται 

ύφος αυθεντίας.

Ραδιόφωνο
Ο από ραδιοφωνίας λόγος παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτη

ριστικά. Το ραδιόφωνο έχει το πλεονέκτημα ότι σας κάνει αόρατο. Η 

φωνή σας και τα λόγια σας αποκτούν νέα σημασία. Δημιουργούν εικό

νες που δεν νοθεύονται από τα χαρακτηριστικά ή την εμφάνιση.

Το κύριο πρόβλημα με το ραδιόφωνο είναι ότι υπάρχει πίεση να μην 

υπάρξουν στιγμές σιωπής. Κατ' αρχάς είναι αναγκαίο το χειρόγραφο 

που πρέπει να έχει μελετηθεί με πολλή προσοχή. Η φωνή είναι το μέσο 

που μας συνδέει με το κοινό. Για ένα επιτυχημένο ραδιοφωνικό λόγο 

είναι απαραίτητα: ζεστή, καθαρή φωνή, καλή άρθρωση και σωστός το

νισμός. Η ομιλία να είναι σαφής, απλή, ευθεία, καθαρή, φυσική, ανε

πιτήδευτη, συνεχής χωρίς διακοπές, σαρδάμ και κομπιάσματα.

Είναι βασικό ο ομιλητής να έχει πειστικότητα, να ξέρει καλά το θέμα 

του, να κατέχει την ορολογία του, να έχει ετοιμότητα και ...πολύ "αέ

ρα". Το ραδιοφωνικό στυλ έγκειται σε μικρές φράσεις και εύκολες λέ

ξεις.
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Πριν αποδεχθείτε την πρόσκληση για ραδιοφωνική συνέντευξη, θα 

πρέπει να σας διευκρινίσουν τις επόμενες ερωτήσεις.

- Η συνέντευξη θα είναι μαγνητοφωνημένη ή ζωντανή;

- Ποιοί άλλοι παίρνουν μέρος και είναι εχθρικό ή φιλικά διακείμενοί;

- Θα συμμετέχει κοινό και πώς;

- Ποια η διάρκεια της;

Κατάρτιση κειμένου και κανόνες εκφ ώ νησης ομιλίας
Η κατάρτιση του κειμένου μιας ομιλίας (γραφή) και η εκφώνησή της 

ΙλόγοςΙ κατά τρόπο ώστε να επιτελέσει τον επικοινωνιακό σκοπό της 

αποτελεί κατά τον Δ. Μαγκλιβέρα, επίτευγμα. Πολλές φορές, υπάρ

χουν όριστοι κειμενογράφοι, αλλά κακοί εκφωνητές των κειμένων, 

συμβαίνει όμως και το αντίθετο, οπότε το καλό κείμενο χάνει μέρος 

της αξίας του.

Παρατίθενται επιγραμματικό μερικοί γενικευμένοι κανόνες πάνω στο 

θέμα επικοινωνία - ομιλία:

- Ολοι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να μιλάνε δημόσια.

- Η ίδια ομιλία δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σ'όλα τα ακροατήρια. 

Μια επιτυχημένη ομιλία δεν εντυπωσιάζει, πάντα και παντού, όλους.

- Πριν εκπονηθεί μια ομιλία προηγείται συγκέντρωση στοιχείων για 

τον οργανισμό Ιυπό την αιγίδα ή για τον οποίο γίνεται η ομιλία) και για 

το θέμα που παρουσιάζεται.

- Μια ομιλία συντάσσεται με λογική και με ζωντάνια. Σημειώνονται οι 

πέντε-έξι εκφράσεις - κλειδιά πρέπει ν'αποτυπώσει το ακροατήριο, το 

καταπληκτικό μήνυμα που είναι επιθυμητό να μεταδοθεί και επ'αυτών 

χτίζεται το κείμενο της ομιλίας.

- Χρειάζεται να υπάρχει ένας νοητός τίτλος που να εκφράζει περιε

κτικά το θέμα που αναπτύσσεται, ακόμη κι αν η ομιλία δεν έχει ένα συ

γκεκριμένο τίτλο, κατά τη συγγραφή της

- Ο κατάλληλος χρόνος (το timing) προσθέτει καθοριστική δύναμη 

στην αφομοίωση του μηνύματος. Αν υπάρχει η ευχέρεια επιλογής του 

χρόνου της ομιλίας -σε συνεδρίαση συμβουλίου, σεμινάρια, δημόσιες 

συζητήσεις κ.ά.- διαλέγουμε την κατάλληλη εκαιρία ώστε το μήνυμα να 

έχει απήχηση.

- Κάθε ομιλία οφείλει να περιέχει όλη την αλήθεια για το εξεταζό

μενο γεγονός. Σε καμία περίπτωση, φυσικά, δεν ωφελεί η μισή αλήθεια 

που δεν οδηγεί πουθενά ή μάλλον οδηγεί στη δημιουργία κλίματος έλ

λειψης εμπιστοσύνης προς τον ομιλητή - παρουσιαστή του θέματος.

- Η κλεψύδρα αποτελεί το πολυτιμότερο όργανο για κάθε ομιλία. Ο

σο ενδιαφέρον κι αν είναι το θέμα, όσο χαρισματικός κι αν είναι ο ομι

λητής, όταν υπερβαίνει τον καθορισμένο χρόνο, το ακροατήριο δεν 

τον ανέχεται. Για εκείνον που επικοινωνεί, όπως και για τον ταξιδιώτη, 

ο χρόνος είναι ο εχθρός του. Η πολυτέλεια της αργοπορίας δεν τους 

ταιριάζει.

Αν επακολουθεί συζήτηση, οι ερωτήσεις που τίθενται είναι για την 

παροχή διευκρινίσεων, ειδικών στοιχείων.

- Επικοινωνία σημαίνει συμμετοχή, σπάσιμο των διαχωριστικών 

γραμμών. Πλησίασμα, ψυχικά και φυσικά, του ακροατηρίου. Το α

κροατήριο χρειάζεται να αισθάνεται συμμέτοχο, συνυπεύθυνο.

- Ο ομιλητής όρθιος, οφείλει να κοιτάζει τους ακροατές του - άσχε

τα αν είναι λίγοι ή πολλοί - στα μάτια, με προσοχή. Να δημιουργεί εικό

να εμπιστοσύνης για το άτομό του. Το προσωπικό στιλ του ομιλητή α

ποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας.

- Οι ομιλίες απαγγέλλονται, δεν διαβάζονται. Για το λόγο αυτό κι ο 

πιο καλός και με πείρα ομιλητής χρειάζεται να "κατέχει" καλά το κεί

μενο που εκφωνεί.

- Στο κείμενο της ομιλίας - επικοινωνίας είναι απαραίτητο οι ακροα

τές να πιστέψουν ότι ο ομιλητής είναι με το μέρος τους.

- Αν πρόκειται για συνομιλία με ένα ή λίγα άτομα, απαραίτητη είναι η 

χρησιμοποίηση των επωνύμων (και ει δυνατόν των μικρών ονομάτων). 

Δημιουργείται έτσι κλίμα οικειότητας.

- Ο ομιλητής χρειάζεται να κρατά όσο -με τα ανθρώπινα μέτρα- μπο

ρεί την ψυχραιμία του. Οτι και να του πουν/καταλογίσουν προσπαθεί ν' 

απαντά με ηρεμία και επιχειρήματα. Με ευγενική αντίδραση.

- Τα επιχειρήματα του ακροατηρίου - συνομιλητή αξίζουν όλης της 

προσοχής. Ο ομιλητής δεν πρέπει να κόβει τις γραμμές επικοινωνίας. 

Στο σύστημα της επικοινωνίας το να προσέχουμε τα όσα οι άλλοι λένε 

είναι πολύ δυνατότερο από εκείνα που εμείς λέμε.

- Το τέλος της ομιλίας. Το να τελειώνει η επικοινωνιακή επαφή έχο

ντας δώσει το επιθυμητό μήνυμα κι έχοντας δημιουργήσει τους επιθυ

μητούς δεσμούς αποτελεί τέχνη.

- Ο ομιλητής χρειάζεται την κάθε φορά να ετοιμάζεται και να οργα

νώνεται από την αρχή. Οπως σ’ όλες τις εκδηλώσεις Δημοσίων Σχέ

σεων, η κάθε ομιλία, όσες φορές και αν επαναληφθεί ως κείμενο, ως 

εκδήλωση είναι μοναδική.

Συμπερασματικά:
Για μ ια  επ ιτυ χη μ ένη  ε π ικ ο ιν ω ν ία  μ ε  τα Μ Μ Ε  κα ι την κο ινή  

γνώ μ η  -η  ο π ο ία  κα τά  τη γ ε ρ μ α ν ίδ α  κα θ η γ ή τρ ια  Ε . Ν ο β ΙΙο  - 

Neum ann: “δεν ε ίν α ι ένα  άδειο  καλούπ ι στο οπ ο ίο  μ π ο ρ ε ί να 

βά λε ι κανείς  ο ,τ ιδήποτε"- “χρ ε ιά ζ ετα ι όχ ι μόνο να κα λλ ιε ρ γ ε ί 

κά π ο ιο ς  μ α κ ρ ό χ ρ ο ν α  τον αγρό τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν , α λλά  κ α ι να 

γ νω ρ ίζ ε ι τι κα ι πώ ς να κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ε ι □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Χρηστός Κ. Μακρής
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Δημογραφικό πρόβλημα
Ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  κ ί νδυνος  που α π ε ι λ ε ί  την Ελλάδα

της Βάσιας Λιβιτσάνου - Υδραίου*

Το 1994 ε ίχ ε  ονομαστεί "Ετος της Οικογένειας".

Κι όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μια από τις τελευταίες θ έσ εις  στον κατάλογο των χωρών της Ευρώπης,

όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού της.

Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η αύξηση του πληθυσμού της χώ

ρας μας κυμαινόταν στο 12 -13%  ετησίως. Τα τελευταία χρόνια η 

αύξηση είναι 1 % και τείνει να γίνει αρνητική. Ενώ μέχρι πρότινος τα η

λικιωμένα άτομα αποτελούσαν το 7,5% του πληθυσμού, σήμερα απο

τελούν το 14%. Αν συνεχιστεί αυτή η πτωτική τόση των γεννήσεων το 

2015 η Ελλάδα θα έχει 500.000 λιγότερους Ελληνες!!!

Εκτός όμως από την υπογεννητικότητα η χώρα μας αντιμετωπίζει και 

το πρόβλημα αλλοίωσης του πληθυσμού της από την είσοδο δεκάδων 

χιλιάδων λαθρομεταναστών, τη ραγδαία αύξηση της μουσουλμανικής 

μειονότητας καθώς και τις μετακινήσεις πληθυσμού στα αστικό κέ

ντρα

Η αριθμητική εικόνα του προβλήματος
Η αριθμητική εικόνα του προβλήματος είναι η εξής:

Το 1970 το 41,5% των οικογενειών είχε ένα παιδί.
Το 1987 το 45,4% είχε ένα παιδί.

Το 1970 το 7,1% των οικογενειών είχε 4 παιδιά και άνω.
Το 1987 μόνο το 4,8% είχε 4 παιδιά και άνω.

Το 1970 το 13,39% των οικογενειών είχε τρία παιδιά.

Το 1987 μόνο το 12% είχε τρία παιδιά.

Το 1953 είχαμε 6,47 γόμους ανό ΙΟΟΟ κατοίκους.
Το 1990 είχαμε 5,77 γόμους ανό 1000 κατοίκους.

Σε δέκα νομούς οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις από το 1980 

έως σήμερα. (Ευρυτανία, Φωκίδα, Αρκαδία, Λευκάδα, Αρτα, Κέρκυρα, 

Σέρρες, Ροδόπη, Εβρος, ΛέσβοςΙ Μεταπολεμικό είχαμε 1.439.000 με

τανάστες.

Αντίθετα η Αλβανία και η Τουρκία παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα 

γεννητικότητας. Συγκεκριμένα, η Αλβανία έχει διπλάσιο αριθμό παι

διών ανά γυναίκα από ό,τι η Ελλάδα. Η Τουρκία τριπλάσιο. Σήμερα στην 

Ελλάδα έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις το χρόνο, ενώ στην Τουρ

κία περίπου 1.600.000.

Το 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδος θα είναι 10,2 εκατ. και της Τουρ

κίας θα φτάνει τα 80 εκατ. Η δημογραφική γήρανση στη χώρα μας θα 

φτάσει στο 18% του πληθυσμού, ενώ στην Τουρκία μόλις στο 4% και 

στην Αλβανία 5%. Το 2000 οι νέοι της Ελλάδας θα είναι 1.600.000 περί

που, ενώ οι νέοι της Τουρκίας θα είναι 20.000.000.

Ο αλβανικός πληθυσμός θα διπλασιαστεί μετά από 30 - 35 χρόνια και 

από 6 εκατομμύρια σήμερα θα πλησιάσει τα 12 εκατομμύρια.
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Οι συνέπ ειες του δημογραφικού προβλήματος

Οι συνέπειες από το δημογραφικό πρόβλημα αν δεν ληφθούν ουσια

στικά μέτρα είναι οι εξής:

Μείωση παραγωγής.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιό πολύτιμο κεφάλαιο κάθε κρό

τους. Είναι εκείνο που παράγει, προωθεί την οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο της χώρας και εγγυόται την ύπαρξη και την ασφάλεια της.

Βυζαντινά συμπτώματα
Η δημογραφική εξασθένηση -η γήρανση του πληθυσμού της κλα

σικής Ελλάδας και του Βυζαντίου- ήταν ένας από τους βασικούς λό

γους που οδήγησε, σύμφωνα με τους ιστορικούς, τον Ελληνισμό σε υ

ποταγή αιώνων και παραλίγο σε ολοκληρωτικό αφανισμό.

Απειλή για τη διαιώνιση της (ρυλής
Η μείωση των γεννήσεων στη δεκαετία του '80 κατά την οποία ο δεί

κτης έπεσε από το 2,09 παιδιά ανό γυναίκα το 1982 σε 1,4 το 1990 α

πειλεί πλέον σοβαρό την ανανέωση και διαιώνιση της φυλής.

Εντονος κίνδυνος για ορισμένες περιοχές
Δεδομένου ότι "η φύση δεν επιτρέπει κενό", τα πληθυσμιακό κενά 

που δημιουργούνται σε ορισμένα γεωγραφικό διαμερίσματα (Νησιά Αι

γαίου, Θράκη, Δυτ. Ελλάδα κ.λπ.Ι υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν από 

αλλοδαπούς (κυρίως μουσουλμάνους) με προφανή επακόλουθα.

Ενοπλες Δυνάμεις
Στις Ενοπλες Δυνάμεις θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα λόγω της 

μείωσης του αριθμού των στρατευσίμων. Το 2003, οι άνδρες στρα

τεύσιμοι δεν θα επαρκούν να καλύψουν τις στρατιωτικές ανάγκες.

Το 18% θα είναι συνταξιούχοι
Λόγω του υψηλού ρυθμού γήρανσης -ο ρυθμός γήρανσης στην Ελλά

δα είναι ο ταχύτερος της Ευρώπης- η χώρα μας θα έχει τους νεότε

ρους συνταξιούχους και μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων που θα φτάσει 

το2010το18%  του συνόλου του πληθυσμού.

Υψηλές δαπάνες για την υγεία
Οι δαπάνες για την υγεία διαρκώς θα αυξάνονται λόγω του υψηλού 

κόστους των ηλικιωμένων ομάδων (8 φορές υψηλότερες).

Απειλή στο ασφαλιστικά σύστημα
Η απαιτούμενη αναλογία εργαζομένων - συνταξιούχων για την απλή 

συντήρηση ενός αξιόπιστου ασφαλιστικού συστήματος απαιτεί 4,8 

εργαζόμενους προς 1 συνταξιούχο. Σήμερα στην Ελλάδα στο μεν ΙΚΑ 

η αναλογία αυτή είναι 2/1, στο δε Δημόσιο 1/1! Είναι προφανές ότι έ

χουμε περάσει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα με αποτέλεσμα να απειλεί

ται με κατάρρευση όλο το κοινωνικό - ασφαλιστικό σύστημα.

Ανυπαρξία εργατικού δυναμικού
Εργατικό δυναμικό για χειρωνακτικές εργασίες και γενικό βαριά ε

παγγέλματα δεν θα υπάρχει, γεγονός που θα καθιστά ευχερέστερη 

την είσοδο ξένων μεταναστών.

Αύξηση ανεργίας
Η μείωση των νέων περιέργως ωθεί σε αύξηση της ανεργίας κυρίως 

των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών και αποφοίτων λυκείων, λόγω των 

δυσμενών επιδράσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής, της κα

τανάλωσης και της διακίνησης των αγαθών.

Αδύνατη ανανέωση εργατικού δυναμικού
Εαν για την ανανέωση του εργατικού μας δυναμικού και γενικό την 

πορεία της οικονομίας μας και των ασφαλιστικών ταμείων στηρι

χτούμε στους μετανάστες της Ασίας και της Αφρικής, πολύ γρήγορα 

θα δημιουργηθούν προβλήματα με εθνικές προεκτάσεις.

Προβλήματα στον πολιτιστικό τομέα
Επιπτώσεις από τις δημογραφικές εξελίξεις έχουμε και στον πολιτι

σμικό τομέα. Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε κοι

νωνική υηοβάθμιση με τη χαλάρωση και τον εκφυλισμό των θεσμών.

Οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό
Οι τρεις βασικοί στόχοι της εθνικής στρατηγικής μας για το δημο- 

γραφικό θα πρέπει να είναι:

α. Σταθεροποίηση και σταδιακή αύξηση του δείκτη γεν
νήσεων από το 1,4 στο 2,1, που είναι το όριο ανανέωσης των 
γενεών.

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί ως το 2013. Και για τον λό

γο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στα νέα ζευγάρια, με τη χορήγηση 

δανείου, επαγγελματική αποκατάσταση κ.α. Στις πολύτεκνες μητέρες 

με χορήγηση δωρεάν κατοικίας, οικοπέδου, βρεφονηπιακών σταθμών, 

με φορολογικές απαλλαγές, και προσοχή στις αμβλώσεις όπου στο 

θέμα αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Εκκλησία και αλ

λαγή στο νομικό πλαίσιο, επίσης προστασία της ανύπαντρης μητέρας.

β. Σταθεροποίηση του αστικού και αύξηση του πληθυσμού 
της επαρχίας, ιδίως των νομών που παρουσιάζουν έντονο δη- 
μογραφικδ πρόβλημα.

Αυτό θα επιτευχθεί με την προβολή των θετικών στοιχείων της υπαί

θρου, με ειδικό προγράμματα για τους νέους αγρότες, και αποκέντρω

ση από την Αθήνα.

γ. Αντιμετώπιση της "αλλοίωσης" της σύνθεσης του ελληνι
κού πληθυσμού από τη νόμιμη ή παράνομη είσοδο αλλοδαπών, 
ιδίως σε κρίσιμες εθνικές περιοχές.

Ο τρίτος αυτός στόχος είναι σχετικό εύκολο να πραγματοποιηθεί. Εί

ναι ο μοναδικός στόχος, που η πραγματοποίηση του εξαρτάται απο

κλειστικό από την βούληση της Πολιτείας. Μπορεί να επιτευχθεί με την 

απαγόρευση της εισόδου σε κάθε αλλοδαπό εκτός των χωρών της 

ΕΟΚ που έρχεται στη χώρα μας με αντικειμενικό σκοπό τη μόνιμη πα

ραμονή του ή την ανεύρεση εργασίας, με την άρση ή περιορισμό στις 

άδειες εργασίας των αλλοδαπών κ.α.

Τα μέτρα αυτό, που πιο πάνω αναφέρθηκαν, θα πρέπει να ληφθούν 

όσο το δυνατόν συντομότερα, γεγονός που ιδιαίτερα τονίστηκε και 

στην έκθεση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής που συστάθηκε 

για να συζητήσει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να θεωρηθεί το υπ' αριθ
μόν ΕΝΑ μόνιμο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της ελληνικής κοι
νωνίας, για το οποίο χρειαζόμαστε προγραμματισμό και ε 

θνική σύμπνοια. □

* Η κα Υδραίου, είναι Νομικός- Δημοσιογράφος.
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Η ψυχαγωγία 
του παι$ιοό

της Βασ. Παναγιωτοπούλου - Παπαβασιλείου, 

Καθηγήτριας Παιδαγωγικών

Ισω ς, αν η ζω ή  μας 6cv ε ίχ ε  χάσει τον ρυθμό της, 

να μην ε ίχ ε  γίνει η ψυχαγωγία πρόβλημα. 

Αλλά όπως έγινε προβληματική η ζω ή μας, 

έτσι προβληματική κατήντησε και η ψυχαγωγία.

Παλαιότερα, το θέμα αυτό δεν απασχολούσε τους γονείς. Τα παιδιά 

του χωριού είχαν στη διάθεσή τους τα λειβάδια και τ' αλώνια για να 

παίζουν κρυφτό και αμπάριζα, για να χορεύουν και να ξεφαντώνουν. 

Αλλά και τα παιδιά των πόλεων δεν ήταν κλεισμένα στις πολυκατοικίες. 

Οι μαρμάρινες αυλές, οι κήποι και τα ήσυχα δρομάκια στις συνοικίες, 

όπου σπάνια περνούσε αυτοκίνητο, ήταν στη διάθεσή τους.

Εξ άλλου, στην κάθε οικογένεια υπήρχαν, κατά μέσον όρο, τέσσερα 

και πέντε παιδιά και οι οικογένειες ήταν ενωμένες ούτως ώστε, τις 

Κυριακές και τις γιορτές που συγκεντρώνονταν, ήταν σωστό γλέντι για 

το παιδί. Ολα αυτά τα λέμε όχι για να κάνουμε μια στείρα παρελθοντο

λογία, αλλά για να εηισημάνουμε απλώς, χωρίς να είναι ανάγκη να προ- 

στρέξουμε σε παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες, ότι όταν η ζωή 

είναι απλή και φυσιολογική η ψυχαγωγία δεν είναι πρόβλημα.

Στις ημέρες μας όμως είναι πρόβλημα και μάλιστα έντονο. Ιδιαιτέ

ρως για τους γονείς της Αθήνας και των άλλων μεγαλοπόλεων. ΓΓ αυτό 

πρέπει να μας απασχολήσει και να το αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα.

Προς τούτο πρέπει να δούμε, πρωτ' απ' όλα, τις βαθύτερες ψυχο

λογικές ανάγκες του παιδιού. Και πρώτη θεμελιώδης ανάγκη για το 

παιδί είναι να ζει μέσα σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα, να βλέπει γύρω του 

χαρούμενα πρόσωπα, να του μιλούν με ωραίο τρόπο, να νοιώθει ασφά

λεια. Εχει ακόμη ανάγκη να τρέξει, να φωνάξει, να έχει τη δική του γω

νιά, αν δεν είναι δυνατόν να έχει το δικό του δωμάτιο, όπου θα μπορεί 

να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, γιατί 

είναι αστείο να μιλάμε για ψυχαγωγία όταν δεν προσφέρουμε τη βάση 

της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Μια άλλη βαθιά ανάγκη του παιδιού είναι η συντροφικότητα. Αν είναι 

μοναχοπαίδι, η φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο από τα τριάμιση χρόνια 

του θα είναι ευεργετική. Ομως και μέσα στο σπίτι θα πρέπει να μας α

πασχολεί η ανάγκη της συντροφιάς που, όταν δεν υπάρχουν αδέλφια, 

θα αντιμετωπισθεί με το εξαδελφάκι, το παιδί του γειτονικού διαμερί

σματος ή της φιλικής οικογένειας. Το Σάββατο η συμμετοχή του σε υ

γιείς οργανωμένες κοινωνικές ομάδες και σε ευκαιρίες που προσφέ

ρει η ενορία δημιουργεί θαυμάσια ψυχαγωγική ευκαιρία. Το καλοκαίρι 

οι κατασκηνώσεις.

Ολα αυτά ικανοποιούν την ανάγκη της συντροφικότητας και γίνονται 

για το παιδί πηγή δημιουργικής χαράς. Φυσικά, η ανάγκη της υπάρξεως 

πολλών παιδιών μέσα στην οικογένεια εξακολουθεί να παραμένει και 

αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή του παιδιού. Σχετικά γρά

φει ένας σύγχρονος μεγάλος σκηνοθέτης: Ήμασταν επτά αδέλφια. 

Ναι, είχα τα πιο πεινασμένα αλλά και τα πιο ευτυχισμένα παιδικά χρό

νια. Αν μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό. Η μάνα έδινε αγάπη συνέ

χεια Ηταν ένα ζεστό ποτάμι αγάπης που ποτέ δεν στέρευε". Πόσα μας 

λέει αυτή η εξομολόγηση!

Μια άλλη ζωτική ανάγκη του παιδιού είναι η ανάγκη για παιχνίδι. Ποιος 

θα μπορέσει να πει για τη μεγάλη σπουδαιότητα και την αξία που έχει 

το παιχνίδι στη ζωή του παιδιού", λέει ο Ψυχολόγος DUFOYER. Και συ

νεχίζει: "Παίζοντας το παιδί μεταφράζει τα όνειρά του και φανερώνει 

τις βαθιές του συγκρούσεις. Συχνά λυτρώνεται. Με το παιχνίδι ζει 

στον κόσμο του, κατά την εποχή του συμβολισμού, στην ηλικία των 

τριών έως πέντε ετών. Δημιουργεί και δοκιμάζει τη δύναμή του στα ε

πτά έως εννέα χρόνια του. Και στα έντεκα και δώδεκα ανακαλύπτει τις 

ικανότητές του, την αξία του”. Ποιος όμως από μας έχει νιώσει την α

ξία του παιχνιδιού ως πηγή χαράς, ως παράγοντος δημιουργίας, ως 

μέσου θεραπείας;

Ας δούμε σχετικά με το παιχνίδι, μερικές απλές και προσιτές λύσεις: 

Το δικό του κιβώτιο με τους κρυμμένους θησαυρούς (άδεια κουτιά, κε

σέδες, βότσαλα, αχιβάδες), που θα μπορεί το παιδί να το ερευνά όπο- 

τε θέλει και θα έχει την υποχρέωση να το τακτοποιεί πάλι μόνο του. Τ ο 

παιδαγωγικό παιχνίδι Ιτόμβολες, παζλ, ντόμινο, κατασκευές), που δίνει 

στο παιδί δυνατότητες προβληματισμού και δημιουργίας. Η Παιδική 

Χαρά. Μακάρι να έμπαινε σαν υποχρέωση, η κάθε πολυκατοικία να 

προβλέπει χώρο για Παιδική Χαρά, θα ήταν μια λύση και ιδιαίτερα για 

την εργαζόμενη μητέρα. Η γειτονική Γαλλία είναι γεμάτη από τέτοιες 

λύσεις. Εμείς μόνο για τις ντισκοτέκ βρίσκουμε χώρο;

Ηδη, παράλληλα με τις ανάγκες, αναφέραμε και μερικούς τρόπους α

ντιμετώπισης του προβλήματος. Ας δούμε και μερικούς άλλους. 

Οικογενειακές εκδρομές. Μπορούν να γίνουν ευκαιρίες αληθινής ψυ

χαγωγίας και συγχρόνως ψυχικής επαφής των μελών της οικογένειας.
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Ισως θεωρηθεί περιττολογία, διότι ουδέποτε άλλοτε γίνονταν πε

ρισσότερες εκδρομές από όσες γίνονται στις ημέρες μας. Είναι γεγο

νός και μάλιστα ευχάριστο.

Προσοχή όμως. Πολλές φορές η εκδρομή είναι μια ταλαιπωρία για το 

παιδί και μια πηγή εκνευρισμού. Η εκδρομή που ανταποκρίνεται στις α

νάγκες του παιδιού ζητά λίγα χιλιόμετρα και πολλή ελεύθερη ώρα για 

να σκαρφαλώσει το παιδί στο βουνό, να μαζέψει λουλούδια ή να παίξει 

στην άμμο.

Ενα πικ - νικ θα του δώσει περισσότερη χαρά από το θορυβώδες ε

στιατόριο με τον εκνευρισμό της αναμονής για το σερβίρισμα και τους 

καπνούς των τσιγάρων. Μια πορεία για την ανακάλυψη της πηγής, λίγα 

λεπτά σιωπής για να ακούσει το τραγούδι της ή το κελάϊδημα του που

λιού, μια επίσκεψη σε ένα εξωκκλήσι ή έναν ιστορικό χώρο δημιουρ

γούν βαθιές συγκινήσεις στο παιδί και του δίνουν πολλή χαρά. Και την 

ώρα εκείνη ένας ύμνος απ' όλη την οικογένεια, ένα απλό τραγούδι 

προς τον Θεό θα είναι ίσως το πρώτο σκίρτημα της παιδικής ψυχής 

μπροστά στο θείο μεγαλείο.

Η φύση είναι πηγή συνεχούς χαράς και φρεσκάδας, πραγματικής α- 

πολαύσεως. Οταν το παιδί αγαπήσει τη φύση, θα βρει ατέλειωτες χα

ρές και θα ξεφύγει αργότερα από πολλούς κινδύνους της κοινωνίας.

Η Κυριακή δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν μια χαρούμενη η

μέρα. Είναι όμορφο, όλοι μαζί να ξεκινούν για την Εκκλησία. Στην κοινή 

λατρεία ξεκουράζονται οι ψυχές και παίρνουν δύναμη για τον αγώνα 

της εβδομάδας που θα ακολουθήσει. Υστερα, ένας όμορφος περίπα

τος στη χειμωνιάτικη λιακάδα ή μια σύντομη επιστροφή για την ετοι

μασία της ημέρας για τους καλεσμένους το απόγευμα. Ο ένας θα στο

λίσει το τραπέζι που πρέπει να είναι ιδιαίτερα γιορτινό. Ο άλλος θα ε

τοιμάσει μια μικρή έκπληξη. Ο τρίτος θα μάθει καλό ένα μουσικό κομ

μάτι που θα παίξει για τους φίλους και τους συγγενείς στην απογευ

ματινή συγκέντρωση.

Ετσι, όλη η οικογένεια συνεργάζεται χαρούμενα, η προσφορά γίνεται 

από όλους σε όλους και η χαρά είναι κοινή. Εάν μάθουμε να ζούμε τις 

Κυριακές δημιουργικό, οι καρποί θα είναι πολύτιμοι, θα πόψει να μας 

δέρνει η ανία και θα είναι η ημέρα αυτή ημέρα αληθινής ψυχαγωγίας.

Τα όμορφα βιβλία ξεκουράζουν, καλλιεργούν ευγενείς πόθους και ι

δανικό. Είναι πηγή συνεχούς χαράς. Είναι όμως και μεγάλος κίνδυνος το 

βιβλίο. Γι' αυτό πρέπει να εηαγρυπνούμε, ώστε το παιδί να έχει στη 

διάθεσή του βιβλία εκλεκτά, όταν του έλθει η επιθυμία να διαβάσει.

Τα σπορ δίνουν επίσης πολλή χαρά στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στο 

παιδί. Πρέπει να του δίνουμε λοιπόν ευκαιρίες να γυμνάζεται, να συμ

μετέχει χωρίς φανατισμό. Δεν είναι μικρή χαρά να κολυμπάς στα βα

θιά, να τρέχεις άφοβα με το άλογο, να παίρνεις μέρος σε κωπηλασία, 

να σκαρφαλώνεις στις κορφές. Ολα αυτά απαιτούν από το παιδί συ

νεχή άσκηση, επιμονή, κόπο, με αποτέλεσμα να αισθάνεται μια βαθιά 

χαρά.

Χαρά - θυσία. Είναι γνωστό ότι η βαθιά χαρά γεννιέται από την προ

σφορά. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε στο παιδί αξέχαστες χαρές, 

αν θέλουμε να του προετοιμάσουμε μια ευτυχισμένη ενήλικη ζωή - ό

σο είναι τούτο ανθρωπίνως δυνατόν - θα πρέπει να το συνηθίσουμε 

στη χαρά της προσφοράς, στη χαρά της θυσίας. Θα του καλλιερ

γήσουμε την επιθυμία να κάνει την καλή πράξη, να στερηθεί τον περί

πατο για να κρατήσει συντροφιά στο άρρωστο αδελφάκι του, να προ

σφέρει ένα αγαπημένο παιχνίδι στο ορφανό, να δώσει τον κουμπαρά 

του για να βοηθηθεί μια φτωχή οικογένεια.

Οποιος είχε το δώρο του Θεού να γευθεί μια φτωχή οικογένεια. Ο

ποιος είχε το δώρο του Θεού να γευθεί τη χαρά της προσφοράς, θα 

φροντίσει να την καλλιεργήσει στο παιδί του από τα πρώτα χρόνια, βέ

βαιος ότι του ανοίγει την πόρτα της πραγματικής ευτυχίας.

Πολλά, λοιπόν, τα μέσα στη διάθεσή μας. Οσα μπορούμε θα τα προ

σφέρουμε στο παιδί μας. Χωρίς άγχος, χωρίς φόβο. Σημασία δεν έχει 

μόνο τι προσφέρουμε αλλά και πως το προσφέρουμε. Θα το μάθουμε 

να απολαμβάνει το κάθε τι χωρίς απαιτήσεις και χωρίς να γίνεται σκλά

βος τους. Κυρίως θα το μάθουμε να απασχολείται, να βρίσκει διέξοδο, 

να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του, να καλλιεργεί τα ενδιαφέροντά 

του. Ετσι θα χαίρεται και θα οικοδομεί. Θα οικοδομεί μια ισορροπημένη 

ζωή, που τόσο έλειψε στην εποχή μας. □
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Διεθνής Εκθεση Μοτοσυκλέτας 
στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά
Διεθνής Εκθεση Μοτοσυκλέτας πραγματο

ποιήθηκε από 18 έως 21 Απριλίου 1996 στον

0. Λ. Πειραιά, με την επωνυμία “ INTERNA

TIONAL MOTOR SHOW 96".

Στην παραπάνω  έκθ εσ η  σ υμμετε ίχα ν 

πενήντα εκθέτες με ανάλογο αριθμό περι

πτέρων. Στην έκθεση συμμετείχε επίσης και 

η Ελληνική Αστυνομία με δικό της περίπτερο, 

στο οποίο εκτέθηκαν υπηρεσιακά οχήματα 

(αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες) παλαιός και 

νέας τεχνολογίας, καθώς και ορισμένα τεχνι

κά μέσα, όπως αλκοολόμετρα, θορυβόμετρα, 

RADAR κ.λπ

Να σημειωθεί ότι το περίπτερο της Ελλη

νικής Αστυνομίας ηροκόλεσε ιδιαίτερη ε

ντύπωση και έγινε αντικείμενο θαυμασμού 

και ευμενών σχολίων των επισκεπτών, οι ο

ποίοι ξεπέρασαν τις εξήντα χιλιάδες.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Υ

φυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοίδη, ενώ την 

έκθεση επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων και οι Υ

πουργοί κ.κ. Γείτονας, Λαλιώτης, Καστανίδης 

και Ανωμερίτης και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. 

Δ. Αβραμόπουλος.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Γεί

τονας, επισκέφθηκε την έκθεση το Σάββατο 

20 Απριλίου, συνοδευόμενος από τον Α' Υπαρ- 

χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 

κ. Χαράλαμπο Σκίτσα, καθώς και από άλλους 

ανώτατους και ανώτερους Αξιωματικούς 

τους Σώματος.

Ο κ. Υπουργός, μετά την επ ίσ κεψ ή του 

στους χώρους της έκθεσης, συμμετείχε σε 

ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις με θέματα 

"Αιτήματα μοτοσυκλετιστών και φορέων", "Λι- 

γότερη καταστολή - περισσότερο ευτυχισμέ

νοι άνθρωποι".

Επίκαιρα
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Επίκαιρα

Εγκαίνια ΑΣΑΔΑ
Εγκαινιάσθηκε, στις 30 Απριλίου, από τον Υ

πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα Γείτονα και 

έγινε επίσημη παρουσίαση του Αυτόματου 

Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Απο

τυπωμάτων. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 

στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών ΙΔ.Ε.Ε.) 

ΙΛ. Αλεξάνδρας 173, 14ος όροφος) και παρέ

στησαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 

Δημ. Τάξης κ. Σωκράτης Κοσμίδης, ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 

Αθαν. Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώμα

τος Αντιστράτηγοι κ.κ. Χαράλ. Σκίτσας και 

Ιωάννης Καρακωντίνος, καθώς και άλλοι ανώ

τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος.

Η προμήθεια του ΑΣΑΔΑ έγινε μετά από διε

θνή διαγωνισμό και η εγκατάστασή του στη 

Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών ΙΔ.Ε.Ε.) στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα βοηθήσει τα μέ

γιστα στη δίωξη του εγκλήματος και στην αρ

τιότερη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής και 

της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

Το σύστημα είναι σύγχρονο και μπορείεύκο

λα να επεκταθεί και να συνδεθεί με τα υπό

λοιπα συστήματα στο Υ. Δ. Τ„ καθώς και με άλ

λα ΑΣΑΔΑ. Σαρώνει τα δεκαδακτυλικά αποτυ

πώματα από μηχανές σάρωσης (scanner) και 

τα συγκρίνει με τα ήδη καταχωρημένα, καθώς 

και τα αποτυπώματα που έχουν βρεθεί στους 

τόπους τέλεσης εγκλημάτων.

Χρησιμοποιείται διεθνώς από τις Αστυνομι

κές Υπηρεσίες και είναι πολύτιμο στην εξα

κρίβωση στοιχείων ταυτότητας και στη διε- 

λεύκανση εγκληματικών πράξεων από τα 

τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων που ε- 

γκαταλείπονται από τους δράστες στον τόπο 

του εγκλήματος. Η τιμή αγοράς και εγκατά

στασης με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη, 

ανήλθε στο ποσό των 613.800.000 δραχμών.
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Τιμή στον ήρωα
Το μετάλλιο Αστυνομικού Σταυρού μετά θά

νατον απένειμε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 

κ. Κώστας Γείτονας, παρουσία του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σωκράτη Κο- 

σμίδη και της ηγεσίας του Σώματος, στους 

γονείς του Ι9χρονου μαθητή Δημήτρη Ανα- 
ζίκου, ο οποίος στον Πειραιά, κατεδίωξε επι

κίνδυνο κακοποιό, δράστη ληστείας με απο

τέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα απ' αυτόν.

Επίσης απενεμήθηκε στους γονείς του, υ

λική αμοιβή 1 .000 .000  δραχμών, βάσει του 

προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 2334Μ995. 

Αμέσως μετά ο κ.Υπουργός δήλωσε: "Είναι 

χρέος της Πολιτείας και της Κοινωνίας να τι

μά τους ανθρώπους που συμβάλλουν στο 

δύσκολο έργο, της ασφάλειας των πολιτών. 

Ο Δ. Αναζίκος προσέφερε την ίδια του την 

ζωή. Θα μείνει φωτεινό παράδειγμα αλτρουι- 

σμού και ηρωισμού, από έναν νέο άνθρωπο". 

Οι γονείς του Ι9χρονου, θα διαθέσουν την υ

λική αμοιβή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Επέτειος μάχης Οχυρών Ρούπελ
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η 

55η επέτειος της Ιστορικής Μάχης των Οχυ

ρών Ρούπελ και Ιστίμπεη. Παρουσία εκπροσώ

πων των Αρχών του Νομού και της Κυβέρνη

σης, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση 

και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο ε

κεί μνημείο πεσόντων. Την Ελληνικής Αστυνο

μία εκπροσώπησαν ο Α' Γεν. Επιθ/τής Αστυνο

μίας Υποσ/γος κ. Δ. Μητρόηουλος, ο Επιθ/τής 

Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρ- 

χος κ Θεολόγος Αμαξόηουλος καθώς και ο Α- 

στυν. Δ/ντής Σερρών κ. Κ. Σωτηρίου.

Κοντά στους νοσηλευόμενους
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, ο Γ. 

Α. Δ. Θεσ/νίκης Ταξίαρχος κ. Γ. Πλάκας, επι- 

σκέφθηκε το 424 Γ. Στρ. Νοσοκομείο και προ

σέφερε δώρα στο νοσηλευόμενο προσωπικό 

της Ελλ. Αστυνομίας. Στους ασθενείς ευχήθη

κε ταχεία ανάρρωση.

Οικονομική ενίσχυση 
αναξιοπαθούντων Αστυνομικών

Η εταιρεία Αφοί Χαϊτόγλου ΑΒΕΕ στη Θεσ

σαλονίκη, αναγνωρίζοντας το έργο που προ

σφέρει η Ελληνική Αστυνομία στο κοινωνικό 

σύνολο, προσέφερε πρόσφατα και με την ευ

καιρία των εορτών του Πάσχα, το χρηματικό 

ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών, προ- 

κειμένου να ενισχύσει οικονομικά πέντε ανα- 

ξιοπαθούσες οικογένειες αστυνομικών της 

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης θεσ/νίκης.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας

Επίκαιρα
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Η  αντικεραυνικήπροστασία
Ισοδυναμική προστασία κτιρίων και εγκαταστάσεων

του Αστυνόμου Β' Γεωργίου Γρ. Δήμου

Κεραυνός είναι η ηλεκτρική εκκένω ση μεταξύ νέφ ους και γής.

Το φαινόμενο αυτό, μαζί με την ίριδα (ουράνιο τόξο) είναι τόσο παλαιό, όσο και ο πλανήτης μας.

Από την εποχή που άρχισε η συστηματική μελέτη του φαινομένου, έχ ει αποκτηθεί σημαντική εμπειρία και γνώση, 
με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί ασφ αλέστερα  συστήματα και τρόποι προστασίας από τους κεραυνούς.

Γενικό περί κεραυνών

Για την δημιουργία μιας καταιγίδας, η οποία με τη σειρά της θα "γεν

νήσει" κεραυνούς,θα πρέπει να συνυπάρξουν μερικές προϋποθέσεις 

όπως: ανοδικά ρεύματα, υγρασία και κατάλληλη θερμοκρασία (θερμο

κρασία που να μην ευνοεί την χιονόπτωση]. Η δημιουργία ηλεκτρικών 

φορτίων προέρχεται από την τριβή αερίων μαζών που κινούνται εντός 

του νέφους, καθώς και από την τριβή μεταξύ σταγονιδίων βροχής και 

χαλάζης που κινούνται επίσης εντός του νέφους. Ετσι έχουμε ένα 

φορτισμένο νέφος, συνήθως με αρνητικό φορτία, που η βάση του α

πέχει από τη γή μερικές εκατοντάδες μέτρα και που έχει όλες τις 

προϋποθέσεις να εκφορτισθεί προς την επιφάνεια της γής με την εκ

δήλωση ενός κεραυνού, φαινομένου που γίνεται αντιληπτό από τα ο

πτικό και και ηχητικό χαρακτηριστικό του. Η καταιγίδα που περιλαμβά

νει αρκετό τέτοια νέφη,συμβαίνει κατά μέσο όρο στη χώρα μας 60 

φορές το χρόνο και εκδηλώνεται από την άνοιξη ως το τέλος του φθι

νοπώρου, κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές κυρίως ώρες.

Ο πλέον συνηθισμένος τύπος κεραυνού είναι ο γραμμικός. Η ηλεκ

τρική αυτή εκκένωση,που συμβαίνει μεταξύ νέφους και γής ονομάζε

ται ολισθαίνουσα και για να εκδηλωθεί,απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρικού 

πεδίου εντόσεως 10 KV\m. Συνεπώς, όταν η τιμή της εντόσεως πε

δίου εντός του νέφους υπερβεί κάποια τιμή σε KV\m, τότε ξεκινάει α

πό το νέφος ένας "οχετός" που προχωρόει προς τη γή με ταχύτητα 

20.000 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Ο οχετός αυτός που ονομάζε

ται βασικός ή αρχικός οχετός, έχει χρώμα ιώδες, υπέρλαμπρη κεφαλή 

χρώματος κυανόλευκου και συνήθως διακλαδίζεται σε άλλους μικρό

τερους οχετούς (σχηματίζοντας το περίγραμμα ενός ανάποδου γυ

μνού δένδρου].

Αφού ο αρχικός οχετός διανύσει απόσταση από 10 ως 100 μέτρα 

περίπου,σταματάει. Αμέσως μετά και σε χρόνο απειροελάχιστο (από 

30 ως 90 μδ) ένα νέο φορτίο, που ακολουθεί το "δρόμο" που άνοιξε ο 

πρώτος οχετός, προχωρεί προς τη γή με την ίδια ταχύτητα 120.000 

KmXsec] και αφού διανύσει άλλα 120 μέτρα περίπου, σταματάει, 

αφήνοντας πίσω του έναν ιονισμένο δρόμο 200 μέτρων για την εύκολη 

διέλευση του επόμενου φορτίου. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και 

ο κεραυνός προχωρόει προς τη γή με μέση ταχύτητα 1500 Km ανά 

δευτερόλεπτο,με τον πυρήνα του οχετού να παρουσιάζει θερμοκρα

σία 25.000 βαθμών Κελσίου. Η κίνηση του οχετού του κεραυνού κατά 

βήματα οφείλεται στην μεγάλη ταχύτητα προόδου του φαινομέ- 

νου,λογω της οποίας το νέφος, ως αποθήκη ηλεκτρικών φορτίων, α

δυνατεί να δίνει συνεχώς φορτία για την απρόσκοπτη πορεία του αρ

χικού οχετού (χωρίς τις στιγμιαίες διακοπές πορείας του). Οταν ο αρ

χικός οχετός του κεραυνού φθάσει σε μικρή απόσταση από τη γή,ανα

χωρεί τότε από το έδαφος (κατά προτίμηση από φυσική ή τεχνητή έ

ξαρση εδάφουςΙ, ένας άλλος οχετός, ο οποίος κατευθύνεται προς συ

νάντηση του κατερχομένου οχετού. Τότε συμβαίνει η κύρια εκκένω

ση,κατά την οποία το κατά κανόνα θετικό φορτίο του οχετού, που μό

λις ξεκίνησε από την φυσική ή τεχνητή έξαρση του εδάφους και που 

κινείται με ταχύτητα 100.000 χιλιομέτρων ανό δευτερόλεπτο, τείνει να 

εξουδετερώσει το κατά κανόνα αρνητικό φορτίο του κατά βήματα κα

τερχομένου από το νέφος οχετού. Ετσι έχουμε την εκκένωση, που πα

ρουσιάζεται με ισχυρή λάμψη και αρκετό μικρή διάρκεια και συγκε

ντρωμένη στο κέντρο του οχετού (από τη γή ως το νέφος),κέντρο το 

οποίο έχει διάμετρο περισσότερο από ένα εκατοστό του μέτρου. Μό

λις το φορτίο του νέφους εκτονωθεί, η υπερπίεση, που έχει αναπτυ

χθεί εν τω μεταξύ εντός του πυρήνα αυτού, δεν μπορεί πλέον να δια

τηρηθεί και εκρήγνυται, με αποτέλεσμα την παραγωγή ισχυρότατου 

θορύβου (βροντή], που διαρκεί αρκετό δευτερόλεπτα,ανάλογα με την 

απόσταση του παρατηρητή, τον αριθμό των διαδοχικών ανακλάσεων 

κλπ.

Η ένταση του ρεύματος του κεραυνού κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 

500.000 χιλιάδων Αμπέρ. Εχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου η εκ

κένωση έλαβε χώρα κατά αντίστροφη φορά, δηλαδή από τη γή προς 

το νέφος.

Αρκετές φορές παρατηρούμε ότι η εκκένωση λαμβάνει χώρα μετα

ξύ δύο νεφών, οπότε παρατηρούμε μόνο την λάμψη του οχετού σε ο

ριζόντια κίνηση, χωρίς κατά κανόνα, να ακούγεται θόρυβος. Πρόκειται 

για το φαινόμενο της αστραπής,όπου έχουμε "ανταλλαγή" ή αλληλοε- 

ξουδετέρωση ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ των νεφών. Το γεγονός ό

τι δεν ακούγεται θόρυβος,οφείλεται πιθανόν στην μεγάλη απόσταση 

του φαινομένου από το έδαφος και στην έλλειψη επιφανειών που θα 

ενισχύσουν και θα πολλαπλασιάσουν τον θόρυβο εκρήξεως της 

στήλης (που και εδώ συμβαίνει), όπως γίνεται με το έδαφος και τους 

ορεινούς όγκους και κοιλάδες στην περίπτωση του κεραυνού.

Αποτελέσματα των κεραυνοπτώσεων
Τα αποτελέσματα της πτώσεως ενός κεραυνού, διακρίνονται σε 

θερμικό,ηλεκτροδυναμικά και ηλεκτροχημικό.

α. Ο τύπος: W = R i . dt = u.Q δίνει την ποσότητα της θερμότητος που 

παράγεται κατά τη διεύλευση ηλεκτρικού ρεύματος από έναν αγωγό 

ωμικής αντιστόσεως R. Κατά συνέπεια, σε σημεία όπου ο αγωγός πα

ρουσιάζει μεγάλη ωμική αντίσταση, παρουσιάζονται ισχυρά θερμικό 

φαινόμενα.Ετσι,παρατηρούνται αναφλέξεις δένδρων (κακοί αγωγοί με 

μεγάλη ωμική αντίσταση],σχισμές δένδρων και ρωγμές τοίχων λόγω 

της απότομης εξάτμισης του περιεχομένου ύδατος,εξαιτίας της τε

ράστιας ποσότητος θερμότητος που εκλύεται από τη διέλευση του ο

χετού του κεραυνού. Σε περίπτωση που ο οχετός συναντήσει αγω

γούς μικρής διατομής (της τόξεως χιλιοστού του μέτρου) ,παρατηρεί- 

ται τήξη αυτών.
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β. Τα ηλεκτροδυναμικά φαινόμενα αναφέρονται σε ανάπτυξη ισχυ

ρών ελκτικών δυνάμεων,αποκλειστικά όμως σε σημεία διακλαδώσε- 

ως του κατερχόμενου οχετού σε δύο άλλους οχετούς. Στην περί

πτωση αυτή, η ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται, μπορεί να λάβει τι

μές μέχρι και 40 τόνων ανά μέτρο (για μικρή απόσταση μεταξύ των ο

χετών).

γ. Τα ηλεκτροχημικό φαινόμενα (γαλβανισμός μετάλλων) παρατη

ρούνται σε σημεία κακών μεταλλικών επαφών, σε σημεία απότομης 

μεταβολής της ειδικής αντίστασης των αγωγών ή σε περιπτώσεις πα

ροχέτευσης φορτίων του οχετού σε αγωγούς μικρής διατομής.

Προστασία της ανθρώπινης ζω ής από κεραυνούς
Κάθε χρόνο,παρατηρούνται θάνατοι δεκάδων ανθρώπων και τραυμα

τισμοί εκατοντάδων άλλων από κεραυνοπληξία, στη χώρα μας, ενώ οι 

υλικές ζημιές (χωρίς τα κεραυνόπληκτα ζώαΙ, ανέρχονται σε αρκετό 

δισεκατομμύρια δραχμές.

Εάν ένα μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος του κεραυνού διαπερόσει 

το ανθρώπινο σώμα, παρατηρούνται σοβαρότατες οργανικές διατα

ραχές, όπως καρδιακή μαρμαρυγή, απώλεια αισθήσεων, στάση καρ

διάς, βαθειό εγκαύματα, νευρική παράλυση κλπ. Σε περίπτωση που η 

κεραυνόπτωση δεν έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα, εμφανίζονται στον 

κεραυνόπληκτο άνθρωπο διαραχές νευρικής φύσεως κυρίως, οι ο

ποίες παρέρχονται σε μερικές ώρες ή ημέρες.

Στον 1 ο τόμο του βιβλίου του Μ-Η Μηχανικού κ. Δημητρίου Κοντού με 

τίτλο "ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ" δίδονται οι κατωτέρω πρακτικές ο

δηγίες για την προστασία ατόμων από τον κίνδυνο των κεραυνών στο 

ύπαιθρο:

"Μια καταιγίδα βρίσκεται σε επικίνδυνη απόσταση ,όταν ο χρόνος με

ταξύ αστραπής και βροντής είναι μικρότερος από 10 δευτερόλεπτα. Η 

καταιγίδα βρίσκεται το πολύ σε απόσταση 3 χιλιομέτρων. Κατά τη

διάρκεια μιας καταιγίδας πρέπει να αποφεύγει κανείς οποιαδήποτε 

φυσική ή τεχνητή έξαρση του εδάφους, όπως κορυφές ή ακμές λό

φων και βουνών, δένδρα, πυλώνες, ποταμούς, λίμνες ή θάλασσα.

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με μεταλλικά αντικείμενα ό

πως συρματόσχοινα, περιφράξεις, η δε απόσταση ασφαλείας να είναι 

τουλάχιστον ένα μέτρο. Πλήρη ασφάλεια έχει κανείς μέσα σε μια με

ταλλική καμπίνα τελεφερίκ, ή σε ένα αυτοκίνητο με μεταλλική καροσε- 

ρι και σκεπή. Αρκετή ασφάλεια έχει κανείς σε μια σπηλιά, σε μια χαρά

δρα στη βάση ενός βράχου και στο εσωτερικό ενός ομοιογενούς δά- 

σους.Τα άτομα μιας ομόδος πρέπει να ψάξουν το καθένα για ξεχωρι

στό καταφύγιο. Οταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί ικανοποιητική 

προστασία και ευρίσκεται σε ανοικτό επίπεδο έδαφος, πρέπει κανείς 

να γονατίσει κάτω με κλειστά τα πόδια και με τα χέρια στα γόνατα. Σε 

καμμιό περίπτωση δεν ξαπλώνουμε στο έδαφος.

Με τροχόσπιστο ή σκηνή δεν κατασκηνώνουμε κάτω από μοναχικό 

δένδρα ή πάνω σε υψώματα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, μπορεί κά

νεις να τεντώσει ένα ή περισσότερα σύρματα διαμέτρου 4 mm πάνω 

από τη σκηνή και κατά μήκος της ακμής της. Και τα δύο άκρα του σύρ

ματος τα γειώνει κάνεις κατά το δυνατόν μακρυά από την είσοδο της 

σκηνής,έχοντας τουλάχιστον 3 μέτρα σύρμα μέσα στο χώμα. Κατά τη 

διάρκεια της καταιγίδας πρέπει να κάθεται κανείς στη μέση της 

σκηνής στο έδαφος με μαζεμένα τα πόδια.

Σε καμμιό περίπτωση δεν μπαίνουμε στη θάλασσα για μπάνιο κατά τη 

διάρκεια της καταιγίδας. Για τα ελαφρά σκάφη πρέπει να έχουν προ- 

βλεφθεί ορισμένες διατάξεις για την προφύλαξη προσώπων που βρί

σκονται μέσα σε αυτό κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Επαρκής προ

στασία εξ α σ φ α λ ίζετα ι από έναν συνδυασμό σχεδ ιασ μού,συ - 

ντηρήσεως υλικού και συμπεριφοράς προσωπικού.

Κατ αρχήν χρησιμοποιείται το κατάρτι του σκάφους σαν ακίδα 

Franklin. Για ύψη καταρτιού μέχρι 15 μέτρα, το κατάρτι προστατεύει
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μια κυκλική επιφάνεια με κέντρο τη βάση του και ακτίνα το ύψος του. 

Κατά μήκος του καταρτιού πρέπει να τοποθετηθεί ένας χάλκινος απα

γωγές διατομής 50 χιλιοστών,ο οποίος πρέπει να συνδεθεί με τη 

γείωση του σκάφους. Η γείωση αυτή θα είναι ή το σκάφος το ίδιο, προ- 

κειμένου για μεταλλικά σκάφη ή από μια εμβαπτισμένη μεταλλική πλά

κα με επιφάνεια τουλάχιστο 0,1 τετρ. μέτρου για ξύλινα ή πλαστικά 

σκάφη (π.χ. η έλικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό). Με

ταλλικά αντικείμενα πάνω και μέσα στο σκάφος πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα γεφυρώσεως Ισυνδέσεως) με τη γείωση του σκάφους".

Προστασία κτιρίων
και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων

Ιδανική περίπτωση προστασίας ενός κτιρίου έναντι των κεραυνο

πτώσεων,θα ήτο ο εγκλωβισμός του κτιρίου αυτού;‘εντός μιας μεταλ

λικής επιφάνειας και η καλή γείωση αυτής στο έδαφος. Επειδή αυτό εί

ναι αρκετά δύσκολο,σχεδιάζεται ένα σύστημα αντικεραυνικής προ

στασίας κλωβού, που αποτελείται από:

- την εξωτερική εγκατάσταση προστασίας

- την εσωτερική εγκατάσταση προστασίας και

- την προστασία των εσωτερικών δικτύων και των εισερχομένων ε

νεργειακών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

Η εξωτερική εγκατάσταση προστασίας αναφέρεται στον σχεδίασμά 

την επιλογή καταλλήλων υλικών και την τοποθέτηση συστήματος αντι- 

κευρανικής προστασίας του κτιρίου και περιλαμβάνει μία ή περισσότε

ρες ακίδες συλλογής, τους αγωγούς απαγωγής ηλεκτρικών φορτίων 

και τα ηλεκτρόδια γειώσεως. Η εγκατάσταση συλλήψεως (ακίδα) το

ποθετείται στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου και σκοπό έχει να προ- 

σελκύσει τον κατερχόμενο οχετό του κεραυνού και να τον οδηγήσει 

ακινδύνως πλέον δια των αγωγών απαγωγής στο έδαφος.

Σχήμα 1 (επάνω): Αστεροειδής εγκατάσταση γείωσης.

Σχήμα 2 (αριστερά): Μικτή εγκατάσταση γειώ σεω ς.

Η εγκατάσταση απαγωγής αποτελείται από αγωγούς και συνδετικά 

υλικά και έχει σκοπό να μεταφέρει το ηλεκτρικό φορτίο του κεραυνού 

από την ακίδα στο σύστημα γειώσεως.

Η εγκατάσταση γειώσεως αποτελείται από ράβδους γειώσεως ή α

πό ταινίες χαλκού Ιπροκειμένου για θεμελιακή γείωση), κατάλληλα το

ποθετημένες εντός του εδάφους (κατά προτίμηση υγρού εδάφους) 

και σκοπό έχει την διοχέτευση του ηλεκτρικού φορτίου του κεραυνού 

στο έδαφος

Η εσωτερική εγκατάσταση προστασίας αναφέρεται στην γεφύρωση 

όλων των μεταλλικών επιφανειών και ηλεκτρικών συσκευών με το 

σύστημα γειώσεως, ώστε να υπάρχει το ίδιο δυναμικό (ισοδυναμική 

προστασία) για τους ανθρώπους, ταυτόχρονα δε να προστατεύονται 

και οι συσκευές από υπερτάσεις.

Προκειμένου για τηλεπικοινωνιακές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευ

ές και εγκαταστάσεις, απαιτούνται επιπλέον συστήματα προστασίας 

όπως: αντικεραυνικά ομοαξονικών γραμμών μεταφοράς ραδιοσυ

χνοτήτων, αντικεραυνικά προστασίας των πηγών τροφοδοσίας - ενέρ

γειας από υπερτάσεις Ιοι οποίες μπορεί να δημιουργήθηκαν πολύ μα- 

κρυά από το σημείο του συζητούμενου κτιρίου και να μεταφέρθηκαν 

εκεί μέσω γραμμών της ΔΕΗ), σταθεροποιητές τάσεως, αντικεραυνι- 

κές διατάξεις για την αντιμετώπιση των δια των τηλεπικοινω νιών 

γραμμών του ΟΤΕ εισερχομένων υπερτάσεων κλπ.
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Ισοδυναμική προστασία

Σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE, κάθε ηλεκτρική παροχή του κτι

ρίου, θα πρέπει να καλύπτεται από ισοδυναμική προστασία, κατά την ο

ποία όλα τα αγώγιμα τμήματα διαφόρων εγκαταστάσεων συνδέονται 

κατάλληλα μεταξύ των: κύριος αγωγός προστασίας, κύριος αγωγός 

γειώσεως, γείωση αντικεραυνικής προστασίας, αγωγός υδρεύσεως 

Ιεφόσον βέβαια είναι μεταλλικός), αγωγοί κεντρικής θερμόνσεως και 

κλιματισμού,μεταλλικό στοιχεία της οικοδομής,εισερχόμενοι τηλεπι

κοινωνιακοί αγωγοί, μεταλλικοί αγωγοί φυσικού αερίου κλπ.

Σε μερικές περιπτώσεις εφαρμόζεται και πρόσθετη ισοδυναμική 

προστασία, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε μεταλλικό σώμα, που 

είναι συνδεδεμένο μέσω ισοδυναμικών αγωγών με άλλα σώματα ή και 

ξένα αγώγιμα μέρη,που ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, θα πρέπει να α

πέχει περισσότερο από 2,5 μέτρα από αυτό. Το μέτρο αυτό αποβλέπει 

στην διατήρηση πολύ χαμηλών τάσεων επαφής,σε περίπτωση βλάβης 

του συστήματος προστασίας, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής 

κλπ. Ετσι κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να αγγίζει 

ταυτόχρονα δύο μεταλλικές επιφάνειες, που πιθανόν θα παρουσιά

ζουν διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού και συνεπώς άμεσο κίνδυνο ηλε

κτροπληξίας.

Ισοδυναμική γείω ση και βηματική τάση
Υποθέτουμε ότι σε μια περίπτωση σεισμού,κόβεται και πέφτει στο 

έδαφος ένας αγωγός μεταφοράς υψηλής τόσεως της ΔΕΗ (καλώδιο 

υψηλού μεταλλικού πυλώνα ΔΕΗ). Τότε, γύρω από το σημείο επαφής 

του καλωδίου αυτού με το έδαφος, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό 

πεδίο γεωμετρικών ισοδυναμικών επιφανειών τύπου χοάνης.

Εάν κάποιος άνθρωπος ή ζώο ευρεθεί στο χώρο αυτών των ισοδυ- 

ναμικών επιφανειών μορφής χοάνης, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα

-αν όχι βεβαιότητα- ανάλογα με την κίνησή του και το διασκελισμό του, 

να εκτεθεί σε μια διαφορά δυναμικού, το μέγεθος και η επικινδυνοτη- 

τα της οποίας εξαρτόται από την αγωγιμότητα του εδάφους, το μήκος 

του βήματός του και το είδος των υποδημάτων. Η ηλεκτρική αυτή τόση 

(που λέγεται και βηματική), είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα ζώα λόγω 

της σωματικής διαπλόσεως αυτών. Η τιμή της τόσεως αυτής είναι α

ντίστροφος ανάλογη της αποστόσεως από το σημείο επαφής του κα

λωδίου με το έδαφος και ευθέως ανάλογη με την ωμική αντίσταση του 

εδάφους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση που κάποιος 

βαδίζει κοντό ή πάνω από το σημείο γειώσεως αντικεραυνικής εγκα- 

ταστόσεως τη στιγμή, που σε αυτή (την εγκατάσταση) προσπίπτει κε

ραυνός. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με την κατασκευή 

γειώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με παράλληλη εγκατάσταση 

πλεγμάτων πάνω από γειωτές κλπ. Από την άλλη πλευρό, στοιχειώδες, 

αλλά αποτελεσματικό μέτρο προστασίας για την πρώτη περίπτωση εί

ναι να βαδίσουμε αναπηδώντας στο ένα πόδι (κουτσό), ώστε να προ

σεγγίσουμε ασφαλώς προς το σημείο του πεσμένου αγωγού υψηλής 

τόσεως της ΔΕΗ (να βοηθήσουμε κάποιον που κινδυνεύει για παράδειγ

μα), ή να βαδίζουμε με πολύ μικρό και γρήγορα βήματα, σε περίπτωση 

που προσεγγίζουμε οικήματα με γειώσεις και αντικεραυνικό συστήμα

τα, κατά τη διάρκεια καταιγίδος.

Η αντικεραυνική προστασία στην Αστυνομία
Η Ελληνική Αστυνομία, είναι η υπηρεσία εκείνη που μεταξύ των άλλων 

καλείται να αντιμετωπίσει περιπτώσεις θανάτων ανθρώπων και ζώων 

και να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων από κεραυνοπτώ- 

σεις, ηλεκτροπληξίες κλπ. Από την άλλη πλευρό όμως, η Ελληνική Αστυ

νομία, είναι ίσως η πρώτη υπηρεσία στην Ελλάδα που διαπίστωσε με 

φόβο, αμηχανία και περιορισμένη δυνατότητα αντιδρόσεως, τα κατα

στρεπτικό αποτελέσματα κεραυνοπτώσεων επ ί των κεραιών των 

πρώτων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων στα βουνό και τα διάφο

ρα υψώματα ανό την επικράτεια, πρίν μερικές δεκαετίες. Χρησιμο

ποιήθηκαν τότε τα προστατευτικό της εποχής (ακίδες, άνθρακας στις 

γειώσεις κλπ.), με αμφίβολα αποτελέσματα. Στη σημερινή όμως εποχή, 

χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αυτές προϊόντα της αιχμής της 

τεχνολογίας (ειδικό αντικεραυνικό ομοαξονικών γραμμών RF, αυτόμα

τες ασφάλειες τηλεφωνικών γραμμών, αποχετευτές υπερτάσεων ε

νεργειακών γραμμών, σπινθηριστές και ενεργό αντικεραυνικό), με 

πολύ ικανοποιητικό αποτελέσματα.

Συμπεράσματα
Κανένας κανονισμός,επιστήμονας ή σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει 

και να βάλει σε καλούπια τη φύση. Ετσι, παράλληλα με την όποια υπο

δομή αντικεραυνικής προστασίας, θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγου

με την κίνηση στην ύπαιθρο προ και κατά τη διάρκεια της καταιγίδος, 

να μην περιμένουμε να δούμε την αστραπή και να χρονομετρήσουμε 

την εκδήλωση της βροντής για να υπολογίσουμε εάν ευρισκόμεθα σε 

απόσταση ασφαλείας από την καταιγίδα, αλλά να παίρνουμε τα μέτρα 

μας πριν εκδηλωθεί ο πρώτος κεραυνός και να ενημερώνουμε τους 

φίλους μας για αυτά που γνωρίζουμε για το φαινόμενο αυτό. □

Πηγές:

1. Φάκελλος αντικευρανικού σχεδιασμού της ΔΤΕΝΕ\3ο

2. Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία στον ΟΤΕ, έκδοση 1987.

3. Διάφοροι κανονισμοί (VDE, ELOT κλπ.)

4. Δ. Κοντού: Αντικεραυνικός κώδικας,έκδοση 1992

Σχήμα 3 (δίπλα): Δικτυοειδής εγκατάσταση γειώσεως.
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ΟΙ C p C D T lC X e C  TCDN CXXKCDN
του Κωνσταντίνου Σαρδέλη*

Ολοι μιλάμε αυτό τον καιρό για το "Μακεδονικό". Με πολλή θλίψη ό

μως παρατηρώ ότι απουσιάζουν από την καταιγιστική αυτή προβολή 

και δημοσιότητα οι δύο Ελληνες Θεσσαλονικείς αδελφοί Κύριλλος και 

Μεθόδιος, ενώ θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

μας, αφού αυτοί εκχριστιόνησαν Ικαι εξεπολίτησαν) τους Σλαβικούς 

λαούς. Αλλά και για έναν παραπάνω λόγο: διότι, ουσιαστικό, μόνο οι 

Σκοπιανοί απόμειναν να θεωρούν δικούς τους τους δύο αδελφούς, ότι 

δηλαδή δεν ήταν Ελληνες. Μάλιστα το Πανεπιστήμιό τους έχει το όνο

μά τους. Από μιαν άποψη όμως, καλώς το έχει από ευγνωμοσύνη. Αλλά, 

είναι φανερό ότι υποκρύπτονται και άλλοι, δόλιοι λόγοι, σωβινιστικοί.

Ας σκιαγραφήσουμε όμως την εποχή τους και το έργο τους. Ο εκ- 

χριστιανισμός των Σλαβικών λαών είναι το μεγαλύτερο πνευματικό γε

γονός, όχι μόνο του μεσαιωνικού μας βασιλείου, του Βυζαντίου, αλλά 

και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής ιστορίας, διότι, χάρη σ'αυτό, ολόκληροι 

λαοί, που ως τότε ζούσαν στο σκοτάδι, γνώρισαν το φως του Χριστού 

και τον πολιτισμό. Διότι με το Κυριλλικό αλφάβητο απόχτησαν γραπτή 

γλώσσα που δεν είχαν και έτσι μαζί με τα ιερό βιβλία, το αλφάβητο 

τούτο έγινε και το θεμέλιο του πολιτισμού τους, του σλαβικού πολιτι

σμού, της φιλολογίας τους, της φιλοσοφίας τους, των λαϊκών παραδό

σεων, των τραγουδιών τους, της ποιήσεως και της λογοτεχνίας τους.

Από την άλλη μεριά ήταν και μεγάλη ανάσα για το ίδιο το Βυζάντιο, το 

οποίο με την επικράτηση του Μουσουλμανισμού είχε χάσει μεγάλες 

περιοχές στην Ανατολή και την Αίγυπτο και η πνευματική του ακτινοβο

λία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη χερσόνησο του 

Αίμου, ξανόδωσε στην αυτοκρατορία το θάρρος και τη δύναμη να συ

νεχίσει την παγκόσμια εκπολιτιστική της αποστολή.

Το περίεργο είναι ότι το συγκλονιστικό αυτό πνευματικό και εκπολι

τιστικό έργο, συντελέστηκε μετά ακριβώς από έναν αδελφοκτόνο 

σπαραγμό, που για πάνω από έναν αιώνα είχε οδηγήσει πολλές φορές 

την αυτοκρατορία στο χείλος της καταστροφής. Είναι η γνωστή μας ει- 

κονομαχία, που τελειώνει το 843 με την αναστήλωση των εικόνων την 

Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είχε αυτή τη δύναμη, την από θεού δύναμη 

το άγιο Βυζάντιο να μεγαλουργεί εκεί που όλοι περίμεναν να σβήσει.

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, αρχοντόπουλα από την Θεσσαλονίκη, 

συμπρωτεύουσα και τότε όπως και σήμερα, έρχονται στον κόσμο και 

μεγαλώνουν αυτή την εποχή. Ο Κύριλλος (κατά κόσμον ΚωνσταντίνοςΙ 

γεννήθηκε γύρω στα 826 ή 827 και ο Μεθόδιος Ικατά κόσμον ΜΙχαήλ) 

γεννήθηκε το 815 . Οι γονείς του, ο Λέων και η Μαρία, είχαν άλλα πέντε 

παιδιά. Ο Λέων ήταν "δρουγγάριος". Η θέση του ήταν υψηλή και ουσια

στικά ήταν άρχων της Θεσσαλονίκης και της περιοχής. Τα δύο παιδιά 

μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη, και εκεί σπούδασαν. Συμπλήρωσαν αρ

γότερα τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο της Κων/πόλεως και έζη- 

σαν στο παλάτι και στους ανώτερους κύκλους της Βασιλεύουσας.

Ο Μεθόδιος είχε ακολουθήσει το στρατιωτικό στάδιο και αργότερα 

διορίστηκε άρχων σε αρχοντία Σκλαβήνων (Σλάβων), γεγονός που του 

έδωσε την ευκαιρία να μάθει και τη γλώσσα τους. Δεν θα αργήσει ό

μως να εγκαταλείψει την αρχοντία και να γίνει μοναχός.

Ο Κύριλλος ήταν, όπως θα λέγαμε σήμερα, το παιδί θαύμα. Αληθινή 

μεγαλοφυία. Από πολύ μικρός έγινε διάσημος και όλοι τον θαύμαζαν 

και στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Λένε πως δίδαξε και 

στο πανεπιστήμιο της Βασιλεύουσας, αλλά πάντως ήταν κορωνίδα 

στον πνευματικό κόσμο και μεταξύ των ακαδημαϊκών δασκάλων.

Η εποχή αυτή είναι η εποχή του Μεγάλου Φωτίου και αυτό τα λέει ό

λα. Γιατί ο Φώτιος είναι εκείνος που προετοίμασε και οργάνωσε τη με

γάλη εκπολιτιστική εκστρατεία των δύο αδελφών στους δυτικούς Σ

λάβους, στη Μεγάλη Μοραβία-στη σημερινή Τσεχία και Σλοβακία- και 

στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της περιοχής, που κατείχε, τότε, το 

βασίλειο αυτό. Ο Κωνσταντίνος, προηγουμένως, είχε φέρει επιτυχώς 

εις πέρας άλλες δύο αποστολές, στους Αραβες και στους Χαζάρους 

και αυτό καθιέρωσε τη φήμη του και ως διπλωμάτη.

Οταν λοιπόν στα 862, ο βασιλιάς της Μεγάλης Μοραβίας ζήτησε από 

τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ, δάσκαλο που να κρατήσει το 

λαό στη χριστιανική πίστη με τη δική του Ιτου μοραβικού λαού) τη 

γλώσσα, που σημαίνει, ότι σε μεγάλο μέρος, τουλάχιστον ήταν εκχρι

στιανισμένοι, αλλά δεν είχαν γραπτή γλώσσα- και επομένως γραπτό τα 

ιερά κείμενα-, και αντιμετώπιζαν μεγάλο κίνδυνο να χάσουν την πίστη 

τους και από το γεγονός, ότι πιέζονταν να υποκύψουν στους εκβια

σμούς των Φραγκοτευτόνων, που είχαν αρχίσει να προκαλούν το σχί

σμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Η αποστολή, πολυμελής, ανατέθηκε 

στον Κωνσταντίνο! το μοναχικό όνομα Κύριλλος, το πήρε λίγο πριν την 

Κοίμησή του). Προηγουμένως εδημιούργησε το αλφάβητο που έχει το 

όνομά του- Κυριλλικό, στο οποίο μεταφράστηκαν τα ιερά βιβλία, που 

πήρε μαζί της η αποστολή στη Μεγάλη Μοραβία.

Η επιτυχία ήταν πλήρης. Αλλά και πλήρης κινδύνων από Φραγκο- 

τεύτονες για τους οποίους η τέλεση της Θείας Λειτουργίας-σε μια 

"βάρβαρη" γλώσσα, άγνωστη, ήταν σκάνδαλο. Διότι οι Φραγκοτεύτο- 

νες πίστευαν στη θεωρία-δική τους ήταν- των ιερών γλωσσών. Κα- 

τ'αυτούς τρεις ήταν οι γλώσσες, η ελληνική, η λατινική και η εβραϊκή, 

που γράφτηκε στο Σταυρό του Χριστού το "Ιησούς Ναζωραίος Βασι

λεύς των Ιουδαίων". Για το Βυζάντιο όμως δεν υπήρχαν ιερές γλώσ

σες. Η, μάλλον, όλες οι γλώσσες ήταν ιερές και οι λαοί στη δική τους 

γλώσσα έπρεπε γα τελούν τη Θεία Λειτουργία και να διαβάζουν τα ιε

ρά βιβλία. Αυτό ήταν μια μεγάλη πνευματική επανάσταση που έκαμαν 

στη Δύση οι δύο Ελληνες Θεσσαλονικείς αδελφοί.

Ηταν δυστύχημα που ο Κύριλλος εκοιμήθη πολύ ενωρίς, μόλις 42 ε

τών. Αυτό έγινε στη Ρώμη στις 14 Φεβρουάριου του 869. Το έργο του 

συνέχισαν ο αδελφός του Μεθόδιος και οι μαθητές τους, που το με-Ί 

τέδωσαν στους Βουλγάρους, τους Ρώσους και στους άλλους λαούς, 

που σήμερα είναι ορθόδοξοι.

Ο Μεθόδιος διώχθηκε από τους Φραγκοτεύτονες και φυλακίστηκε. 

Πέρασε ανήκουστα βάσανα. Αυτά όλα, ήταν φυσικό να τον καταβάλουν 

και εκοιμήθη, εν Κυρίω στις 6 Απριλίου του 885. Στο μεταξύ όμως το 

φως του Χριστού ξέσχισε τα σκοτάδια στη μισή, σχεδόν Ευρώπη. Η 

Ορθοδοξία είχε θριαμβεύσει.

Εμείς όμως τί κάνουμε σήμερα; Τί κάνουμε για τη μνήμη τους; Τίποτε. 

Ας αρχίσουμε όμως τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Σε κάθε Μητρόπολη 

να χτιστεί και μια εκκλησία τους και σχολεία να πάρουν το όνομά τους. 

Να γραφτούν φυλλάδια με το έργο τους που να κυκλοφορήσουν 

ευρύτατα στο λαό μας. Οι αλλεπάλληλες περιπέτειες του Γένους μας 

δεν μας το επέτρεψαν ως τώρα. Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτε. Πάντο

τε υπάρχει καιρός. Μια εκκλησία σε κάθε Μητρόπολη και ένα πανεπι

στήμιο -από τα τόσα που έχουμε- να πάρει το όνομά τους. □

• Οκ .  Κων/νος Σαρδέλης, είναι συγγραφέας - ιστορικός
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To φως της Αναστάσεως δεν περιορίζεται χρονικά και τοπικά, 

είναι φως μυστικό που διεισδύει παντού στο παρελθόν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, 
φωτίζει αιώνες αλλά και όλες τις συνειδήσεις.

Γ Γ αυτό και ενοχλεί συνήθως τους σκοτισμένους εγκεφάλους.
Γιορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως μέσα εις όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας, 

όπου αντήχησαν και πάλι μυριόστομοι ύμνοι χιλιάδων ψυχών.

του Αριστείδη Πανώτη

Τα αισθήματα της λατρείας προς τονΑνα- 

στάντα Χριστό ανέβησαν ως μεγαλειώδης 

συμφωνία από τη γη εις τον ουρανό οι αγω

νίες και οι θλίψεις των λαών είναι πολύπλοκοι 

και ανθρωπίνως αθεράπευτοι. Μόνον στο 

πρόσωπο του Αναστόντος Ιησού Χριστού α

νευρίσκεται η καθολική λύτρωση.

Η ζωή επί της γης δεν δρα δεν προάγεται 

παρά με τη δύναμη της Αναστάσεως και το 

φως του ουρανού. Η γη άνευ του ουρανού 
είναι καταδικασμένη εις καταστροφή. Η 
γη και ως ζωή και ως ύλη και ως κίνηση 
και ως βλάστηση και ως ωραιότητα έχει 
πλήρη εξάρτηση απά τον ουρανό.

0  άνθρωπος η κορωνίς αυτής της δημιουρ

γίας η κορυφή των επίγειων κτισμότων, ο άν

θρωπος ως πνευματική ζωή, ως ελευθερία, 

ως παλμός, ως απολυτρωτικός πόθος, δεν 

μπορεί να σταθεί εις την υψηλή του σταδιο

δρομία, εάν δεν ατενίζει εις τον Αναστόντα 

Κύριον, εις τον ουρανόν, εις την Βασιλεία του 

Θεού.

Και όπως η γη χωρίς το φως και τη δρόσο 

του ουρανού ξηραίνεται και διατρέχει τον κίν

δυνο να αφανισθεί να χαθεί, έτσι και ο άνθρω

πος, χωρίς Θεό, χωρίς πίστη, χωρίς ενατένι

ση προς τον ουρανό χωρίς ενίσχυση από τον 

Αναστόντα Κύριο εκπίπτει από την πνευματική 

του αξία, μαραίνεται και σβύνει, ως εστία υ- 

ψηλωτέρου πολιτισμού και χάνεται ως έννοια 

ελεύθερης προσωπικότητας και ομοιώνεται 

με τα είδη της κατώτερης ζωής.

Η ιστορία της ανθρωπότητος επιβεβαιώνει 

αγαπητοί, κατά τρόπον αναμφισβήτητον την

αλήθεια αυτή. Μόνον λαοί που θρησκεύ
ουν ζωηρό, «δημιούργησαν πολιτισμούς 
άξιους του ονόματος του ανθρώπου.

Ολες οι προσπάθειες των εθνών που στε

ρούνται από θρησκευτική πνοή δεν έδωσαν 

ότι απαιτούν οι βαθύτεροι παλμοί της ανθρώ

πινης καρδιάς.

Ολα τα ανθρώπινα συστήματα, τα πολιτικό, 

τα κοινωνικό, τα φιλοσοφικό, που εφιλοδόξη- 

σαν να δημιουργήσουν τα διάφορα εκλεκτό 

πνεύματα για να καθοδηγήσουν τους λαούς 

απεδείχθησαν χωρίς θεμέλια, γεμάτα πλάνη 

και ψεύδη, χωρίς Θεό.

Η αλήθεια, η απολύτρωση και η βαθειά ικα

νοποίηση που αναζητεί ο άνθρωπος μέσα εις 

τους αγώνες του και εις την ζωή του ευρί- 

σκονται μόνον κοντά στο Θεό, κοντά εις τον 

Αναστάντα Κύριον της Δόξης.

Εκείνος, ως υιός του Θεού ευλόγησε τη 

ζωή, ανεστήλωσε την ανθρώπινη αξιοπρέ

πεια, εστερέωσε την κοινωνία, την καθηγίασε 

με την αγάπη του, με το αίμα του, την ασφάλι

σε με την ειρήνη που άπλωσε μεταξύ των ε 

θνών, με την εναρμόνιση που καθίδρυσε με

ταξύ των κοινωνικών τάξεων.

Ο Κύριος, ο Ιησούς, ως διδασκαλία, ως υ

ψηλή δικαιοσύνη, ως αγιότης της βουλήσεώς 

μας, ως αυθόρμητη θυσία, ως καθολική συνα

δέλφωση, ως στοργή, ως ύψιστη παιδαγω

γική αρχή εντός των οικογενειών, εντός των 

εθνών, εντός της ανθρωπότητος όλης, έγινε 

το παγκόσμιο ιδανικό και απέβη το μέτρο και 

το κριτήριο της αληθινής προόδου και της α

νωτερότητας του πολιτισμού.

Εκείνος μόνον ο Αναστός απολυτρώνει.

Εκείνος μόνον γεννά ενθουσιασμούς και 

προσ δ ίδε ι μεγαλείο  εις  όλους όσους α

κούουν τη φωνή του και εκτελούν τα βου- 

λεύματά του.

Εκείνος δίδει ακόμη εγκύρως και αποτελε- 

σματικώς την συγγνώμη, εφόσον του ζητη

θεί.

Ο Αναστός Κύριος δημιουργεί εσωτερική 

πε ιθαρχ ία , ιερ α ρ χοπ ο ίη σ η  εντός του 

στήθους μας των αξιών.

Ευλογεί τους νέους και τις νεάνιδες τους 

γέρους και τα παιδιά και εγκαθιδρύει μέσα 

στις καρδιές τους ως καθήκον ως τρυφερό

τητα και ως σεβασμό μεγάλες αξίες.

Ολοκληρώνει και συγκροτεί την υψηλή έν

νοια του ανθρώπου ο Αναστός Κύριος και ικα

νοποιεί κάθε ιερό παλμό κάθε ευγενή οραμα- 

τισμό. Εκείνος ο Αναστός χαρίζει ζωή, χαρά, 

δύναμη, δόξα άφθαρτη και αιώνια.

Του Ιησού Χριστού του Αναστόντος το 

Πνεύμα απλώνεται και στο παρελθόν και στο 

παρόν και εις το μέλλον ως έξοχη και ηθική 

δύναμη που εξευγενίζει την ιστορία και γρά

φει τις λαμπρότερες σελίδες του πολιτισμού.

Η ακτινοβολούσα Θεία προσωπικότης του 

Αναστόντος Κυρίου είναι η ελπίς του κόσμου, 

η δόξα του κόσμου.

Είναι η Ανάσταση ο Κύριος και η σωτηρία και 

ενός εκάστου και της ανθρωπότητος όλης.

Γί αυτό αγαπητοί αναγνώστες για μια ακόμη 

φορά:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η

Α Λ Η Θ Ω Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η  ο Κ ύ ρ ι ος.Π
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Κ CD Ν G T  Χ Ν Τ Ι Ν Ο Υ π Ο λ Η
5 4 3  ΧΡΟΝΙ Α Ι Σ Τ ΟΡ Ι Κ ΗΣ  ΜΝ Η ΜΗ Σ

του Κων/νου Χατζηαντωνίου - Ιστορικού

Συμπληρώνονται φ έτος πεντακόσια σαράντα τρία χρόνια από την άλωση της Πόλης 

και ο νους μας στρέφ εται ευλαβικό στο γεγονός αυτό που απ ετέλεσε τομή στην Ιστορία μας.

Το πρωί της 29ης Μαίου του 1453 μ.Χ. η Κωνσταντινούπολη, η "Βασι

λίδα των πόλεων" έπειτα από μία ανελέητη σκληρή πολιορκία έπεφτε 

στα χέρια των οθωμανικών στρατευμάτων του Μωάμεθ Β' του Πορ

θητή. Νωρίς την αυγή της 29ης Μαίου του 1453 μ.Χ. η χιλιόχρονη Βυ

ζαντινή Αυτοκρατορία είχε καταλυθεί. Η τύχη της Κωνσταντινουπό

λεως είχε ήδη προδιαγράφει'από τις αρχές του 15 ου αιώνα. Μέσα στα 

χίλια και πλέον χρόνια της ζωής της είχε πολιορκηθεί είκοσι εννέα φο

ρές και άλλες τόσες είχε διασωθεί από τις ορέξεις των εχθρών της.

Οι ιστορικοίνόμοι, ωστόσο, είναι τις περισσότερες φορές αμείλικτοι 

και σπανίως κάνουν εξαιρέσεις. Ηδη ο Μωάμεθ ο Β' από τη στιγμή που 

ανήλθε στον θρόνο του οθωμανικού κρότους το 1451 έθεσε σαν κύριο 

στόχο των επιδιώξεών του την κατάληψη της πρωτεύουσας του Βυ

ζαντίου. Από τη στιγμή εκείνη ξεκίνησε μία εντατική οργάνωση στο ε

σωτερικό του οθωμανικού κρότους. Κύριο χαρακτηριστικό της είχε 

την ισχυροποίηση γύρω από την περιοχή της Βασιλεύουσας, τον εξο

πλισμό και την αύξηση του αριθμού του στρατεύματος και κυρίως τον 

έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου. Αυτό το τελευταίο επιτεύχθηκε με 

την ανέγερση, το 1452, ενός επιβλητικού κάστρου (σώζεται σήμερα 

και ονομάζεται Rumili-hisar, δηλαδή κάστρο της Δύσεως), το οποίο, ε

ξοπλίστηκε με φρουρό τετρακοσίων ανδρών και "πετροβόλους μηχα- 

νάς". Στόχος του ήταν ο έλεγχος των εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν 

τα Στενό και την επιβολή σ'αυτά ενός δασμού, του "κομμερκίου". Εξα

σφάλισε έτσι τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και απομόνωσε την Κων

σταντινούπολη από τις περιοχές της Μαύρης θάλασσας απ'όπου προ

μηθευόταν τον επισιτισμό της. Παράλληλα, ο Μωάμεθ προσπάθησε να 

εξασφαλίσει στο εσωτερικό του κρότους τη σύμπνοια και τη συνερ

γασία των στελεχών και των αξιωματούχων του και να εκμηδενίσει ο- 

ποιεσδήποτε εσωτερικές διαμάχες και αντιπαλότητες που θα μπο

ρούσαν να αποσπόσουν την προσοχή του από τον κύριο σκοπό του.

Ωστόσο, ο Μωάμεθ ήταν ιδιαίτερα πονηρός και λιγότερο αφελής απ' 

όσο είχαν νομίσει οι Βυζαντινοί. Ετσι, αμέσως με την άνοδό του στον 

θρόνο του Οθωμανικού κρότους, έσπευσε να συνάψει ειρήνη με τους 

Χριστιανούς δείχνοντας μάλιστα και κάποια υποχωρητικότητα. Την ά

νοιξη του 1451 οι Σέρβοι, Βλάχοι, Γενουάτες, Ραγουζαίοι, Ιωαννίτες 

της Ρόδου και οι υπόλοιποι δυνάστες της Ρωμανίας έγιναν με ευμένεια 

δεκτοί και επέστρεψαν στον τόπο τους πιστεύοντας πως εξασφάλι

σαν την ειρήνη. Αλλά και στους απεσταλμένους του βυζαντινού αυτο- 

κρότορα Κωνσταντίνου ΙΑ' του Παλαιολόγου φάνηκε ιδιαίτερα διαλλα

κτικός: ανανέωσε την παλαιότερη συνθήκη που είχε υπογράψει ο πα

τέρας του Μουράτ ο Β' και παράλληλα επέστρεψε την περιοχή της Η

ράκλειας και τα έσοδα της περιοχής κοντό στον Στρυμώνα.

Πίσω από όλες αυτές τις ενέργειες διακρίνουμε την ανάγκη του 

Μωάμεθ να εξασφαλίσει μία έστω προσωρινή ηρεμία στα εξωτερικό 

θέματα προκειμένου να αφιερωθεί στην αναδιοργάνωση και ισχυρο

ποίηση του κρότους στο οποίο είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται σημά

δια αστάθειας, ιδιαίτερα στις ανατολικές επαρχίες, καθώς και ορισμέ

νες αντιδράσεις στις αποφάσεις του από ανωτέρους αξιωματούχους.

Ηταν πλέον ζήτημα χρόνου η εκδήλωση της επικείμενης επιθέσεως. 

Τα νέα καθημερινό διαδίδονταν μείωναν το ηθικό των Βυζαντινών. Το 

ταμείο του κράτους ήταν εξαντλημένο. Με εξαιρετική γλαφυρότητα ο 

άλλος από τους τέσσερις ιστορικούς της Αλώσεως, ο Δούκας, περι

γράφει στη "Βυζαντινή Ιστορία" του τις στιγμές αγωνίας που περ

νούσε η Βασιλεύουσα: "Ο τύραννος από την αρχή του Μαρτίου έστειλε 

μαντατοφόρους και κήρυκες σ'όλες τις επαρχίες για να εκστρατεύσει 

καθεμιά εναντίον της Πόλεως... Ο καθένας, ακούγοντας για την Πόλη, 

έτρεχε, κι αυτός που δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω παιδικής ηλι

κίας κι αυτός που δεν μπορούσε να τρέξει λόγω γήρατος. Οι πολίτες 

παρακαλούσαν τον Θεό να μην επιτεθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί ά- 

κουγαν πως ο τύραννος είχε ανέβει στο άρμα και ήδη ερχόταν.

Με το δικό του τρόπο ο Γεώργιος Φραντζής στο "Χρονικόν" του πε

ριγράφει τις στιγμές αυτές: "Ακούγοντας εμείς στην Πόλη την πελώ

ρια κραυγή που έμοιαζε με βρόντο μεγάλο της θάλασσας, διερωτώ- 

μεθα τι να ήταν άραγε. Σε λίγο μάθαμε σίγουρα και αληθινά ότι για την 

επαύριο ο αμηράς Μωάμεθ ετοίμαζε πόλεμο από ξηρός και θαλάσσης 

όσο το δυνατόν γι'αυτόν πιο σφοδρό, εναντίον της Πόλεως. Εμείς βλέ

ποντας τόσο μεγάλο πλήθος ασεβών, όπως μου φάνηκε εμένα, ήταν 

περίπου πεντακόσιοι προς ένα σε σχέση με μας, όλες μας τις ελπίδες 

τις κρεμάσανε στον Θεό. Διέταξε, λοιπόν, ο βασιλεύς, μαζί με τις ά

γιες και σεπτές εικόνες και τα άγια λείψανα, ιερείς, αρχιερείς και μο

ναχοί, γυναίκες και παιδιά, να περιφέρονται με δάκρυα στα τείχη της 

πόλεως και να ψάλλουν το "Κύριε ελέησον" και να ικετεύουν τον θεό 

να μη μας παραδώσει για τις αμαρτίες μας στα χέρια εχθρών ανόμων 

και αποστατών και πονηροτάτων σε όλη την οικουμένη, αλλά να μας 

λυπηθεί σαν κληρονόμους του Αληθινού Θεού. Και με κλάματα ενεθάρ- 

ρυνε ο ένας τον άλλο να αντισταθούν στον εχθρό την ώρα της συ

μπλοκής" (Γεωργίου Φραντζή, Χρονικόν Ρ, 5, Μτφρ. Β. Τάσου).

Ο αγώνας ήταν άνισος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πό

λεως, οι Τούρκοι επιδόθηκαν στη λεηλασία και στον εξανδραποδισμό. 

Σε λίγες ώρες ανάκτορα, πλούσια ή φτωχικά σπίτια, δημόσια ιδρύμα

τα,μοναστήρια και εκκλησίες είχαν απογυμνωθεί και είχαν μείνει μόνον 

οι τοίχοι τους. Οι στρατιώτες έσερναν στους δρόμους δεμένους για 

να τους πουλήσουν. Η Κωνσταντινούπολη καταστράφηκε ανελέητα και 

βάρβαρα. Ο Ιμβριώτης Κριτόβουλος, ο τρίτος από τους ιστορικούς της 

Αλώσεως, γράφει πως ο τουρκικός στρατός "πάσαν ταύτην εκκένωσε 

και ηρήμωσε και πυρός δίκην ηφάνισε και ημαύρωσε, ώσθ'όλως απι- 

σθήναι, ει και ην εν αυτή ποτέ ή ανθρώπων οίκησις ή πλούτος, ή πε

ριουσία πόλεως ή άλλη τις κατ'οίκον κατασκευή τε και περιφάνεια" 

(Κριτόβουλος - Ιστορίαι).

Ας δούμε όμως πως μας δίνει τραγικές λεπτομέρειες περιγράφο- 

ντας την Αλωση, ο Γεώργιος Φραντζής στη δική του γλαφυρή περι

γραφή: "Ετσι οι αντίπαλοι έγιναν κύριοι όλης της Πόλεως, την Τρίτη 29 

Μαίου και ώρα δευτέρα της ημέρας του 6961 114531 έτους...
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5 4 3  χρόνια από την Αλωση

Και η γη σε μερικά μέρη δε φαινόταν από τους πολλούς νεκρούς. Η

ταν φοβερό θέαμα και άκουγες θρήνους πολλούς, ποικίλους και έβλε

πες αμέτρητους εξανδραποδισμούς ευγενών, αρχοντίσσων και παρ

θένων και μοναχών, που τις έσερναν αλύπητα οι Τούρκοι από τα ρούχα 

και τα μαλλιά και τις κοτσίδες έξω από τις εκκλησίες ενώ έκλαιαν και 

οδύρονταν... Εβλεπες το θείο αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται 

στη γη και να πετιέται...". (Γεωργίου Φραντζή Χρονικόν Γ' 8).

Μέσα απ'αυτό τον ορυμαγδό, ο ηρωικός τελευταίος αυτοκράτορας 

του Βυζαντίου πήρε στη συνείδηση του Εθνους τη θέση που πήρε ο 

Λεωνίδας και όλοι οι προγενέστεροι και μεταγενέστεροι εθνικοί μας 

ήρωες. Κανένας άλλος δεν κατέλαβε τέτοια θέση μέσα στην ψυχή και 

τα χείλη του λαού μας και των άλλων λαών της γης όσο ο τραγικός αυ

τοκράτορας της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης. Γράφει σχετικά ο 

εθνικός μας ιστορικός: "Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος περιεβλήθη το 

ακάνθινον του Βυζαντίου στέμμα απαραλλάκτως όπως αξιωματικός, 

προχειρισθείς φρούραρχος πόλεως πανταχόθεν υπό των πολεμίων 

περιεζωσμένης και μη εχούσης ούτε οχυρώματα αποχρώντα ούτε 

φρουράν ικανήν, ήθελεν υπακούσει εις την δοθείσαν αυτώ εντολήν. 

Ούτως ανέλαβε το υπό της τύχης επιβληθέν αυτώ μαρτύριον" |Κ. Πα- 

παρηγοπούλου, Ιστορία Ελλ. Εθνους, Τομ. Εα, ο. 297, Αθήνα 19251.

Σ'ένα "Ανώνυμο Μοσχοβίτικο Χρονικό", που δημοσιεύθηκε το 1855 

στην Πετρούπολη στα ρωσικά και αναφέρεται στν άλωση, γράφονται 

τα παρακάτω συγκινητικότατα: "Του σουλτάνου διατάξαντος νέαν γε

νικήν έφοδον (το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου 14531, ο Πατριάρχης 

και οι μεγιστάνες της Αυτοκρατορίας εκ συμφώνου μετά του Ιωάννου 

Ιουστινιάνη εδεήθησαν θερμώς του βασιλέως να εγκαταλίπη την πάλιν 

και αποσυρθή εις τι μέρος, όπου άμα τη διαφημίσει του αγγέλματος 

της φυγής αυτού.... ίσως εκφοβίσωσιν ικανώς τον ασεβή Μωάμεθ, ώ

στε να λύση την πολιορκίαν... Ο αυτοκράτωρ ηκροάσθη εν σιγή των 

συμβούλων αυτού. Η συμβουλή υμών είναι εξαίρετος, είηεν. Ευχαρι

στώ υμάς επ'αυτή. Γινώσκω δε και πόσον ωφέλιμον εις τον ημέτερον 

αγώνα θα ηδύνατο να είναι το προτεινόμενον υφ'ημών διάβημα, ε

πειδή, ως λέγετε άριστα, τα πάντα δύνανται να συμβώσι και μόνον ου

δέποτε θ'αποφασίσω να εγκαταλίηω εν τοιαύτη συμφορά το κλήρον 

μου και τας αγίας εκκλησίας και την πρωτεύουσαν, τον θρόνον και τον

λαόν μου. ,Ναι, επιθυμώ ν'αποθάνω εδώ μεθ'υμών. Επειτα έσκυψε και 

έκλαυσε πικρώς..." IJ. Strznyeusky, αρχαίον σλαβικόν χρονικόν της πο

λιορκίας και της αλώσεως, Πετρούπολη 18551.

Ο Γάλλος Βυζαντινολόγος G. Schumberger με θαυμασμό σημειώνει: 

"Η δραματική αυτή σκηνή περικλείει αναμφισβήτητον μεγαλείον. Βλέ- 

πομεν διαγραφόμενον τον ηρωικόν χαρακτήρα του ατυχούς ηγεμό- 

νος, ο οποίος μετ'ολίγας ημέρας έμελλε να θυσιασθεί χάριν του λαού 

του. Ο βασιλεύς εκείνος ο περισσότερον κάθε άλλου γενναίος, επανα

λάμβανε πολλάκις, ότι, όπως ο καλός ποιμήν, ώφειλε να θυσιάση την 

ζωήν υπέρ του ποιμνίου." (G. Schumberger, "Κωνσταντίνος Παλαιολό- 

γος και η πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινουπόλεως", Αθήνα 1914).

Ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας έπεσε σαν απλός στρατιώ

της με τη στολή του τελευταίου Βυζαντινού στρατιώτη κοντά στην πό

λη του Αγίου Ρωμανού. Και μαζί του έπεσε και η ενδοξότερη αυτοκρα

τορία της ιστορίας της γης, που ακτινοβολούσε για χίλια και πάνω χρό

νια από τις ακτές του Βυζαντίου το πνευματικό φως, το φως του Χρι

στού στην Ανατολή και τη Δύση. Ο Παλαιολόγος πέθανε σαν μάρτυρας 

Χριστιανός και Ελληνας ήρωας και υπέγραψε με το αίμα το ιερό συμ

βόλαιο που του εμπιστεύθηκε ο Ελληνισμός: να φρουρήσει αλώβητη 

την πίστη του Χριστού και την τιμή του Εθνους. Από το τίμιο αίμα όχι 

μόνο του αυτοκράτορα, αλλά και όλων των ηρώων και μαρτύρων που 

σφράγισαν την ύπαρξή τους με το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατο

ρίας, από τη μυστηριώδη αυτή δύναμη της αιματηρής θυσία, ξεφυτρώ

νουν οι γλυκές ελπίδες της αναστάσεως. Τους θρήνους της Αλώσεως 

ο ελληνικός λαός τους μετατρέπει σε ευαγγέλια μιας καινούργιας 

ζωής και νέας δόξας: "Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα'ναι".

Το μήνυμα της θυσίας του 1453 δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο 

στις δύσκολες περιστάσεις που διερχόμαστε. Σαν έθνος αντάξιο πολ

λών θυσιών που γεμίζουν τα πεντακόσια σαράντα ένα χρόνια που πέ

ρασαν, θα αξιοποιήσουμε το αίμα που χύθηκε στους αδιάλειπτους α

γώνες μέχρι σήμερα. Κι ας μη βιαστούμε να αποφανθούμε πως σήμε

ρα δεν υπάρχουν βάρβαροι που επιβουλεύονται την ίδια την υπόσταση 

του έθνους μας. Αρκεί, με λίγη οξυδέρκεια, να κοιτάξουμε γύρω μας 

έχοντας πάντα υπόψη μας πως ο λύκος πάντα εμφανίζεται στο ανυ

ποψίαστο θύμα του ενδεδυμένος το ένδυμα του προβάτου. Π
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ΕνκΑηυα ycooic σύνορα

η γ ιαπωνέζ ικη  μαφ ία
του Jose M aria Otin del Castillo , Αξιωματικού της Ισπανικής Αστυνομίας *

Γνω στοί στη Δύση από ταινίες όπως "Yakuza" (ερμηνευμένη από τον Robert Mitcham) 

ή πιό πρόσφατα "Black Rain" του διάσημου M ichael Douglas, 

οι "Yakuza" αποτελούν τμήμα της Γιαπωνέζικης ζω ή ς, εδώ  και εκατό χρόνια, 

ενώ  πρόσφατο είναι το ενδιαφέρον γι' αυτούς της Αστυνομίας σ ε  ορισμένες Δυτικές Χ ώ ρ ες, 

προ πάντων στις Ηνω μένες Π ολιτείες, όπου αυτές οι εγκληματικές ομάδες κάθε μέρα που περνάει

εγκαθίστανται όλο και πιό καλά, όλο και πιό πολύ.

Αυτές οι συμμορίες εγκληματιών, τέλεια οργανωμένες, οι οποίες α

ριθμούν περ ισσότερα  από 100.000 μέλη μόνο στην Ιαπωνία (η 

"yamaguchigumi", μία από τις κύριες έφτασε να αριθμεί 13.000 μέλη), 

αποκομίζουν από τις παράνομες δραστηριότητές τους τεράσ τια χρη

ματικά ποσά, μεγαλύτερα ακόμη και από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

πολλών Δυτικών Χωρών, ασκώντας στην περιοχή επιρροής τους (Ια

πωνία και ολόκληρη την Απω Ανατολή) μία ισχύ ανώτερη ακόμη και από 

εκείνη της Ιταλικής και Ιταλο-αμερικάνικης Μαφίας.

Είναι ευρέως γνωστή η ροπή των ανατολικών στα παίγνια. Ενα από τα 

πιό διαδεδομένα στην Ιαπωνία είναι το "hanafuda" ("παιγνιόχαρτα με 

άνθη"), σύμφωνα με το οποίο κάθε παίκτης λαμβάνει τρία παιγνιόχαρ

τα, και το τελευταίο ψηφίο του συνολικού αριθμού των παιγνιόχαρτων 

θα είναι εκείνο που θα προσδιορίζει την ομάδα χαρτιών που έχουν μοι- 

ρασθεί στους παίκτες. Κατά συνέπεια, εάν η ομάδα χαρτιών που έχει 

ο παίκτης έχει σύνολο τον αριθμό είκοσι το αποτέλεσμα θα είναι μη

δέν. Ενας από τους κακούς συνδυασμούς είναι οι αριθμοί 8,9 και 3, α

ριθμοί που στα Γιαπωνέζικα προφέρονται "ya", "ku", "so". Οι αριθμοί αυ

τού του συνδυασμού με τον οποίο χάνεις, απέκτησαν μεγάλη φήμη με

ταξύ των παλιών συμμοριών των επαγγελματιών παικτών που έκαναν 

απατεωνιές μέσα στο παιγνίδι ("tahures" προκάτοχοι των σύγχρονων 

"yakuza") και χρησιμοποιήθηκαν τότε για να γίνεται αναφορά σε κάτι ά

χρηστο, ενώ αργότερα έφθασαν να χρησιμοποιούνται μέχρι και για 

την ονομασία των ιδίων των επαγγελματιών χαρτοπαικτών, σαν ατό

μων άχρηστων για την κοινωνία. Βαθμιαία, και με την πάροδο του αιώνα 

μας, ο όρος γενικεύθηκε και αναφέρεται πλέον στις οργανωμένες 

συμμορίες Ιαπώνων εγκληματιών.

Οι πρώτοι "yakuza" εμφανίστηκαν γύρω περίπου στο 1700. Αυτοί οι 

καυχησιάρηδες επιχειρηματίες του μεσαίωνα, έπαιρναν ιδιαίτερα ονό

ματα, σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητά τους, "bakutos" (επαγ- 

γελματίες απατεώνες παίκτες) και "tekiyas" (πλανόδιοι έμποροι). Και οι 

δύο ομάδες είχαν ιδιαίτερες συνήθειες και χαρακτηριστικά και με βά

ση αυτά η Ιαπωνική Αστυνομία συνέχιζε να κατατάσσει τα μέλη της 

"yakuza" στην μία ή στην άλλη κατηγορία. Ομως τόσο οι μεν όσο και οι 

δε στρατολογούσαν τα μέλη τους μεταξύ των φτωχών, των σκλάβων 

που δεν διέθεταν γη και των εγκληματιών και περιθωριακών που υπάρ

χουν πάντοτε σε όλες τις κοινωνίες.

Οι "bakutos” Ιεπαγγελματίες απατεώνες παίκτες) ήσαν οργανωμένες 

συμμορίες επαγγελματιών παικτών, πολύ ηειθαρχημένες, που εκφυλί

στηκαν σταδιακά με την ενσωμάτωση περιθωριακών και απατεώνων 

σε ομάδες καθαρά εγκληματικές, οι οποίες όχι μόνο έφεραν στον υ

πόκοσμο της Χώρας την παράδοση του παιχνιδιού αλλά και τη 

συνήθεια του ακρωτηριασμού των δακτύλων και τη χρήση για πρώτη 

φορά της λέξης "yakuza" όπως είδαμε.

Αστυνομική Επιθεώρηση

Οι "tekiyas" (πλανόδιοι έμποροιΙ ήσαν επίσης οργανωμένες συμμο

ρίες πλανόδιων εμπόρων, που ασκούσαν την κυριαρχία τους και τη 

-δραστηριότητά τους σε μεταβαλλόμενους χώρους, που βρίσκονταν 

κάθε φορά σε χώρους εμποροπανηγύρεων, που λάμβαναν χώρα γ ύρω 

από ναούς και θρησκευτικούς χώρους. Οι "tekiyas" (πλανόδιοι έμποροιΙ, 

είχαν τη φήμη ότι πωλούσαν εμπορεύματα κακής ποιότητας και κατά- 

φερναν να εξαπατούν τους πελάτες τους, έχοντας ένα ευρύ και δοκι

μασμένο ρεπερτόριο τεχνικών απάτης. Αυτές οι ομάδες συνήθιζαν να 

δέχονται στο ευρύ δίκτυό τους εγκληματίες καταζητούμενους από τη 

Δικαιοσύνη καθώς επίσης και πρόσφυγες κάθε είδους, πλουτίζοντας 

τον κύκλο των εγκληματικών τους διασυνδέσεων.

Με το τέλος της εποχής "Tokugawa" το 1867, αρχίζουν να επεκτεί

νουν τις δραστηριότητές τους και αναφαίνονται οι διασυνδέσεις τους 

με τον υπερεθνικισμό και πολιτικούς παράγοντες με επιρροή, οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τη "yakuza" σε πολυάριθμες περιπτώσεις για σκο

πούς επεκτατικούς ή αποσταθεροποιητικούς. Ενα παράδειγμα υπήρξε 

η δολοφονία της βασίλισσας της Κορέας το 1895 από μέλη της 

"yakuza" που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά από την Ιαπωνία σαν πρόφαση 

για να επιταχυνθεί η εισβολή των δυνάμεών της στην Κορέα, στην ο

ποία και παρέμειναν τελικά μετά την εισβολή για περίπου μισό αιώνα.

Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ

μου, η "yakuza" έφθασε να είναι ισχυρότατη, ελέγχοντας ολοκληρωτι

κά τη μαύρη αγορά, τα λιμάνια και τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Η ε

πιρροή της και η δύναμή της υπήρξαν τέτοιες που οι Ηνωμένες Πολι

τείες μη μπορώντας να την ελέγξουν κατά τη διάρκεια της κατοχής, α

κολούθησαν τη γνωστή αρχή "εάν δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό 

σου συμμάχησε μαζί του", διαμορφώνοντας μυστικές συμμαχίες με

ταξύ των Υπηρεσιών Πληροφοριών και τις συμμορίες "yakuza".

Με την μετέπειτα οικονομική ανάκαμψη της Ιαπωνίας, οι επιχειρημα

τίες "yakuza" απέκτησαν καινούργιες πηγές εσόδων, διαμέσου του ε

μπορίου των ναρκωτικών (που είχε ήδη αρχίσει κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, με τη συγκέντρωση του εμπορίου των αμφετα μινών που εί

χαν κλαπεί από στρατιωτικές αποθήκεςΙ, την πορνεία και το εμπόριο 

της ανεργίας, τους αθλητές (από το παραδοσιακό "sumo" μέχρι το 

σύγχρονο μπέιζ - μπώλΙ, θέατρα, νυχτερινά κέντρα και την ανθηρή κι

νηματογραφική βιομηχανία. Ετσι σιγά - σιγά, με την προοδευτική εξά- 

πλωσή της και την συγκέντρωση εξουσίας, φθάνουμε μέχρι το σήμε

ρα όπου οι "yakuza" είναι πλήρως ενσωματωμένοι στον γιαπωνέζικο 

κοινωνικό ιστό, έχοντας εξαφαλίσει την ανοχή του κόσμου. Διαθέτουν 

δικά τους γραφεία στην είσοδο των οποίων εκθέτουν με ξεχωριστό 

τρόπο το έμβλημα της συμμορίας, φορούν με περηφάνεια καρφίτσες 

στο πέτο με το διακριτικό της συμμορίας και διαθέτουν ακόμη και δικά 

τους περιοδικά και εφημερίδες.
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ΕνκΑηυα ytooic σύνοοα
Οργάνωση και κανόνες λειτουργίας

Στον κόσμο της γιαπωνέζικης μαφίας, όλα στρέφονται γύρω από μια 

ιδιαίτερη σχέση της γιαπωνέζικης κουλτούρας, γνωστής σαν "oyabun 

- kobun" ("σχέση πατέρα και γιού"). Ο "oyabun" Ιο πατέρας) παρέχει 

συμβουλές, προστασία και βοήθεια και δέχεται για αντάλλαγμα την α

κλόνητη πίστη και τις υπηρεσίες του "kobun" (του γιούΙ, οσάκις τα έχει 

ανάγκη.

Αυτός ο θεσμός είναι πιστή απεικόνιση της παραδοσιακής γιαπωνέ

ζικης κοινωνίας του 18ου αιώνα, κατά την οποία η υπεροχή του πατέρα 

ήταν αναμφισβήτητη και κληρονομήθηκε στις κοινωνίες των "yakuza", 

στις οποίες προσέδωσε μεγάλη ισχύ και συνοχή, φθάνοντας ακόμη και 

στην φανατική αφοσίωση στον αρχηγό τους (cabecilla). Σήμερα, και 

λαμβόνοντας υπόψη την εξέλιξη των σύγχρονων καιρών, εκείνη η σχέ

ση συνεχίζει να κρύβει μέσα της την πίστη, την υπακοή και την εμπι

στοσύνη, σε βαθμό που είναι άγνωστος σε άλλες εγκληματικές οργα

νώσεις, όπως η ιταλοαμερικάνικη μαφία, εξαιρουμένων και αυτών ακό

μη των πιό κοντινών συγγενών εξ αίματος.

Οι θεμελιώδεις αρχές που κατευθύνουν τη ζωή της ομάδας, που έ

χουν κληρονομηθεί από τους παλιούς "bakutos" και "tekiyas" είναι οι α

κόλουθες:

1. Δεν αποκαλύπτονται ποτέ τα μυστικά της ομάδας.

2. Δεν θίγεται ποτέ η οικογένεια άλλου μέλους.

3. Δεν παρακρατούνται ποτέ χρήματα της ομάδας.

4. Διαφυλόσσεται η υπακοή προς τους ανωτέρους.

5 . Δεν επιτρέπεται ποτέ η προσφυγή στην Αστυνομία ή τη Δικαιοσύνη.

Μέχρι πριν από κάμποσο χρόνια υπήρχε επίσης η απαγόρευση κατα

νάλωσης και διακίνησης ναρκωτικών, αλλά αυτή η "ηθική" αρχή υποχώ

ρησε μπροστά στην ισχυρή έλξη του αμερικανικού δολλαρίου, και τώ

ρα πλέον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μια από τις πιό επικερδείς 

εμπορικές τους δραστηριότητες.

Αλλα μέσα για να εξασφαλισθεί η συνοχή της ομάδας είναι οι τελε

τουργίες. Η μύηση (η τελετή της μύησης συνίσταται στην ανταλλαγή 

φλυτζανιών "sake") ή το τατουάζ που είναι χαρακτηριστικό των 

"yakuza". Η χρήση του διαδόθηκε ευρύτατα κατά την εποχή της φεου

δαρχίας, και ήταν στην αρχή ένα σημάδι τιμωρίας που επιβαλλόταν από 

τις Αρχές στους εγκληματίες (για κάθε έγκλημα γινόταν τατουάζ στον 

δράστη, με τη μορφή ενός δαχτυλιδιού χρώματος μαύρου γύρω από 

το μπράτσο) που είχε ταυτόχρονα και την τιμητική του πλευρά.

Η παραδοσιακή μέθοδος του τατουάζ ήταν πολύ επώδυνη και απαι

τούσε πολύ χρόνο και για το λόγο αυτό το πλήρες σωματικό τατουάζ 

σήμαινε απόδειξη δύναμης, θάρρους, αντίστασης και ανδρισμού, που 

οι "yakuza" υιοθέτησαν για να αποδείξουν στον κόσμο ότι διαθέτουν 

αυτά τα προσόντα. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για να "δηλώνει" ότι 

αυτός που το έχει είναι απόβλητος μόνιμου τύπου, πράγμα το οποίο 

δείχνει ότι οι "yakuza" είναι περιθωριακοί και ότι ποτέ δεν θα μπορέ

σουν ούτε θα θελήσουν να μπούν στα καλού πια της κοινωνίας.

Εκείνοι που παραβιάζουν τους κανόνες υφίστανται αυστηρές κυρώ

σεις, από την καθαίρεση (τον εξευτελισμό) μέχρι το θάνατο, περνώ

ντας από την αποπομπή θεωρώντας την, την πιο σοβαρή, με εξαίρεση, 

είναι αλήθεια το θάνατο.

Ακολουθώντας μία παλιό παράδοση μετά τον αποκλεισμό του παρα

βάτη η ομάδα αποστέλλει επιστολές με τη συνήθη αλληλογραφία στα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του υπόκοσμου γνωστοποιώντας τους 

επίσημα την αποπομπή και ζητώντας από τους παραλήπτες να διακό- 

ψουν κάθε σχέση με το παλιό μέλος. Για να τιμωρήσουν τις βαριές πα

ραβάσεις που δεν αξίζουν ούτε το θάνατο ούτε την αποπομπή υιο

θετήθηκε το "yubitsume", τελετή κατά την οποία απεκόπτετο η ανώτε

ρη φάλαγγα του μικρού δακτύλου του παραβάτη.

Αρχικά, αυτός ο ακρωτηριασμός υπάκουε σε πρακτικούς σκοπούς, ε

μποδίζοντας το πιάσιμο του ξίφους με δύναμη, εξασθενώντας το χέ

ρι, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαρτάται ο παραβάτης πλέον 

από την προστασία του αρχηγού. Οταν η τελετουργία πραγματοποιεί

ται για λόγους εξαγνισμού για ένα λάθος που διεπράχθη, το άτομο τυ

λίγει το αποκοπέν δάκτυλο σε ένα ύφασμα και το προσφέρει πανηγυ

ρικά στον "oya bun" ή αρχηγό. Γενικά αυτός το δέχεται αφού θεωρεί

ται μία πράξη πολύ μεγάλης αξίας. Ακόμη και σήμερα, στα γραφεία 

πολλών φατριών επιδεικνύονται (εκτίθενται) σε δοχεία με φορμόλη οι 

"προσφορές" Γτα αφιερώματα") που ελήφθησαν από τον "oyabun".

Εάν το άτομο διαπράξει νέα λάθη, είναι δυνατόν όπως ακρωτηρια- 

σθεί η δεύτερη φάλαγγα του ίδιου δακτύλου ή η πρώτη του άλλου. 

Αυτή η τελετουργία συνήθως προηγείται της αποπομπής και είναι η τε

λευταία τιμωρία που επιβάλλει η ομάδα. Επίσης χρησιμοποιούν πολύ 

μία δική τους γλώσσα που συνήθως διαφέρει ακόμη και ανάμεσα στις 

διάφορες συμμορίες. Η περίοδος εκπαίδευσης των νέων υποψηφίων 

ποικίλει ανάμεσα σε έξι μήνες και πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια των 

οποίων κάνουν οικιακές εργασίες, όπως να εξυπηρετούν τους φιλοξε- 

νουμένους, το τηλέφωνο, να μαγειρεύουν να καθαρίζουν και να κάνουν 

τον οδηγό του αρχηγού και της οικογένειάς τους. Ολα αυτά γαρνίρο

νται με σημάδια εκσυγχρονισμού: η πλειοψηφία συνήθως παίρνει τη 

μόνιμη μορφή του "buscapersonas" ("κυνηγού προσώπων") και ευρι

σκόμενη απούσα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης μπορεί να της κο

στίσει τον ακρωτηριασμό ενός δακτύλου.

Για να μπορέσει να γίνει ένας yakuza πλήρως ενσωματωμένος στη 

φατρία, ο υποψήφιος οφείλει να επιδείξει τυφλή υπακοή και προσω

πικές θυσίες στον “oyabun" του, προσφέροντας τον εαυτό του ακόμη, 

εάν είναι απαραίτητο σαν δήθεν ένοχο προκειμένου να αποφευχθεί να 

πάει ο "oya bun" στη φυλακή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγνατίας30 - 1ος όροφος, τηλ. 512378
___________________ __________________ )

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΛΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ

ΝΥΦΙΚΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΩΝ

Μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη 
γάμου και βάπτισης

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
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Εγκλημα χωρίς σύνορα

Στην πράξη, το σύνολο των yakuza έχει περάσει πέντε και δεκαπέ

ντε χρόνια στη φυλακή πολλοί από αυτούς στη θέση των άλλων. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο οι κύριοι αρχηγοί των yakuza παραμένουν 

στην πράξη ατιμώρητοι, και δεν είναι ούτε καν περιγεγραμμένοι για να 

μπορέσει η αστυνομία να τους αναγνωρίσει και να τους εντοπίσει.

Με μία κάθετη παραδοσιακή δομή με τον "oyabun" στην κορυφή και 

τους "kumi - in" (νεοσύλλεκτους) στη βάση, περνώντας από τους 

"kobun" (στρατιώτεςΙ και ενδιάμεσες διοικήσεις, οι γιαπωνέζικες ε

γκληματικές ομάδες ενσωματώνονται σε ενώσεις με υψηλή συγκε

ντρωτική οργάνωση, στις οποίες το πρότυπο δεν είναι κάθετο αλλά 

τείνει προς την ομοσπονδία μαφιόζικου στυλ, πιο ελαστική, πρασανα- 

τολιζόμενη προς μία δομή περισσότερο επιχειρηματική.

Ετσι είναι ένας "Yakuza"
Σύμφωνα με το Ινστιντούτο Επιστημονικών Ερευνών της Ιαπωνικής Α

στυνομίας, το μεγαλύτερο μέρος των νέων μελών διαθέτουν ελάχιστη 

εκπαίδευση, είναι ηλικίας μεταξύ δέκα εννέα και είκοσι ετών και ζουν 

μόνοι τους μέχρι τη στιγμή που προσχωρούν στη συμμορία. Πολλοί α

πό αυτούς προέρχονται από διαλυμένα σπίτια και κατά το ένα τρίτο 

περίπου από συμμορίες νεαρών (πιστή απεικόνιση των αυθεντικών 

"Yakuza") που αποτελούνται από παιδιά νεώτερα των είκοσι ετών, απο

τυχημένων στο σχολείο και γιαυτό πρόωρα αποκλεισμένων από την α

γορά εργασίας. Πυκνώνουν επίσης τις τάξεις τους σε μεγάλο ποσο

στό με Κινέζους και κορεάτες λαθρομετανάστες, που υφίστανται α

μείλικτα την ξενοφοβία και βλέπουν στη "Yakuza" την μοναδική εναλ

λακτική λύση για να βγούν από την άθλια ζωή τους, επειδή η "yakuza" 

όπως και οι εγκληματικές οργανώσεις της Βορείου Αμερικής είναι το 

όχημα της κοινωνικής τους ανόδου.

Εχουν φανατική νοοτροπία, είναι βίαιοι και το αίσθημα ότι ανήκουν 

στην ομάδα τους κάνει να είναι επιδειξίες και πολύ αλαζόνες I πράγ

ματι όταν στη δεκαετία των εβδομήντα οι "yakuza" άρχισαν να φθά

νουν μαζικά στη Χαβάη, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Αλλοδαπών των 

ΗΠΑ κατάφερναν να τους εντοπίζουν εξαιτίας του αλαζονικού τους 

τρόπου βαδίσματος, ο οποίος ερχόταν σε αντίθεση με το συνηθισμέ

νο βάδισμα του γιαπωνέζουΙ.Τους αρέσει να ντύνονται καλά και συνη

θίζουν να έχουν τα μαλλιά τους κομμένα σαν βούρτσα.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι τα αφεντικά τους παθιάζονται με τα επι

δεικτικά αμερικανικά αυτοκίνητα τύπου "λιμουζίνα" καθώς επίσης και 

τις μεγάλες ευρωπαϊκές "μπερλίνες" με τα οποία περνούν και επιδει

κνύουν χωρίς επιφυλάξεις την ισχύ τους. Σαν καλοί γιαπωνέζοι κάνουν 

μαζική χρήση των νέων τεχνολογιών και από "αυτούς που ψάχνουν για 

άτομα" πέρασαν στο να έχουν σαν αχώριστο σύντροφο το τηλέφωνο 

και τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πολλοί από αυτούς 

μιλούν Αγγλικά, υπερπηδώντας έτ σι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 

να "κάνουν μπίζνες" στο εξωτερικό την κατάλληλη στιγμή.

Εγκληματικές συμπεριφορές
Μια από τις πιό σημαντικές σήμερα είναι η παράνομη διακίνηση ναρ

κωτικών, δραστηριότητα την οποία ξεκίνησαν μετά τον Δεύτερο Πα

γκόσμιο Πόλεμο με τον έλεγχο της αγοράς των αμφεταμινών, επε- 

κτείνοντας αργότερα το πεδίο δράσης τους στην ηρωίνη, της οποίας 

είναι οι κύριοι διανομείς στην νοτιο-ανατολικήΑσία και σύμφωνα με τις 

τελευταίες αναφορές της Ιντερπόλ, κάθε φορά όλο και πιό πολύ μπαί

νουν στην αγορά της κοκαίνης. Κατά τη διαδρομή αυτών των δραστη

ριοτήτων τους άρχισαν να αποκαλύπτονται οι πρώτες επαφές τους με 

άλλες μαφίες, και η εγκαθίδρυση συμμαχιών με τις κινέζικες Τριάδες 

για τον έλεγχο και τη διανομή ηρωίνης στην Ανατολή και με τα Κολομ- 

βιανά Καρτέλ για την εισαγωγή κοκαίνης στην Ιαπωνία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν επαφές με τη μαφία για να 

μπούν στο παιγνίδι και να διαμορφώσουν συμμαχίες για τη διακίνηση 

ναρκωτικών. Διαδραματίζουν επίσης εξέχοντα ρόλο στην εκμετάλ

λευση γυναικών, τόσο λευκών που προωθούνται προς την Ανατολή, ό

σο και γυναικών από την Ασία που στέλνοτναι στη Δύση.

Η οικονομική εκβίαση σε γιαπωνέζικες επιχειρήσεις στο εξωτερικό 

εκ μέρους ειδικευμένων στον τομέα αυτό ομάδων είναι άλλη μία από 

τις δραστηριότητές τους, στην οποία προχώρησαν διαμέσου των διε

θνών οικονομικών κυκλωμάτων και την εγκαθίδρυση πολύπλοκων δι

κτύων επιχειρήσεων στα οποία ξεπλένουν τα τεράστια κέρδη τους.

Στην Ιαπωνία λαμβάνουν μέρος πρακτικά σε όλες τις οργανωμένες 

εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα ελέγχουν τα παράνομα 

παιγνίδια και τα παράνομα στοιχήματα, την πορνεία, την διακίνηση ναρ- 

κώτικών, πολυάριθμες οικοδομικές επιχειρήσεις και συνδέ ονται σε 

πολλές περιπτώσεις (άλλοτε φανερά, άλλοτε κρυφάΙ με την πολιτική 

ζωή της Χώρας. Καμία νέα πηγή εσόδων δεν περνάει απαρατήρητη. Ε

τσι εδώ και κάμποσα χρόνια ελέγχουν την αγορά ψεύτικων ρολογιών 

πολυτελείας, την παράνομη πώληση κρέατος φάλαινας Ιπροστατευό- 

μενο είδος από διεθνείς συμβάσεις) και την παράνομη διακίνηση ειδών 

του ζωικού βασιλείου που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν.

Ο τρόπος εκμετά λλευσ ης  και δ ιεύθυνσης αυτών των "επ ι

χειρήσεων", είναι παρόμοιος με εκείνον άλλων εγκληματικών οργανώ

σεων. Κάθε φατρία ή συμμορία έχει τη δική της εδαφική επικράτεια 

μέσα στην οποία και ελέγχει τις ιδιαίτερες δραστηριότητες που λαμ

βάνουν χώρα εκεί. Οι πιό ισχυρές φατρίες επεκτείνουν τη σφαίρα ε

πιρροής τους σε διάφορα διαμερίσματα της Χώρας ασκώντας ταυτό

χρονα και τον έλεγχο πάνω στις συμμορίες νεαρών που δρουν εκεί. 

Αυτό το σύστημα προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις συγκρούσεις για 

τον έλεγχο μιας δεδομένης εδαφικής περιφέρειας ή ακόμη μιας δρα

στηριότητας μέσα στην ίδια αυτή περιφέρεια, κάνοντας να ξεκινήσουν 

αιματηροί πόλεμοι μεταξύ των αντίπαλων φατριών, που απαιτούν τε

ράστια προσπάθεια από την Αστυνομία προκειμένου να σταματήσουν.

Τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια δεν υπήρξαν νεκροί στην Ιαπωνία α

πό αυτού του είδους τις συγκρούσεις. Η Αστυνομία ελέγχει κατά το 

δυνατόν τις πιό δραστήριες συμμορίες, γνωρίζοντας την οργάνωσή 

τους και την ιεραρχική τους δομή αλλά λίγα πράγματα μπορεί να κάνει 

πέρα από το να διατηρεί αυτές τις ομάδες μέσα σε πλαίσια ανεκτά α

πό τον πληθυσμό. Οπως και σε πολλούς άλλους τόπους, έτσι και στην 

Ιαπωνία τα αστυνομικά σώματα τόσο από πλευράς αριθμητικής δύνα

μης όσο και από πλευράς υλικού εξοπλισμού έχουν ξεπερασθεί από 

αυτές τις εγκληματικές ομάδες.

Η "yakuza" έχει επεκτείνει τα δίκτυά της όχι μόνο στην Ανατολή αλλά 

και στη Δύση, όπου είναι αισθητή η παρουσία της, κυρίως όμως στις Η

νωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Στην Ευρώπη και πιό συγκεκρι

μένα στην Ισπανία, δεν αποκαλύφθηκε στην αρχή η παρουσία τους, σε 

αντίθεση με την παρουσία των "κινέζικων Τριάδων", οι οποίες όλο και 

περισσότερο εγκαθίστανται στη γηραιό ήπειρο.

Δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πότε θα εγκατα

σταθούν για τα καλά, γνωρίζοντας τώρα ότι είναι δυνατόν να υποφέ

ρουμε και εμείς από τη μάστιγα αυτή στο μέλλον, επειδή οι "Σαμουράι 

της Μαφίας", όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, απέδειξαν ότι δεν σταμα

τούν μπροστά σε τίποτα και σε κανένα κατά τη διαδρομή της ιστορίας 

τους. □

* Το άρθρο αυτά μετάφρασε από το περιοδικό της Ισπανικής 
Αστυνομίας "Pollcla Judicial" ο Αστυνόμος Α' Βασίλειος Κων- 
σταντόπουλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/Υ,Δ.Τ.
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Μνήμες... Μνήμες... Μνήμες... Μνήμες... Μνήμες... Μνήμες

1 2 Μαίου,
η γιορτή της μητέρας

Η πολιτεία αποφάσισε να γιορτάζει μέσα στο Μάη, τον πιο όμορφο 

μήνα, τη γιορτή της μάνας. Βέβαια οι λαοί πολύ πριν την τιμούσαν.

Την τραγουδούσαν οι άνθρωποι από τότε που ένιωσαν την ανάγκη να 

τραγουδούν. Οι ποιητές την ύμνησαν.

Το πρόσωπό της σεβαστό ενέπνευσε όλες τις τέχνες. Παροιμίες 

βγαλμένες από πείρα και σοφία αιώνων μιλούν για την προσφορά της, 

τις θυσίες της, την ανιδιοτέλειά της. □

1 5 Μαίου,
Διεθνής Ημερα Οικογένειας

Ως Διεθνής Ημέρα Οικογένειας καθιερώθηκε η 15 Μαίου από τον Ορ

γανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την υπ' αριθμ. 47/237 απόφαση της Γε

νικής Συνέλευσης της 20ής Σεπτεμβρίου 1993.

Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει η Διεθνής Κοι

νότητα στην οικογένεια, στο βασικό πυρήνα των κοινωνιών, καθώς και 

το ενδιαφέρον της για την κατάσταση της οικογένειας σ' όλο τον κό

σμο. □

1 9 Μαίου,
ημέρα μνήμης της γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου

Στις 21 Φεβρουάριου 1994, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα 

την ανακήρυξη της 19ης Μαίου ως Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία 

των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο.

Το 1914 αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Ιωνίας 

και της Ανατολικής Θράκης.

Το 1915 γίνεται η γενοκτονία των Αρμενίων με ενάμισυ εκατομμύριο 

νεκρούς, ενώ το 1916 αρχίζει η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο με 

353.000 θύματα ως το 1923, από έναν πληθυσμό 700.000. □

Δ εξιά : Σ ινώ π η  - Πόντος, έρημος ο ι παλιές ελλην ικές  γ ά το  

νιές, που έζησ α ν  μέρος δόξας πριν από τον ξερ ιζω μό.
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν με Απόφαση του Υ

πουργού Δημόσιας Τάξης οι κατω

τέρω ογδόντα εννέα Αστυνόμοι Β' 
Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό 
του Αστυνόμου Α' ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη οργανικών θέ

σεων ως ακολούθως:
Ανδρεανίδης Αριστοτέλης, Μπα- 

λόκος Γρηγόριος, Βετούλης Μι

χαήλ, Μπεσίρης Νικόλαος, Μιχαλά- 

κης Γεώργιος, Χαλαρής Νικόλαος, 

Νέστορας Κωνσταντίνος, Ανυφα

ντής Κωνσταντίνος, Μόντζιος Σο

φοκλής, Αργυριάδης Ανέστης, 

Μαρκότος Βασίλειος, Αλεξίου Νι

κόλαος, Δασκαλάκης Βασίλειος, 
Θωμαϊδης Παύλος, Λειβαδίτης 

Κωνσταντίνος, Μπιρμπίλης Λά

μπρος, Γιάννινας Παναγιώτης, Ρου- 

γκάλας Χρήστος, Σταματάκης Α
δαμάντιος, Χατζής Νικόλαος, 

Τούζος Κωνσταντίνος, Δημητρό- 

πουλος Κωνσταντίνος, Στογιαννί- 

δης Διαμαντής, Καραβαλάκης Αν- 

δρέας, Κιουρτίδης Στέφανος, Ρα- 

ματιάς Φώτιος, Τσόλης Ευάγγελος, 
Κιτσάκης Βασίλειος, Πετρόπουλος 
Εμμανουήλ, Μπιτζής Αλέξιος, Απο- 

στολόηουλος Μηνάς, Τρικαλιόρης 
Κωνσταντίνος, Βλάσσης Ναπολέο- 
ντας, Δρόσος Κωνσταντίνος, Γα- 
στεράτος Αρσένιος, Μπόρλας 

Στέφανος, Κουπαρελούδης Πα- 

σχάλης, Αναστόπουλος Σταύρος, 

Κλωνάρης Σπυρίδωνας, Καλομπά- 

τσιος Χρήστος, Τσαμπής Θεόδω

ρος, Τσαπικούνης Νικόλαος, Μπα- 

λάγκας Γεώργιος, Δαργόκης Νικό
λαος, Καρέλος Νικόλαος, Χριστο- 

φορίδης Ιορδάνης, Δημαρτίκας 

Χρήστος, Δαϊλάκης Ζαχαρίας, Αν

δρικός Ανδρέας, ,Χρονόπουλος Α
λέξανδρος, Νικολαϊδης Παύλος,

Μπουτσάκης Γεώργιος, Κωτσό- 

πουλος Κωνσταντίνος, Βατσολά- 

κης Μιχαήλ, Γεωργίου Δημήτριος, 

Σαμουρκασίδης Κοσμάς, Γιόξας 
Γεώργιος, Τόσσος Παναγιώτης, 

Γιαννακόπουλος Παντελής, Πο- 
λιουδόκης Νικόλαος, Δημητρόπου- 

λος Δημήτριος, Ανδριόπουλος Α

ντώ νιος, Καρέλος Ιωάννης, 

Θρήσκος Γεώργιος, Στασινός Σπυ

ρ ίδω νας, Γαρνέλης Μ αρίνος, 

Πουρνάρας Φώτιος, Κατρίνης Μιλ

τιάδης, Παπαδάκης Στυλιανός, Α

ναστόπουλος Στυλιανός, Ντελής 

Κωνσταντίνος, Γεωργόπουλος 

Φώτιος, Χρυσικός Κωνσταντίνος, 

Παναγιωτόπουλος Χριστόφορος, 
Κομηογιάννης Γεώργιος, Ψευδός 
Γεώργιος, Οροϊλίδης Ευθύμιος, 

Κορδάτος Κωνσταντίνος, Ευγένης 

Δημήτριος, Παπαδόπουλος Δημή- 

τριος, Γεωργόπουλος Θεόδωρος 

και Παπαγεωργίου Βασίλειος.

Κατ' αρχαιότητα προήχθησαν οι: 

Κιούσης Ιωάννης, Ντάβαλης Γεώρ

γιος, Γιαννούδης Αθανάσιος, Λυ- 

μπερέας Χρήστος, Μουτσώκος 
Θεόδωρος, Δαρατσιόνος Ευάγγε
λος και Στίγκας Νικόλαος.

Ιτο βαθμό του Αστυνόμου Β'
για πλήρωση κενών οργανικών θέ
σεων, κατ' αρχαιότητα προήχθη

σαν οι Υπαστυνόμοι Α' Παραγω

γικής Σχολής:
Γκλαβάς Παναγιώτης, Φιλιππής 

Γρηγόριος, Γιώτης Θεόδωρος, Πα- 

νταζέλου Ιωάννα, Ζάχος Ηλίας, 

Κουράκος Δημήτριος, Δημητριά- 

δης Βασίλειος, Μπασούκου Κων

σταντίνα, Λουπείδης Εμμανουήλ, 
Σουμελίδου Βαρβάρα, Κριάλης Πα

ναγιώτης, Βενέτης Ευάγγελος, Κα- 

σκάνης Απόστολος, Χαμπέσης

Κωνσταντίνος, Τσοντάκης Μιχαήλ, 

Αλεξάκης Παντελής, Μπέττας 

Δημήτριος, Δαλιάνης Βασίλειος, 

Μ παζίγος Σωκράτης, Γλυκο- 

φρύδης Γεώργιος, Μ ωυσίδης 

Σωτήριος, Σεργάνης Βασίλειος, 

Χρυσανθίδης Κωνσταντίνος, Σα- 

πέρας Κω νσταντίνος, Σοφ ιός 

Δημήτριος, Προκοηάκης Νικόλαος, 

Σωτηριάδης Αριστείδης, Διαμα

ντής Γεώργιος, Κυρίτσης Ιωάννης, 

Σαλαμάγκας Γεώργιος, Σταυρακά- 

κης Ιωάννης, Κορδονούρης Πανα

γιώτης, Καραδήμας Δημήτριος, 

Γκέκας Ηλίας, Σιούτης Παναγιώ

της, Χρόνης Ιωάννης, ,Τσούγκος 

Κωνσταντίνος, Βαθρακοκοίλης Εμ

μανουήλ, Μηουκόνης Σωτήριος, 

Μουρελάτος Χρήστος, Τριγώνης 

Εμμανουήλ, Αρβάλης Γαβριήλ, Αν- 
δρεάκου Αντωνία, Κανελλόπουλος 

Αγαθοκλής, Φιλιππάκος Τζανέτος 

και Γιαννίκος Ανδρέας.

Επίσης, προήχθησαν οι κατωτέ

ρω Αστυνόμοι Β' Ειδικών Καθη
κόντων (Υγειονομικού) στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α' κατ' ε

κλογή, για πλήρωση υφισταμένων 
κενών οργανικών θέσεων:

Ξηρογιάννης Γεώργιος, Ζήσης 

Τηλέμαχος, Πουλιανός Γεώργιος, 

Ανδρεαδάκης Ζαχαρίας, Τζαλοκώ- 

στας Βασίλειος, Μωραϊτης Ιωάν

νης, Ταχματζίδης Ιωάννης και Παπ- 

πάς Χρήστος.

Προήχθησαν ακόμη οι κατωτέρω 
Υπαστυνόμοι Α' Ειδικών Καθηκό
ντων (Χημικοί) στο βαθμό του 
Αστυνόμου Β' κατ' αρχαιότητα 

για πλήρωση υφισταμένων κενών 
οργανικών θέσεων:

Μηνιάτη Πηνελόπη και Σκίτσα 
Ιουλία.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Σύμφωνα με το από 6-3-1996 

Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 51/7-
3- 1996 ΦΕΚ |τ. ΓΊ, αποστρατεύθη- 
κε με το βαθμό που φέρει ο Αντι
στράτηγος Λάζαρης Σπυρίδων.

* Σύμφωνα με το από 10-4-1996 

Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 79/19-
4 - 1996 ΦΕΚ Ιτ. ΓΊ τέθηκαν σε αυ- 

τεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ
δόκιμα τερματίσαντες τη σταδιο

δρομία τους οι κατωτέρω εκτός 
οργανικών θέσεων τελούντες Υ

ποστράτηγοι: Σπυριδάκης Εμμα
νουήλ, Αγγελάκης Σπυρίδων, Πολί

της Κωνσταντίνος, Παπαθεοδώ- 

ρου Θεόδωρος, Κρυωνίδης Δημο

σθένης, Παπαζαφειρίου Νικόλαος, 
Κυμπουρόπουλος Δημήτριος, Πα- 

νουσάκης Σπυρίδων, Συκιώτης

Ιωάννης και Κωνστανταρόπουλος 

Νικόλαος.

* Σύμφωνα με το από 8-3-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 58/15-

3 - 1996 ΦΕΚ (τ.ΓΊ τέθηκε σε απο

στρατεία ύστερα από αίτησή του ο 
Ταξίαρχος Τασιόπουλος Νικόλαος.

* Σύμφωνα με το από 20-3-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 70/1 -4- 

1996 ΦΕΚ Ιτ. ΓΊ τέθηκαν σε αυτε- 

πάγγελτη αποστρατεία οι: Αστυν. 

Δ/ντής Σκαραφίγκας Ιωάννης και ο 

Αστυν. Υποδ/ντής Τσατσαράγκος 

Ευθύμιος.

* Σύμφωνα με το από 2-2-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 23/8-2- 

1996 ΦΕΚ (τ.ΓΊ αποστρατεύθηκε 

με το βαθμό που φέρει ο Αστυν. 

Δ/ντής Αθανασιάδης Ιωάννης.

* Σύμφωνα με το από 15-2-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 38/22-

2 - 1996 ΦΕΚ Ιτ. ΓΊ αποστρατεύθηκε 

με αίτησή του ο Αστυν. Υποδ/ντής 

Μπελλάς Αντώνιος.

* Σύμφωνα με το από 1-4-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 77/10-

4 - 1996 ΦΕΚ Ιτ. ΓΊ τέθηκε σε απο

στρατεία ύστερα από αίτησή του ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Καρέλλος Γεώρ

γιος.

* Σύμφωνα με το από 12-3-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 60/18-

3 - 1996 ΦΕΚ (τ.ΓΊ προήχθη στους 

βαθμούς του Αστυνόμου Α' και του 

Αστυν. Υποδ/ντή και τέθηκε σε αυ- 

τεπάγγελτη αποστρατεία ο Αστυ
νόμος Β' Κω νσταντόπουλος 
Χρήστος.

* Σύμφωνα με δ ιάφ ορα ΠΔ 

προήχθησαν στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α' και αποστρατεύθηκαν 

ύστερα από αίτησή τους οι Αστυ

νόμοι Β': Πυροβολάκης Γεώργιος 

και Στρατάρας Γεώργιος.
* Σύμφωνα με το από 26-3-1996 

ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο 70/1 -4- 

1996 ΦΕΚ (τ.ΓΊ έγινε αποδεκτή η 
παραίτηση της Υπαστυνόμου Α' Ει
δικών Καθηκόντων Οικονομάκη Ε- 
λισσάβετ.

* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν με 

το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι 

Ανθ/μοί: Θεοδώρου Ελευθέριος 

και Καπερνέκας Παναγιώτης.
* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά

σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας τέθηκαν σε αποστρα

τεία με το βαθμό του Ανθυπαστυ- 

νόμου οι: Αποστολάκης Ευάγγελος, 
Βλασακάκης Απόστολος, Βήχας Νι
κόλαος, Γάζος Νικόλαος, Δουλγε- 

ράκης Αριστείδης, Δαμιανίδης Πα-
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ντελεήμων, Δεβετζής Βασίλειος, 

Ζαφειριάδης Πασχάλης, Ζυγογιάν- 

νης Χρηστός, Κουτρομάνος Βασί

λειος, Καραολάνης Ευάγγελος, 

Κουδουμνάκης Ανδρέας, Κυριακό- 

πουλος Ιωάννης, Κίσσας Αθανά

σιος, Κρεμμυδάς Απόστολος, Κομ- 

Ψαράς Χρηστός, Κουτσογιάννης 

Αριστόφω τος, Κανελλόπουλος 

Γρηγόριος, Μπούτας Σταύρος, 

Μαρτίνος Αντώνιος - Φραγκίσκος, 

Μπότσης Μιλτιάδης, Μηζύθρας 

Βασίλειος, Μασιάς Ιωάννης Μω- 

ριάτης Κωνσταντίνος, Μπαϊράμης 

Λάμπρος, Νέλλος Αντώνιος, Ντω- 

νές Μιχαήλ, Παπαδόπουλος Ιωάν

νης, Πλακογιάννης Βασίλειος, Πε- 

τρουλάκης Αγγελος, Παππάς Αν

δρέας, Ρόκκας Α θανάσιος, 

Στούμπος Χαράλαμπος, Στοϊκάκης 
Πολύχρονης, Τσιαβαλιάς Ευάγγε

λος, Τριτάκης Πέτρος και Τσαμπα- 
λάκης Πασχάλης.

* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας τέθηκαν σε αποστρα
τεία οι Αρχιφύλακες: Ασλανίδης 

Ιωάννης, Ζωγόπουλος Θωμάς, Κο
σμάς Χαράλαμπος, Μπαλάσκας 

Παναγιώτης, Ρήγα Παναγιώτα, 

Τούσης Αλέξιος, Τέγος Δημήτριος 

και Χατζηαυγουστίδου Αγγελική.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώ

το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ενωσης Αξιωματικών Ελλη

νικής Αστυνομίας Πελοποννήσου 

που προέκυψε από τις πρόσφατες 
αρχαιρεσίες.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακο

λούθως: Νικολόπουλος Ηλ„ Πρόε

δρος, Μπάρλας Στέφ., Α' Αντι

πρόεδρος, Θάνος Φώτ., Β' Αντι

πρόεδρος, Πουρνάρας Αρτέμιος, 

Γεν. Γραμματέας, Παπασωτηρίου 

Ιωάν., Ταμίας και Μέλη οι: Γκούνης 

Δημ. και Μαρούδας Γεώργιος.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
* Με την υπ' αριθ. 227927/7/3-α 

από8-4-1996 Απόφαση κ. Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας απο- 
νεμήθηκε "Επαινος" και χορηγήθη

κε υλική αμοιβή στον Αστ/κα Λυ- 
μπέρη Παναγιώτη "γιατί ευρι

σκόμενος εκτός υπηρεσίας, κι
νούμενος στην περιοχή Νίκαιας 

Πειραιά με το μοτοποδήλατό του, 

αντιληφθείς γυναίκα να καλεί σε 

βοήθεια όταν άγνωστος που επέ- 

βαινε σε μοτοποδήλατο αφήρεσε 

την τσάντα της, τέθηκε σε κατα

δίωξή του και αφού επέδειξε εξαι

ρετική δραστηριότητα πέτυχε να 

συλλάβει αυτόν ύστερα από αντί

σταση που προέβαλε. Οπως απε- 

δείχθη προανακριτικά επρόκειτο 

για σεσημασμένο κακοποιό."

* Με την υπ' αριθ. 217332/7/2-α 

από 19-4-1996 απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 

χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους 
πέντε μηνιαίων μισθών στον Αρχ- 
κρύλακα Ανυφαντάκη Νικόλαο 
"γιατί κατά την εκτέλεση διατεταγ

μένης υπηρεσίας τροχονομικών 

καθηκόντων στο 12ο χλμ. της Ε.Ο. 

Ρεθύμνου - Ηρακλείου όπου είχε 

λάβει χώρα πολύνεκρο τροχαίο 

ατύχημα, παρασύρθηκε από ΙΧΦ 

αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να 

τραυματισθεί θανάσιμα.

* Με την υπ' αριθμ. 217290/7/1 -ι 

απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, χορηγήθηκε υ

λική αμοιβή ύψους δύο μηνιαίων μι
σθών στον Ανθ/μο Βασίλειο Ac- 
βάκο, "γιατί ευρισκόμενος στο Πι- 
κέρμι - Αττικής συνοδεύοντας τον 

κ. Αρχηγό Αξ/κής Αντιπολίτευσης, 
επέδειξε εξαιρετική δραστηριό

τητα και πράξεις αυτοθυσίας κατά 

την εκδήλωση μεγάλης πυρκαϊάς 
στην περιοχή.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Κουνέλης Αν

δρέας που υπηρετεί στην ΥΑΚΑ. 

Αερολιμένα Ελληνικού) επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 

του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Αχαϊας, Ηλείας ή Κοριν

θίας Ιτηλ. 9810454, 061 - 3147971.

* Ο Αστυφύλακας Μολώνης Α

ντώνιος που υπηρετεί στο Α.Τ. 

Ιωαννίνων επιθυμεί να μετατεθεί 

αμοιβαία με συνάδελφό του από ο

ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 

Θ εσ/νίκης ή των Α.Δ. Καβάλας, 

Ξάνθης Κομοτηνής Ιτηλ 0651 485871.

* Ο Αστυφύλακας Πέτσας Νικ. 

που υπηρετεί στην ΓΑΔΑ ΙΤ.Ε.Λ. 

φρουρά Α ΜΑ ), επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 

από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή των ΑΔ. Σερ

ρών, Κιλκίς, Δράμας (τηλ. 7220216).

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ανθ/μος Ιωάννης ΠΑΝΑ- 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε το 

1951 στο Αγρίνιο Τριχωνίδος. Αι

τωλοακαρνανίας. Απεβίωσε στις 

14-4-1996. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων. Κούρος

IKAROS
STUDIO

700 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
250 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Α ΓΙΟ Υ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ

ΤΗΛ. (0285) 23 542 - 25 542

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟ Π ΛΙΣΜ ΕΝΕΣ
Κ Ο ΥΖΙΝ Α  - Ψ ΥΓΕΙΟ  - ΑΤΟΜ ΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

* Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
πλέον των 6 διανυκτερεύσεων
και τη μεταφορά από το πλοίο ή το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα κατ' άτομο.
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

ΟΖΣ Ι Ο
01 ΣΟΥΒΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω α

πό άνδρες του Τμήματος Ασφα
λείας Σερρών μετά από συντο

νισμένες ενέργειες για παράβαση 

του νόμου "περί αρχαιοτήτων" διό

τι προέβαιναν σε παράνομη ανα- 

σκαφή σε χαρακτηρισμένο προϊ

στορικό οικισμό οι: Αργυρόπουλος 

Σάββας, Πεντζίκης Σαράντης και 

Πιλάτος Σταύρος. Σε σωματική έ

ρευνα που τους έγινε, βρέθηκε να 
κατέχουν συνολικά: μια κεφαλή ει

δωλίου, δύο ακέφαλα ειδώλια, έξι 

τεμάχια ειδωλίων, δέκα λίθινους 
πέλεκεις, ένδεκα επεξεργασμένα 

τεμάχια πυρυτόλιθου και δέκα έξη 

αρχαία μικροαντικείμενα.
Ολα τα παραπάνω αντικείμενα ε

ξετάσθηκαν από ειδικούς της Αρ

χαιολογικής Υπηρεσίας Σερρών 

και ευρέθη ότι ανήκουν στη νεολι

θική περίοδο και είναι μεγάλης ι

στορικής και αρχαιολογική αξίας. 

Απαντες οι δράστες οδηγήθηκαν 

μαζί με την εις βάρος τους σχημα- 

τισθείσα δικογραφία στον αρμό

διο εισαγγελέα Σερρών.

ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ
Η αγαστή συνεργασία ανδρών 

του Τμήματος Ασφάλειας Σερ
ρών με άνδρες του Τμήματος Α
σφάλειας Γιαννιτσών είχε ως 

αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός ε

μπόρου ναρκωτικών. Ενεργώντας 

από κοινού άνδρες των δύο Τρημά
των και αξιολογώντας σχετικές 
πληροφορίες συνέλαβαν μετά από 

πολυήμερη παρακολούθηση και 
καταδίωξη τον Βούλγαρο υπήκοο 

Copov Borislab, διότι, είχε στην 

κατοχή του τρία δέματα ημικατερ- 
γασμένης ινδικής κάνναβης συνο

λικού βάρους επτά κιλών και τρια- 
κοσίων τριάντα γραμμαρίων τα ο

ποία μόλις είχε εισάγει στη χώρα 

μας πεζός από αφύλακτο σημείο 

της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. 

Ακολούθως, από την προανάκριση 

προέκυψε ότι την παραπάνω πο

σότητα θα παρέδιδε έναντι α

μοιβής σε άγνωστο Ελληνα. Στην 

κατοχή του συλληφθέντος βρέθη

κε και κατασχέθηκε ένα κινητό τη

λέφωνο. Ο δράστης μαζί με την 

εις βάρος του σχηματισθείσα δι

κογραφία οδηγήθηκε στον αρμό

διο εισαγγελέα ο οποίος διέταξε 

την προφυλάκισή του.

ΑΠΟ ΘΥΤΗΣ, ΘΥΜΑ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιο
κτησίας της Ασφάλειας Ατ
τικής κρατούμενοι για παράνομη 

κατακράτηση, εκβίαση, παράνομη 

είσοδο και παραμονή στη χώρα 

μας, μεταφορά, προώθηση λαθρο
μεταναστών κουρδικής και ηακι- 

στανικής υπηκοότητας στο εσω

τερικό της χώρας μας και σε χώ

ρες της Ενωμένης Ευρώπης οι: Λα- 

βδανίτης Ηλίας Ilyas Ayad, Mtie Ador, 

Yahya Abdul, Brzanjy Kamal, Amin 
Nawroz και Μαλτέζος Γεώργιος.

Από την προανάκριση προέκυψε 

ότι ο Μαλτέζος Γεώργιος που δια

τηρεί γραφείο μεταφορών, σε συ

νεργασία με άτομο πακιστανικής 
υπηκοότητας αγνώστων στοι

χείων ταυτότητας, εδέχετο μεγά
λα χρηματικά ποσά για τη μεταφο

ρά και προώθηση στο εσωτερικό 
της χώρας μας λαθρομεταναστών 

ως και την έξοδο αυτών σε χώρες 
της Ενωμένης Ευρώπης. Συγκεκρι

μένα, ο Μαλτέζος έλαβε το ποσόν 
των 1.300 δολαρίων ΗΠΑ από τον 

προαναφερθέντα Πακιστακό για 
τη μεταφορά δέκα πέντε Κούρδων 

στην Πάτρα. Ο Κούρδος υπήκοος

Yahya Abdlfatah μαζί με δύο άλ

λους ομοεθνείς του μετέβησαν 

στο γραφ είο  μεταφ ορώ ν του 

Μαλτέζου και χρησιμοποιώντας 

σωματική βία ζήτησαν απ' αυτόν 

το ποσόν των 3.148.000 δραχμών 

που του είχε παραδοθεί μέσω του 

προαναφερθέντος Πακιστανού για 
να τους μεταφέρει στη Γερμανία, 

χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί η 

μεταφορά αυτή.

Ο Μαλτέζος αρνήθηκε να του ε

πιστρέφει τα χρήματα και για το 

λόγο αυτό οδηγήθηκε μαζί με το 

βοηθό του Λαβδανίτη Ηλία σε υπό

γειο διαμέρισμα στην περιοχή Κυ

ψέλης, όπου τον εξανάγκασαν να 

επικοινωνήσει με οικείους του για 
να παραδοθούν απ' αυτούς τα 

χρήματα. Ανδρες της ανωτέρω υ
πηρεσίας σε συνεργασία με οι

κείους του Μαλτέζου, καθόρισαν 

τόπο συνάντησης στην πλατεία Αγ. 

Νικολάου Αχαρνών, όπου συ- 

νελήφθη ο Yahya μαζί με τους υ

πολοίπους ομοεθνείς του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Παιγνίων της Ασφά
λειας Αττικής και απεστάλλησαν 

συνοδεία με τη σχηματισθείσα εις 

βάρος τους δικογραφία οι: Σεργής 
Ευάγγελος και Ντουρζιώτης Αρι

στείδης κατηγορούμενοι για παρα

βάσεις των νόμων "περί παιγνίων" 

και για "ίδρυση, οργάνωση, λει
τουργία, έλεγχο καζίνο και λοιπές 
διατάξεις". Συγκατηγορούμενος 

των ανωτέρω και για την ίδια αιτία 
είναι και ο Γιώτης Βασίλειος, ο ο

ποίος τη συγκεκριμένη στιγμή του 

αστυνομικού ελέγχου απούσιαζε.

Ειδικότερα, κατά γενόμενο α

στυνομικό έλεγχο σε αίθουσα ψυ

χαγωγίας στην Κυψέλη Αθηνών, ι
διοκτησίας του Γιώτη, κατελήφθη- 

κε ο Σεργής να δ ιενερ γ ε ί με 
χρήματα το τυχερό και απαγορευ

μένο παίγνιο, "ηλεκτρονική ρουλέ

τα". Τη διενέργεια του παιγνίου ε

πέτρεπε ο Ντουρζιώτης ο οποίος 
σύμφωνα με δήλωσή του ήταν 

προσωρινά υπεύθυνος του κατα

στήματος. Επίσης, είχε θέσει σε 

λειτουργία άλλες δέκα συσκευές 
τυχερών παιγνίων. Κατά τη βε

βαίωση της παραβάσεως βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: το χρηματι

κό ποσόν των 929.000 δραχμών το 

οποίο προήρχετο ή προορίζετο 

για τη διενέργια του απαγορευμέ
νου παιγνίου, έντεκα ηλεκτρονικές 
συσκευές τυχηρών παιγνίων εκ

των οποίων τρεις του παιγνίου "η

λεκτρονική ρουλέτα", δύο του παι- 

γνίου "ηλεκτρονικός ιππόδρομος", 

μία του παιγνίου "Lucky Today" και 

πέντε του παιγνίου "Reel Magik".

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ
Από άνδρες του Τμήματος Ε

γκλημάτων Κατά Ζωής της Α
σφάλειας Αττικής εξιχνιάσθηκε 

η ανθρωποκτονία σε βάρος του 

Μεντάκου Ανάργυρου συνιδιο

κτήτη του ξενοδοχείου "Βαλκάνια" 

πράξη που έλαβε χώρα στη ρεσε

ψιόν του ξενοδοχείου όπου εργα

ζόταν το θύμα. Δράστης είναι ο α

πό έτους περίπου, ένοικος του ξε

νοδοχείου, Παπαδόπουλος Αλέ

ξανδρος, άεργος, ο οποίος πα

ρουσιάζει εμφανή ψυχολογικά 
προβλήματα. Ο δράστης πίστευε ό

τι το θύμα όπως επίσης και ο Σακελ- 

λαρίου Ιωάννης, του είχαν κάνει "μά

για" και έτσι δεν έβρισκε δουλειά.

Το Νοέμβριο του 1995, αγόρασε 

κυνηγετική καραμπίνα με σκοπό να 

τους δολοφ ονήσει. Στις 17-4- 

1996, αποφάσισε να υλοποιήσει 

την απόφασή του και κρατώντας 

στα χέρια του κουτί που περιείχε 

την καραμπίνα, κατέβηκε από το 

δωμάτιό του στη ρεσεψιόν του 

ξενοδοχείου όπου αφού έβγαλε 

την καραμπίνα, την όπλισε και πυ

ροβόλησε το θύμα, μια φορά, στο 

στήθος, την ώρα που εργαζόταν. 

Στη συνέχεια επανατοποθέτησε 
την καραμπίνα στο κουτί της και 
κατευθύνθηκε στο τυροπιτάδικο 

του Σακελλαρίου, στην οδό Πει

ραιώς 21, προκειμένου να τον ε- 

κτελέσει. Αυτός, όμως, απουσίαζε 

με αποτέλεσμα να φύγει άπρα

κτος και να κρύψει την καραμπίνα 

σε αλσύλιο του σταθμού Λαρίσης. 

Ακολούθως πήγε στο Ολυμπιακό 

Στάδιο όπου παρακολούθησε τον 
ποδοσφαιρικό άγώνα "Πάο - Ά - 

γιαξ". Στις 18 Απριλίου ο δράστης 

συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη 

του και υπέδειξε το σημείο που εί
χε κρύψει την καραμπίνα.

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΜΑΣΕΖ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής και απεστά- 

λησαν συνοδεία κατηγορούμενες 
για παράβαση των νόμων "περίτης 

εξ αφροδισίων νόσων προστασίας 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" 

και "περί αλλοδαπών" οι Αλβανικής 
υπηκοότητας.· Γκιώνη Σοφία, Λάλα 

Νεβίλα, Κόντο Ελενα και η Ουγγα-
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Μόνιμες Στήλες

ρέζα Ροζνάρ Σουζάνα. Ειδικότερα, 

οι παραπάνω κατελήφθησαν επ' 

αυτοφώρω και συγκεκριμένα η 

πρώτη των κατηγορουμένων να ε
νεργεί ασελγείς πράξεις με πελά

τη αντί του χρηματικού ποσού των

10.000 δραχμών εκ των οποίων

5.000 κρατούσε η ίδια και τα υπό

λοιπα έπαιρνε ο ιδιοκτήτης του 

κρυφού οίκου ανοχής. Η επιλογή α

πό τους όνδρες-πελότες γινόταν 

αφού παρουσιάζονταν στο σαλόνι 

όλες οι κοπέλες. Για να έχει αυξη

μένη και σταθερή πελατεία ο κρυ

φός οίκος ανοχής διαφημιζόταν 

με αγγελίες σε διάφορες εφημε

ρίδες στις στήλες των μασάζ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ
Εξαρθρώθηκε από όνδρες της 

Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτι
κών της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής διεθνής σπείρα εμπόρων 

ναρκωτικών αποτελούμενη από 
Τούρκους, Ρουμάνους και Ελληνες 

η οποία διακινούσε σημαντικές πο

σότητες ηρωίνης από την Τουρκία 

μέσω Ρουμανίας στη χώρα μας.

Οπως προέκυψε από την προα

νάκριση τη σπείρα αποτελούσαν 

δέκα τρία τουλάχιστον άτομα από 

τα οποία τέσσερα συνελήφθησαν 
και εννέα κατηγορήθηκαν. Συ
νελήφθησαν οι: Tomita Maria Mag
dalena, Μητσόκης Παναγιώτης, 

Adam Pacescu Catalin Viorel και 
Γεωργαράς Κωνσταντίνος. Κατη

γορήθηκαν οι: Durak Naif, επιχειρη
ματίας, Vancea Daniel Julian κρα

τούμενος στις φυλακές τις Βουλ

γαρίας για παράβαση του νόμου 

"περί ναρκωτικών", Balta Hussein ο 
οποίος εκτίει ισόβια κάθειρξη στις 

ελληνικές φυλακές για παραβά

σεις του νόμου "περί ναρκωτικών". 

Παλμού Παναγιώτα, Μπότσαρης 
Βασίλειος, Βλάντουτς Συλβίκας.

Ειδικότερα, από πενταμήνου εί
χαν περιέλθει σε γνώση της ανω

τέρω υπηρεσίας πληροφορίες ότι 
σπείρα αποτελούμενη από Τούρ
κους, Ρουμάνους και Ελληνες δια

κινεί μεγάλες ποσότητες ηρωίνης 

μέσω Τουρκίας και Ρουμανίας στη χώ- 
ραμας.

Οι εν λόγω πληροφορίες δια
σταυρώθηκαν και ύστερα από έ

ρευνα εντοπίστηκε ο εγκέφαλος 
της σπείρας Durak Naif που διαμέ

νει μόνιμα στο Βουκουρέστι και η 

άμεση συνεργότιδό του Tomita 

Maria Magdalena. Από την πολύμη
νη έρευνα εξακριβώθηκαν οι επα

φές της Tomita και οι συνεργάτες

της στη διακίνηση μεταξύ των ο

ποίων ήταν ο Μητσόκης, ο Adam 

Patescu Viorel και ο Γεωργαράς. 

Την κατάλληλη στιγμή αποφασί- 

στηκε να γίνει επιχείρηση για την 

εξάρθρωση του κυκλώματος ε

πειδή υπήρχαν πληροφορίες για 

πρόσφατη εισαγωγή σημαντικής 

ποσότητας ηρωίνης.

Αρχικό συνελήφθη η Tomita και 

στην κατοχή της βρέθηκε μισό κι

λό ηρωίνης και αναλυτικές σημειώ

σεις των ποσοτήτων ηρωίνης που 

διακινούσε, των χρημάτων που ε- 
λόμβανε και των ατόμων που ε

μπλέκονταν στη διακίνηση για διά

στημα 18 μηνών, περίπου που 

δρούσε η σπείρα. Η Tomita συνο

λικό απέστειλε στον Durak Naif πε

ρίπου 500.000 μάρκα Γερμανίας και 

12.000 δολάρια ΗΠΑ που προέρχο

νταν από την πώληση της ηρωίνης. 
Επακολούθησε η σύλληψη του Μη- 

τσόκη και η ανεύρεση, σε διαμέρι

σμα που χρησιμοποιούσε αποκλει

στικά ως "καβάντζα" στον Πειραιά, 
τεσσάρων κιλών ηρωίνης, οπλι

σμού, μέσων μεταμφίεσης και 

κλεμμένω ν διαβατηρίων, ταυ

τοτήτων και πιστωτικών καρτών. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μητσό

κης κατά τη σύλληψή του κατείχε 
ένα πιστόλι σε σχήμα σπλό, έτοιμο 
προς χρήση καθώς και αποδεικτι

κό ταυτότητας του αδελφού του, 
που χρησιμοποιούσε για τις μετα
κινήσεις τους. Την επομένη ημέρα 

συνελήφθη ο Adam Patescu Viorel 
και στην κατοχή του βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν ένα πλαστό δια

βατήριο, άδεια οδήγησης, ένα πι

στόλι των 9mm και χρηματικό πο- 

σόν προερχόμενο από εμπορία η
ρωίνης.

Την ίδια ημέρα συνελήφθη και ο 

Γεωργαράς Κωνσταντίνος εντός 
της οικίας του και στην κατοχή του 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία 
ζυγαριά ακρίβειας και ικανό χρη

ματικό ποσόν. Μετά από συντονι
σμένες ενέργειες και σε συνεργα

σία με τις διωκτικές Αρχές της 
Ρουμανίας μέσω της Interpol, ε 

ντοπίστηκε και συνελήφθη δυνά
μει εντάλματος προσωρινής σύλ

ληψης του Εισαγγελέα Εφετών Α
θηνών, ο εγκέφαλος της πολυμε

λούς σπείρας, Τούρκος υπήκοος 
Durak Naif, συνελήφθη μάλιστα ε

νώ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει 

τη Ρουμανία με πλαστό τουρκικό 

διαβατήριο. Επίσης εξακριβώθη
καν τα στοιχεία του εμπλεκομένου 

ως μεταφορέα Ελληνορουμάνου

Βλάντουτς Συλβίκα ο οποίος εργα

ζόταν ως οδηγός λεωφορείου και 

έκανε δρομολόγια από την Αθήνα 

στη Ρουμανία και αντίστροφα. 0  

Βλάντουτς διατηρούσε με τον ήδη 

συλληφθέντα Adam Pacescu 

Catalin Viorel, γκαρσονιέρα στην 

Πεύκη Αττικής. Σε έρευνα που έγι

νε στην εν λόγω γκαρσονιέρα βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη 

βάρους 1,5 κιλών, δύο πιστόλια με 

τέσσερις γεμιστήρες και 300 φυ

σίγγια, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές 

ακρίβειας, ένας σιδερένιος αυτο
σχέδιος διαρήκτης κλειδαριών και 

ένα πλαστό ελληνικό διαβατήριο.

Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης που 

επρόκειτο να διοχετευθεί στην 

ελληνική αγορά και σε άλλες χώ

ρες της Δυτικής Ευρώπης κατά
σχεσ ε η Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής. Υστερα από 

συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δίω
ξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, της Γαλ

λίας και της Ε.Τ.Υ.Ε., εντοπίστηκε 

στον Ανατολικό Αερολιμένα Αθη

νών μια βαλίτσα που περιείχε δέκα 

τέσσερα κιλό κοκαΐνης.

Οπως προέκυψε προανακριτικό, 
κάτοχος της βαλίτσας ήταν ο Βρε
τανός υπήκοος Nicholson Frank, ο 
οποίος ταξίδεψε αεροπορικώς α

πό Λίμα για Παρίσι μέσω Μαδρίτης 
έχοντας στο ίδιο αεροπλάνο και 
την εν λόγω βαλίτσα. Στο αερο

δρόμιο της Μαδρίτης η βαλίτσα α

ντί να φορτωθεί στην πτήση για 

Παρίσι φορτώθηκε κατά λάθος σε 

άλλη πτήση και κατέληξε στην 

Ουάσιγκτον.

0  κάτοχος της βαλίτσας όταν 

πληροφορήθηκε στο αεροδρόμιο 

των Παρισίων ότι η βαλίτσα του 

κατά λάθος είχε σταλεί στην Ουά- 
σιγκτον ζήτησε από την εταιρία να 
του αποσταλεί στην Αθήνα όπου 

και ο ίδιος αφήχθη καθόσον εδώ 

ήταν ο προορισμός του.

Οπως διαπιστώθηκε μετά από έ
ρευνες λίγες ημέρες μετά την ά

φιξή του στην Αθήνα, ο Nicholson 

νοίκιασε ταξί απότον Αγιο Κων

σταντίνο Φθιώτιδας και πήγε στον 

Πειραιά όπου αποβιβάσθηκε και έ
δωσε εντολή στον οδηγό να μετα

βεί στον Ανατολικό Αερολιμένα για 
την παραλαβή της επίμαχης βαλί- 

τσαςκαι τη μεταφορά της σε συ

γκεκριμένο ξενοδοχείο των Καμέ
νων Βούρλων όπου προηγουμένως 
είχε νοικιάσει δωμάτιο. Πράγματι ο

οδηγός του ταξί μετέβη στο αρμό

διο γραφείο του Αεροδρομίου και 

ζήτησε τη βαλίτσα. Από τη σύντο

μη επιτόπια εξέταση του οδηγού 

διαπιστώθηκε ότι ουδεμία σχέση 

είχε ο οδηγός με το περιεχόμενο 
της βαλίτσας και αφού αφαιρέθη- 

κε η κοκαΐνη παραδόθηκε σ' αυτόν 

για της μεταφορά της στο ξενο

δοχείο. 0  οδηγός του ταξί παρέ

δωσε τη βαλίτσα στην ιδιοκτήτρια 

του ξενοδοχείου όπου παρέμεινε 

επ ί είκοσι ημέρες επιτηρούμενη 

διακριτικό χωρίς όμως να παρου- 

σιασθεί κανένας για την παραλαβή 

της. Η βαλίτσα μεταφέρθηκε στην 

έδρα της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ

κωτικών, κατασχέθηκε και σε βά

ρος του Nicholson σχηματίσθηκε 

δικογραφία.

ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0  Πακιστανός υπήκοος Αφσόρ 

Τζαμίλ συνελήφθη στις 30-1-1996 
για ποινικό αδικήματα (παράβαση 

των άρθρων 308, 333, 361 Π.Κ. και 
Ν. 1975/911, καταδικάσθηκε σε 

ποινή φυλάκισης πέντε μηνών και 

από 28-2-1996 εκρατείτο στα κρα- 

τητήρια του Α.Τ. Πετραλώνων, 

προκειμένου να εφαρμοστεί η δια

δικασία απελόσεώς του. Στις 12-3- 

1996 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο 
Νοσημάτων θώρακος "Σωτηρία", 
λόγω ασθενείας, αλλά στις 17-3- 

1996 κατόρθωσε να αποδρόσει.
Στις 14-4-1996, η Αστυφύλα

κας Αργυρώ Γκαρή του Α.Τ. 
Πετραλώνων η οποία ευρίσκετο 

εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας 

πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού 

Πειραιά, είδε και αναγνώρισε τον 

Τζαμίλ, τον οποίο αποφάσισε αμέ

σως να καταδιώξει. Με τη συν

δρομή του Αρχιφύλακα Κωνστα

ντίνου Μ ουράτη και του Α

στυφύλακα Γεωργίου Χλιμίντζου 

του Α.Τ. Μοσχάτου, οι οποίοι τη 
στιγμή εκείνη βρίσκονταν στο α

νωτέρω σημείο συμπτωματικά, ο 

Πακιστανός συνελήφθη και ο
δηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια 

του Α.Τ. Πετραλώνων.

θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και 
στους τρεις συναδέλφους αλλά ι

διαίτερα στην Αστυφύλακα Γκαρή, 
που απέδειξε με την παρατηρητι

κότητα και τη μαχητικότητα της ότι 

οι ελληνίδες αστυνομικοί μόνον "α
σθενείς" υπάρξεις δεν θα πρέπει 

να θεωρούνται. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας

Ομιλος 
ελληνικής 
Αστυνομίας 

θέας ιωνίας

Συνεχίζοντας τα αφιερώ ματα στο έργο των Ομίλων 

και την ανιδιοτελή προσφορά τους 

παρουσιάζουμε αυτόν τον μήνα 

τον Όμιλο Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Νέας Ιωνίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Στις 12 Μαρτίου 1952 ιδρύθηκε ο Ομιλος Φίλων Βασ. Χωροφυλακής 

Νέας Ιωνίας με την πρωτοβουλία 24 πολιτών. Πρόκειται μάλιστα για έ

ναν από τους παλαιότερους Ομίλους που ιδρύθηκαν στη χώρα μας και 

έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα έντονη θετική δραστηριότητα προ- 

σφέροντας τόσο απέναντι στο κοινωνικό σύνολο όσο και απέναντι 

στην τότε Χωροφυλακή.

Οι σκοποί ίδρυσης του Ομίλου όπως αναφερονται στο πρώ
το καταστατικό ήταν:

αΙ Η ανάπτυξη και μετάδοση του κοινωνικού έργου της Χωροφυ

λακής και του προορισμού αυτής.

βΙ Η τόνωση του ηθικού των Αξιωματικών και των Οπλιτών της Χωρο

φυλακής και η αναγνώρισή της προσφοράς τους στην κοινωνία.

γ) Η ηθική και υλική ενίσχυση των θυμάτων του καθήκοντος και των 

οικογενειών τους.

δ) Η μέριμνα για την καλή διαβίωση των ανδρών της Χωροφυλακής 

σε οικήματα που να πληρούν τους όρους της υγιεινής, η ευπρεπής εμ

φάνισή τους και η δια παντός τρόπου υλική και ηθική ενίσχυση των οι

κείων υπηρεσιών για την πραγμάτωση των προηγουμένων σκοπών.

εΙ Η μέριμνα για την όσο γίνεται καλύτερη μόρφωση των παιδιών των 

Χωροφυλάκων αλλά και η παροχή ενδυμάτων, παιχνιδιών, τροφίμων 

και σχολικών βιβλίων ή άλλων εφοδίων σ' αυτά.

Μετά τη μεταπολίτευση η ονομασία του Ομίλου αλλάζει και γίνεται 

Όμιλος Φίλων Χωροφυλακής Νέας Ιωνίας". Οι σκοποί όμως παραμέ

νουν ίδιοι. Μετά το 1984, με την ενοποίηση της Χωροφυλακής και της 

Αστυνομίας Πόλεων σε ένα Σώμα, προσαρμόζεται και πάλι η επωνυμία 

του Ομίλου με ελαφρά τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ώ

στε να εναρμονισθούν οι σκοποί με τις νέες συνθήκες ζωής όπως αυ

τές καθορίζονται από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Τώρα πλέον ι

σχύει η νέα ονομασία, δηλαδή, "Ομιλος Φίλων της Ελληνικής Α
στυνομίας Νέας Ιωνίας".

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας την πορεία που χά

ραξαν οι ιδρυτές του Ομίλου συνεχίζει, τις περισσότερες φορές αθό

ρυβα το κοινωνικό έργο του, το οποίο βρίσκει πάντα την ευγνομωσύνη

του Αστυνομικού Σώματος και την ειλικρινή συνεργασία στον κοινό α

γώνα για την μείωση των καρκινωμάτων που μαστίζουν την κοινωνία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Πρέπει να σημειώσουμε πως όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου 

προσπάθησαν να παρουσιάσουν όσο μεγαλύτερο έργο μπορούσαν θυ

σιάζοντας τον πολύτιμο χρόνο τους χωρίς ανταλλάγματα ή συμβιβα

σμούς.

Πάντα προσπαθούσαν να ανταποκρίνονται απόλυτα στην έννοια της 

λέξης “φίλος" όσον αφορά τον Αστυνομικό. Στις δραστηριότητες, λοι

πόν, του "Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Νέας Ιωνίας" ανάγεται: 

αΙ η συνεχής χρηματοδότηση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Νέας 

Ιωνίας και των Αστυνομικών Τμημάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη 

της, στους Δήμους Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδό

νας, Νέου Ηρακλείου και Μεταμόρφωσης, για αγορά υλικοτεχνικής υ

ποδομής, εκτάκτων εξόδων, γραφικής ύλης κ.λπ. Την ίδια βοήθεια πα

ρείχε και συνεχίζει να παρέχει και στην Τροχαία Νέας Ιωνίας.

βΙ η δωρεά κτιρίου παιδικών κατασκηνώσεων Χωροφυλακής, στην 

περιοχή του Αγίου Ανδρέα Αττικής, το 1971.

γ) η δωρεά κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφάλειας 

στον Περισσό.

γ| η οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων Αστυνομικών. 

δΙ οι διαγωνισμοί και εκθέσεις αφίσας μαζί με διαλέξεις για τη μά

στιγα των ναρκωτικών σε όλους σχεδόν τους Δήμους της Αττικής.

εΙ Συνεστιάσεις και δεξιώσεις για τους Αστυνομικούς και τις οικογέ- 

νειές τους.

στΙ η αξιοποίηση των ΜΜΕ για την ορθή παρουσίαση του έργου της 

Αστυνομίας καθώς και απαντήσεις σε κείμενα και τοποθετήσεις που 

προσβάλουν έμμεσα ή άμεσα το κύρος του Αστυνομικού Σώματος.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι οικονομικοί πόροι του Ομίλου προέρχονται κατά κύριο λόγο από: 

αΙ Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, τις ετήσιες και τακτικές συν

δρομές τους.
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ΙΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠ015ΙΟΥΝΙΟΥΙ

Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Γ. ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ - Α. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 41 & ΣΟΛΩΝΟΣ 

ΤΗΛ. 38 31 672 · 38 04 797 (FAX)

β) Εκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες, κέρδη από λαχειοφό- 

ρους αγορές.

γ) Εισπράξεις από συναυλίες, χορούς και εορτές, 

δ) Εσοδα από τα πόσης φύσεως περιουσιακό στοιχεία του Ομίλου ή 

από εκποίηση αυτών, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

εΙ Επιχορηγήσεις και έκτακτα έσοδα.

Μέλη: Δωδώπουλος Κωνσταντίνος, Θώδης Δημήτριος, Κοτσάκινος 
Θ εόδωρος, Παναγόπουλος Δημήτριος, Τριανταφυλλής Ευάγγελος, 

Τσιρμάκος Πέτρος, Τσιτίνης Ιωσήφ. □

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων. Κούρος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Μέλη του Ομίλου γίνονται Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες άνω των 18 

ετών κατόπιν συστόσεως τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Α

παραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης στο Διοικητικό Συμ

βούλιο είναι το λευκό ποινικό μητρώο.

Στα καθήκοντα του μέλους είναι η συμόρφωσή του με τις αποφάσεις 

του Δ.Σ. και φυσικό στο καταστατικό. Εαν η διαγωγή του είναι ασυμβί

βαστη με τους σκοπούς του Ομίλου ή αδιαφορεί για την επίτευξή 

τους, διαγράφεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικό και σε επίτιμα. Τακτικό εί

ναι αυτό που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής και με την έγκριση 

της εγγραφής τους εργάζονται για τους σκοπούς του Ομίλου. Εχουν 

το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι ταμειακό εντά

ξει και το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Επίτιμα μέλη αναγορεύονται πολίτες που έχουν προσφέρει σπου

δαίες υπηρεσίες ή δωρεές στον Ομιλο ή για εξαιρετικές πράξεις 

τους, που όπτονται της αποστολής της Αστυνομίας και εξυπηρετούν 

το ευρύ κοινωνικό σύνολο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μόττας Βασίλειος 
Αντιπρόεδρος Α': Μηλιάδης Βησσαρίων 

Αντιπρόεδρος Β': Φακίρης Ιωάννης 
Γ εν. Γραμματέας: Βέλλης Ιωάννης 

Ταμίας: Γκίκας Αλέξιος
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Η τέχνκ thsay Anns
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Ηταν ένα τραγουδάκι που το τραγουδούσα στα παιδιά μου.
Ολα το αγάπησαν πολύ, εκτός από το τέλος.

Θυμάμαι μάλιστα ένα μου παιδί, που με τις χούφτες του, 
τις μικρές τρυφερές χούφτες του, μου σκέπαζε το στόμα, 

ώστε να μην πω-Το τέλος της ιστορίας, που ήταν ένα τέλος θλίψεως, 
τέλος που δεν είχε το "ζήσανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα", το τέλος δηλαδή των παραμυθιών.

Πιστεύω πάντα, και κάθε φορά με ένα και

νούργιο γεγονός εδραιώνεται αυτή η πίστη 

μου, πως δεν μπορεί να υπάρχει τέλος καλό 

αν η πορεία είναι λαθεμένη. Γι' αυτό, χωρίς να 

θέλω να πικράνω τα παιδιά μου, επέμενα ν' α

κούσουν και το τέλος. Το τραγούδι, λοιπόν, μι

λούσε για ένα ευτυχισμένο αρκουδάκι που 

μαζί με τη μάνα του χαιρόταν τον κόσμο. Μα 

το βόλι του κυνηγού σκοτώνει τη μητέρα. Το 

αρκουδάκι μου "πίνει νερό, πικραίνεται και 

πάει, είναι μονάχο και γι' αυτό πονάει".

Μια μέρα στο μικρό ρυάκι, ένα σκιουράκι συ

ναντά, παιχνίδια κάνουνε τρελά, θ εέ  μου, να 

μην τελειώσει αυτή η χαρά. Το αρκουδάκι μας 

ξαναγίνεται ευτυχισμένο. "Πίνει νερό, δροσί- 

ζεται και πάει, έχει έναν φίλο και τον αγαπάει"!

Η συντροφικότητα, η φιλία, ο άλλος γεμίζει 

την ψυχή όχι μονάχα του μικρού αρκούδου. Τη 

δίκιά μας ερημιά καταργεί, δίκιά μας ευτυχία 

είναι να έχουμε έναν σύντοφο. Σκέφτομαι 

πως σαφώς γι' αυτή τη συντροφικότητα μιλά 

στην Π.Διαθήκη όταν δημιουργεί από τον Α- 

δάμ ο θεός την Εύα. Είδε, λέει, ο θεός πως 

δεν είναι ευτυχία να βρίσκεται μόνος ο άν

θρωπος στη Δημιουργία.

Είναι το τραγουδάκι μας τόσο ευτυχισμένο, 

συνεχίζει το παιδικό διδακτικότατο τραγου

δάκι, που σφίγγει στην αγκαλιά του τον και

νούργιο φίλο. Μα βάζει τόση δύναμη σ' αυτό 

το αγκάλιασμα, τόσο ασφυκτικά σφίγγει τον 

φίλο του, που το σκιουράκι το μελί άφησε μια 

κραυγή και ηέθανε.

Το αρκουδάκι μας "πίνει νερό, πικραίνεται 

και πάει, δεν του' μαθαν ποτέ πως ν' αγα

πάει!". Εδώ είναι το τέλος. Το τέλος είναι τόσο 

θλιβερό, ώστε να μην μπορεί ν' αντέξει το 

νέο παιδί και να θέλει να μου σφραγίσει το 

στόμα ή να βουλώσει τ' αυτιά του για να μην 

ακούσει. Μα εγώ επέμενα να το λέω, και τώ

ρα τα παιδιά μου το τραγουδούν και στα δικά 

τους παιδιά.

Βλέπετε, το μήνυμα είναι διαχρονικό. Τα 

σκέφτηκα όλα αυτά, όταν ένα ζευγάρι σε τέ

λεια αποσύνθεση, με παιδιά που κοντεύουν να 

διαλυθούν σαν προσωπικότητες, ήρθαν φιλι

κά να κουβεντιάσουν αυτά τα προβλήματα, να 

βρούμε το τι έφταιξε και η κατάσταση είχε 

φθάσει εκεί που άλλο δεν πήγαινε. Ηταν φι

λική, κοντινή η οικογένεια, και τους γνώριζα 

καλά. Ενας, ένας ήταν θαυμάσιοι, όλο αίσθημα 

και αγάπη.

Οι γονείς, άνθρωποι θυσίας, άνθρωποι όλο 

καρδιά. Μα δεν τους είχε μάθει κανένας να α

γαπάνε σωστά. Κι έτσι, ξεχασμένη, χαλασμέ

νη κάνουλα η αγάπη, αντί να ποτίζει το χώμα, 

να το αφρατεύει, να το κάνει καρπερό, ώστε 

λουλούδια να γεμίζει ο τόπος, το' κάνε το τό

σο νερό, το άσκεφτα χυμένο, βάλτο. Και στον 

βάλτο τα κουνούπια μένουν. Εστία μολύνσεως 

ο βάλτος.

Το αρκουδάκι από την πολλή αγάπη έγινε αι

τία να πεθάνει η συντροφιά του. Δεν του' χε 

μάθει κανείς να αγαπά σωστά. Κανείς δεν 

του' χε πει πως τέχνη χρειάζεται η εκδήλωση 

της αγάπης.

Τ' αγαπώ το παιδί μου τόσο που ανησυχώ 

μήπως μπλέξει. Και γι άυτό το σπίτι γίνεται 

φυλακή. Και ποιος ποτέ ονειρεύτηκε να μένει 

σε φυλακή και ποιος δεν παλεύει να δραπε

τεύσει από κεί; Τ'αγαπώ τόσο το παιδί μου, ώ

στε προλαβαίνω κάθε του επιθυμία. Ναι, μα 

τότε έχουμε ένα παιδί που δεν ποθεί τίποτα 

και που επιθυμία έχει να έχει... επιθυμία.

Το αγαπώ το πα ιδ ί μου τόσο, ώστε του 

κρύβω τις δυσκολίες της ζωής. Και έτσι το 

παιδί μας πιστεύει πως το ΜΗ είναι ανύπαρ

κτο, πως μέλι και γάλα οι δρόμοι, μαλθακεύει, 

παραιτείται από αγώνες, δεν τρίβεται, δεν α

κονίζεται το μαχαίρι και έτσι, όταν 'ρθει σε α

ντάμωση με τις δυσκολίες, τα χάνει. Παραδί- 

δεται χωρίς όρους και ζητά δεκανίκια, όπως 

τα ναρκωτικά, το αλκοόλ κ.λπ.

Μα τη λαθεμένη εκδήλωση αγάπης την έ

χουμε και για το σύντοφό μας. Η πνιγηρά α

σφυκτική προστατευτικότητα και εκεί προε

κτείνεται. Και στα δυο φύλα συμβαίνει κάτι 

τέτοιο, όχι μόνο στο γυναικείο.

Εχετε δει άβουλες γυναίκες; Πίσω τους 

κρύβεται ένας σούπερ δυναμικός άνδρας που 

τις., λατρεύει και γι' αυτό, ή πιό σωστά εξαι- 

τίας αυτού, η προσωπικότητα της γυναίκας 

δεν ξεδιπλώνεται φυσιολογικά. Δεν μπορεί να 

οδηγήσει αν ο άνδρας της κάθεται στο πλάι 

και της τονίζει τα λάθη της ακριβώς επειδή 

την αγαπά τόσο ώστε νοιάζεται γι' αυτή μην 

πάθει κάποιο ατύχημα.

Τον χειμώνα παίχτηκε με τρομερή επιτυχία 

στους κινηματογράφους ταινία που τόνιζε το 

θέμα της αγάπης χωρίς διάκριση, της σαρω- 

τικής αγάπης. Οι γονείς τόσο αγαπούσαν το 

παιδί τους, ώστε να θέλουν να ακολουθήσει 

ένα επάγγελμα που το αγόρι δεν ήθελε. Α

πό την υπερβολική, άτεχνη αγάπη, το αγόρι 

αυτοκτόνησε.

Επειδή αγαπάμε το παιδί μας, θέλουμε να 

του διαλέξουμε εμείς  τον σύντροφο της 

ζωής του. Και αργότερα γινόμαστε κακά πε

θερικά, γιατί το παιδί μας δεν αγαπιέται τόσο 

όσο του αξίζει απ' αυτόν τον σύντροφο, ή α

γαπιέται κάπως αλλιώτικα.

Η αγάπη είναι θεϊκό δώρο. Είναι, λέει η 

Γραφή, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ε

μείς αυτό το δώρο το κάνουμε κατάρα αν δε 

μάθουμε την τεχνική του. Γι' αυτό επέμενα να 

το τραγουδώ στα παιδιά μου, παρά τις αντι

δράσεις τους.

Γι' ευτό και το χαμηλοτραγούδησα σε κείνο 

το ταλαιπωρημένο ζευγάρι, που έχοντας στις 

καρδιές τους τόση αγάπη, σφίγγονταν με

ταξύ τους, παραμόρφωναν από το σφίξιμο 

την προσωπικότητα του πλαϊνού τους. Και έ

μεναν μόνοι. Ακριβώς σαν εκείνο το δυστυχι

σμένο αρκουδάκι! □
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0 τύπος έγραψε

Κ Ο ΙΝ Ο Σ  ΝΟΥΣ: Οι π ρ α γ μ α

Φταίμε εμ είς  οι ίδιοι που α 

παίζουμε μ' αυτόν και τελικά απο

Αγαπητέ Κύριε.

Μια και απτόητοι τρέξαμε και πάλι ως κοτόπουλα στον τροχαίο θά

νατο και στις διά βίου αναπηρίες το τριήμερο του Ευαγγελισμού και κα

θώς βρισκόμαστε εν όψει των εορτών του Πάσχα, όπου το αίμα των 

σφαζομένων προβάτων θα αναμειχθείμε το αίμα που χύνουν οι ίδιοι 

οι σφαγείς τους στην άσφαλτο, ας επανέλθω στο μείζον αυτό θέμα. 

Δηλαδή την κυρίαρχη αιτία θανάτου της νεολαίας μας, τα τροχαία α

τυχήματα, τα οποία ξεκληρίζουν κάθε χρόνο 2.500 συνανθρώπους μας 
Ιδηλαδή όσος είναι ο πληθυσμός μιας ελληνικής κωμόπολης1 και αχρη

στεύουν καμιά δεκαριά χιλιάδες νέους μας και όχι μόνο, που περιφέ

ρουν τη δυστυχία τους ανάμεσάμας ως ζωντανά κουφάρια, πολύ αργά 

μετανοημένοι για τον απερίσκεπτο τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν 
στην αυτοαχρήστευσή τους.

Εξηγήσαμε στην προηγούμενη επιστολή μας ΓΤο Βήμα', 3.3.961 ότι η 
ελληνική πολιτεία και η ελληνική κοινωνία όχι μόνο αδιαφορούν γι'αυτό  

το μακελειό που γίνεται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις εορταστι

κές αργίες, αλλά και το ενθαρρύνουν μ ε  κάθε τρόπο. Και αντί απα- 

ντήσεως σ ε όλες αυτές τις καταγγελίες μας προστέθηκε και μια επι

πλέον αρνητική εξέλιξη. Ξεσηκώθηκε το Υπουργείο Εμπορίου και η 
κοινή γνώμη Ιδηλαδή τα συνυπεύθυνα ΜΜΕΙ επειδή οι ασφαλιστικές ε 

ταιρείες εισηγήθηκαν σοβαρή αύξηση των ασφαλίστρων στους οδη

γούς που προκαλούν ατυχήματα. "Μη! Αφήστε τους ανεύθυνους οδη

γούς να σκοτώνονται και να μας σκοτώνουν", φαίνεται να διατρανώνει 
η αντίδραση αυτή. Και κανείς δεν  ενοχλήθηκε, όπως πάντα. Αντίθετα 
δραματοποίησαν όπως συνήθως τα ελάχιστα κρούσματα θανάτων κά

ποιων ναρκομανών Ιδεν υπερβαίνουν τους 100 οι θάνατοι αυτοί κάθε 
χρόνο έναντι των 2.500 θανάτων από τροχαία!. Βλέπετε, για τα ναρκω

τικά μπορούν να γραφούν άφθονα μελό για τους κακούς εμπόρους 
που παρασύρουν τα αθώα παιδιά στη χρήση τους.

Στα τροχαία όμως δεν υπάρχει αποδιοπομπαίος τράγος. Αφού φταί
νε οι ίδιοι οι οδηγοί που τρέχουν σαν παλαβοί και όποιον πάρει ο χά

ρος. Δηλαδή φταίμε εμείς οι ίδιοι που ε ίτε ως συντεταγμένη πολιτεία, 

είτε ως κοινωνία, ε ίτε  ως οδηγοί, ή  ακόμα και ως πεζοί, αδιαφορούμε 
για τον κίνδυνο, παίζουμε μ ' αυτόν και τελικά αποδεχόμαστε τον απο- 
δεκατισμό μας.

Βλέπετε η πρόληψη των τροχαίων συνιστά περιορισμό των ελευθε
ριών μας, που ταυτίζονται με την ασυδοσία. Και η ασυδοσία στη σύγ

χρονη Ελλάδα ταυτίζεται μ ε  τη δημοκρατία. Ακριβώς γι' αυτό και οι κά
θε είδους στατιστικές των τροχαίων καταγράφουν λεπτομερώς τις 
συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν, αλλά ποτέ τη βασική υπαιτιότητα.
Γοάφουν: Τόσα ατυχήματα είχαμε λόγω κακοτεχνίας των δρόμων, λες 

και ο οδηγός δεν ξέρ ει ότι οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι και άρα πρέ

πει να προσέχει και να μην τρέχει. Τόσα λόγω ολισθηρότητας μετά από 

βροχή, λες και έχουν στραβομάρα και δεν βλέπουν οι οδηγοί ότι έχει 
βρέξει. Τόσα λόγω επικίνδυνου προσπεράσματος και άλλα τόσα λόγω 
μετωπικής συγκρούσεως κ ο κ. Κανείς ποτέ δεν  γράφει τους λόγους 
για τους οποίους οι οδηγοί, θύτες ή θύματα, έκαναν τη στραβοτιμονιά, 
έτρεχαν σαν παλαβοί ή παραβίασαν το κόκκινο και γενικά τους κανό

νες οδικής κυκλοφορίας. Γιατίαν αποτολμούσαν να προσδιορίσουν τον 

πραγματικό λόγο του ατυχήματος, τότε θα έπ ρ επ ε να προσωπο
ποιήσουν τους δολοφόνους της ασφάλτου ή  έστω  τους απερισκέ- 
πτως αυτοκτονούντες.

τ ικ έ ς  α ιτ ίε ς  τ ω ν  τ ρ ο χ α ί ω ν

διαφορούμε για τον κίνδυνο,

δεχόμαστε τον αποδεκατισμό μας.

Κάποτε λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε να κατανοήσουμε ότι τα 

τροχαία τα προκαλούν και οι εξή ς βασικοίλόγοι, που σχεδόν ποτέ δεν  

καταγράφουν οι επίσημες στατιστικές: Η κατάχρηση οινοπνεύματος 

από τους οδηγούς, που είναι η κυριότερη αιτία τροχαίων ιδίως τις μ ε 
ταμεσονύκτιες ώ ρες αλλά και τις γιορτές. Ενας μεθυσμένος οδηγός 

είναι ένας επίδοξος δολοφόνος. Αλλά στην Ελλάδα ούτε αλκοτέστ γί

νεται, ούτε οι ποινές για τους μεθυσμένους είναι εκείνες που σε άλ

λες χώ ρες κάνουν τους οδηγούς να μη βάζουν ποτέ ούτε σταγόνα οι
νοπνεύματος στο στόμα τους.

Αλλος σοβαρός λόγος ατυχημάτων που ουδέποτε αναφέρεται είναι 
οι ερωτικοί χαριεντισμοί του οδηγού μ ε  την παραπλεύρως φιλενάδα. 

Οταν την ώρα που τρέχεις μ ε 100 χιλιόμετρα ασχολείσαι και μ ε  τέτοια 

παιχνίδια, είναι πολύ φυσικό να περισπάται η προσοχή σου και να π έ

φτεις επάνω σε κολόνες της ΔΕΗ ή στο αυτοκίνητο που έρχεται από 
την αντίθετη κατεύθυνση.

Τρίτος βασικός λόγος είναι το κάπνισμα. Εχετε σ κ ε φ τ ε ίπ ό σ ε ς  
κινήσεις κάνει ο καπνιστής την ώρα που τρέχει ιλιγγιωδώς για να ανά

ψει το τσιγάρο του; Να ανοίξει το πακέτο, να πάρει το τσιγάρο, να το 

φ έρει στο στόμα, να αναζητήσει τον αναπτήρα, να ανάψει το τσιγάρο, 

να βάλει ξανά στη θέση του τον αναπτήρα και να οδηγεί με το ένα χέρι 
για να καπνίζει με το άλλο. Ολες αυτές οι κινήσεις αποσπούν την προ

σοχή από την οδήγηση και καταλήγουν σε στραβοτιμονιές και στον θά

νατο. Και στις πυρκαϊές των δασών, φυσικά, από τις γόπες που πετά
γονται από το παράθυρο.

Τώρα έχουν προστεθεί και τα ολέθρια κινητά τηλέφωνα, τα οποία έ 
χουν πια αχρηστεύσει μονίμως το ένα χέρι, πέρα από το ότι αντί να 

βλέπει ο οδηγός μπροστά του βλέπει κάθε τόσο το καντράν μ ε  τους 

αριθμούς που θέλει να καλέσει. Το ότι υπάρχει τρόπος να το χρησιμο
ποιείς ακινδύνως ουδόλως απασχολεί την πολιτεία /μπορείς να μιλάς 

και να ακούς χωρίς να κρατάς το τηλέφωνο στο χέρι!, ενώ θα μπο
ρούσε να τον επιβάλει.

Αφησα τελευταίο έναν από τους πολύ σοβαρούς λόγους που προκα

λούν τα τροχαία: τη χρήση ναρκωτικών. Δ εκά δες χιλιάδες είναι οι 

χρήστες, μας λένε οι στατιστικές. Κανένας όμως δεν μας λέει γιατί η 
πολιτεία δεν αφαιρεί την άδεια οδηγήσεως από αυτούς. Ετσι, νεαροί 

κυρίως, που έχουν φτιαχτεί μ ε  την τζούρα τους ή  το "έκσταση", που 
είναι της μόδας, παίρνουν μ ετά  το τιμόνι και καθώς βλέπουν φαντα

σιώσεις, αντί το τι βρίσκεται στον δρόμο, τα δ ε  ανακλαστικά τους έ 
χουν υποβαθμισθείμέχρι μηδενισμού, οδηγούνται προώρως από τον 

επίγειο παράδεισο στον επουράνιο ή στην κόλαση, αν έχουν πάρει 
στον λαιμό τους και αθώες υπάρξεις.

Ακούσατε ή διαβάσατε ποτέ γ ί  αυτές τις αιτίες των τροχαίων, που 
οδηγούν στον θάνατο και στην αναπηρία χιλιάδες συνανθρώπων μας 
κάθε χρόνο; Οχι βέβαια, διότι όλες αυτές συνιστούν τις προσωπικές 

μας απολαύσεις, που η περιστολή τους σημαίνει για τους πολίτες και 
τους δημοσιογράφους καταπίεση των ατομικών και πολιτικών ελευθε
ριών μας...

Εχετε αμφιβολία ότι η κοινωνία μας αυτοκτονεί;

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ

(κα ι για την α ντιγρ α φ ή Γιάννης Μ αρίνος)

Από την εφημ. ΒΗΜΑ της 31-3-1996.
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_____________ Λαογραφία___________

Μ  ά ϊ  ο i
του Κων/νου Ρωμαίου*

Στην έντεχνη λογοτεχνία
ο Μάης αναφέρεται περιτριγυρισμένος αποκλειστικά με ρομαντική μόνο διάθεση,

στην αντίστοιχη λαϊκή εκδήλωση
ο ίδιος μήνας παρουσιάζεται να σχηματίζει δύο διαφορετικούς ως προς το περιεχόμενο κλάδους.

Στον έναν, στον ποιητικό, ο Μάης αναφέρε- 

ται μαζί με τα λουλούδια, τα γλέντια και τον 

ξέγνοιαστο βίο του έαρος.

Παράλληλα όμως προβάλλει ένας άλλος 

κλάδος έντονα ρεαλιστικός και σε πολλά ση

μεία του απαισιόδοξος. Σ' αυτόν βάθρο και α

φετηρία του υπόκεινται διάφορες πανάρ- 

χαιες ιδέες και δοξασίες, που το πελώριό 

τους ανάστημα απλώνει τη σκιά της λαϊκής πρό

ληψης έως ακόμη και στη σημερινή μας εποχή.

Κεντρική και θεμελιακή δοξασία είναι ότι ο 

μήνας Μάης, περισσότερο από δύο χιλιάδες 

χρόνια, θεωρείται σαν μήνας πλαισιωμένος α

πό δαιμονικές επιρροές και βασικά -γρου

σούζης". Σύμφωνα με νεώτερες αντιλήψεις, 

είναι ο μήνας, σ' ολόκληρη τη διάρκεια του ο

ποίου διαρκώς καιροφυλακτεί μια προσωπο- 

ποιημένη "Κακή Ωρα", φοβερή και τρομερή, 

που μπορεί ν' ανατρέψει μονομιάς ολόκληρον 

"τον όλβον", που με μακροχρόνιες προσπά

θειες και με πολύν ιδρώτα και αγωνία κατορ

θώσαμε να δημιουργήσουμε.

Τέτοια προβάλλει η φ οβερή "Ωρα του 
Μάη" ή η "Κακιά Ωρα του Μάη", όπως αλ

λιώς ονομάζεται.

Μια συχνή και φοβερή κατάρα, που ακούγε- 

ται ακόμη και σήμερα σε διάφορα ελληνικά 

μέρη, είναι η εξής, που λέγεται σε στιγμή με

γάλης ψυχικής αγανάκτησης:

"Μπα, που να σ ' εύρη η Κακή Ωρα του Μάη! " 

ή αλλιώς:

Ή Ωρα του Μάη να σ ' ακολουθάει όπου κι' 
αν πας! "

Στις τελευταίες μέρες του Μάη ανήκει και 

μια μέρα, που στάθηκε η χειρότερη απ' όσες 

υπήρξαν κατά καιρούς κακές κΓ ανάποδες για 

το έθνος μας.

Πρόκειται για την άλησμόνητη 29η Μαϊου 

του 1453, τη μέρα που οι Τούρκοι πήραν την 

Κωνσταντινούπολη. Ηταν μέρα της εβδομά

δας Τρίτη εκείνη η 29η Μαϊου, και από τότε ε- 

νισχύθη ακόμη περισσότερο η λαϊκή δοξασία,
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ότι η Τρίτη είναι μέρα αποφράδα, μέρα σημα

διακή, που πρέπει να την αποφεύγει κανείς ό

σο μπορεί.

Ομως, εκτός από το τέλος του, ο Μάης και 

την πρώτη του μέρα, την πολυτραγουδημένη 

Πρωτομαγιά, την έχει σα μέρα εξαιρετικά ε

πικίνδυνη. Τούτο προέρχεται από τη λαϊκή δο

ξασία, σύμφωνα με την οποία η Πρωτομαγιά 

θεωρείται μέρα δύσκολη και σημαδιακή.

Ολόκληρη την προηγούμενη νύχτα, προτού 

να σκάσει ο αυγερινός και να προβάλει η ρο

δοδάκτυλος Ηώς, η οικονομική, η κοινωνική 

και η υγιεινή κατάσταση όλων μας, σύμφωνα 

με τις λαϊκές αυτές προλήψεις, λογής απροσ

διορίστους και μεγάλους διατρέχει κινδύνους.

Πρωταγωνιστές όλης αυτής της κρίσιμης 

καμπής στη ζωή των φιλήσυχων ανθρώπων 

είναι οι μάγισσες και οι μάγοι. Τη νύχτα εκείνη 

οι μάγισσες των ελληνικών χωριών, προστα- 

τευμένες από το βαθύ σκοτάδι του μεσονυ- 

χτίου, πηγαίνουνε κρυφά στα πλούσια χωρά

φια, όποια εκείνες θα προτιμήσουν, και εκεί 

χορεύουν ολόγυμνες ανάμεσα στα ελπιδο- 

φόρα στάχυα και διάφορες άλλες κάνουν έ

πειτα μαγικές πράξεις.

Ετσι, άλλα χωράφια, που δεν προξενούσαν 

πριν αξιόλογη εντύπωση, παρουσιάζουν ξαφ

νικά θαυμαστό καρπό και με σωρούς γεμί

ζουν το αλώνι τους σιτάρι. Και άλλα χωράφια, 

που έως την Πρωτομαγιά έδειχναν πλούσια 

και σπουδαία, γιομάτα γόνιμες ελπίδες, αρχί

ζουν απότομα να φθίνουν και να μαραζώνουν.

Σύμφωνα με τις λαϊκές αυτές προλήψεις, 

το ίδιο και χειρότερο συμβαίνει και με ολό

κληρη την ευτυχία των σπιτιών.

Αν λαογραφικά συγκρίνουμε τα ελληνικά έ

θιμα της Πρωτομαγιάς και ολόκληρου του 

Μάη με τα αντίστοιχα γειτονικών μας λαών, 

θα διαπιστώσουμε ότι παρόμοια έθιμα έχουν 

και εκείνοι, στην ελληνική όμως περίπτωση 

προβάλλει μια αξιοσημείωτη ιδιορρυθμία. 

Πρόκειται για την ομοιότητα, που παρουσιά

ζουν η γενική "του Μαγιού" και η λέξη "Πρω

τομαγιά" με τις λέξεις "μάγια" και "μάγισσα".

Ποιος όμως είναι ο βαθύτερος λόγος όλης 

αυτής της σημαδιακής και της επικίνδυνης α

νωμαλίας που παρατηρείται σ' ολόκληρο το 

μήνα Μάη;

Ο λόγος αυτός είναι αρχαίος και έχει κληρο- 

δοτηθή στις λαϊκές δοξασίες πολλών ευρω

παϊκών λαών. Από τα χρόνια του ελληνορρω- 

μαϊκού πολιτισμού ο μήνας Μάης, μαζί με τα 

ανθεστήρια και τα λουλούδια, ανέβαζε πάνω 

στη γη και τους νεκρούς.

Οι ψυχές των "κατοιχομένων" γύριζαν ε

λεύθερες τότε, όπως και τώρα πιστεύεται ότι 

γυρίζουν ελεύθερες πάνω στη γη από τη 

νύχτα της Ανάστασης έως τη μέρα της Πε

ντηκοστής.

Η ελευθερία όμως αυτή, ευχάριστη και λυ

τρωτική για τους νεκρούς, επιβάλλει αντί

στοιχα άγρυπνη προσοχή και συνετή συμπερι

φορά στους ζωντανούς. Κάθε μας ενέργεια 

και πράξη, που μπορεί να βλάψει ή να προσβά

λει ή και απλώς να πικράνει τους νεκρούς, 

μπορεί παράλληλα να τους προκαλέσει την 

οργή τους. Είναι ο μήνας των νεκρών και, κατά 

συνέπεια, είναι ο μήνας αποχής των ζωντα

νών από κάθε μεγάλο και σπουδαίο και νέο 

έργο.

Αυτός είναι, σχετικά με τους γόμους του 

Μάη, ο λόγος για τον οποίο και οι παλαιοί από- 

φευγαν συστηματικά να κάνουν τότε γόμους, 

και οι σημερινοί την ίδια πιστεύουμε δοξασία. 

Γίνεται δηλ. τούτο από σεβασμό προς το μήνα 

των νεκρών και, παράλληλα, από λόγους φρό

νιμης πρόνοιας, μήπως εξοργίσουμε γύρω 

μας τις ψυχές και εκδικητική επισύρουμε πά

νω στο άμο ιρο κεφάλι μας τη μανία της 

"Κακής Ωρας του Μάη", που σαν άγρυπνη Ε- 

ρινύς, αόρατη, καιροφυλακτεί γύρω μας. □

■ Από το βιβλίο του “Κοντά σπς ρίζες. Ερευνα στον ψυ- 
χικό κόσμο του ελληνικού λαού” .

- 3 3 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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ΙΠΟΡΙΚΗ ’emeapm 2 0  Μ α ΐ ο ι /  1941 . 
Ή  ριαχκν α ρ χ ίζ β ι...

Στην εποποιία της Μάχης της Κρήτης το Ρέ

θυμνο κρατά θέση εξέχουσα. Οι κάτοικοι της 

περιοχής, οι συνάδελφοί μας της Σχολής Χω

ροφυλακής και οι τοποθετημένες εκεί στρα

τιωτικές δυνάμεις ξεπέρασαν τα όρια της 

γενναιότητας και μπήκαν στο χώρο της αυτο

θυσίας, της αρετής εκείνης που χαρακτηρίζει 

τον Ελληνα σε κάθε προσκλητήριο της πατρίδας.

Ας δούμε, όμως πώς περιγράφει την έναρ

ξη της μάχης στον τομέα του Ρέθυμνου ο 

Ταγμ/χης ΠΖ Χρ.Τζιφάκης, Επιτελάρχης του 

2ου Στρατιωτικού Διαμερίσματος του νησιού: 

Ό  υποφαινόμενος ανεκλήθην υπό της Κυ

β ε ρ ν ή σ ε ις  τότε Ιεξ  αποτάξεως 19351 κατά 
το β'δεκαήμερον Μαϊου 1941 και την 16ην ί

διου ανελάμβανον Επιτελάρχης του II Στρα
τιω τικού Δ ια μερ ίσ μα τος Κρήτης υπό τον  

Συν/χην Πεζικού κ. Ποθουλάκην Σταμάτιον με 

έδραν την πόλιν Ρεθύμνης.
Η κατάστασις αύτη, ως εν συντομία εκτίθε

ται ανωτέρω, ετύγχανε γνωστή εις ολόκλη

ρον τον πληθυσμό της Κρήτης, όστις διαισθα

νόμενος τον κίνδυνο της υποδουλώσεώς του, 
παρηκολούθει εναγωνίως την εν γένει εξέλι- 

ξιν ελπιζών εις ταχείαν λήξιν ταύτης.
Ως πρώτην παρηγοριάν του ο πληθυσμός έ 

βλεπε την κατανομήν των εις Κρήτην αποβι- 
βασθεισών, ως προαναφέρω Αγγλικών δυνά

μεων και των κληρωτών αγύμναστων, οίτινες 

μετηνέχθησαν εκ Πελοπονήσου εις  Κρήτην 

και εις αυτούς ο πληθυσμός απέβλεπε με ε 

μπιστοσύνην
Η τοιαύτη κατανομή έ φ ε ρ ε ν  ε ις  Νομόν 

Ρεθύμνης ένα Τάγμα Αγγλικού στρατού IΑυ

στραλών! παρά την πόλιν Ρεθύμνης - Αερο- 
δρόμιον Πηγής - και δύο τάγματα νεοσυλλέ
κτων καταβλισθέντων εις χώρον παρά τα χω 

ρία Πηγή - Αδελε.
Εις την πόλιν Ρεθύμνης έδ ρευ εν  Φρουραρ- 

χείον και Εμπεδον εις ά ετοποθετούντο οι λη- 

ξαδιούχοι και οι διάφοροι καταφθάνοντες εκ 
του Αλβανικού Μ ετώπου Αξιωματικοί και ο- 

πλίται και το Σχολείον Χωροφυλακής υπό τον 

Ταγμ/χην Χανιώτην Ιάκωβον 
Δυστυχώς η επικρατούσα εν τη νήσω τότε 

γενική σύγχυσις είχεν επίδρασιν και επ ί των 
τοποθετουμένων εις το Φρουραρχείον και Ε

μπεδον Ρεθύμνης Αξιωματικών και οπλιτών

Αστυνομική Επιθεώρηση__________________

των εκ του Αλβανικού μετώπου προσερχομέ- 

νων. Αταξία, απειθαρχία, αδιαφορία, ήσαν τα 

χαρακτηριστικά του στρατού τούτου, ασφα

λώς ως απόρεια της γενικής καταστάσεως. 

Τα δύο Τάγματα των κληρωτών, καίτοι κατηυ- 

λίζοντο μακράν της πόλεως Ιεις τα χωρία  
Πηγή - ΑδελεI δεν έμειναν και αυτά τελείως α- 

νεπηρέστα και ούτω υστέρει η εκπαίδευσίς των.

Ο ύτως ε ίχ ο ν  τα πράγματα ό τ ε  την 9ην 

πρωινήν της 20 Μαϊου 1941 ο Μ οίραρχος 

Χαλκιαδάκης Γεώργιος παρουσιασθείς μοία- 

νέφερεν, ότι έχει ανεξακρίβωτον πληροφο

ρίαν ότι εις το χωρίον Επισκοπήν Ρεθύμνης εί

χον πέσει αλεξιπτωτισταί
..Κατά τις τρεις παρά τέταρτο το απόγευμα 

ακούστηκε ο βόμβος πολλών αεροπλάνων, 
που ερχότανε απ'το βορρά κύματα οπλιταγω

γών μεγάλων αεροπλάνων ακολουθούσαν τα 

καταδιωχτικά και βομβαρδιστικά, που κατέ
βαιναν χαμηλά κι έρριχναν βόμβες και πυρο

βολούσαν ιδίως τ'ανατολικάμέρη της πόλεως 

ετοιμάζοντα τα σημασμένα μέρη που 'θάρρι- 

χναν τους αλεξιπτωτιστές".
Οι βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί βάστα

ξαν ακριβώς μισή ώρα, και στις 3.15' ακριβώς, 

τα βαρειά οπλιταγωγά, χαμηλώνοντας στα 

250 - 150, άφηναν το ζωντανό τους φορτίο. 

Σε λίγα λεπτά μέσα ολόκληρη η γραμμή Περι

βόλια, Μυσίρια, Πλατανέ, Σταυρωμένος, σκε

πάστηκε από τ' αναρίθμητα αλεξίπτωτα πού 

'ριχναν τους παράτολμους αλεξιπτωτιστές 

με τα διάφορα εφόδιά τους. Ο Τζιφάκης συ

νεχίζοντας την έκθεσή του γράφει.

"Περί την 2.45' μ.μ. της ίδιας ημέρας πολυά

ριθμα αεροπλάνα περιύπταντο της Ρεθύμνης 
και των περιχώρων βομβαρδίζοντα ίνα μετά  

2 0 ' αρχίσουν να ρίπτουν τους αλεξιπτω τι
στές εις την Ανατολικήν παρυφήν της πόλεως 

- Περιβόλια - Μυσίρια - Πλατανέ - Σταυρωμέ

νο κατά πολλάς εκατοντάδας.
Υπέστημεν αιφνιδιασμόν, αδικαιολόγητον 

ως κατωτέρω θ'αναφέρω. Σύγχισις επεκρά- 
τησεν εκ του γεγονότος αυτού, ήτις επετεί- 

νετο ως εκ της ανικανότητς και υλικής αδυνα

μίας των εν τη πόλει εδρευόντω ν τμημάτων 
να συνταχθώσι και με τα γλίστρα έστω μέσα  

άτινα διέθετον, ν'αντιταχθώσιν.

Εις το φρουραρχείον και το έμπεδον μετέ- 

βην μετά του υπολοχαγού Κωτζαλή κατά την 

διάρκειαν του βομβαρδισμού προς συγκρότη- 
σιν τμήματος ικανού προς μάχην. Είναι λυπη
ρόν να εκθέση κανείς την κατάστασιν που α- 

ντικρύσαμεν
Πολίται σ υ γκ εν τρ ω μ έν ο ι ε κ ε ί  ε ζή τ ο υ ν  

ηγήτορας και όπλα. Προ της τοιαύτης κατα

σ τ ά σ εω ς  δ ιέτ α ξα , αναλαμβάνω ν πάσαν  
ευθύνην δια τους προβάλλοντας αιτιάσεις υ

πευθυνότατος, το σπάσιμο της αποθήκης Α-
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γρονομικής Υπηρεσίας και άλλων αποθηκών 

οπλισμού, διένειμα τα ολίγα όπλα παντοει

δούς συστήματος, άτινα ευρίσκοντο εκ ε ί εις  

τους προθύμους πολίτας και είτα μετέβην εις 

το Σχολείον Χωροφυλακής ούτινος τον διοι

κητήν, τους αξιωματικούς και άνδρας εύρον 

άπαντας ε ν τ ό ς  τω ν χαρακω μάτω ν. Μετά 

σύντομον ομιλίαν προς παρότρυνσιν συμμε

τοχής των εις τον αγώνα, ομολογώ μ ε συγκί- 

νησιν προς τιμήν των, ότι εύρον από του διοι- 

κητού μέχρι και του τελευταίου μαθητού, εν

θουσιώ δεις και προθύμους να μετάσχουν, 

καίτοι μ ο ίεδη λώ θη  παρά του διοικητού και 

λοιπών β α θμοφ όρω ν ότι ο βαθμός εκπαι- 
δεύσεώ ς των και η ικανότης των δεν ήτο οίος 

θα έπρεπεν. Εστηρίξαμεν εις αυτούς και τους 

εθελοντάς τας ελπίδας μιας επιτυχούς αντι- 

στάσεω ς και ετέθημεν επ ί κεφαλής των με  

συμπαραστάτην και βοηθόν τον διοικητήν 
σχολείου Χωροφυλακής Χανιώτην Ιάκωβον 

και τινάς αξιωματικούς, δ ι'έκαστον των ο
ποίων ποιήσομαι μνείαν εν καιρώ..."

Me την πρώτη ορμητική εξόρμηση των πολι

τών και μαθητών της σχολής, έπεσαν νεκροί 

ο Διοικητής του Πρώτου Λόχου Χω ροφυ

λακής με τρεις υηαξιωματικούς και επτά ο

πλοφόρους πολίτες, ετραυματίσθηκαν πολλοί 

μαθητές της σχολής και πολίτες οπλοφόροι. 

Κι όμως η ορμητική εξόρμησή τους δεν εστα- 

μότησε αλλ' ακάθεκτοι και γεμάτοι ενθουσια

σμό ρίχτηκαν πάνω στα τμήματα των αλεξί

πτωτών, που είχαν κατορθώσει να σχηματί

σουν δυνατό πυρήνα στο εργοστάσιο της "Ε- 

ταλ". Η επίθεση αυτή των οπλοφόρων μετά 

των μαθητών της σχολής είχε τόση ορμητικό- 

τητα, που οι αλεξιπτωτιστές δεν μπόρεσαν να 

κρατηθούν κι άρχισαν να τρέχουν προς τα Πε

ριβόλια, αφήνοντας στα χέρια των Ελλήνων 

δεκαοχτώ αιχμαλώτους και αναρίθμητους νε

κρούς. Εκτός από τους αιχμαλώτους οι μαχη

τές πήραν ένα βαρύ πολυβόλο, ένα πυροβόλο, 

οχτώ οπλοπολυβόλα, αυτόματα και τουφέκια 

και άφθονο υλικό. Με τα όπλα αυτό και τα πυ- 

ρομαχικό οπλίστηκαν όσοι δεν είχαν τουφέ

κια, κι αντικατέστησαν εκείνοι που είχαν πα

λαιού τύπου, ή όπλα που δεν είχαν πυρομαχικό.

Θα ήταν δύσκολο, για να μην πούμε σχεδόν 

αδύνατο, ν 'αναφ έρουμε τους χωριστούς 

τους ανεπίδεικτους και κρυφούς ηρωισμούς 

των πολιτών, που έδρασαν καθένας χωριστό, 

μακρυό απ'τους άλλους, χωρίς να γίνονται α

ντιληπτοί από κανένα, με μόνο σκοπό να ικα

νοποιήσουν το πατριωτικό μαχητικό αίσθημα 

για την άμυνα της πατρίδος τους... □

Η έκθεση αναδημοσιεύεται από το βι
βλίο του Ι.Δ.Μουρέλλου "Η μάχη της 
Κρήτης", Ηράκλειον 1946.
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
ί φ \ Ν

Κ ΣΜ w m X

ι δ ιανοούμενοι εγκλημα- 

ties που βλέπουμε σε ται- 

vics όπου η "Σ ιωπή των Αμνών" 

ανήκουν στη φαντασία λέει ivas  
από rous συγγραφεί? "Η πραγ

ματικότητα είναι autds που μεθά, 

μετά προσπα3ει να κλέψει μια 

τηλεόραση και στο τέλοδ σφηνώ 

νει το πόδι του στη σχάρα... κά

ποιου υπονόμου!" Επί 88 ημέρεί 

δεν σκεφτόταν παρά μόνο την α

πόδραση. Την 89η τόσκασε, μια 

ημέρα πριν.,.εκτίσει την ποινή 

φυλάκιση* 90  ημερών που του 

ε ίχε επ ιβ ληθ ε ί για "διατάραξη 
κοινή* ειρήνη?'! Τώρα βρίσκεται 

πάλι π ίσ ω  από τα κάγκελα, αυτή 

τη φορά για 1,5 χρόνο επειδή α
πέδρασε. Αν πιστεύεται ότι aur0s 

είναι ο πιο ηλίθιο? κ ατάδικο* που 

υπήρξε ποτέ, τότε tkcivos που 

κατά τη διάρκεια τη? ληστεία* ε- 

v0s καταστήματο* επ έτρ εψ ε  

στον ταμία να κάνει ένα τηλεφώ
νημα -στην...αστυνομία- τι είναι; 

Tpofs Αμερικανοί "σκάλισαν" τα 

αστυνομικά αρχεία  του τελευ
ταίου χρόνου και εξέδωσαν το 

βιβλίο "Οι πιο ηλίθιοι κακοποιοί 

τη? Αμερική?’, θέλοντα* να δεί

ξουν στα παιδιά ότι η παρανομία 

δεν έχει τίποτα το ηρωικό.

εστ....τιμιότητο? τόσο oris

μεγάλε* π ό λεΐί όσο και 

στην επαρχία, έκανε το αμερικά
ν ικο  π ε ρ ιο δ ικ ό  "READER'S 
DIGEST",αφήνονταί ένα προκλη

τικά φουσκωμένο πορτοφόλι έ

ρημο cjtous πέντε δρόμου*. Σύμ

φ ω να λοιπόν με τα αποτελέσμα

τα, οι περισσότεροι τίμιοι, πρέ

πει να ζουν στο Σιάτλ, αφού στο 
90% των περιπτώσεων, το πορ
τοφόλι παραδόθηκε άθικτο. Στην 

Ατλάντα, ο πειρασμό* ήταν μάλ

λον μεγάλο* [50% ],ενώ στο Aas 

Βέγκα* [60% ]. Φ αίνεται ότι οι 
"κουλοχέρηδε? ' δεν αφ ήνουν 

τόσο πολλά κέρδη. Eris μικρέ*

Αστυνομική Επιθεώρηση

πόλει* όμω? οι γιαγιάδεί που α

νατρέφουν με αρχέί τα εγγόνια 

του*, έχουν σ α φ ώ ί το πάνω χέ

ρι; Στην Σεγιέν του Γουαιόμιν, το 

Κονκόρντ του Νιου Χαμσάιρ και 

τη Μίντβιλ τηί Πενσυλβανία*, το 

80%  τω ν πολ ιτώ ν πα ρέδω σ ε 

ons apx0s το ξένο πορτοφόλι. Το 

υπόλοιπο 20% μάλλον δεν άκου- 

γε την γιαγιά του...

ρειάστηκαν έντεκα ημέ- 

ρ ε ί για να διανύσει τα 

4 0 0  χιλιόμετρα που χω ρίζουν 

την πόλη Λεγκάνεί έξω από τη 

Μαδρίτη, από το χωριό Σαντιά- 

γκο ντε Αλκανάρα, τη* νοτιοδυ

τική* Ισπανία? όπου και βρίσκε

ται το εξοχικό των αφεντικών 

τη? Πρωταγωνίστρια τη* εν λό

γω  περ ιπέτεια* ε ίνα ι μια γάτα 

που ονομάζεται Νάντι και υπέ- 

στη όλη αυτή την ταλαιπωρεία 
με αποτέλεσμα μάλιστα να ματώ

σουν οι πατούσε* τη? επειδή ό- 

ncus μαντεύουν οι άνθρωποι φ ί

λοι τη* "δεν ήθελε να διακόψει 

ns διακοπέί τη?'. Οι κύριοι τη* 
πραγματοποιούσαν το ταξίδι αυ

τό κάθε καλοκαίρι και το Σεπτέμ
βρη επέστρεφαν μαζί με το κα

τοικίδιο, στην πόλη.Ν Νάντι θέ

λησε φέτοδ να ανατρέψει τον κα
νόνα και κετέστησε σαφέ* ότι η 

θέση njs είναι στην εξοχή...

ρειανίδα.,.αναστήθηκε, τη 

στιγμή που οι υπάλληλοι 

του νεκροτομείου ετοιμάζονταν 

να τη βάλουν στο ψυγείο του. 

Πριν λίγου* μήνε*, η 60χρονη 
Δάφνμη Μ πάνκί θεωρήθηκε νε

κρή από rous συγγενεί* τη? στο 
σπίτι rous στο χάντινγκτον τη* α

νατολική* Αγγλία*. Λίγο αργότε
ρα, ο γιατρό* που κάλεσε ο ά

ντρα τη? διαπίστωσε το θάνατο 
τηί και η γυναίκα μεταφέρθηκε 

στο νεκροτομείο τη* πόλη*. Ο-

μω ? οι υπάλληλοι που παρέλα- 

βαν το "πτώμα", διαπίστωσαν ότι 

ανέπνεε, κάλεσαν αμέσου rous 

γιατρού* και η γυναίκα διεκομί- 

σθει στη Μονάδα Εντατική* Θε

ραπεία*.

τη γειτονική μα ί Ιταλία, η 

οποία κατέχει τα σκήπτρα 

τη* ευρεσ ιτεχνία* στον τομέα 

των επικερδών παράνομων επι

χειρήσεων, η οποία εκσυγχρονί

ζεται και προσαρμόζεται στα νέα 

τεχνολογικά δεδομένα, μια αλη

θινή αγορά με "ντούμπλεξ" κινη

τά τηλέφωνα αποτελεί εσχάτου 

την τελευταία λέξη τη* μόδα* στο 

χώρο αυτόν, fa  κινητά τηλέφω

να λειτουργούν xcupis χρέωση, 

με κλεμμένου* κωδικού* των νο

μ ίμ ω ν συνδρομητών, οι οποίοι 

επιβαρύνονται με τι* τηλεφωνι

κέ* κλήσεΐί αγνώστων. Η πα

ντελή* έλλειψη προστασία* των 

κατόχων κινητών τηλεφώνων α- 

ποδεικνύεται έμπρακτα από τον 

μακρύ κατάλογο επω νύμων θυ

μάτων. npcuros και καλύτερο* ο 

πρώην δικαστή* τηί επιχείρηση* 

"Καθαρά Χέρια" Αντόνιο ντι Πέ

τρο, ο onoios για καλή του τύχη 

ανακάλυψε έγκαιρα ότι έπεσε 

στα δίχτυα τη* σπείρα? εξ airias 

του εξωφρενικά υψηλού λογαρι- 

σμού του. Εκτοτε η λίστα έχει συ

μπληρωθεί από ονόματα δημάρ
χων, δικαστικών και επισκόπων. 

Η σοβαρότητα του προβλήματοδ 

δεν έγκειται πάντω* μόνο στην 

απρόβλεπτη οικονομική επιβά

ρυνση των λογαριασμών, αλλά 

και στο ζήτημα των υποκλοπών. 

Κατά την περίοδο των πρόσφα
των π ερ ιφ ερ ε ια κώ ν  εκλογώ ν 

κάποιοι υποψήφιοι "δεν ήταν μό

νοι rous" όταν συνδιαλέγονταν 
με τα κινητά rous τηλέφωνα....

vas οδηγό* ονόματι Ντέιβ 
Πίρσον, χρειάστηκε είκοσι 

χρόνια [και ένα διόλου ευκατα
φρόνητο ποσόν σε δίδακτρα] μέ

χρι να περάσει το τέστ. Περι

χαρή* πήρε το δίπλωμα του, αλ
λά μια ώρα αργότερα τροχονό

μο* τον συνέλαβε επειδή οδη
γούσε xcupis ασφάλεια. Το δικα

στήριο του πήρε το δίπλωμα, ευ

τυχώ* μόνο για τρεί* μέρε?.. Υ
πάρχουν όμ ω ί και χειρότερα. Ο 

Ντέιβιντ Μάτερσον έδωσε 15 φο- 

ρ έ ί εξετάσει? σε διάστημα 36

χρόνων, μέχρι να αποκτήσει το 

δ ίπ λω μ α  του. Κι όταν πήρε το 

αυτοκίνητο για την πρώ τη του 

βόλτα, πιάστηκε να οδηγεί μεθυ
σμένο? Το δικαστήριο, ακύρωσε 

την άδεια οδήγηση? και τον έ

στειλε πάλι για εξετάσει*... Τα 

στατιστικά στοιχεία, έδειξαν ότι 

οι καλύτεροι Βρετανοί οδηγοί ε ί

ναι οι Σκωτσέζοι, οι οποίοι έχουν 

ποσοστό επ ιτυ χ ία * 52% στην 

πρώτη φορά που δίνουν εξετά

σει*. Το ποσοστό ε ίνα ι 7% με

γαλύτερο του εθνικού μέσου ό

ρου [45%] που αποδεικνύει του

λά χ ισ τον  ότι το εξεταστικό 

σύστημα είναι αυστηρό. Αυτό ό

μω* δεν σημαίνει ότι με την πά
ροδο του χρόνου οι Βρετανοί δεν 

ξεχνούν και ns οδ η γ ικέ ί rous 

συνήθειε? Ο 82xpovos Γουίλιαμ 

Χάουαρθ μπήκε ανάποδα σε έ

ναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, 

και οδήγησε επ ί 20 μίλια, σπέρ- 

vovtas τον πανικό urous οδηγού* 

που πήγαιναν κανονικά. Οταν 

τον σταμάτησαν στα διόδια, ζήτη

σε από rous αστυνομικού* να του 
συγχω ρήσουν την παράβαση, 

και αφού rous ευχαρίστησε...συ- 

νέχισε στο αντίθετο ρεύμα.Οι α

στυνομικοί έστησαν μπλόκο για 

να τον π ίασουν και τελικά του 

πήραν το δ ίπλω μα για έναν χρό

νο. Υστερα από αυτό -και λόγω η

λικία*- ο Χάουαρθ αποφάσισε να 
εγκαταλείψει rous τέσσερα  τρο

χού* και να στραφεί στη σιγου

ριά του τρένου.

ur0s θα πούλαγε ακόμη 

και την γυναίκα του" λένε 

συχνά για rous υπέρμετρα φιλό

δοξου*. Ε, καλά.,.ο 39xpovos Ιν

δό* δεν την πούλησε τη δίκιά του, 
τ η ....δ ά νε ισ ε  γ ια  λ ίγ ο  στον 
65χρονο π ρ ώ η ν  πρόεδρο του 
συνδικάτου των σιδηροδρόμων 

για να πει καμιά καλή κουβέντα 
γι αυτόν!. Ο δ ιψ α σ μ έ ν ο ί για 

προαγωγή "προαγωγό?', μέθυσε 

την 24χρονη γυναίκα του και την 

προσέφερε στον καλεσμένο του, 

ελπίζονταί σε μια καλύτερη θέ

ση. τώρα, πρ οσ π αθε ί να βρει 

καλύτερη θέση στη φυλακή.

ο σπαρταριστό υλικό, αρ
κετό για.. 26 ημ ίω ρα τη

λεοπτικά  επεισόδ ια , συμπερ ι
λαμβάνει κατορθώμτα απίστευ

τη* βλακεία? 0ncus την απόπει-
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ρα ληστείας ενός κοσμηματοπω

λείου  με άθραυστη  βιτρίνα. ο  
κλέφτης, που ε ίχ ε  ξαναεπισκε- 
φ θ εί γο f6io κατάστημα, όταν αυ
τό ε ίχ ε  σ υ νη θ ισ μ ένη  β ιτρίνα, 
σήκωσε ένα  λοστό και χτύπησε 
το πλεξ ιγκλά ί, αλλά ο λόστό* 

του,.,.αναπήδησε, τον βρήκε στο 
κεφάλι και τον άφησε αναίσθητο!

εντακόσια χιλόμετρα π ε
ρίπου, σε διάστημά τεσ

σάρω ν  μηνών, διένυσε περπα
τώντας ένας σκύλος μέσα από ns 

εμπόλεμε* π ε ρ ιο χ ή  τη* Κροα

τίας και ως τη Σερβία, όπου την 

πα ρα μονή  τη* Π ρω τοχρονιά * 

βρήκε τα αφεντικά του, που ήταν 
πρόσφυγες. Η 5χρονη Ντένα, κα
τά το ήμιση γερμανικό τσοπανό

σκυλο, έφτασε στη Ρούμα τη* 
Σερβίας όπου βρίσκονταν τα α
φεντικά  τη* με ματωμένε* πα
τούσες και 22 κιλά λιγότερα. Οι 
Παντάνοβιτς, η οικογένεια τηί, 
που έφυγαν από το σερβικό χω 

ρικό Πετρίνια στην Κροατία τον 

περασμένο Αύγουστο, ε ίνα ι σ ί

γουρο ότι τώρα θα την αγαπούν 
διπλά.

γκλημα και δράμα....και δη 
θεατρικό! Η αυλαία αναμέ

νεται να πέσει σύντομα γύρω α
πό την υπόθεση  "Επιχείρηση Χο- 

λιγουντ" που io u s  τελευταίου* 

μήνε* αναστάτωσε τη ζω ή  τη5 

Τζένοβα,απασχολώντα5 για τη 

διαλεύκανση τη* πάνω  από δια

κ ό σ ιο ι  αστυνομικούί.,.,Η θεα
τρική ομάδα η οποία περιόδευε  
στην ιταλική επαρχία, ε ίχ ε  μια ι

διομορφία: οι ηθοποιοί ήταν ά- 

navros τρόφιμοι των φυλακώ ν 
τη* Βολτέρα και γνωστοί για π* 

ωραίε* παραστάσει* και τα εξαι
ρετικά κεφάτα γλέντια τους. Μό

νο που εντελώ* συμπτωματικά - 

έτσι τουλάχιστον νόμιζαν οι αρ
χές- κάθε φορά που ο θίασος έ 
δ ιν ε  π α ρ ά σ τα σ η , ά γνω σ το ι 
λήστευαν κάποια γειτονική τρά

πεζα. Σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα, καταγράφηκαν έντεκα  
ανεξιχνίαστες περιπτώσεις. Ενα* 
αστυνομικό* έριξε την ιδέα και 
στη συνέχεια ο θίασο* ετέθη υπό 
παρακολούθηση. Η συνέχεια γ ί

νεται εύκολα αντιληπτή. Εκείνο, 
ωστόσο, που αξίζει να γραφεί 
ε ίνα ι ότι, ενώ  οι αστυνομικο ί 
π λ η σ ία ζ α ν  στη σ κηνή για να

συλλάβουν rous τροφίμου*, ε

κείνοι αν και γνώριζαν ότι η δική 

rous ιστορία τελείωνε, συνέχι

ζαν να παίζουν για το κοινό.

ταν αποφ ασ ισμένο* να 

π ε ιρ α μ α τ ισ τε ί φθάνο- 
vras στα άκρα. Κυριολεκτικά. 

Στο Κολοράντο, ένας 49xpovos Α
μερικανός τράβηξε την πιο συ

γκλον ιστ ική  φ ω το γρ α φ ία  της 

ζωής του, την ώρα που ο ίδιος έ 
κοβε το νήμα τη*. Σύμφωνα με 

την αστυνομία, ο άγνωστοί άν- 

δρas είχε στήσει και είχε ρυθμί

σει την φω τογραφ ική  του μη

χανή ώστε να αποτυπώσει στο 

φ ιλμ την στιγμή του θανάτου του, 

την στιγμή που η μηχανή ενό ί ε

μπορικού τρένου περνούσε πά

νω  από το κεφάλι του...

ο πρώτο διαζύγιο εξαιτία* 

του Ιντερνέτ αναμένεται 
να εκδοθεί αυτέ* τι* μέρες oris 

ΗΠΑ, μετά την ανακάλυψη ενός 

Αμερικανού ότι η γυναίκα του ε ί
χε σχέσεις "κυβερνο-σεξ" με έ 
ναν άγνωστο. Ο Τζον Γκάινταν 

πίστευεε ότι η γυναίκα του Μαί- 
ρη, ήταν απλώς μανιακή με το 
κομ π ιο ύτερ , στο ο π ο ίο  π ερ 
νούσε πολλέ* ώ ρες  την ημέρα  
[κάποτε και τη νύχτα] ώσπου τυ
χαία, πατώντας ο ίδιος μερικά  
κου μ π ιά , έ π ε σ ε  π ά ν ω  στα 
μηνύματα του "ηλεκτρονικού τα

χυδρομείου που η Μαίρη αντάλ
λασσε με κάποιον άνδρα. Η αλ

ληλογραφία, αρχικά ρομαντική 

αλλά βαθμθιαία όλο και πιο ανοι

χτά σεξουαλική, με περιγραφές 
που δεν άφηναν τίποτα για την 

φαντασία, έκανε έξω φ ρενώ ν 

τον Τζον, που ρώτησε τη σύζυγό 
του noids ήταν αυτό ο "Ρέι" με τον 
οποίο συζητούσε μέσα από την 

οθόνη. Η απάντηση τηί, ότι δεν 
τον είχε δει ποτέ ζωντανό ήταν 

αρκετά πειστική, αλλά η Μαίρη 

πρόσθεσε ότι θα ήθελε να τον 

συναντήση, πράγμα που έκανε 
το συζυγό τη*, να καταθέσει αμέ
σως αίτηση διαζυγίου.

π ορεί οι σχέσεις του Ισ
ραήλ και της Συρίας να 

παραμένουν τεταμένες σε ε π ί

σημο επίπεδο, αλλά στη μεθό
ριο, ο έρωτας ανθεί. Το πέρασμα 
Κουνέιτρα στα υψώματα του Γκο-

λάν, ε ίνα ι ο rdnos στον οποίο 

νύφες από τη Συρία συναντούν 

rous μελλοντικού* rous συζύγου* 

από το Ισραήλ!. Και δεν μιλάμε 

για ραντεβού, αλλά για προετοι

μασία τελετών. Σύρε* γυναίκες 

ντυμένε* με νυφικά, συνοδεύο
νται από την οικογενειά rous, μέ

χρι τη μέση τηί αποστρατιωτο- 
ποιημένης ζώνης, όπου και πα- 
ραλαμβάνονται από us οικογέ- 
νειε* των συζύγων rous ή και α

πό rous μελλοντικού* άντρες. Η 

γνω ριμία  γίνεται με φωτογρα- 
φ ίε *  ή βίντεο (καθώς τα τηλέ

φω να γνωριμιών δεν επιτρέπο

νται ακόμη) και οι γάμοι συμφω- 

νούνται μεταξύ των οικογενειών.

ο διάδοχο του αναζητεί έ

νας 75xpovos Γερμαν05 ε
κατομμυριούχο*, για να είναι σί- 

youpos ncus μετά θάνατον η 
28χρονη σύζυγοί του και η πε

ρ ιουσία του θα βρίσκονται σε 
καλά χέρια. Ο Βάλτερ Βίλε δημο

σίευσε σχετική αγγελία oris γερ

μανικέ* εφ ημ ερίδες  και εκατο

ντάδες ήταν αυτοί που ανταπο- 
κρίθηκαν. Ο Βίλε που έκανε δη

λώ σ ε ις  στην ε φ η μ ε ρ ίδ α  "Εξ
πρές" της Κολονίας υποστήριξε 

π ω * εκεινο ί και η σύζυγος του 
ε ίνα ι ένα  αγαπημένο  ζευγάρι, 

αλλά επειδή εκείνη είναι νέα και 

όμορφη, ανησυχεί για το τι θα γ ί

νει μετά το θάνατο του. Ετσι ψά
χνουν μαζί για τον άνδρα που θα 

πάρει τη θέση του.

μείνε ε π ί οκτώ ημέρες  ε

γκλωβισμένο* orous υπο

νόμου* u-js Σεούλ όπου έπεσε 
γυρνώντας στο σπίτι του, ύστερα 
από ένα γερό μεθύσι Ο δίχρονος 
υ π ά λ λ η λ ο ί, που  έ π ε σ ε  στο 
φρεάτιο ενός υπονόμου επιστρέ- 
cpovras από συνεστίαση τη* εται

ρεία* του. "Ημουν εντελώ* μεθυ

σμένο* και όταν έπεσα, κοιμήθη

κα σαν πέτρα" δήλωσε ο Τσολ 
που πρόσθεσε ότι μόλκ ξεμέθυ- 

σε και συνήλθε, περπάτησε πολ

λά χιλιόμετρα, πρσπαθώντας να 
βρει έξοδο, φορώντας πλαστικές 
σακούλες στο κεφάλι και τα πό

δια για να προστατευθεί από το 
δρυμί ψύχος. Οι άνδρες των σω
στικών συνεργείων τον ανακά

λυψαν ειδοποιημένοι από έναν 
περαστικό, που άκουσε us κραυ
γές του για βοήθεια, σε απόστα

ση μόλις 50  μέτρω ν από το ση

μείο τη πτώση* του. Δήλωσε ότι 

έπινε νερό από ένα έλος, ενώ  οι 
γιατροί που τον εξέτασαν τον 

βρήκαν σε καλή κατάσταση και 
χω ρίς τραύματα.

_ί> ε μια δημόσια τουαλέτα έ- 

ν ωσαν us ζω ές  rous με τα 

ιερά δεσμά του γάμου οκτώ ζευ

γάρια από την Ταιβαν. Τα έξοδα  
του ομαδικού γάμου cjtis δημό

σιε* τουαλέτεί του Κήπου Εντσό- 
ρε στην πόλη Τάιτσούνφκ, έκανε 

το ζεύγοί Λι Γοάνγκ Τσονγκ και 

Τσιου Τσιου Κούι, που είναι και 

οι κατασκευαστές τη* τουαλέτα*. 

"Με rous γάμου* σ αυτό το μέροί 

θελήσαμε να δείξουμε ότι μια 
δημόσια τουαλέτα μπορεί να ε ί

ναι ένας καθαρό* χώρος όπου ο 
κόσμοί μπορεί να χαλαρώνει" 
δήλωσε ο Λι Γουάνγκ Τσονγκ.

vas 37xpovos Α ερ ικα νό ί 

μαχαίρωσε τον πατέρα του 
και στη συνέχεια έφ αγε ένα  κομ

μάτι από το μυαλό του θύματος 
του υπακούοντας σ ε  "φ ω ν έ *"  
που  τον καλούσαν να απελευθε

ρώσει ψ υχές οι οπ ο ίες  ήταν... 
π α γ ιδ ευ μ έν ες  στο κρ αν ίο  του 
πατέρα του. Οπως έγινε  γνωστό 
από την αστυνομία τηί Ινδιανά- 
πολη*, οΤζόζεφ  Γκάρνερ μαχάι- 

ρωσε τον πατέρα του, Πολ, με έ

να μαχαίρι του ελβετικού Στρα

τού, που ο τελευταίο* του είχε 

χαρίσει για τα Χριστούγεννα και 

μετά διαμέλισε το πτώμα. Είπε 

cjtous αστυνομικού* ότι αφού ά

νοιξε το κρανίο έφαγε ένα κομ

μάτι από το μυαλό του πατέρα  
του για να "απελευθερώ σει" ψυ
χές" παγιδευμένς μέσα στο κρα
νίο. Μετά το φόνο ο Γκάρνερ έ
κανε ένα vrous και λίγο αργότε

ρα χτύπησε την πόρτα ενός γ ε ί
τονα για να "απελευθερώ σει ψυ
χές ' και εκεί, αλλά ευτυχώ* δεν 
ήταν κενε ίί στο σπίτι. Στο τέλοί 

ο φονιάς κατέφυγε σε μια εκκλη

σ ία  Β απτισ τώ ν ό π ο υ  εξομο

λογήθηκε το έγκλημα του. Οι αρ
χές υποβάλλουν τώρα τον Γκόρ

νερ σε ψυχιατρικές εξετάσεις εν 
όψει της απαγγελίας κατηγοριών 

εναντίον του. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΑΝΑΝΗΨΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Νικολάου Κατσιπερη, 

Ιατρού - Πνευμονολόγου*

Κατά τη διάσωση ενός ατόμου που κινδυνεύει τρεις είναι οι βασικοί 

μας σκοποί

α Να διατηρήσουμε ανοικτούς τους αεραγωγούς. Οι δε αεραγωγοί 

είναι: στόμα - μύτη, φόρυγγας, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι.

β: Να έχουμε καλό αερισμό των πνευμόνων (εισπνοή- εκπνοή του αέ- 

ραΙ ώστε να μεταφέρεται το οξυγόνο της ατμόσφαιρας στο αιμα και 

το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα στην ατμόσφαιρα.

γ. Σταθερή κυκλοφορία του αίματος. Με την κυκλοφορία του αίματος 

οξυγονώνονται όλα τα όργανα του σώματος (κυρίως ο εγκέφαλος, η 

καρδιά και οι νεφροί). Επιτελείται δε με τη λειτουργία της καρδιάς ως 

αντλίας και τη διατήρηση καλής αρτηριακής πίεσης I I20/80 mm Hgl και 

καλού καρδιακού ρυθμού (60 - 90 σφύξεις ανά λεπτό!. Αρα η αναπνοή 

και η κυκλοφορία του αίματος αποτελούν τη βάση της αναπνοής.

Τη μέθοδο της ανάνηψης καλό θα είναι να γνωρίζουν και να εφαρμό

ζουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για να είναι σε θέση να προ

σφέρουν τις πρώτες βοήθειες ανό πόσα στιγμή. Απαιτείται: ταχύτητα, 

ψυχραιμία - δράση, απαραίτητες ενέργειες

1.0  παράγων χρόνος είναι ουσιώδης γιατί όλες οι ενέργειες για την 

επιτυχή ανάνηψη θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο 5 λεπτών περίπου. Εάν 

καθυστερήσει η έναρξη της ανάνηψης τα αποτελέσματα θα είναι δρα

ματικά γιατί οι βλάβες των οργάνων του σώματος και κυρίως του εγκε

φάλου από ισχαιμία, είναι ανεπανόρθωτες.

2 .0  παράγων του πανικού και της αδράνειας που πιθανόν καθιστά α

νενεργό αρκετό παρόντα πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, 

πρέπει να μεταβληθεί, με την απόκτηση γνώσης και εξάσκησης.

3. Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι: 

α. τοποθέτηση του ατόμου σε οριζόντια θέση πάνω σε σκληρή επι

φάνεια.

β. Χαλάρωση λαιμοδέτη - ζώνη μέσης, κορσέδων, στηθοδέσμου στις 

γυναίκες ώστε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία του αίματος και διευ

κόλυνση της κίνησης του διαφράγματος κατά την εισπνοή.

γ. Ψηλάφηση του σφυγμού (μέτρηση των σφύξεων και της αρτη

ριακής πίεσης).

6. Σταμότημα της αιμορραγίας με την εφαρμογή πίεσης στο σημείο 

που αιμορραγεί - ίσχαιμης περίδεσης κεντρικότερα.

ε. Αποφυγή εισρόφησης τροφών. Η οδός της κατάποσης είναι στόμα 

- φόρυγγας - οισοφάγος - στομάχι. Ατομα που βρίσκονται σε κωματώ

δη κατάσταση με γεμάτο στομάχι, όταν βρεθούν σε ακατάλληλη θέση 

του σώματος (ύπτια), με την εισπνοή εισροφούν από τον φάρυγγα τρο

φές μέσα στον λάρυγγα. Στον δε φάρυγγα βρέθηκαν οι τροφές από 

το στομάχι μετά από εμετό. Αυτές οι τροφές από το λάρυγγα προχω-

...απαντουν
ρούν προς την τραχεία και κατόπιν στους πνεύμονες όπου δημιουρ

γούν χημική πνευμονία και μεγάλα προβλήματα αερισμού των πνευμό

νων. Τα παραπάνω αποφεύγονται με την τοποθέτηση του σώματος σε 

πλάγια θέση και κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω.

στ. Ελξη κάτω σιαγόνος και γλώσσας προς τα εμπρός είτε με εξω

τερικούς χειρισμούς είτε με εσωτερικούς δια μέσου του στόματος, 

ζ. Αφαίρεση οδοντοστοιχιών ή άλλων ξένων σωμάτων από το στόμα, 

η. Σε ενσφήνωση βλωμού τροφής ή ξένου σώματος στον λάρυγγα 

πρέπει να γίνουν οι εξής χειρισμοί: σε μικρό παιδιά ανάρροπη θέση 

(πιόσιμο απ' τα πόδια με το κεφάλι προς τα κάτω) και χτύπημα στη ρά

χη. Σε ενήλικες πιόσιμο του σώματος από πίσω. Τοποθέτηση των χε

ριών μας κάτω από το διάφραγμα, στην κοιλιά, και απότομες πιέσεις 

με τα χέρια στην κοιλιά, ώστε με την έξοδο του υπάρχοντα αέρα από 

τους πνεύμονες να εκτιναχθεί ο βλωμός από το λάρυγγα προς τα έξω.

θ. Σε τροχαία ατυχήματα, όταν υπάρχει υποψία καταγμάτων στην αυ- 

χενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, όλες οι παραπάνω ενέργειες ε 

φόσον απαιτούνται πρέπει να γίνουν με ακινητοποιημένη τη σπονδυ

λική στήλη για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να προκαλέσουμε βλάβη 

του νωτιαίου μυελού και μόνιμη παράλυση άνω και κάτω άκρων.

Σε αυτή την περίπτωση κυρίως, όπως και σε μερικές άλλες ενερ

γούμε επείγουσα τραχειοτομή - τραχειοστομία. Με την τραχειοστο- 

μία παρακάμπτεται η αναπνευστική οδός μύτη - στόμα, φόρυγγας, λά

ρυγγας και η αναπνοή γίνεται από ένα στόμιο της τραχείας. Εφαρμό

ζεται σε αποφράξεις στα παραπάνω σημεία και είναι μια χειρουργική 

επέμβαση. Σε καταστάσεις όμως όπου είμαστε βέβαιοι για απόφραξη 

του λάρυγγα κυρίως και το άτομο κινδυνεύει (είναι κυανωτικό - χωρίς 

αισθήσεις) μπορούμε να εκτελέσουμε τραχειοστομία με οποιοδήποτε 

εργαλείο αλλά απαιτείται σχετική εκπαίδευση για την αποφυγή αιμορ

ραγίας κυρίως.

Αφού απελευθερωθούν οι αεραγωγοί τότε αερίζουμε το άτομο είτε 

με αναπνοή στόμα με στόμα και κλειστή μύτη του πάσχοντος είτε με 

συσκευή Ambu. Εάν χρειάζεται εφαρμόζονται και καρδιακές μαλάξεις 

με ρυθμό. Αυτό όμως γίνεται σε περίπτωση ανακοπής και αποτελείθέ

μα άλλης ενημέρωσης.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η επαρκής εκπαίδευση και 

η γνώση πολλών ατόμων πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών σε συν

δυασμό με την αποφυγή πανικού και απώλειας πολύτιμου χρόνου μέ

χρι να επηληφθεί του ασθενούς ένας γιατρός, θα μπορούσε να αποβεί 

σωτήρια για τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. □

•Ο Αστυν. Υηοδ/ντήςΝ. Κατσιπέρης υπηρετείστηΔ/νση Υγαονομικού/Y A .Τ.
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Μόνιμες Στήλες

Για t is ελεύδερεε ώρεε
ΛΙ Γ Ο. . . Γ Ε ΛΙ ΟΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Υπονοεί και την ψυχική αντοχή, το θάρρος (καθ.Ι - Μεγάλη στρα

τιωτική μονάδα.

2. Εχουν τα ιδανικά τους Ιαντίστρ.Ι - Η "Τρισεύγενη", θεατρικό του έργο.

3. Δεν είναι πάντοτε εχθρός (αιτ. καθ.Ι - Δύο όμοια.,.απογευματινά.

4. Το "Τρίτο" αιματοκύλησε την ανθρωπότητα - Κοιλότητα του σώματος.

5. Υπάρχουν και τέτοια δίκτυα.

6. Γάλλος άνδρας - Ωριμη η ηλικία του (καθ.Ι.

7. Μας δυσαρεστεί (το νεκρό γράμμα είναι X).

8. Πλατεία των Αθηνών που απασχολεί αρκετούς τροχονόμους.

9. Εχει ανάγκη από ιδιαίτερες φροντίδες και περιποιήσεις - Στο τέ

λος αυτού του αιώνα άρχισαν οι Σταυροφορίες - Ζήλευε το Δία.

10. Γαλλικό και - Η πρώτη είσπραξη της ημέρας (γεν. δημ.Ι - Ξένο μέ

τρο επιφανειών.

11. Αμερικάνος ...θείος - Σημαίνουν και τους δραστήριους .

12. Εθνικός ευεργέτης (με άρθ.) - Χαρακτηρίζονται έτσι συγκρινόμενα.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ενα από τα προσόντα του πρέπει να είναι και η καλλιφωνία - Το ση

μείο που απέχει το ίδιο από τα άκρα.

2. "Οίνος κάτοπτρον..." έλεγαν οι αρχαίοι Ιαντίστρ.Ι - Αυτός.,.που χρό

νια δεν κοιτά.

Στοιχείο που περιέχεται στο αλάτι - Μουσική νότα.

4. Ποταμός της Μακεδονίας, που χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο (γεν. καθ.Ι.

5. Επίρρημα της δημοτικής με τη σημασία του "πλέον” - Η αρχή της 

ατέλειωτης σειράς.

6. Μορφή φαρμάκου Ιαντίστρ.Ι - Είναι ορισμένα καλλυντικό παρα

σκευάσματα.

7. Γαλλική αίθουσα - Η τελευταία μας κατοικία Ιπληθ.Ι.

8. Ισπανικό άρθρο - Τώρα δεν...είναι Ικαθαρ.) - Οχι δύο.

9. Ελληνικό νησί.

10. Μετράει την ηλεκτρική αντίσταση - Μαύρο πουλί.

11. Γυναικείο επάγγελμα - Κοινά λέγεται λαγουδέρα (γεν. καθ.Ι.

12. Εχει το σκοπό του - Παλιός χορός αν ξαναδιαβαστεί-Από τα τρία 

τα ...τρία

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 *

2 0

3 0

4 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 *
7 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0

11 0

12 0 0

Μαθητικά ...μαργαριτάρια
Σ' ένα σχολείο ρωτά ο επιθεωρητής τους μαθητές μιας τάξης:

- Τι σημαίνει "χρόνου φείδου"; Και η απάντηση:

- Πόσα χρόνια ζουν τα φίδια.

- Και "συν Αθηνό και χείρα κίνει";

- Η Αθηνό χήρα ήτανε και κείνη.
***

Σ' ένα Λύκειο, δόθηκε στην Εκθεση το εξής θέμα: "Η άμιλλα ως πα

ράγοντας προόδου".

Οι μισοί, έδωσαν κόλλα λευκή, γιατί αγνοούσαν τι θα πεί “άμιλλα". Αλ

λοι την μετέτρεψαν σε άμυνα και έγραψαν για τα κατορθώματα της 

φυλής μας. Κι οι υπόλοιποι γέμισαν σελίδες για ...το "άμυλο" που έχουν 
οι πατάτες.

Επιγραφές
Καφενειον: "Στα καλά καθούμενα", Κρεοπωλείον: "Κων/νος Ξίγκης" 

Ταβέρνα: "ΟΚλεφτάκης", Αισθητικός "Δ. ΣΟΥΒΑΣ", Χειρουργός "Α. ΧΑ
ΣΑΠΗΣ", Συσκευές αδυνατίσματος "Α. ΧΟΝΔΡΟΣ", Καθαριστήριον "Γ. ΛΙ
ΓΔΑΣ".

Οταν δεν πηγαίνουν καλά οι δουλειές...
Φούρναρης: "Ψίχουλα", Μανάβης "Κολοκύθια", Αγρότης: "Ζήσε μαύρε 

μου να φας το Μάη τριφύλλι", Υφασματέμπορος: "Είμαι πανί μ ε  πανΓ, 
Υδραυλικός: "Στεγνά", Κομμωτής: "Τρίχες", Φαρμακοποιός: "Με το στα

γονόμετρο", Ηλεκτρολόγος: "Δενβλέπω φως", Ψαρός.· "Ούτε λέπι"

Ακούστηκαν...
“Αυτές οι τελευταίες εξετάσεις που έκανα, μ' έχουν απελπίσει. Μου 

βρήκαν πέτρα στα νεφρό, άμμο στα ούρα και αρκετό ασβέστιο. Τελικό 

άνθρωπος είμαι εγώ ή ....μάντρα οικοδομών;

Ανέκδοτα
Στο μανάβη:
-Τι είναι αυτό;

-Γεώμηλα, κυρό μου, δεν τα βλέπεις;

- Αλήθεια καλέ; Μοιάζουν με πατάτες!!
***

Στο παντοπωλείο:

- Μου βάζετε σας παρακαλώ 200 γραμμάρια φέτα;

Ο υπάλληλος ζυγίζει το τυρί και λέει:

- Είναι δύο κιλό παραπάνω. Να τ' αφήσω;

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας 

ΛΥΣΗ
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Μόνιμες Στήλες

Η αλληλογραφία μας

S 1 0  κ .Φ ελού ί Λάζαρος Δ ιευδύνων Σύμβουλο* Εμπορική* και 

Β ιομηχανική* Εταιρεία* Ενδυση* στην Αδήνα, ευχαριστεί 

θερμά to  Δ/ντή και όλο to  π ρ οσ ω π ικό  τη* Δ/νσης Ασφαλεία* 

Αττική* για to  πραγματικό ενδιαφέρον και ιη  βοήδεια που 

παρείχαν, με αποτέλεσμα, να κατασχεδεί μεγάλη ποσότητα 

ψ ε υ δ ε π ίγ ρ α φ ω ν  εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν  κακή * ποιότητα* (μα ι- 

μούδε*) και να οδηγηδούν στη Δικαιοσύνη οι δράεττεί.

Κ Ι  Ο Πρόεδρο* τη* Κοινότητα* Αρνά/Επαρχείου Ανδρου κ. Πέ- 

tpos Γκιώνη*, εκφ ράζει tis  ευχαριστίε* tou και ta  συγχα

ρητήρια όλω ν των κατο ίκω ν τη* κοινότητά* του npos tous 

Διοικητέί του Αστυν. Τμήματος Α νδρου  Υπαστυν. Κ  κ. Κω ν/νο 

Τσιούτσα και του Αστυν. Σταθμού Μ πατσίου  Ανδ/μο κ. Εμμα

νουήλ Σκάρλο κα δ ώ ί και σε όλου* tous Αστυνομικού* που 

υπηρετούν στΐ5 ανω τέρω υπ ηρ εσ ίε ί, οι οποίοι, για tpois η- 

μέρε* με συντονισμένε* π ρ ο σ π ά δ ε ιε ί βοήδησαν στην α

νεύρεση του εξαφανισδέντο ί Πέτρου Βρεττού, ο onoios σκο- 

τώδηκε από πτώ ση σε απόκρημνη περιοχή και σε απόσταση 

πολλών χιλιομέτρων από τον τόπο εξαφάνισή* του.

Κ  Ο πρόεδροί τη* Συνεταιριστική* Καπνοβιομηχανία* Ελλάδοί 

κ.Ηλία* Σεϊτανίδηί, συγχαίρει το Διοικητή και όλο το προσ ω 

πικό του Τμήματος Α σφ αλεία ς Καβάλας, για τη σύλληψη και 

παραπομπή στο αυτόφωρο των δραστών που διακινούσαν 

λαδρα ία  τσιγάρα στην Καβάλα. Η μάστιγα αυτή, αναφέρει 

στην επιστολή του ο κ. Σεϊτανίδη*, κοστίζει στο κράτοί πε

ρ ίπου 50 6is κάδε χρόνο.

Κ ο κ .  Πέτροί Τ σαγκώ να ί Αστυν. Υποδ/ντή* ε.α., σε ευχαρι

στήρια επιστολή του που απευδύνει npos τον Υπουργό Δη

μόσια* Τάξη* μεταξύ άλλω ν αναφέρει: "Πρόσφατα, γύρω 

atis  10 η ώρα το βράδυ, ενώ  βρισκόμουν ένα χιλιόμετρο πρ ιν 

από το πατρικό μου σπίτι, στο χω ρ ιό  Ρειτό-Κορινδίas, στο 

δρόμο Κορίνδου-Σοφικού, τέσσερα αδίγγανοι, κάτοικοι Εξα- 

μ ιλ ίω ν  κορ ινδ ία*, ε ίχαν στήσει ενέδρα με φορτηγό αυτοκί

νητο. Evas από αυτού* μου έκανε σήμα στάση* με αιτιολογικό 

ότι το αυτοκίνητό tous ε ίχε υποστεί βλάβη. Λ/Ιε την κάδοδό 

μου, μου αφήρεσαν β ία ια  το κλε ιδ ί του αυτ/του μου και στη 

συνέχεια με κάποιο αντικείμενο, που δεν μπορώ να προσ

δ ιο ρ ίσ ω  λό γ ω  του σ κότο υ ί, με α κ ινη το π ο ίη σ ε  και μου 

αφήρεσε το πορτοφόλι μου, που περ ιε ίχε  250.000. Στη συ

νέχεια  με το υπ 'αρ ιδ . ΚΡΒ.767 Ι.Χ. αυτοκίνητό μου -FORD 

ORION- ανεχώρησαν npos Κόρινδο. Δ ιερχόμενοί πολίτη* με 

μετέφερε στην Α σφ άλεια Κορίνθου. Ο Διοικητή* τη* υπηρε

σ ία * αυτή* μαζί με υφισταμένου* του ενήργησε αμέσω ς  και 

πέτυχαν όχι μόνο να βρουν το aut/τό μου, αλλά και να συλ- 

λάβουν tous δράστεί. Εκφράζω την ικανοποίησή μου και την 

ευγνωμοσύνη μου. Είναι όλοι tous άξιοι επαίνου".

Ι Κ  ο  προϊστάμενο* τη* Β' Εφορία* Προϊστορικών και Κλασσι

κώ ν Αρχαιοτήτων Π ερ ιφ ε ία ί Αττική* του Υπ. Πολιτισμού κ. 

Γεώργιο* Σταϊνχάουερ, σε ευχαριστήρια επιστολή του που 

απευδύνει npos τον Αρχηγό τη* Ελληνική* Αστυνομία*, ανα

φέρει: "Στρατηγέ, στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης υπηρετεί ο 

αστυφύλακα* Ασημακούλοί Κων/vos του Αλεξάνδρου, ο ο

π ο ίο * στα πλα ίσ ια  των καδηκόντων του συνεισφέρει τα μέ

γιστα στην προστασία τη* πολιτιστική* μας κληρονομιά*. Η 

περιοχή τηί Βάρη* έχει ταυτισδεί με τον αρχα ίο δήμο του 

Αναγυρούντο* τηδ Ερεχδηίδοί Φ υλή* και η πυκνότητα σε αρ

χα ία  λε ίψ ανα  αγροικιών, δρόμων, τάφ ω ν κ.ά. ε ίνα ι μεγάλη.

Η άναρχη δόμηση τη* περ ιοχή* αλλά και οι παράνομε* εκ 
σκαφές  καταστρέφουν tis  ιστορικέ*, πολιτιστικέ* και πολιτι

σμικέ* ενδείξει*. Η ευαισδησία και το ενδιαφέρον με το ο

π ο ίο  ο κ. Ασημακούλα* προσεγγίζει την πολιτιστική pas κλη

ρονομιά αξίζει κάδε έπαινο."

Κ Ι  Ο κ. Βασίλειο* Πετσάνη* κάτοικοί Μ ακροχωρίου-Καστοριά*, 

ευχαριστεί δερμά το Διοικητή και όλου* tous Αστυνομικού* 

που υπηρετούν στον Αστυν. Σταθμό Φ ιλώ τα Ν.Κοζάνης, οι ο

πο ίο ι, αφού βρήκαν το αυτοκίνητό του που είχαν κλέψ ει ά

γνωστοι μέσα από την αυλή του σπιτιού του, συνέλαβαν <πη 

συνέχεια και tous δράστεί.

Κ  Ο Πρόεδροί του Διοικητικού Συμβουλίου του κρατικού Θερα

πευτηρίου του Κέντρου Υ γείας  Λέρου κα δ ώ ί και ο Διοικητι

κό* Δ/ντήί του ιδίου Θεραπευτηρίου, εκφράζουν tis  δερμέ* 

tous ευχαριστίε* npos τον Διοικητή του Ο.Α.Κ.Α. Αστυν. Α' κ. 

Γεώργιο Γιανναδάκη, ο onoios σε μ ία  σεμνή τελετή tous πα

ρέδωσε το ποσό του ενό ί εκατομμυρίου δρχ. για tis  ανάγκεί 

του κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. "Το ποσό αυτό- αναφέ

ρουν στην ευχαριστήρια επ ιστολή tous που α π ευ θ ύ νο υ ν  
npos τον Υπουργό Δημόσια* Τάξη*- καθώς και άλλα που δια- 

τέδηκαν σε ανάλογα ιδρύματα, ήταν αποτέλεσμα τηί προ- 

σπάδεια* τόσο του ιδίου του Αστυνόμου, όσο και του Αστυ

νομικού Σώματοί γενικότερα".

0 Ο κ .  Φ ίτσαντωνάκηί Νικόλαο* πρ ώ ην Αξιωματικό* του Πολε

μικού Ναυτικού, ευχαρ ιστεί δερμά τον Υπαστυνόμο Β' κ. 

Γιώργο Σταματόπουλο που υπηρετεί στο Αστυν. Τμήμα Νέας 
Σμύρνης, γ ια  την π ρ ο δ υ μ ία  με την ο π ο ία  του π α ρ ε ίχ ε  

βοήδεια σε πρ οσ ω πικό  του πρόβλημα.

Κ Ι  Ο Π ρόεδροί του Συλλόγου ενο ικ ια ζομένω ν δω μα τ ίω ν  Ιου 

"Φ ιλοξενία", εκφράζει tis  ευχαριστίε* του στο Διοικητή και 

όλο το προσ ω π ικό  του Αστυν. Τμήματος Ιου, για την αμέριστη 

συμπαράσταση tous στα προβλήματα του Συλλόγου και ιδ ια ί

τερα κατά την περ ίοδο του καλοκαιριού.

[Ε3 Ο κ. Παναγόπουλος Δημήτριος κάτοικος Αγίου  Δημητρίου Α- 

μαλιάδα* Ν. Ηλεία*, ευχαριστεί δερμά τον Αρχιφύλακα κ. 

Μ αρινόπουλο Ιωάννη, που υπηρετεί στο Α στυνομικό Τμήμα 
Αμαλιάδας, για  την προσφ ορά αίματος- τόσο τη δική του όσο 

και των φ ίλ ω ν  του- npos τη μητέρα του, η οποία, ε ίχε νο

σηλευτεί πρόσφατα σε νοσοκομεία τη* Αμαλιάδαί και Αθη

νών.

0  προϊστάμενοί του Tax. Γραφείου Πάρου κ. Βλαχάκηί Ιωάν

νη*, εκφράζει tis  δερμέ* ευχαριστίε* του npos όλο το προ

σ ω π ικό  του AT. Πάρου, το οποίο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης  
επ ιτ η ρ ε ί καδημερ ινά  το νησ ί. Αποτέλεσμα αυτής  τη5 ε 
πιτήρησης ήταν και η επ 'α υ τοφ ώ ρ ω  σύλληψη του δράστη 

τη* διάρρηξη* του Ταχυχδρομικού Γραφείου Πάρου που έγι

νε πρόσφατα. ^

Επιμέλεια: Π.Υ. Γ εώ ρ γ ιο ί Χονδροματίδη*
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΕΠΙ ΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑ ΞΗ Σ  

Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Αικατερίνη Λιέρου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: 

Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθαν. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας 

Τηλέφωνα: Διευθυντής: 2137.362, Αρχισυντάκτης: 2137.361, Συντάκτες: 2137.365 - 2137.366, Γραμματεία: 2137.364, Διαχείριση - Διεκπεραίωση: 2137.367.

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΟΤΙΚΗ Α.Ε.,  Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χ α λ ά ν δ ρ ι .

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 

από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 

γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται 

από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. 

Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- προτιμόται η αποστολή κειμένων γραμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε κάθε 

περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν 

απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Η  Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Μ Α Σ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 

Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
Ιο  εσώ φ υλλο εξω φύλλου: 200 .000  δρχ., 2ο εσώ φυλλο εξω φύλλου: 180.000 δρχ.

Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.

1 /2 σελίδας τετράχρωμης: 80 .000  δρχ., ασπρόμαυρης: 50 .000 δρχ.

1 /4 σελίδας τετράχρωμης: 50 .000  δρχ., ασπρόμαυρης: 30 .000 δρχ.

Γ ια όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με 

αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 

περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτζεται 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 
των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης 
διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.364).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

! Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η

I
J Επιθυμώ να με εγγρόψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι), 1 
I για ένα χρόνο (12 τεύχη).

! Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν......................... ταχυδρομική επιταγή.

■ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.800 Δραχμές (οι συνδρομές εξω τερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

ι Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος..................................
ι

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................................................................................................................. |

j ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .............................................................................................................................................................................................................J
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ................................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .................................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................................I

(Υπογραφή)
L  Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2137 .367 .
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