
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ  
€ΓΊΙφ 5Ω ΡΗ ΣΗ
H H f  ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ  1 9 9 6

V



Αυτό το μήνα

Π α ς τ υ ν ο μ ι κ η

□  Η εσωτερική ασφάλεια των σύγχρονων κοινωνιών και
η αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική . . . 3 4 4

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στο 12 Πανελλήνιο Συνέδριο 

της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 

κ, Κώστας Γείτονας έδωσε έμφαση στο μεγάλο ζήτημα της εσω

τερικής ασφάλειας των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς και στις κα

τευθύνσεις για μια αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική, που 

απαιτείται στην αυγή του νέου αιώνα.

□  Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ............................... 3 4 6
Σ το  λεκανοπέδιο Αττικής κυκλοφορούν 1.602.131 αυτοκίνητα, 

231.469 μοτοσικλέτες και 489.662 μοτοποδήλατα. Από τις Υπηρε

σίες της Τροχαίας Αττικής βεβαιώνονται καθημερινά, κατά μέσο ό

ρο, 3.100 παραβάσεις. Οι τροχονόμοι εφαρμόζουν τις κείμενες 

διατάξεις με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, αλλά δεν αρκούν 

για την επιβολή της κυκλοφοριακής ευταξίας.

Ο  Τουριστική Αστυνομία:
μια ελληνική αστυνομική ιδ ια ιτ ε ρ ό τ η τ α ................3 5 0

Με την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν υπήρξε πρόβλεψη 

για Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας. Λίγα χρόνια όμως αργότε

ρα (1989), η ελληνική πραγματικότητα και η άμεση ανάγκη για ανα

βάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων τουριστικών υπηρε

σιών, επέβαλαν την επανίδρυσή τους. Το ιστορικό της Τουριστικής 

Αστυνομίας στην Ελλάδα και μια σύντομη παρουσίαση των Τμημά

των Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας και Ρόδου.

□  Οικολογικός τ ο υ ρ ισ μ ό ς ........................................... 3 5 7
Ο όρος "οικολογικός τουρισμός" έρχεται και επανέρχεται συνε

χώς, μόνο που, ο καθένας έχει στο μυαλό του άλλο πράγμα. Ας 

αφήσουμε όμως τους ορισμούς, μια και φαίνεται ευκολότερο να 

περιγράφουμε τους "οικοτουρίστες" στην πράξη

□  Νέες ιδέες για το τουριστικό φ α ιν ό μ ε ν ο ................3 5 8
Διανύοντας την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, διαπιστώνε

ται ότι σε διάφορους τομείς της τουριστικής δραστηριότητας θα 

χρειασθεί κάποια επαναθεώρηση, που πολλές φορές θα οδηγήσει 

σε πλήρη ανακατάταξη των οικονομικών δεδομένων της αγοράς.

□  Αστυνομικές ενέργειες σε αθλητικές εκδηλώσεις . 36Q
Η Αστυνομία παρίσταται σε αθλητικές εκδηλώσεις με σκοπό την 

εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους, την προστασία των α

θλητών και των παραγόντων, την πρόληψη πράξεων βίας και την ε

ξασφάλιση της άνετης προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού.

Π  Σχολή Επιμόρφωσης-Μετεκπαίδευσης Αστυνομίας 3 6 3
Η Σχολή αναβαθμίζεται με την προσθήκη και νέων γνωστικών α

ντικειμένων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά 

και με τη δημιουργία νέου οργανωτικού πλαισίου με διαχωρισμό 

της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 4 2 - Ιούνιος 1996



Αυτό το μήνα
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□  Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών . . . .  3 6 4
Η καθιέρωση του θεσμού της "Παγκόσμιας Ημέρας Ναρκωτικών" 

είχε σκοπό να προβληματίζει το σύγχρονο άνθρωπο και να "βάζει" 

απλούς πολίτες και κρατούντες στη διαδικασία της σκέψης για την 

εξεύρεση λύσεων σε αυτό το παγκόσμιας έκτασης πρόβλημα.

G  Οργανισμός Κατά Των Ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν ....................3 6 6
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., είναι αυτοδιοικούμενο ν.π.ι.δ. και τελεί υπό την επο- 

πτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η ίδρυσή του, στις αρ

χές του 1995, αποφασίστηκε με το Νόμο 2161/93, που ψηφίστηκε 

ομόφωνα και ρυθμίζει τα θέματα ναρκωτικών.

Ο Η αναγνώριση των γνήσιων τραπεζογραμματίων . 3 6 8
Πολύς θόρυβος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό από την κυκλοφο

ρία πλαστών τίτλων και ιδία χαρτονομισμάτων. Σ' αυτό συντείνει 

και η άγνοια των συναλλασσομένων ως προς τη γνησιότητα των 

τραπεζογραμματίων, που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ο  Ανθρώπινος εναντίον ηλεκτρονικού εγκεφάλου . 3 8 0
Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο καλύτερος σκακιστής στον κόσμο και πιθα

νότατα ο καλύτερος σκακιστής όλων των εποχών, έκατσε στη σκα- 

κιέρα με αντίπαλο ένα κομπιούτερ και ...έχασε!

Π  Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών . . . 3 8 2

Π  Το ψ ά ρ ε μ α ...................................................................3 8 4

Επίδοξοι ψαράδες, πάρτε δίχτυα, αγκίστρια, πετονιές, δολώματα 

και έτοιμοι για δράση. Αρκεί να έχετε υπομονή και επιμονή...

Π  Συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές . . . .  3 8 6
Προσοχή στον ήλιο! Οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Μην ξεχύ

σετε το φαρμακείο του αυτοκινήτου σας!

Ο  Η θάλασσα ως θεματογραφία στον Οδυσσέα Ελύτη 3 8 9

Π  Μόνιμες στήλεςΠ  Μόνιμες στήλες
Επικαιρότητα...................................................................3 7 0
Ιατρικά θ έ μ α τ α ...............................................................3 9 0
Χρονογράφημα...............................................................3 9 2
Πνευματικοί Ο ρ ίζ ο ν τ ε ς ............................................... 3 9 3
Υπηρεσιακά νέα ...........................................................3 9 4
Γεγονότα και σ υ μ β ά ν τ α ............................................... 3 9 6
Συνάδελφοι λογοτέχνες............................................... 3 9 8
Μικρά ...κι ενδιαφέροντα ........................................... 4 0 2
Ε π ικ ο ιν ω ν ία ...................................................................4 0 4
Ελεύθερες ώ ρ ε ς ...........................................................4 0 6

Το εξώφυλλό μας: Εκεί... στη μοναχική Τήλο. 
Οπισθόφυλλο: Παιχνίδια αρχιτεκτονικής στη Σύμη.
[Α1 Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Υ /Α ’ Σταύρος Τουφεξής)

Ιούνιος 1 9 9 6 ________________________________________ - 3 4 3  -____________________________ Αστυνομική Επιθεώρηση



Σύγχρονα προβλήματα αστυνόμευσης

Η εσωτερική ασφάλεια 
των σύγχρονων κοινωνιών 

και η αποτελεσματική 
αντεγκληματική πολιτική

Me την ευκα ιρ ία  της παρουσίας του 

στο 12 Πανελλήνιο Συνέδριο  

της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικόν, 

ο Υπουργός Δημοσίας Τάζεως κ. Κώστας Γείτονας 
έδ ω σ ε  έμφ αση  στο μεγάλο ζήτημα

της εσω τερ ικής  ασφ άλειας  τω ν σύγχρονων κο ινω νιώ ν, 

καθώ ς και στις κατευθύνσεις  

για μια αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική, 

που απαιτείται στην αυγή του νέου αιώνα.

"...Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και οι 

γεωπολιτικές μεταβολές, αναδεικνύουν τα θέματα δημόσιας τά

ξης, εσωτερικής άμυνας και ασφάλειας σε ζητήματα πρώτης προ

τεραιότητας.

Η σημερινή βαθιά πολύπλευρη κρίση, είναι κρίση αξιών. Και απορ

ρέει εν πολλοίς από την σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και τις 

πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες του και τα μοντέλα και τους 

στόχους του οικονομικού ορθολογισμού, ανάμεσα δηλαδή στον άν

θρωπο και στο homo economicus.

Τα ζητήματα αυτά συνδέονται πλέον άμεσα με την προστασία της 

ζωής, των αγαθών, των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των 

πολιτών, την κοινωνική γαλήνη και συνοχή αλλά και τη σταθερότητα 

των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών.

Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα μπορεί να απειλήσει ακόμα και 

τα θεμέλια των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Οι εγκλημα

τίες γίνονται ολοένα και περισσότερο σκληροί και αδίστακτοι και έ

χουν στη διάθεσή τους τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής και άλλης 

τεχνολογίας, η εγκληματικότητα δεν ελέγχεται, αυξάνει ποσοτικά 

και χειροτερεύει ποιοτικά.

Η εγκληματικότητα στην πορεία προς τον 21ο αιώνα παίρνει τα 

χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος με εμφανείς στό

χους:
α. Να διεισδύσει με κυκλώματα στους χώρους των διωκτι

κών Αρχών, που αποτελούν την προστατευτική ασπίδα της 
κοινωνίας και

β. Να ελέγζει ολόκληρους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής 
δραστηριότητας με την εκμετάλλευση οικονομικών κεφα

λαίων από “ξέπλυμα".
Νέες στυγνές μορφές εγκληματικότητας απειλούν πλέον τους 

πολίτες και τις κοινωνίες. Η βία σε κάθε μορφή της ανάγεται σε 

σύστημα. Την εικόνα αποτυπώνει με ενάργεια με πρόσφατη έκθε

ση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

"Από ετών ηαρατηρείται αύξηση των πραττομένων αξιοποίνων πρά

ξεων στην Ευρώπη, ενώ συγχρόνως μειώνεται το ποσοστό των περι

πτώσεων που διαλευκαίνονται. Η εγκληματικότητα φαίνεται έτσι να 

κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ ο αγώνας των οργάνων ποινικός δίω

ξης καθίσταται όλο και πιο αναποτελεσματικός. Οι Αστυνομικές Αρχές 

είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένες από κάθε άποψη. Κυρίως υστερούν έ

ναντι των εγκληματιών από τεχνικής πλευράς. Τόσο οι Αστυνομικοί ό

σο και η κοινό γνώμη αισθάνονται ότι το διογκούμενο ρεύμα της εγκλη

ματικότητας αποτελεί όλο και περισσότερο μόνο αντικείμενο διαχεί

ρισης, χωρίς σοβαρό προοπτικό αποτελεσματικός αναχαίτισης.

Επιπλέον, η κοινό γνώμη διαπιστώνει με ανησυχία ότι όχι μόνο η ε

γκληματικότητα αυξάνεται, αλλά και η τάση χρήσης βίας στους δρό

μους. Ο φόβος έναντι της εγκληματικότητας έχει από καιρό αρχίσει να 

αναπτύσσει προσωπικές συνήθειες διαβίωσης και επομένως να πε

ριορίζει την προσωπικό ελευθερία των πολιτών.

Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν περιοχές, όπου δεν είναι δυνατό η 

πρόσβαση για τους κανονικούς πολίτες όταν αρχίσει να σκοτεινιάζει. 

Δημόσια μέσα κυκλοφορίας ανήκουν τη νύχτα σε νεαρούς δράστες ε

γκλημάτων βίας.

Στη συνείδηση πολλών πολιτών το Κράτος εκπληρείανεπαρκώς ένα 

από τα βασικά του καθήκοντα, που αποτελεί η προστασία κατά του ε

γκλήματος και της βίας. Οι συνέπειες για το δημοκρατικό κράτος δι

καίου είναι βαρύτατες. Η ιδιωτικό παροχή προστασίας γνωρίζει αλμα

τώδη αύξηση. Οποιος διαθέτει αρκετά οικονομικά μέσα αγοράζει την 

ασφάλεια που το κράτος δεν είναι πια σε θέση να εγγυηθεί, και αυτό η 

δημιουργούμενη κοινωνία δεύτερης κατηγορίας στον τομέα της εσω

τερικός ασφάλειας κλονίζει την εμπιστοσύνη προς το δημοκρατικό 

κράτος δικαίου.

Ανησυχία προκαλούν κυρίως οι νέες μορφές εγκληματικότητας. Το 

οργανωμένο έγκλημα επιδιώκει σαφώς να δημιουργήσει έναν ελεύθε

ρο χώρο δράσης έναντι της δημοκρατικά νομιμοποιημένης και βασι

σμένης στο κράτος δικαίου κρατικός εξουσίας".

Σ'αυτές τις διαπιστώσεις μια είναι η απάντηση: Διεθνείς συνεργα

σία, κοινές δράσεις και σύγχρονοι θεσμοί π.χ. στα πλαίσια της Ευ

ρωπαϊκής Ενωσης.

Η κατάσταση στη χώ ρα  μας
Στη χώρα μας, η εγκληματικότητα είναι πράγματι σε χαμηλά επί

πεδα, σε σχέση με εκείνη σε αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αστυνομική Επιθεώρηση_______________________________ - 3 4 4  -_________________________________________ Ιούνιος 1 9 9 6



Σύγχρονα προβλήματα αστυνόμευσης

Οι αυξητικές όμως τάσεις και η εμφάνιση νέων μορφών είναι α

νησυχητικές. Δεδομένης δε της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και 

των ιδιαιτεροτήτων σε ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας, επιβάλλεται 

η ταχεία και σχεδιασμένη ενίσχυση και αναβάθμιση του συτήματος 

αποτροπής και στο επίπεδο πρόληψης και καταστολής.

Στο χώρο της Αστυνομίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ιδιαίτε

ρα από το 1984 και μετά. Η δημιουργία με ενοποίηση της Ελληνικής 

Αστυνομίας (1984) καθώς και η αλλαγή του συστήματος επιλογής 

και του εκπαιδευτικού συστήματος (1993) αποτελούν ριζοσπαστι

κές αλλαγές. Ετσι και με τον επαναπροσανατολισμό της Αστυνο

μίας στη κύρια αποστολή της έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο έδα

φος για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους.

Οι αρχές της πολιτικής μας υπηρετούν τον βασικό στόχο για ένα 

σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα αποτροπής (πρόληψη και 

καταστολή) της εγκληματικότητας.

Στα θέματα πρόληψ ης έχει ιδιαίτερο βάρος η στάση της κοι

νωνίας και αυτό συναρτάται με τον πολιτισμό και την παιδεία, κα

θώς και τη συλλειτουργία όλων των θεσμών της Πολιτείας μας.

Στο επ ίπεδο της καταστολής έχει ιδιαίτερη σημασία η συνερ

γασία και αποτελεσματικότητα όλων των διωκτικών αρχών.

Α ξίζε ι να επισημανθούν τέσσερες βασικές αρχές της πο

λιτικής μας:

* Ο σταθερός προσανατολισμός της Αστυνομίας στην κύρια 

αποστολή της. Η λειτουργία της ως θεσμού της Πολιτείας με α

φοσίωση στο καθήκον και η συνύπαρξη στη δράση της Αστυνομίας, 

της κοινωνικής ευαισθησίας και αποτελεσματικότητας.

* Η αντεγκληματική πολιτική έχει αφετηρία  την πρόληψη. 

Αυτό προϋποθέτει αλλαγή στη στάση της κοινωνίας καθώς και στη 

καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας των κοινωνι

κών φορέων με τους φορείς αντεγκληματικής πολιτικής.

* Ο εναρμονισμός της πολιτικής και της δράσης με την εξε

λισσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ενωση πραγματικότητα και γενι

κότερα η ανάπτυξη και αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.

* Ο διαρκής εκσυγχρονισμός και παραγωγική λειτουργία της 

Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημ. Τάξης.

Με βάση τις αρχές της πολιτικής τα μέτρα και τα βήματα εντάσ

σονται στα πλαίσια ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος 

δημοκρατικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 

της Αστυνομίας ενίσχυσης της συνεργασίας με όλους τους θε

σμούς της πολιτείας μας και αξιολόγησης της συνεργασίας σε ευ

ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος δράσης αφορούν:

• Το θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας με έμφαση στα 

προβλήματα των νέων.

• Την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτι
κό, όπλα κ.λπ.).

• Τα θέματα τρομοκρατίας.

• Τη λαθρομετανάστευση.

• Την ένταξη στις νέες ευρω παϊκές δομές εσ ω τερ ικής  α
σφάλειας.

• Την ενίσχυση της Κρατικής Ασφάλειας.

• Τα θέματα Υπηρεσιών και Προσωπικού..."

Οι βασικές προτεραιότητες στον χώρο της Αστυνομίας είναι η α

ναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, η αξιοκρατία στην εξέλι

ξη, η σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός 

στα μέσα και την τεχνολογία. Οσον αφορά τα θέματα προσωπικού, 

που είναι πάντα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, εντός των 

ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νέο μισθολόγιο. Π

Ιούνιος 1 99 6 - 3 4 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής κυκλοφορούν  

1.602.131 αυτοκίνητα, 231.469 μοτοσικλέτες κ α ι489.662 μοτοποδήλατα.

Από τις Υπηρεσίες της Τροχαίας Αττικής 

βεβαιώνονται καθημερινά, κατά μέσο όρο, 3 .100 παραβάσεις.

Οι τροχονόμοι εφαρμόζουν τις κείμενες διατάζεις 

με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα και αμεροληψ ία , 

αλλά δεν αρκούν για την επιβολή της κυκλοφοριακής ευταξίας.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 4 6 - Ιούνιος 1 9 9 6



Παρουσίαση Υπηρεσίας

Ποια είναι τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την επι

βολή ουσιαστικής τροχονομικής τάξης στο κυκλοφοριακό πρόβλη

μα της πρωτεύουσας και στην ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυ

χημάτων; Ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. Γεώρ

γιος Παπαδημητρόπουλος (δεξιά) απαντά: "η συνεχής ενημέρωση 
των οδηγών και η απόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής"

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει αρμοδιότητα σε ολόκληρο το 

Λεκανοπέδιο Αττικής. Σ' αυτήν υπάγονται: η Υποδιεύθυνση Τρο

χαίας Αθηνών, τα Τμήματα Τροχαίας Καισαριανής, Καλλιθέας, Κο- 

λωνού, Πειραιά, Γλυφάδας, Κορυδαλλού, Μεγάρων, Ελευσίνας, Αι

γάλεω, Νέας Ιωνίας, Κηφισίας, Μαλακάσας, Αγίας Παρασκευής και 

Κερατέας, δύο Τ.Ο.ΤΑ. (Αθηνών και Πειραιώς) και ο Σταθμός Τρο

χαίας Περάματος. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης ανέρχεται 

σε 1659 και η υπάρχουσα σε 1339 Αστυνομικούς (123 Αξιωματι

κούς, 216 Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες Π.Σ., 969 Αρχιφύλα- 

κες Μ.Π.Σ. και Αστυφύλακες) και 31 Πολιτικούς Υπαλλήλους.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της η Διεύθυνση διαθέτει τα 

εξής μεταφορικά μέσα: 131 περιπολικά αυτοκίνητα, 20 αυτοκίνητα 

ελεύθερου χρωματισμού, 19 ανακριτικά οχήματα, 14 γερανοφόρα, 

2 φορτηγά και ένα λεωφορείο. Επίσης κατέχει τα ακόλουθα τεχνικά 

μέσα: 16 φορητά ραντάρ, 48 αλκοολόμετρα εκ των οποίων 22 νέας 

τεχνολογίας, 27 συσκευές ελέγχου θορύβων, 5 συσκευές μέτρη

σης καυσαερίων και 248 ασυρμάτους.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Οπως προκύπτει στατιστικά, το συντριπτικό ποσοστό ευθύνης σε 

τροχαία ατυχήματα φέρει ο ανθρώπινος παράγοντας (85%) και μό

νο το 15% το όχημα και ο δρόμος. Δηλαδή τις ημέρες των μεγάλων 

εξόδων από την Αθήνα, συμβαίνει ό,τι και τις άλλες ημέρες. Παρα- 

τηρείται η ίδια οδική συμπεριφορά από τον Ελληνα οδηγό.

Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων είναι οι εξής:

/. η υπερβολική ταχύτητα,

2. η παραβίαση προτεραιότητας,

3. το αντικανονικό προσπέρασμα,

4 η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

5. οι αδικαιολόγητοι ελιγμοί,

6. η κακή χρήση φώτων,

7. η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,

8. η παραβίαση σηματοδοτών και

9. η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.

Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οδηγοί οι οποίοι αγνοούν τους κανό

νες κυκλοφορίας και το κυριότερο δεν έχουν συνειδητοποιήσει 

τους οδικούς κινδύνους που απειλούν τη ζωή τους με αποτέλεσμα 

να οδηγούν απρόσεχτα, επιθετικά και συχνά επιπόλαια.

Επί πλέον, υπάρχει έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής για την από

κτηση της οποίας δεν αρκούν οι απλές συστάσεις αλλά απαιτείται 

συστηματική προσπάθεια από όλους (κράτος, φορείς, μέσα ενημέ

ρωσης, πολίτες).

Από πλευράς Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής έχουν σχεδιασθεί και 

λαμβάνονται καθημερινώς αυξημένα τροχονομικά μέτρα για τη 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό των τροχαίων α

τυχημάτων, τα οποία οπουδήποτε θα συνεχισθούν με την ίδια έ

νταση καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου που η κυκλοφο

ρία οδηγών και πεζών είναι πάντα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα:

1 Στην εμφανή παρουσία εηοχουμένων και πεζών τροχονόμων στο 

εθνικό και λοιπό δίκτυο για άσκηση κυρίως προληπτικής και δευτε- 

ρευόντως κατασταλτικής αστυνόμευσης.
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2. Στην αστυνόμευση επιπρόσθετα του εθνικού δικτύου και με ε

ποχούμενους τροχονόμους με μυστικά αυτοκίνητα με συμβατικές 

πινακίδες, για διαπίστωση και βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, 

σε βάρος ασυνείδητων οδηγών οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους 

προκαλούν τροχαία ατυχήματα και δημιουργούν ανασφάλεια στην 

κυκλοφορία.
3. Στη λήψη μέτρων μείωσης των συνεπειών τροχαίων ατυχημά

των, όπως είναι η ακινητοποίηση των δικύκλων, που οι οδηγοί και οι 

συνεπιβάτες τους δεν φορούν προστατευτικό κράνος μέχρι να το 

προσκομίσουν ή η συνεχής ενημέρωση των υπόχρεων οδηγών για 

χρήση των ζωνών ασφαλείας με συστάσεις που γίνονται από ειδι

κά συνεργεία σε κατάλληλα σημεία του εθνικού δικτύου.

4. Στον έλεγχο σε ημερήσια σχεδόν βάση με σύγχρονα μη

χανήματα ελέγχου μέθης οδηγών, σε κρίσιμα σημεία, για την εξά

λειψη του φαινομένου οδήγησης υπό την επήρρεια οινοπνευματω

δών ποτών που είναι από τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων.

5. Στα μέτρα που λαμβάνονται καθημερινά για τη διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας, όπως είναι η ρύθμιση σε βασικούς οδικούς κόμβους, 

οι περιπολίες στους οδικούς άξονες δικύκλων και περιπολικών,η α

παγόρευση της παράνομης στάθμευσης κ.λπ. Κυρίως όμως, η α

στυνόμευση του εμπορικού τριγώνου και της μπλέ ζώνης.

6. Στην πραγματοποίηση διαλέξεων κυκλοφοριακής αγωγής στα 

σχολεία, κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης και τα μόνιμα μέτρα ο

δικής προστασίας μαθητών κατά τις ώρες προσέλευσης και απο- 

χώρησης.
Το έργο των τροχονόμων είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επίμοχθο. Οι 

τροχονόμοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους εκτίθενται κα

θημερινά στη βροχή, το κρύο, τον καυτό ήλιο αλλά και δέχονται σε 

μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις του βεβαρημένου περιβάλλοντος 

που είναι ο θόρυβος, τα καυσαέρια και άλλες βλαβερές για τον αν

θρώπινο οργανισμό ουσίες. Πέραν αυτών θα πρέπει να επισημά- 

νουμε ότι οι πιεστικές συνθήκες κυκλοφορίας σε συνδυασμό με 

την απρόσεχτη οδήγηση κάνουν το έργο των τροχονόμων και επι

κίνδυνο.

Ωστόσο, είναι γεγονός πως, όποια μέτρα κι αν λαμβάνονται εκ μέ

ρους της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, δεν θα βελτιώσουν αισθητά την 

υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το τροχαίο ατύχημα, αν δε με

ταβληθεί η νοοτροπία των οδηγών, οι οποίοι θα πρέπει να συνειδη

τοποιήσουν τους οδικούς κινδύνους που τους απειλούν και να 

αυξήσουν την προσοχή τους.

ΑΛΚΟΤΕΣΤ

Οσον αφορά την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, από πλευράς 

Τροχαίας συγκροτούνται ειδικά συνεργεία, κυρίως τις νυκτερινές 

και μεταμεσημβρινές ώρες σε ημέρες αργιών, για τον έλεγχο οδη

γών, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, με 

τη χρησιμοποίηση νέων ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου μέθης.

Κατά το έτος 1994 συγκροτήθηκαν 1.360 συνεργεία και βρέθηκαν 

231 οδηγοί σε κατάσταση μέθης, ενώ κατά το 1995 συγκροτήθη

καν 1.400 συνεργεία και βρέθηκαν 314 άτομα σε κατάσταση μέθης.

Σε ότι αφορά το αλκοόλ, οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν, με απο

τέλεσμα να έχουμε αύξηση των θετικών ακλοτέστ κατά 36% σε 

σχέση με το 1994. Σ' αυτό βοήθησε σημαντικά ο πλήρης εξοπλι

σμός των Υπηρεσιών Τροχαίας Αττικής με νέες ηλεκτρονικές συ

σκευές ελέγχου μέθης που χορηγήθηκαν από το υπουργείο μας, 

αλλά και από την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Στα πλαίσια εισαγωγής της νέας τεχνολογίας για την εξυπηρέτη

ση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας η Δ/νση Τροχαίας Αττικής πρό

κειται στους αμέσως επομένους μήνες να ολοκληρώσει την πλήρη 

μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων της.

Από τη στιγμή που θα αποκτηθούν και οι τελευταίοι πέντε τερμα

τικοί αμέσως θα ξεκινήσει η μηχανογράφηση και καταγραφή και 

άλλων βασικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Το προσωπικό ήδη 

έχει εκπαιδευθεί γι' αυτή την εργασία. Θα μηχανογραφηθούν οι:

1. Η συνοπτική καταχώριση της νομοθεσίας που διέπει το αυτοκί

νητο
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Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 4 8  - Ιούνιος 1996



Παρουσίαση Υπηρεσίας

3. Καταχώριση κάθε τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

4. Αδειες χορήγησης δακτυλίου (μηχανογραφούνται ήδη).

5. Αδειες κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων (μηχανογραφούνται ήδη).

6. Ολο το προσωπικό και τα οχήματα που ανήκουν στην υπηρεσία 

(μηχανογραφούνται ήδη).

7. Καταχώριση των παραβάσεων σε βαθμό πταίσματος και πλημ

μελήματος.

8. Καταχώριση των διοικητικών πράξεων.

9. Καταχώριση των αφαιρεθεισών πινακίδων.

Η μηχανογράφηση θα εξυπηρετήση επί πλέον και στα ζητήματα 

στατιστικής αποτελεσματικά αλλά και στον τομέα της πρόληψης 

των τροχαίων ατυχημάτων. Με την εισαγωγή της νέας τεχνολο

γίας βεβαίως παροπλίζεται το γραφείο στατιστικής που ήδη λει

τουργεί αλλά εξοικονομείται επί πλέον προσωπικό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής εκτέθηκαν στη Διεθνή Εκθε

ση Μοτοσικλέτας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον εκθε

σιακό χώρο του ΟΛ.Π., τέσσερις μοτοσικλέτες παλαιός τεχνολο

γίας, περιπολικά και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται σήμερα 

καθώς και ορισμένα τεχνικά μέσα, όπως αλκοόμετρα, θορυβόμε- 

τρα, ραντάρ και διαχρονικό φωτογραφικό υλικό που είχε σχέση με 

τη λήψη μέτρων τροχαίας από δικυκλιστές κατά το χρόνο επίσκε

ψης επισήμων προσώπων στην Ελλάδα. Σημαντικός αριθμός φωτο

γραφιών σχετικός με τη δραστηριότητα των δικυκλιστών αποτυ

πώθηκαν σε σλάιτς και στη συνέχεια όλες μαζί βιντεοσκοπήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης από φορητή τηλεόραση.

Το περίπτερο της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής επισκέφθηκαν πέραν 

των 50.000 επ ισ κεπτώ ν και οι υπουργοί: Δημόσιας Τάξης, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών, Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας κα

θώς και οι Δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιώς. Η παρουσία της Τρο

χαίας η οποία ομολογουμένως στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, 

σχολιάσθηκε με τα καλύτερα λόγια και απέσπασε τα θερμά συγχα

ρητήρια τόσο των επισήμων όσο και των επισκεπτών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγναχίας 30 - 1ος όροφος, τηλ. 512 378
______________________________________ /

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ

ΝΥΦΙΚΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΩΝ

Μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη 
γάμου και βάπτισης

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις απέδειξε για άλλη 

μια φορά ότι ενδυναμώνονται οι σχέσεις Αστυνομίας και πολίτη και 

αποδεικνύεται περίτρανα η κοινωνική μας προσφορά. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η πανέμορφη Κέρκυρα είναι το βορειότερο νησ ί του Ιονίου  

και λόγω  της στρατηγικής της θέσης στην ε ίσοδο της Αδριατικής 

υπήρξε για πάρα πολλούς α ιώνες το μήλο της έριδος πλήθους καταχτητών.

Σήμερα ε ίνα ι ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο παγκόσμιας προβολής και επιθυμία πλήθους τουριστώ ν  
που αναζητούν τα ιδιαίτερα θέλγητρα και τις ομορφ ιές της.
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Σ το  πανέμορφο νησί της Καλυψούς με την πλούσια βλάστηση και 

τις ποικιλόσχημες ακρογιαλιές συνδυάζονται οι απαράμιλλες φυσι

κές ομορφιές με τα έξοχα μνημεία διαφόρων εποχών. Εδώ ο επι

σκέπτης έχει να διαλέξει ανάμεσα σε υπερσύγχρονες τουριστικές 

εγκαταστάσεις και πολυτελή ξενοδοχεία , σε θέρετρα που 

σφύζουν από κίνηση και ζωή με δυνατότητα εξάσκησης όλων των 

σύγχρονων αθλημάτων και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην πόλη ή 

σε γραφικά παραθαλάσσια και ορεινά χωριά, όπου η φυσική ομορ

φιά παραμένει ακόμη ατόφια.

Η Κέρκυρα, η μοναδική αυτή αρχόντισσα που ξέρει να ζει και να 

διασκεδάζει απερίσπαστη την ομορφιά που της χάρισε ο πλάστης, 

συνδυάζει στα καντούνια της το ατέλειωτο κέφι των παλιών καντά

δων με το σύγχρονο τρόπο διασκέδασης.

Η παλιά πόλη είναι η μεγαλύτερη διατηρητέα μεσαιωνική πόλη της 

Ελλάδος. Η διάταξη των δρόμων είναι ακανόνιστη, ενώ τα γραφικά 

καντούνια της διακόπτονται από μνημεία, βυζαντινές εκκλησίες βε- 

νετσιάνικα σκαλιά και πέτρινες βρύσες. Οσα σπίτια έχουν περισσό

τερους από δύο ορόφους είναι όλα αγγλικανικού ρυθμού αλλά φέ

ρουν έντονη την γαλλική επίδραση και άλλα διατηρούν ατόφια την 

Κερκυραϊκή παράδοση.

Αξιοθέατα του νησιού αποτελούν ακόμα, το φαντασμαγορικό α

νάκτορο "Αχίλλειον" και το Παλαιό Φρούριο που χωρίζεται από την 

πόλη με τάφρο, την Κόντρα Φάσα, πάνω από την οποία υπήρχε κι

νητή ξύλινη γέφυρα.

Στην πόλη της Κέρκυρας υπάρχουν πολλά αξιοθέατα. Αξίζει ό

ποιος επισκεφθεί το νησί να περιηγηθεί στα πολύ αξιόλογα μου

σεία του (αρχαιολογικό, βυζαντινό και Σινοϊαπωνικό), καθώς και τις 

εκκλησίες των: Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίων Ιάσονα και Σωσιπάτρου, Α

γίας Θεοδώρας της Αυγούστας, Ι.Μ. Κασιωππίτρας, Ι.Μ. Βλαχέραι- 

νας το ιστορικό μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας, αφιερωμένο 

στη Θεοτόκο, και το μοναστήρι της Πλατυτέρας, όπου βρίσκονται 

οι τάφοι του Ιωάννη Καποδίστρια και του Φώτου Τζαβέλλα.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Φυσικό επόμενο για την πανέμορφη Κέρκυρα είναι η προσέλευση 

τουριστών κατά τους θερινούς μήνες που συρρέουν κατά χιλιάδες 

από αέρος και θαλάσσης.

Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας είναι επιφορτισμένο 

με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τις τουρι

στικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, ξενώ

νες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κέντρα διακοπών και παραθερισμού, 

οργανωμένες κατασκηνώσεις, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, 

γραφεία εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων, καταστήματα ει

δών λαϊκής τέχνης, εστιατόρια και άλλα κέντρα εξυπηρέτησης που 

παρέχουν στους τουρίστες κάθε δυνατή εξυπηρέτηση.

Η προβλεπόμενη οργανική δύναμη του Τμήματος είναι είκοσι άτο

μα και η υπάρχουσα έξι, ενώ στην αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται 

όλη η περιοχή που ανήκει στην Αστυν. Δ/νση Κερκύρας. Στη διάθε

ση του Τμήματος ανήκουν δύο αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα.

Οι άνδρες και οι γυναίκες της Τουριστικής Αστυνομίας αντιμετω

πίζουν πολλά προβλήματα κατά την άσκηση του έργου τους, αλλά 

πάντοτε προσπαθούν να δίνουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις γε

γονός που έχει προκαλέσει και τα ευμενέστερα σχόλια του κοινού.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία είναι: 

η άγρα πελατών που γίνεται κυρίως στο λιμάνι της Κέρκυρας με α

ποτέλεσμα να δημιουργείται αλγεινή εντύπωση σε βάρος του του

ρισμού, τα παράνομα ενοικιαζόμενα δωμάτια και η παράνομη κατα

σκήνωση (κάμπινγκ) που παρατηρείται στο νησί, μόνο κατά το μήνα 

Αύγουστο, σε δύσβατες περιοχές και σε πολύ περιορισμένη έκτα

ση, πράγμα που αντιμετωπίζεται επιτυχώς από το Τμήμα της Του- 

ριστικς Αστυνομίας.

Τέλος, ένα πρόβλημα που παρατηρείται στο νησί είναι αυτό της η- 

χορρύπανσης, για την αντιμετώπιση του οποίου το Τμήμα της Του

ριστικής Αστυνομίας συνεπικουρείται από τα κατά τόπους αρμό

δια Αστυνομικά Τ μήματα. Π
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΟΔΟΥ
Η Ρόδος ε ίνα ι ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον κοσμοπολίτικα νησιά της πατρίδος μας 

που έχει αναδειχθεί σε θέρετρο διεθνούς προβολής.

Λόγω της γεω γραφ ικής της θέσης που της χαρ ίζε ι για πολλούς μήνες το χρόνο μεγάλη ηλιοφάνεια

και των αναρίθμητων φ υ σ ικώ ν  καλονών,

οι διακοπές δεν περιορίζονται στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες αλλά πολύ περισσότερο.
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Μεγάλο προσόν του νησιού θεωρείται το γεγονός ότι ο παραθε

ριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τύπο των διακοπών που 

του ταιριάζουν.

Εαν τον ενδιαφέρει η έντονη ζωή οπωσδήποτε βρίσκεται σε ένα 

από τα πιό ενδεδειγμένα μέρη της Ελλάδος με άριστη τουριστική 

υποδομή.

Εαν τον ενδιαφέρει η ηρεμία και η γαλήνη μπορεί να αποσυρθεί σε 

ένα μικρό παραθαλάσσιο ή ορεινό χωριό όπου μπορεί να απο

λαύσει την παραδοσιακή Ροδίτικη φυσιογνωμία.

Οι λάτρεις της ιστορίας θα ενθουσιαστούν με τα διάσπαρτα σ' ό

λο το νησί ιστορικό μνημεία που ανάγονται από την προϊστορική πε

ρίοδο έως και τους μεσαιωνικούς χρόνους.

Το νησί προσφέρεται ακόμη και γ ί αυτούς που αγαπούν τη συχνή 

μετακίνηση, αφού ένα καλό οδικό δίκτυο τους διευκολύνει να περι- 

διαβούν σχεδόν κάθε γωνιά του, ενώ η καθημερινή αεροπορική και 

ακτοπλοϊκή σύνδεσή του με άλλα νησιά, καθώς και μια πληθώρα 

τουριστικών γραφείων διευρύνουν απεριόριστα τους ορίζοντες 

του παραθεριστή.

Η Ρόδος, όπως είναι φυσικό, για την εξυπηρέτηση των εκατοντά

δων χιλιάδων τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, διαθέ

τει Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, στην αρμοδιότητα του οποίου 

περιλαμβάνεται και η νήσος Χάλκη.

Στο Τμήμα της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου υπηρετούν 12 Α

στυνομικοί ενώ η οργανική δύναμη προβλέπει είκοσι επτά. Στην Υ

πηρεσία υπάρχουν δύο καινούργια αυτοκίνητα Citroen και μια μοτο- 

συκλέτα με τα οποία καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Τουριστικής Αστυνο

μίας δεν είναι ιδιαίτερα πλην των συνηθισμένων. Τα διάφορα μικρο- 

προβλήματα που ανακύπτουν επιλύονται χωρίς καμία δυσκολία από 

την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα χρειάζεται ειδι

κό χειρισμό, αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Του

ρισμού Δωδεκανήσου, με την οποία συστεγάζεται το Τμήμα.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του αντικειμένου και τις 

ευθύνες του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου αρκεί να 

παραθέσουμε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά αφορώντα 

τον παράγοντα "τουρισμό" που αποτελεί και την κύρια πλουτοπαρα- 

γωγική πηγή του νησιού.

Α. Αφ ίξεις  τουριστών

Ετος Αεροπορικώς Θαλασσίως

1993 906.778 496.187

1994 1.021.570 525.341

1995 985.234 577.1 12

Β. Διανυκτερεύσεις

1993 8.657.300

1994 9.768.629

1995 8.893.160

Για να εξυπηρετηθεί το πλήθος αυτό των επισκεπτών της Ρόδου 

όπως είναι φυσικό χρειάζεται και η ανάλογη υλική υποδομή η οποία 

αποτελείται από:

1. Ξενοδοχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε κατηγορίας: 492 με σύνολο κλινών: 

63.316

2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια: 483, με σύνολο κλινών: 7.645

3. Κάμπινγκ μόνο ένα. Πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι πρό

βλημα παράνομου κάμπινγκ δεν υφίσταται στη Ρόδο διότι οι τουρί

στες που την επισκέπτονται διακινούνται είτε αεροπορικώς είτε 

θαλασσίως.

4. Δημόσια κέντρα: 1.312

5. Τουριστικά γραφεία: 169

6. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων: 167

7. Γ ραφεία ενοικιάσεως μοτοσυκλετών: 55 □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΙΠ Ο Μ Η
e m e o P H iH

Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή  Α σ τ υ ν ο μ ία  
19 29  -1 9 9 6 :

Μ ια ε ι ρ η ν ι κ ή  α σ τ υ ν ο μ ικ ή
ιδ ια ιτ ε ρ ό τ η τ α

L <  .............................. ......... .......1
Από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα μας συνειδη

τοποιήθηκε ότι ο τουρισμός συνιστό ένα βασικό οικονομικό μέγε

θος για την ανάπτυξη της χώρας. Έτσι στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε 

το 1914 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η Διεύθυνση Ξένων και 

Εκθέσεων.' Όμως έπρεπε να φθόσουμε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1920, με χαίνουσες τις πληγές της συμφοράς του μικρασιατι

κού ελληνισμού, για να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό, 

με την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1929Ι 2 Βέβαια 

ο τουρισμός της εποχής εκείνης είχε καθαρά αρχαιολατρικό χαρα

κτήρα με ελάχιστες εξαιρέσεις για τις λουτροπόλεις (Λουτράκι, Αι

δηψός) και την ορειβασία 3 Η χάραξη της τουριστικής πολιτικής 

ανήκε στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ξένων και Εκθέσεων, ενώ 

στον EOT ανατέθηκε η διαφήμιση των τόπων τουριστικού ενδιαφέ

ροντος, η διευκόλυνση των ξένων τουριστών και η προστασία τους 

από το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης, η επίβλεψη των ξενοδοχείων 

και των συγκοινωνιακών μέσων, κ.λπ.4 Σημαντικό δηλαδή μέρος των 

αρμοδιοτήτων του είχε αστυνομικό χαρακτήρα.

Με το άρθρο 14 του Ν. 4377/19295 συνεστήθη στον EOT "Τμήμα 

Τουριστικής Αστυνομίας", στο οποίο ανατέθηκε: "αΙ Η εηιβλεψις ξε

ναγών και διερμηνέων, βΙ Η επιτήρησις των τουριστικών ξενοδοχείων, 

εστιατορίων και λοιπών κέντρων προς διαπίστωσιν της συμμορφώ- 

σεως αυτών προς τας υποδείξεις του τουρισμού, σκοπούντος την ά- 

νετον και ασφαλή των ξένων διαμονήν, γΙ Η διαηίστωσις και υπόδειξις 

των παρατηρουμένων ελλείψεων των τουριστικών κέντρων, συγκοι

νωνιακών μέσων και άλλων ζητημάτων σχετικώς με την κίνησιν των 

ξένων, δ) Η τήρησις μέτρων ασφαλείας και ανέσεως κατά τας μεγά

λος δι' αυτοκινήτων ή δι' άλλων μέσων εκδρομάς, εΙ Η εξασφάλισις ε

παφής του Οργανισμού Τουρισμού μετά των τοπικών αστυνομικών αρ

χών, προς ευχερεστέραν και ταχυτέραν λήψιν μέτρων επ' αγαθώ της 

ανέτου των ξένων διαμονής, ελευθέρας κινήσεως και ασφαλείας6 

τούτων, στΙ Η άσκησις της διά του παρόντος νόμου ανατιθεμένης εις 

τον EOT εποπτειάς" Αυτή ήταν η καταστατική αρχή, που καθόρισε 

για δεκαετίες το χαρακτήρα και την αποστολή της Τουριστικής Α

στυνομίας στη χώρα μας, ενός θεσμού άγνωστου στην Ευρώπη, 

που δε θα ήταν τολμηρό να τον θεωρήσουμε μία ελληνική αστυνο

μική ιδιαιτερότητα

Με το ίδιο άρθρο καθορίσθηκε πως: Ή Τουριστική Αστυνομία υπά

γεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εσωτερικών και λειτουρ

γεί μετά των κατά τόπους αρχών Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό

λεων Δια Διαταγμάτων εκδοθησομένων υπό των επί των Εσωτερικών 

και Εθνικής Οικονομίας Υπουργών θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι 

της οργανώσεως και λειτουργίας της Τουριστικής Αστυνομίας, ως και 

τα της αποσπάσεως ή μεταθέσεως αξιωματικών και οργάνων της Χω

ροφυλακής και της αστυνομίας Πόλεων εις την Τουριστικήν Αστυνο

μίαν Διά τε την απόσπασιν και την μετάθεσιν απαιτείται γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου του EOT"

Η εποχή της ίδρυσης της Τουριστικής Αστυνομίας ήταν ταυτό

χρονα και η περίοδος της μεγάλης διαμάχης της νεοσύστατης Α

στυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής για τη ρύθμιση των αρμο

διοτήτων τους. Η Αστυνομία Πόλεων μόλις είχε αναλάβει και την ά

σκηση της δημόσιας ασφάλειας στο χώρο της εδαφικής της αρμο

διότητας7 και εκκρεμούσε το θέμα επέκτασής της στη Θεσσαλονί

κη.8 Διάταξη που εμφιλοχώρησε στο σχέδιο νόμου που κατάρτισε 

ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας για την τροποποίηση του Ν. 

4377/ 1929 και η οποία προέβλεπε την απόσπαση προσωπικού της 

Αστυνομίας Πόλεων, με επιμίσθιο μάλιστα 500 δρχ., για τη στελέ- 

χωση Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας στις λουτροπόλεις και τα 

κέντρα τουρισμού, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χωροφυ

λακής Τόσο ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Μπαρμπά- 

τσης όσο και ο Διευθυντής Χωροφυλακής στο Υη. Εσωτερικών συ

νταγματάρχης (και μετέπειτα Αρχηγός 1936 - 1941) Δρόσος Δρο- 

σόπουλος έκαναν παραστάσεις στον πρωθυπουργό και φαίνεται 

πως πέτυχαν να διατηρήσουν την Υπηρεσία μικτή 9
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Φαίνεται πως πρυτάνευσε η λογική και η Τουριστική Αστυνομία 

δεν αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο τριβής των δύο Αστυνομικών Σω

μάτων. Με ΠΔ ρυθμίσθηκαν το 1935 οι λεπτομέρειες της απο

στολής, οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα αυτού της αστυνο

μικής δράσης.10 Με βάση το ΠΔ αυτό η Τουριστική Αστυνομία συ

γκροτήθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικής Αστυνομίας στο Υπουρ

γείο Εσωτερικών (μικτή Υπηρεσία), το Κεντρικό Τουριστικό Τμήμα 

ΙΥπηρεσία αμιγώς της ΑΠ) με αρμοδιότητα την Αθήνα, τον Πειραιά 

και τα περίχωρα, την Υπηρεσία Συνοδειών Αθηνών (Υπηρεσία μικτή 

αλλά με διοικητή αξιωματικό της Χωροφυλακής) και τους Τουριστι

κούς Σταθμούς των κατά τόπους αστυνομικών αρχών. Εκτός όμως 

από τις ανωτέρω Υπηρεσίες Τουρισμού ιδρύθηκαν οι μόνιμοι Σταθ

μοί Τουριστικής Αστυνομίας Ακρόπολης, Σιδ. Σταθμών, Μουσείου, 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αιδηψού, Κορίνθου, Λουτρακίου, Πατρών, 

Μεθάνων, Κερκύρας, Υπάτης, Ηρακλείου, Τρίπολης, Ναυπλίου, Πύρ

γου, Ολυμπίας και Δελφών.

Στα τέλη του 1935, μετά τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, 

επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Τουριστικής Αστυνομίας (της εκ

χωρήθηκαν από το ΔΣ του EOT και νέες αρμοδιότητες) και επετρά

πη η απόσπαση σε αυτήν και αξιωματικών, υπαξιωματικών και ορ

γάνων του Λιμενικού Σώματος11 Τον Αύγουστο του 1936, ένα από 

τα πρώτα μελήματα του δικτατορικού καθεστώτος, υπήρξε και η 

σύσταση στο Υπουργείο των Εξωτερικών Υφυπουργείου Τύπου και 

Τουρισμού12 Επρόκειτο τυπικά για την αναβάθμιση του προϋφιστα- 

μένου Γραφείου Τύπου στο ίδιο Υπουργείο, στην πράξη όμως επρό- 

κειτο για θεσμό λογοκρισίας και αστυνόμευσης της πολιτικής, 

πνευματικής και πολιτιστικής έκφρασης του ελληνικού λαού. Στο 

νέο αυτό Υφυπουργείο υπήχθησαν η Διεύθυνση Ξένων και Εκθέ

σεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η Διεύθυνση Τουριστικής 

Αστυνομίας13 (και οι υη' αυτήν Υπηρεσίες και Τουριστικοί Αστυνομι

κοί Σταθμοί) και ο EOT. Σε εκτέλεση των νέων ρυθμίσεων το 1937
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Αστυφύλακας της Τουριστικής Αστυνομίας
ξεναγεί αλλοδαπούς τουρίστες στον Παρθενώνα.

έγινε νέα κατανομή της δύναμης της Τουριστικής Αστυνομίας με 

την ίδρυση νέων Τουριστικών Αστυνομικών Σταθμών Γλυφάδας, 

Κηφισιάς, Σπάρτης - Μυστρά, Μεθάνων - Πόρου, Βόλου - Πηλίου, 

Κύθνου και Μυκόνου.14

Μετά την κατάρρευση της ελληνικής άμυνας και της κατάληψης 

της χώρας από τις δυνάμεις του Αξονα καταργήθηκε και το Υφυ

πουργείο Τύπου και Τουρισμού και οι σχετικές με τον τουρισμό αρ- 

μοδιότητές του υπήχθησαν στη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Λου

τροπόλεων και Τουρισμού του Υπ. Εθν. Οικονομίας.15 Κατά τη διάρ

κεια της εχθρικής κατοχής αλλά και του εμφυλίου πολέμου, που ε

πακολούθησε, δεν ήταν δυνατόν να γίνει λόγος για Τουριστική Α

στυνομία. Μετά όμως την ειρήνευση της χώρας επασυνεστήθη 

στον EOT η προπολεμική Διεύθυνση Τουριστικής Αστυνομίας με μι

κτή δύναμη και από τα δύο Αστυνομικά Σώματα, η οποία ανάλογα με 

τις πραγματικές ανάγκες προέβαινε εκάστοτε στην ίδρυση Τμημά

των και Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας. Το 1968 καταργήθηκε η 

Διεύθυνση αυτή και ιδρύθηκαν Διευθύνσεις Τουριστικής Αστυνο

μίας στα Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.16 Ο EOT 

όμως διατήρησε το δικαίωμα της προηγούμενης γνωμοδότησής 

του για την ίδρυση ή κατάργηση Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνο

μίας.
Μετά την κατάργηση των δύο Αστυνομικών Σωμάτων και την ί

δρυση της Ελληνικής Αστυνομίας (Νόμος 1481/1984) δεν υπήρξε 

πρόβλεψη για Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας. Λίγα χρόνια ό

μως αργότερα (1989) η ελληνική πραγματικότητα και η άμεση ανά

γκη για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων τουριστι

κών υπηρεσιών επέβαλαν την επανίδρυση των Υπηρεσιών της Του

ριστικής Αστυνομίας.17 □

Επιμέλεια: Υπαστ. Α ' Κων/νος Δανούσης

Σημειώσεις:
1 Νόμος 241/1914 Π ερί τροποποιήσεως του περίσυστάσεω ς του Υπουργείου Ε

θνικής Ο ικονομάς νόμουΓΨΚΔ' Βλέπετε επίσης το Νόμο 1698/1919.

2 Νόμος 4377/1929 (ΦΕΚ, Α', 285) Π ερ ί κυρώσεως του από 23 Μ αρτίου 1929 ΝΔ 

π ερ ί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού'. Σύντομα ο νόμος ουτός τροποποιήθηκε 

με τους Νόμους 5394/1932 (ΦΕΚ, A‘, 115) και 6450/1935 (ΦΕΚ, Α', 141. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1920 εντοπίζονται και οι πρώτες μελέτες για τον τουρισμό, 

όπως εκείνες του ΝΔ. Αιγινητου Τουρισμός, Αθιίναι 1926, A t Εκθέσεις, Αθήναι 

1927, και ίενικα ίαρχαίτης τουριστικής επιστήμης, Αθήναι 1929.

3 ‘...κυρία βάσις, αν όχι αποκλειστική, διά τους ξένους περιηγητής είναι η αρχαιο

λογική σημασία της χώ ρας και διά την σημασίαν τούτην προ παντός τηνεπισκέ- 

πτονται και δευτερευόντως αποβλέπουν εις τας φυσικός καλλονάς και τας συγ

χρόνως εθνικός εκδηλώσεις... 'μας βεβαιώνει το λήμμα "Τουρισμός" στο 10ο τό

μο ("Ελλάς") της Μεγάλης Ελληνικής ΕγκυκλοπαίδειαςΠΤυρσός’ Ι, σ. 209 επόμ.

4 Εκτός όμως από τους φορείς αυτούς για τον ελληνικό τουρισμό ενδιαφέρθη

καν την κρίσιμη εκείνη εποχή το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών 

(διαφήμιση της χώρας και υποδοχή των ξένων) και η Ελληνική θαλασσία Ένωση, 

ΝΠΔΔ που ιδρύθηκε το 1932.

5 Το άρθρο αυτό επαναλήφθηκε απαράλλακτο και στο Νόμο 6450 του 1935.

6 Μπορεί η ληστεία του Δήλεσι να αποτελούσε μακρινό παρελθόν, όμως στην ελ

ληνική επαρχία τη δεκαετία του 1920, παρά τις μεγάλες επιτυχίες των διωκτικών 

αρχών ΙΓιαγκούλας, Ρετζαίοι, κ.ΰ.), το ληστρικό φαινόμενο δεν είχε ακόμη εκλεί- 

ψει. Τ ο 1930 ανελήφθησαν μεγάλες και επιτυχείς αντιληστρικές εκστρατείες, τη 

χαριστική όμως βολή στο φαινόμενο έδωσε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

7 Νόμος 3754/1929 (ΦΕΚ, Α', 31 Περίαρμοδιότητος της Αστυνομίας Πόλεων.

8 Με ΠΔ (ΦΕΚ, A', 195/10.6.1929) προβλέφθηκε η επέκταση της Αστυνομίας Πό

λεων στη Θεσ/κη από 1.4.1930, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Στο θέμα 

δόθηκε οριστικό τέλος με τον Οργανισμό της Χωρ/κής του 1935 (ΦΕΚ, Α', 2501.

9 Το θέμα αντιμετωηίσθηκε σαν παραγνώριση των αγώνων της Χωροφυλακής. 

'...μας θλίβει και μας εκπλήσσει', γράφει ο "Κήρυξ Δημοσίας Ασφαλείας (αρ. τ. 

215/ 1934, σ. 31, ‘η διαπίστωσις της αγνωμοσύνης της Πολιτείας προς το Σώμα 

της Χωροφυλακής, η πλήρης παραγνώρισις της ιστορίας του, των σκληρών αγώ

νων του διά την ακεραιότητα του κράτους και την εξασφάλισιν της ομαλής του 

κοινοβουλευτικού πολιτεύματος λειτουργίας...'.

10 ΠΔ της4/25 Μαίου 1935 (ΦΕΚ, Α', 2141 ‘ΠερίΤσυριστικής Αστυνομίας, αρμοδιό

τητος και λειτουργίας αυτής", που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 6450/1935. 

"Α ρ θ ρ α  13 -16 του ΑΝ της 16/19 Νοεμβρίου 1935 (ΦΕΚ, Α', 567) 'Π ερίτροηο- 

ποιήσεως του π ερ ί EOT νόμου 6450'.

12 ΑΝ 45 της 29/31 Αυγούστου 1936 (ΦΕΚ, Α', 379) 'Π ερίσυστάσεω ς Υφυπουρ

γείου Τύπου και Τουρισμού'. Ο ΑΝ αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 

τους ΑΝ 437/1937 [ΦΕΚ, Α', 221 και 758/ 1937ΙΦΕΚ, Α’, 253), το ΒΔ της 15/23 Ιου

νίου 1937 (ΦΕΚ, Α', 2371 και τον ΑΝ 1169/1938 [ΦΕΚ, A', 1391. Τα άρθρα 5 -10  του 

ΑΝ αυτού αναφέρονται στην Τ συριστική Αστυνομία χωρίς όμως να εισάγουν ση- 

μαντινές νέες ρυθμίσεις.13 Με το από 15.10.1937 ΒΔ (ΦΕΚ, Α', 4811 "Π ερίκαθο

ρισμού της εσωτερικής υπηρεσίας της παρά τω Υφυπουργείω Τύπου και Τουρι- 

σμούΔιευθύνσεως ΤουριστικήςΑστυνομίας'η Υπηρεσία αυτή αναδιαρθρώθηκε, 

στελεχώθηκε από αξιωματικούς και όργανα της Αστυνομίας Πόλεων, της Χωρ/ 

κής και του Λιμενικού Σώματος και συγκροτήθηκε από Τμήματα και Τουριστικούς 

Αστυνομικούς Σταθμούς. Η νέα διάρθρωση της Διεύθυνσης ήταν: Τμήμα Αστυνο

μικόν, Τμήμα Διοικητικόν και Εμπιστευτικόν, Τμήμα Οικονομικόν, Τμήμα Λιμενικόν, 

Υπηρεσίαι Επιθεωρήσεως τουριστικών ξενοδοχείων και λοιπών κέντρων, Υπηρε- 

σίαι Συνοδειών και Γραφείον πρωτοκόλλου, διεκπεραιώσεως και αρχείου.

14 Καταργήθηκαν οι ΤΑΣ Μουσείου Αθηνών, Θεσσαλονίκης,Κορίνθου και Υπάτης. 

ΒΔ της 19/28 Ιουνίου 1937 ΙΦΕΚ, Α', 247) "Περίκατανομής δυνόμεως Τουριστικής 

Αστυνομίας'

15 Βλέπετε την 1 η Νομοθ. Πράξη της 1.5.1941 και το ΝΔ της 8.5.1941.

16 ΑΝ 297 της 17/22.2.1968 ΙΦΕΚ, Α', 38) 'Π ερίκαταργήσεω ς της παρά τω EOT 

Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας και συστάσεως Δ ιευθύνσεων Τουριστ. Α

στυνομίας παρά τοις Αρχηγείοις Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων'. Στις 

3.2.1983 εκθόθηκε η 208/1 /6-ιβ ' απόφαση ΙΦΕΚ, Β', 1771 για τη ρύθμιση λειτουρ

γίας των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας.

17 ΠΔ 508/1989 (ΦΕΚ, Α ',216) "Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Κεντρικών και 

Π εριφερειακώ ν Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης'.
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Ο τύπος έγραψε

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χιλιάδες ατόμων που έρχονται στη χώ

ρα μας για να δουν τα πουλιά στις Πρέσπες, τον Εβρο και τα νησιά. 

Πρόσφατα στο Κέιμπριτζ κάποιος συνάδελφος γελώντας μου έ

δειξε ένα βιβλιαράκι: "Αυτό το ξέρεις;" Περιείχε πληροφορίες για 

παρατηρήσεις πουλιών στη Λέσβο και κυκλοφόρησε στην Αγγλία 

αλλά το αγνοούσαμε στη Μυτιλήνη!

Οταν ακούω για "πολιτιστική θωράκιση" του Αιγαίου από άτομα και 

φορείς που την ίδια ώρα αναγγέλνουν συνάντηση με τον αρχιεπί

σκοπο Λέσβου προτιμώ τις πληροφορίες που μας έρχονται ακόμη 

και σε άλλη γλώσσα από ξένους αλλά που έχουν αγάπη και γνώση 

για το Αρχιπέλαγος και την Ελλάδα.

Ευτυχώς υπάρχουν πολλά ξενόγλωσσα βιβλία για τους "οικοτουρί- 

στες"που αφορούν την πανίδα και την χλωρίδα του Αιγαίου. Οταν 

μας έρχονται οι εραστές των λουλουδιών - ναι, υπάρχουν και τέ

τοιοι - έχουν στα χέρια τους, για να αναφέρω μόνο δύο συγγρα

φείς, τα βιβλία των Πολιούνιν και Χάξλεϊ με εξαιρετικό κείμενο και 

φωτογραφίες. Τα οποία βιβλία αγνοούν -όπως είναι φυσικό- όλοι ε

κείνοι που βγάζουν πύρινους λόγους για τη διατήρηση της περίφη

μης "εθνικής ταυτότητας" και την ίδια στιγμή νομίζουν ότι η Λήμνος 

είναι δίπλα στην Τουρκία, αγνοούν ότι τα νησιά που κατοικούνται 

στα Δωδεκάνησα είναι δεκάξι, ότι η Σύρος δεν είναι αρμοδιότητα 

του υπουργείου Αιγαίου και το ίδιο ισχύει και για τη Σαμοθράκη, τη 

Σκιάθο, τη Σκόπελο και πάει λέγοντας. Ας σταματήσω όμως επί του 

παρόντος τα παράπονα μια και μέσα στο πέλαγος της άγνοιας υ

πάρχουν και περιπτώσεις που δείχνουν ξεκάθαρα τι μπορεί να ση

μαίνει σωστή "οικοτουριστική" διαχείρηση ενός φυσικού πόρου.

Η κοινότητα Θεολόγου στη Ρόδο έχει την ευθύνη για την περίφη

μη κοιλάδα με τις πεταλούδες. Στην οποία οι επισκέπτες μόνο στο 

τρίμηνο του καλοκαιριού ξεπερνούν τους 350.000!

Οικολογικός
τουρισμός

του Ν.Σ. Μάργαρη,

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο όρος "οικολογικός τουρισμός" 
έρχεται και επανέρχεται συνεχώ ς, 

μόνο που, όπως γίνεται συνήθως, 

ο καθένας έχει στο μυαλό του άλλο πράγμα.

Ας αφήσουμε όμως τους ορισμούς, 

μια και φα ίνετα ι ευκολότερο να περιγράφουμε  

τους "ο ικοτουρίστες" στην πράξη.

Χωρίς βέβαια να είμαι εναντίον των μουσείων, ας μου επιτραπεί 

να ρωτήσω πόσα μουσεία κόβουν τόσα εισιτήρια. Εχουμε επομέ

νως να κάνουμε όχι μόνο με ένα εκπληκτικό φαινόμενο της φύσης 

αλλά και με έναν ανυπέρβλητο πλουτοπαραγωγικό πόρο. Τι θα είχε 

όμως συμβεί αν πριν από 10 χρόνια που υπήρξαν τα πρώτα σημάδια 

μείωσης στον αριθμό των πεταλούδων την έκλειναν, όπως υπο

στήριζαν οι τοπικοί "οικολόγοί;

Ευτυχώς οι τότε και οι νυν άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δεν είχαν τη μιζέρια κάποιων άλλων συναδέλφων τους. Και βέβαια 

λιγόστεψε το νερό στην κοιλάδα που είναι απαραίτητο για την επι

βίωση των πεταλούδων, όμως, αντί να τα βάζουν με το κράτος, έ

φτιαξαν μικρό φράγματα με τα οποία καταφέρνουν και "ξανανεβά- 

ζουν" το νερό στην κορυφή, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο "υ- 

γρασιακό καθεστώς" για τις πεταλούδες.

Πόσοι από τους "επαϊοντες" οι οποίοι όλα τα γνωρίζουν και έχουν 

απάντηση για κάθε (ακαδημαϊκή) νόσο έχουν υπόψη τους ότι υπάρ

χει το ίδιο φαινόμενο και στη Σαμοθράκη; ότι στην Πόρο η διαχείρι

ση παρόμοιας κοιλάδας οδηγεί τις πεταλούδες σε εξαφάνιση;

Από την άλλη, ξαναδιαβάζοντας τα παραπάνω σκέφτομαι ότι αδί

κως τα βάζω με αδίκους, μια και υπάρχουν και οι δίκαιοι, που αγαπούν 

το Αιγαίο και το έχουν θωρακίσει πολιτιστικά μέσα στην ψυχή τους.

Προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στους γηγενείς αφού το Αιγαίο 

είναι, για κάποιες εβδομάδες τον χρόνο, η αγαπημένη πατρίδα εκα

τομμυρίων τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο κάτω 

της γραφής, όταν σε ένα πανηγύρι στη Μύκονο ενθουσιάζεται ο 

Μενουχίν και παίζει με το βιολί του νησιώτικα τραγούδια, γιατί να 

ανησυχώ που κάποιοι το αγνοούν; □

Δημοσιεύθηκε στην εφ ημερ ίδα  "Το Βήμα” στις 27-2 -1996
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του Ανδράα Κολαϊτη *

Διανύοντας την τελευταία δεκαετία  του εικοστού αιώνα, 

διαπιστώνεται ότι ποικίλα πράγματα και καταστάσεις  

σε δ ιάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 

θα χρειασθούν κάποια σχετική  επαναθεώρηση, 

που πολλές φ ορές θα οδηγήσει σε πλήρη ανακατάταξη 

των από δεκαετίες ο ικονομικώ ν δεδομένων της αγοράς.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το τουριστικό φαινόμενο, τα συνθετικό 

στοιχεία έχουν κατά πολύ αλλάξει από την εποχή που ο "πρόδρο

μος" του σημερινού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ΙΟ.Η.Ε), δηλαδή η 

Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε), διατύπωσε το 1937 στη Γενεύη τον ορι

σμό του τουρίστα. Ο τουρισμός σαν σύγχρονο οικονομικό και κοι

νωνικό φαινόμενο έχει προσλάβει πλέον μαζικό και ομαδικό χαρα

κτήρα, γεγονός που τον κάνει να διαφοροποιείται ουσιαστικά από 

τις όποιες παλαιότερες μορφές του.

Η ανάπτυξή του έχει συντελεστεί με τις κορυφαίες μεταβολές 

που έλαβαν χώρα μετά το πέρας του οδυνηρού για την ανθρωπό

τητα Β' παγκοσμίου πολέμου (1939 - 45), σε θεσμικό και τεχνολογι

κό επίπεδο. Εξειδικεύοντας, η εξέλιξη των μεταφορικών μέσων 

και η "λαίκοποίησή" τους δημιούργησαν τα τρία βασικό στοιχεία του 

σύγχρονου τουρισμού: α) την μαζικότητα, β) την ομαδικότητα και γ) 

την υπερεθνικότητα.

Το πόσο σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει ο τουρισμός στην εκπαί

δευση, στις κοινωνικές σχέσεις των λαών και στην προαγωγή της 

διεθνούς ειρήνης αποτυπώνεται μέσα από ψήφισμα της γενικής 

συνέλευσης του Ο.Η.Ε που κήρυξε το έτος 1967 “Διεθνές Ετος Του

ρισμού", καθώς και απ' την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

που χαρακτήρισε το έτος 1990 σαν "Ευρωπαϊκό Ετος Τουρισμού".

Ο τουρισμός με την δυναμική που τον διακρίνει έχει κατά βάση κα

ταστήσει στις μέρες μας ανενεργό ακόμα και τον ορισμό του του

ρίστα, που διατυπώθηκε το 1963 στη Ρώμη από τον Ο.Η.Ε με τις ει

σηγήσεις που έγιναν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

(Π.Ο.Τ), κι αυτό γιατί το 1980 στις Φιλλιπίνες επιχειρήθηκε από τον 

Π.Ο.Τ η διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του εσωτερικού 

τουρίστα που κατέστει ανέφικτος. Αιτιολόγηση στο προηγούμενο 

αποτελεί το γεγονός ύπαρξης μιας μεγάλης θεματολογίας με τις

διάφορες μορφές τουρισμού, που τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχεί- 

ρησης καθεμιά από αυτές. Αναφέρονται ενδεικτικό μερικές από τις 

κυριότερες εναλλακτικές μορφές τουρισμού: μορφωτικός, εκθέ

σεων - συνεδριακός - κινήτρων, οικολογικός, χρονομεριστικός κ.α.

Το παραγωγικό μέρος του τουρισμού μέχρι σήμερα αποτελείτο 

από τα τέσσερα συνθετικό στοιχεία του τουριστικού προϊόντος ή 

πακέτου, που ήταν:

II τοποθεσία ή τόπος προορισμού,

21 διακίνηση ή ταξίδι,

31 διαμονή και 

41 διατροφή.

Σήμερα η ψυχαγωγία lanimationl, αποτελείτο πέμπτο συνθετικό 

στοιχείο στο όλο τουριστικό "πακέτο".

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Οταν ο Ελληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος διατύπωσε, τον έκτο προ 

Χριστού αιώνα, τη σκέψη ότι "κανείς δεν δύναται να κολυμπήσει 

δύο φορές στα ίδια νερά ενός ποταμού" είχε απόλυτο δίκιο. Η αέ

ναη εξέλιξη και μεταμόρφωση των εκόστοτε υπαρκτών δεδομέ

νων και στον χώρο του τουρισμού, σηματοδοτεί για πολλές χώρες 

τον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής τους πολιτικής, εφόσον 

επιθυμούν να θέσουν τροχοπέδη στα σοβαρά προβλήματα που α

ντιμετωπίζουν οι εθνικές τους οικονομίες.

Οι φορείς της πολιτικής εξουσίας έχουν την υποχρέωση να προ- 

βούν στην ανάπτυξη ορισμένων από τις εναλλακτικές μορφές του 

τουρισμού, αν βέβαια προσβλέπουν σε πρώτη φάση να δώσουν 

διέξοδο στα αδιέξοδα των τουριστικών τους οικονομιών και σε 

δεύτερη φάση μία δυναμική ώθησή τους προς τα πάνω που θα ο

δηγήσει στην πολυπόθητη ανάπτυξη.

Σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο

ΑΛΛΑΓΗ, 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ, 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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Σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο

Στο σημείο αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να τονιστεί ότι η ανάπτυ

ξη της τουριστικής οικονομίας είναι μεσοχρόνια (τέσσερα έως 9 

εννέα έτη) ή μακροχρόνια (πέρα από δέκα έτη) και αυτό γιατί η επί

τευξή της εξαρτόται από την αύξηση των παραγωγικών δυνα

τοτήτων της.
Βέβαια κάτω από προϋποθέσεις είναι δυνατό να επιτευχθούν 

βελτιώσεις σε μια τουριστική οικονομία σε βραχυχρόνιο διάστημα 

(ένα έως τρία έτη) σε ό,τι αφορά στην ποσότητα του τουριστικού 

αγαθού που παράγεται και την ικανοποίηση των τουριστικών ανα

γκών ή επιθυμιών των ντόπιων και ξένων τουριστών, δίχως όμως 

να μεταβληθούν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (εργασία, έδαφος, 

κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα).

Οι οποιεσδήποτε ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ προς αυτή την κατεύθυνση, ουδε- 

μία σχέση έχουν με την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της τουριστικής οικονομίας, 

παρά μόνο με την ΑΥΞΗΣΗ της αποδοτικότητας των παραγωγικών 

της συντελεστών και κατ' επέκταση της αποδοτικότητας της του

ριστικής οικονομίας.
Μια γοργά αναπτυσσόμενη τουριστική οικονομία διακρίνεται από 

το ότι δύναται να ικανοποιεί καλύτερα τις διαρκώς αυξανόμενες 

τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων. Διακρίνεται στο 

ότι μπορεί να διαθέσει περισσότερους πόρους για την επίλυση δια

φόρων προβλημάτων που άπτονται με τον τουρισμό, η ύπαρξη των 

οποίων έτσι κι αλλιώς δρα ανασταλτικά σε μια οικονομία.

Αναφέρονται ενδεικτικά το οικολογικό, το χαμηλό επίπεδο επαγ

γελματικής κατάρτισης των ήδη (υπαρχόντων) ξενοδοχοϋπαλ- 

λήλων και υπαλλήλων άλλων τουριστικών επιχειρίσεων, η ανεπάρ

κεια υποδομής και ανωδομής, όπως είναι για παράδειγμα αεροδρό

μια, λιμάνια, μαρίνες, αποχετευτικά έργα κ,λπ.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το αρμόδιο για την χάραξη, σχε

δίασμά, προγραμματισμό, υλοποίηση, έλεγχο χαρτοφυλάκιο Τουρι

σμού έχει καταστεί τουλάχιστον από την εποχή της μεταπολι- 

τεύσεως και μέχρι τις μέρες μας ..."φάντασμα", αφού φαίνεται πως 

δεν έχει γίνει συνείδηση ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους 
βασικότερους έως πρωταγωνιστικός τομέας της εθνικής 
οικονομίας. Οι ευεργετικές του επιπτώσεις θα έπρεπε να ο

δηγήσουν όχι μόνο στην λήψη μέτρων για την ανάπτυξη ή μεγέθυν

ση του τουρισμού, αλλά και στην ουσιαστική αντιμετώπισή του σαν 

ιδιαίτερου κλάδου παραγωγικής δραστηριότητας.

Η τουριστική ροή των πεπραγμένων και μαζί μ' αυτή του ηανδα- 

μάτορα χρόνου για την Ελλάδα μετουσιώνεται σε περαιτέρω απώ

λεια εισροών υπερπολύτιμου συναλλάγματος. Η κατασπατάληση κι 

άλλου χρόνου σε ατέρμονες συζητήσεις δίχως την υιοθέτηση 

στρατηγικής που θα κάνει την ασαφή ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ αποσαφηνισμέ

νη ΕΠΙΔΙΩΞΗ, και το γενικό ΣΚΟΠΟ συγκεκριμένο ΣΤΟΧΟ καθώς 

και η μη ορθολογική συνεργασία των συναρμοδίων Αρχών και πα

ραγόντων, θέτει το καθοριστικό ερώτημα αν η Ελλάδα έχει την δυ

νατότητα και τις προοπτικές ν' ανταγωνιστεί μ' επιτυχία άλλες χώ

ρες υποδοχής τουριστών της περιοχής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο επαναπροσδιορισμός της τουριστικής πολιτικής για αρκετές 

χώρες της μεσογειακής λεκάνης είναι πλέον κάτι περισσότερο α

πό ορατός. Η επανάπαυση της Ελλάδας μόνο στο φυσικό κάλλος 

της, που μορφοποιείται στο τρίπτυχο θάλασσα - ήλιος - άμμος, δεν 

επαρκεί πια, εάν δεν συνδιαστεί με μια παρεμβατική τουριστική 

σκέψη και πολιτική που να διέπεται από έναν εφικτό ορθολογισμό 

που οφείλει από τη μια μεριά να διαθέτει το γνώρισμα της ΕΛΑΣΤΙ-

Η ΔΥΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στην Ελλάδα, που (πιστεύει ότι) θέλει να συμμετέχει στην Ευρω

παϊκή προσπάθεια για ολοκλήρωση (Συνθήκη Μάαστριχτ), και ενώ οι 

εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ενωση επιχειρούν ήδη το δυνάμωμα 

των τουριστικών - οικονομικών τους πλεονεκτημάτων, (πολύ περισ

σότερο μετά την παρουσίαση της κοινοτικής δράσης από την Οικο

νομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το 1986), εξακολουθούν να 

διαδραματίζονται παράδοξες καταστάσεις.

ΚΟΤΗΤΑΣ το οποίο να επιτρέπει την βραχυπρόθεσμη διαφορο

ποίηση γνώμης κι από την άλλη να διαθέτει το γνώρισμα της ΠΡΟ

ΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ το οποίο να επιτρέπει τη γρήγορη και αποτε

λεσματική προσαρμογή της ατομικής και συλλογικής τουριστικής 

δράσης στις ιδιαιτερότητες του καθημερινού γίγνεσθαι. □

* Ο Ανδρέας Κολαϊτης civai Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επι

χειρήσεων του T.E.I. Αθήνας.
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Αστυνομικές
ενεργειες 

σε ααλπτικές 
εκδηλώσεις

Η Ελληνική Αστυνομία  
παρίσταται κατά την τέλεση αγώ νω ν  

ομαδικώ ν ή ατομικών αθλημάτω ν, 

με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής δ ιεξαγω γής τους, 

την προστασία των αθλητών 

και των άλλω ν αθλητικών παραγόντω ν, 

την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώ πω ν ή πραγμάτων 

καιτην εξασφάλιση της άνετης προσέλευσης  

και αποχώ ρησης του κοινού.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, οι αρμόδιες Αστυνομικές Υ

πηρεσίες ενεργούν ως ακολούθως:

- Πριν από κάθε αθλητική εκδήλωση, συγκεντρώνουν έγκαιρα 

πληροφορίες για τον αριθμό θεατών που προβλέπεται να παρακο

λουθήσουν την εκδήλωση και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ε

πεισόδια.

- Εχουν εκπονήσει για κάθε γήπεδο ΣΧΕΔΙΟ αστυνομικών μέτρων 
τάξης - ασφάλειας - τροχαίας. Τα μέτρα λαμβάνονταί:

α. Εντός των γηπέδων: Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην προ

στασία των θεατών, των επισήμων, των δημοσιογράφων, των α

θλητών και λοιπών παραγόντων, καθώς επίσης και στην προστασία 

της αθλητικής εγκατάστασης.

β. Γύρω από τα γήποδα: Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην προ

στασία προσώπων και πραγμάτων γενικότερα.

γ. Στην ευρύτερη περιοχή: Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην 

προστασία των κατοίκων της περιοχής, των καταστημάτων, των ο

χημάτων και εγκαταστάσεων πάσης φύσης.

Για την καλύτερη υλοποίηση των μέτρων, ιδρύθηκαν τελευταία 

στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη Ειδικές Αστυνομικές Μονάδες, 

για λήψη μέτρων τάξης κυρίως κατά τις αθλητικές συναντήσεις 

(πρόληψη βίας). Οι μονάδες αυτές ονομάζονται Υποδ/νσεις Μέ

τρων Τάξης ΙΥ.ΜΕ.Τ.Ι, συγκροτούνται από νεαρούς Αστυνομικούς, 

με άρτια επαγγελματική κατάρτιση, οι οποίοι εκπαιδεύονται συνε

χώς παρακολουθώντας το φαινόμενο της βίας κατά τις αθλητικές 

συναντήσεις και μεθοδεύουν τρόπο αντιμετώπισής του προληπτι

κά. Μέχρι τώρα αποδίδουν σπουδαίο έργο.

Μ έτρα που λαμβάνονταί για τον έλεγχο  
εντός και εκτός των εγκαταστάσεων

α. Ο έλεγχος των γηπέδων και λοιπών εν γένει αγωνιστικών χώ

ρων τέλεσης των αγώνων, για τη διαπίστωση της συνδρομής των 

αναγκαίων κανόνων, συνθηκών και προϋποθέσεων ασφαλείας

ανήκει σε πενταμελείς επιτροπές, κάθε μια από τις οποίες εδρεύει 

στις Νομαρχίες του κράτους και συγκροτείται με απόφαση του οι

κείου Νομάρχη.

Σε κάθε μια από τις επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσω
πος της Αστυνομίας.

Οταν η επιτροπή κρίνει ακατάλληλο τον αγωνιστικό χώρο, και μέ

χρι της όρσεως των τεχνικών αδυναμιών δε χορηγείται άδεια τέ
λεσης αγώνων.

β. Πριν από κάθε αθλητική συνάντηση γίνεται έλεγχος εντός και 

εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους συναρμόδιους φο

ρείς, μεταξύ των οποίων και η Αστυνομία, προς έγκαιρη αφαίρεση 

επικίνδυνων αντικειμένων (π.χ. οικοδομικών υλικών, μπαζών, χαλα

ρών καθισμάτων, γυαλιών ή άλλων απορριμάτων, απομάκρυνση ή 

σφράγιση οποιαδήποτε εργοταξίου στο εξωτερικό ή στον περίγυ

ρο της αθλητικής εγκατάστασης.

Προληπτική δραστηριότητα της Αστυνομίας
Η προληπτική δραστηριότητα της Αστυνομίας, σχετίζεται με 

βίαιες πράξεις των οπαδών και γενικότερα με επεισόδια που αφο

ρούν τη διατάραξη της Δημόσιας Τάξης.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ:

α. Συνεργάζεται με τη διαρκή επιτροπή καταπολέμησης της βίας 

σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

β. Συνεργάζεται με την, κατά περίπτωση, αρμόδια διοργανώτρια 

αρχή και τα διαγωνιζόμενα Αθλητικά Σωματεία ή ποδοσφαιρικές Α

νώνυμες Εταιρείες, που υποχρεούνται να τις παρέχουν κάθε δυ

νατή συνδρομή για την επιτέλεση του έργου της.

γ. Πέραν από τις εγκαταστάσεις των γηπέδων και τον περιβάλλο

ντα χώρο της αστυνομεύει κατά περίπτωση και τα σημεία συγκέ

ντρωσης των οργανωμένων Συνδέσμων Φιλάθλων, που είναι γνω

στά και προσυγκεντρώνονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι, προκειμέ- 
νου να μεταβούν στο γήπεδο.
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Επίσης αστυνομεύει τους λοιπούς χώρους, απ' όπου διέρχονται οι 

οργανωμένοι φίλαθλοι για να μεταβούν στο γήπεδο (σιδηροδρομι

κοί σταθμοί σταθμοί λεωφορείων κ.λπ.1.
δ. Μεριμνά για τη δημιουργία προστατευτικής ζώνης ή συνο

δείας, όσες φορές απαιτείται κατά την άφιξη και αναχώρηση της 

φιλοξενούμενης ομάδας ή και λοιπών παραγόντων του αγώνα.

Τις αποστολές των φιλοξενουμένων ομάδων υποδέχεται στα αε

ροδρόμια κ.λπ., τις συνοδεύει να μεταβούν στα ξενοδοχεία, τα ο

ποία και φρουρεί. Επίσης τις συνοδεύει να μεταβούν στο γήπεδο 

και να αποχωρήσουν από αυτό.

c . Σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία φροντίζει εκ των 

προτέρων για το διαχωρισμό των εισιτηρίων, ώστε οι φίλαθλοι των 

αντίπαλων ομάδων να καταλαμβάνουν ξεχωριστές θέσεις στις 

κερκίδες και διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση στους διαδρό

μους και στις κλίμακες των κερκίδων.
Τοποθετούνται Αστυνομικοί με στολή και πολιτικά στις κερκίδες, 

στους διαδρόμους κ.λ.π. και εντός του αγωνιστικού χώρου, για τη 

λήψη μέτρων ασφαλείας των θεατών.

Παρακολουθούν συνεχώς τους φιλάθλους, για να αποτρέψουν 

κάθε ενέργεια βίας σε βάρος αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων.

Συγκροτείται ομάδα Αστυνομικών με επικεφαλής Αξιωματικό, η 

οποία προστατεύει τους δημοσιογράφους και τα μέσα αναμετάδο

σης.
Επίσης κατά τη διάρκεια του αγώνα διατίθεται Αστυνομική δύναμη 

για την προστασία των διαιτητών και των αθλητών.
στ. A ic v e p y c i έλεγχο  ταυτοτήτων των ε ισ ερχομένω ν στα 

γήπεδα θεατών.
ζ. Α πομακρύνει ομάδες περιφερόμενων φλ άθλων, εφόσον 

διαπιστώνεται ότι δεν έχουν πρόθεση εισόδου στο γήπεδο ή αρ- 

νούνται να το πράξουν προσκαλούμενοι σχετικά.

η. Περιορίζει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τους θεατές σε ορι

σμένα σημεία των κερκίδων, όταν δεν υπάρχει πληρότητα.

θ. Ελέγχει τους c «ερχομένους στο γήπεδο θεατές για τον ε

ντοπισμό και προσωρινή αφαίρεση ή κατάσχεση αντικειμένων που 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας (πυροτεχνήμα

τα, βεγγαλικά, λοιπά συναφή κατασκευάσματα, καθώς και κάθε άλ

λο αντικείμενο ή όργανο, δυνάμενο να προξενήσει σωματική βλάβη 

ή να χρησιμοποιηθεί σε διένεξη μεταξύ φιλάθλων.

ι.Αποκλείει ή απαγορεύειτην πρόσβαση στα γήπεδα προσώ

πων που βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών.
ια.Ελέγχειτην απαγόρευση πώλησης καιτην εν γένε ιδ ιά θε- 

ση αλκοολούχων ποτών και της εισαγωγής τους από θεατές στα 

γήπεδα, καθώς επίσης και αεριούχων ποτών (χυμών, νερού, αφε

ψημάτων και παρεμφερών ροφημάτων), σε κουτιά ή φιάλες 

οιουδήποτε υλικού. Τα αεριούχα ποτά πρέπει να διατίθενται στους 

θεατές μόνο σε ανοικτά πλαστικά ποτήρια.

ιβ Ελέγχει τους χώρους πώλησης ή διάθεσης βεγγαλικών, 

πυροτεχνημάτων και λοιπών συναφών κατασκευασμάτων.

ιγ. Επιβλέπει το διαχωρισμό των θεατών - φΑάθλων των δια- 

γωνιζομένων ομάδων, κατά την είσοδό τους στο γήπεδο για την 

κατάληψη των θέσεων που έχουν σχετικά προβλεφθεί.

Συνεργασία - ανταλλαγή πληροφοριώ ν  
μεταξύ Αστυνομικών Υπηρεσιών  

και λοιπών εμπλεκόμενω ν φορέων  
σε εθνικό και δ ιεθνές επ ίπεδο

α. Η Κεντρική Υπηρεσία της Αστυνομίας που ασχολείται με τα μέ

τρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας είναι το Τμήμα Επιχειρήσεων 

της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο εδρεύει στο Υ

πουργείο Δημόσιας Τάξης. Παρόμοιος σχεδιασμός, αλλά περισσό

τερο λεπτομερής γίνεται από τις μάχιμες περιφερειακές Υπηρε

σίες του υπουργείου μας σε τοπικό επίπεδο. Το Τμήμα αυτό συνερ

γάζεται με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και λοιπούς εμπλεκομένους 

φορείς τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Διεθνές.
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β. Για οποιοδήποτε θέμα συνεργασίας που αφορά ανταλλαγή ε

μπειριών, απόψεων και σκέψεων, σχετικά με την αντιμετώπιση της 

βίας στα γήπεδα, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του εξωτερικού α

πευθύνονται στην Υπηρεσία αυτή μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας

γ. Εχουν γίνει υπηρεσιακές επαφές σε θέματα περιστολής της 

βίας δια της αποστολής Συνδέσμων Αξιωματικών κατά τη διεξα

γωγή διεθνών αγώνων κ.λπ. με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
για τον περιορισμό των ταραχών 

που έχουν σχέση με ποδοσφαιρικούς αγώνες  
Εχοντας υπδιμι

Τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την α

νταλλαγή πληροφοριών με την ευκαιρία σημαντικών διοργανώ

σεων και συγκεντρώσεων, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1994, 

την πρωτοβουλία που υπεβλήθη από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 21 

Ιουνίου 1995, το συμπέρασμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ε

νωσης της 21ης Ιουνίου 1995, 

εκτιμώντας:

ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις σοβαρών ταραχών κατά τους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανο

μένων αγώνων διεθνών διοργανώσεων, και ότι είναι ανάγκη να εξα- 

σφαλισθείμια συνεπής, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώ

πισή τους απ' την αστυνομία και τις ποδοσφαιρικές αρχές, 

ότι το Συμβούλιο πιστεύει ότι τεχνικές και διαδικασίες που έχουν 

συμβάλει στον επιτυχή έλεγχο ταραχών θα πρέπει να εφαρμόζονται 

ευρύτερα και συνεπέστερα σε σχέση με τους διεθνείς αγώνες υψη

λού κινδύνου,

ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας συνεπέστερης προ

σέγγισης στα προβλήματα αυτά είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση 

του αριθμού και της σοβαρότητας των εν λόγω ταραχών, 

ότι ορισμένες από τις πρόσφατες ταραχές μπορούν να συνδεθούν 

με χαλαρούς ελέγχους στις πωλήσεις εισιτηρίων στα γήπεδα την ημέ

ρα του αγώνα,

ότι έχουν εγκριθεί συστάσεις δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

του 1985 για τη βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις 

αθλητικές συναντήσεις, και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, 

για ενέργειες που πρέπει να γίνονται όποτε προβλέπεται απειλή 

βιαιοτήτων από τη χώρα στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί ένας πο

δοσφαιρικός αγώνας,

Συνιστά στα κράτη μέλη:

1. Να κάνουν χρήση των συστάσεων της Μόνιμης Επιτροπής

της ως άνω  Σύμβασης, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο ε

λέγχου για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους οργανωτές 

και τις δημόσιες αρχές όσον αφορά αθλητικές εκδηλώσεις υψη

λού κινδύνου που διεξάγονται σε κλειστούς χώρους, και ειδικότε

ρα εκείνες που αφορούν την αστυνομική συνεργασία, που θεσπίζει 

η σύσταση αριθ 1 /94 της 14ης συνάντησης στις 1 -2 Ιουνίου 1994, 

τις οποίες θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμες για την πρόληψη ή τον έλεγ

χο ταραχών.

2. Να ακολουθούν τις συστάσεις που διατυπώνονται κατωτέ

ρω, επιπλέον εκεήτων που διατυπώνονται δυνάμει της Σύμβα- 

σης:

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν ένα κοινό έντυπο για 

τις εκθέσεις πληροφοριών της αστυνομίας για γνωστές ή ύποπτες 

ομάδες ταραξιών. Το κοινό έντυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια

συνολική εκτίμηση της πιθανότητας ταραχών και λεπτομερείς πλη

ροφορίες για το ταξίδι με αεροπλάνα, λεωφορεία, ιδιωτικά οχήμα
τα και σιδηρόδρομο.

2. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν την ταχεία και αποτελεσματική δια

βίβαση των εκθέσεων αυτών, ενδεχομένως μέσω του δικτύου α

νταποκριτών "χουλιγκανισμός σε συνάρτηση με το ποδόσφαιρο".
Εκπαιδευτική συνεργασία

Για την ανταλλαγή και διάδοση των πληροφοριών μεταξύ κρατών 

μελών σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των ταραχών κατά τους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι αστυνομικοί θα πρέπει, όπου τούτο εν- 

δείκνυται, να ενθαρρύνονται να παρακολουθούν σχετικά εκπαιδευ

τικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται για αστυνομικούς σε άλλα 
κράτη μέλη

Αστυνομική συνεργασία

Η φιλοξενούσα χώρα θα πρέπει να ζητά επίσημα από την κατάλ

ληλη αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών 

μελών αστυνομική υποστήριξη, διευκρινίζοντας τον αριθμό των α

στυνομικών που κρίνονται αναγκαίοι, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλ

λεται το συντομότερο και ει δυνατόν όχι αργότερα από τέσσερις 

εβδομάδες πριν από τον αγώνα. Οι δύο αρχές μπορούν να συμφω

νούν με τον αριθμό και τις ειδικότητες των αστυνομικών.

Συνεργασία με τους επόπτες

Με δεδομένο ότι οι ποδοσφαιρικές αρχές ή τα ποδοσφαιρικά 

σωματεία έχουν την ευθύνη του διορισμού και της εκπαίδευσης 

των εποπτών τους στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει ο ρόλος αυ

τός, η αστυνομία θα πρέπει να συμβάλλει σε εκπαιδευτικά προ

γράμματα με σκοπό την προώθηση της στενής συνεργασίας ανά

μεσα σε επόπτες και αστυνομικούς, αναγνωρίζοντάς το σημαντικό 

ρόλο των εποπτών στην επιτήρηση των οπαδών και στην εξασφά

λιση της ασφάλειάς τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους α

στυνομικούς που είναι παρόντες στα ποδοσφαιρικά γήπεδα να α

σχολούνται με τα κύρια καθήκοντά τους που αφορούν την επιβολή 

του νόμου. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α 'Γεώργιος Φωτύηουλος

Αστυνομική Επιθεώρη σ η ___________________ - 3 6 2  -________________________________________________ Ιούνιος 1996



_________________________  Εκπαιδευτικές καινοτομίες___________ _______________

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος (αναμένεται η δημοσίευσή του) 

με τίτλο "Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα". 
Με τις διατάξεις του νέου Οργανισμού αναβαθμίζεται ουσιαστικά η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

με την προσθήκη και νέων γνωστικών αντικειμένων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, 
αλλά και με τη δημιουργία νέου οργανωτικού πλαισίου ανάλογου των άλλων Σχολών του Σώματος 

με διαχωρισμό της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής.

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης λειτουργούν τα εξής επτά 
Τμήματα:

1. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί
δευσης Επιτελών Στελεχών.

2. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί
δευσης Ανθυπαστυνόμων.

3. Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
4. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματι

κών.
5. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπα

στυνόμων, Αρχιφυλόκων και Αστυφυ
λάκων.

6. Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαί
δευσης.

7. Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαί
δευσης Εκπαιδευτών, Συνοδών 
σκύλων και Ανιχνευτών - Εξουδετε- 
ρωτών εκρηκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα με τα άρθρα 14 και επό
μενα, αναβαθμίζεται το Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυ
νόμων Β το οποίο μετονομάζεται σε 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Επιτελών - Στελεχών.

Η φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελμα
τικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - 
Στελεχών ορίζεται ως υποχρεωτική 
και με αυτόν τον τρόπο θα στα
ματήσει η εξαίρεση πολλών αξιωμα
τικών που οδηγεί στην υποβόθμιση 
της μετεκπαίδευσης.

Ως σκοπός της μετεκπαίδευσης κα
θορίζεται η συμπλήρωση της επαγ
γελματική και νομικής μόρφωσης, η 
συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων 
που ανέι!:υψαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων των αξιωματικών, η έ
ρευνα, η μελέτη και η επιμόρφωση 
στα σύγχρονα θέματα και προβλήμα
τα διοίκησης προσωπικού και επιτελι
κούς σχεδιασμούς καθώς και στα θέ

ματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέ
σεων και σχέσεων κράτους - πολίτη, 
με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετι
κών στελεχών.

Οσοι κωλύονται να φοιτήσουν κατά 
το χρόνο έναρξης της μετεκπαίδευ
σης, καλούνται αμέσως μετά την άρ
ση του κωλύματος στην επόμενη εκ
παιδευτική περίοδο.

Επίσης προστίθεται ΣΤ Ομάδα Θε
μάτων που αφορά θέματα επικοινω
νίας, δημοσίων σχέσεων και σχέ
σεων κράτους - πολίτη. Το θέμα της 
μεταπτυχιακής εργασίας (διατριβής) 
θα επιλέγεται από τους σπουδαστές, 
ώστε να μπορεί να αποδοθεί τελειό
τερα και ανάλογα με τις ειδικότερες 
γνώσεις του καθένα.

Εξάλλου, οι ευδοκίμως αποφοι- 
τούντες θα φέρουν διακριτική μεταλ
λική κονκάρδα διαμέτρου τριών εκα
τοστών, η οποία φέρει στο μέσον το 
έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και περιμετρικά αναγράφονται οι 
φράσεις:

"ΕΥ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ, ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΛΩΣ, 
ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΔΕΓ.

Τέλος, ορίζεται ότι ο βαθμός της τε
λικής επίδοσης και η σειρά αποφοίτη
σης αναγράφονται υποχρεωτικά κα
τά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανό
τητας και συνεκτιμούνται στις κρίσεις 
για προαγωγή από τα αρμόδια Συμ
βούλια. Τα ίδια ορίζονται και για το 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Οι διατάξεις του άρθρου 23, που α- 
ναφέρονται στις εισιτήριες εξετά
σεις για το Τμήμα Επαγγελματικής Με
τεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ορί
ζουν ότι αυτές θα διενεργούνται 
πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 209/1995 (Α -111) που καθιέρω

σαν την αξιοκρατία και διαφάνεια, α
φού προβλέπουν άμεση κοινοποίηση 
της βαθμολογίας και φύλαξη των 
γραπτών για ένα τουλάχιστον έτος. 
Το ίδιο θεσπίζεται με τις διατάξεις του 
άρθρου 61 και για τις προαγωγικές ε
ξετάσεις των Αρχιφυλόκων για το 
βαθμό του Υπαστυνόμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 και 
επόμενα προβλέπεται η λειτουργία 
Σχολείων Μετεκπαίδευσης και στις έ
δρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων. 
Προστίθεται εκτός των άλλων και 
Σχολείο Κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυ
νομικών Σχολών και Οπλοτεχνικής και 
Χειρισμού των Οπλων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 
προβλέπεται γραπτή δοκιμασία για ό
λα τα Σχολεία με το σύστημα της 
πολλαπλής επιλογής σε είκοσι του
λάχιστον ερωτήσεις ή με πρακτική 
δοκιμασία όπου η εκπαίδευση περι
λαμβάνει πρακτική εξάσκηση. Οι δια
τάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα 
και για το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευ
σης Οδηγών.

Το Τμήμα Ειδικής Σωματικής Εκπαί
δευσης που εδρεύει στο Λαγονήσι 
Αττικής, μετονομάζεται σε Τμήμα Ει
δικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης και πα
ρέχει ειδική εκπαίδευση όχι μόνο σε 
θέματα αυτοάμυνας - αυτοπροστα
σίας αλλά και σε θέματα χειρισμού - 
χρήσης των όπλων και σκοποβολής.

Τέλος, προβλέπεται η λειτουργία α
νεξάρτητου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 
κατ αναλογία αυτών των Σχολών Α
στυφυλάκων και Αξιωματικών, το ο
ποίο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία. 
Προβλέπονται, επίσης, οι λόγοι δια
κοπής της φοίτησης και αποβολής α
πό τη Σχολή. □
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Ο πόλεμος κατά των Ναρκωτικών

Παγκόσμια ημέρα 
κατά των ναρκωτικών

...anAcs σκέψε/s κοινού ι/ου
του Αργύρη Γ. Συμεωνίδη

Η καθ ιέρω ση του θεσμού της "Παγκόσμιας ημέρας" ε ίχε  σκοπό, έσ τω  όπαζ του έτους, 

να προβληματίζει τον σύγχρονο άνθρωπο των ανεπτυγμένων, κυρ ίω ς, χω ρ ώ ν και να "β ά ζε ι" απλούς πολίτες και 

κρατούντες στη δ ιαδ ικασ ία  της σκέψ ης για την εξεύρεση λύσεω ν σε παγκοσμίου εκτάσεω ς προβλήματα. 

Ατυχώς όμως κι ο θεσμός αυτός όχι μόνον άρχισε σιγά σιγά να "ξ ε φ τ ίζ ε ι"  

αλλά ενεπλάκη στο παγκόσμιο σύστημα m arketing και πω λήσ εω ν, 
όπως τόσοι και τόσοι θεσμο ί και παραδόσεις α ιώ νω ν.

Προβλήματα πραγματικά, συνεχή, καυτά, και ουσιαστικά άλυτα, ό

πως τα ναρκωτικά και το περιβάλλον έγιναν απλές γιορτές και πα- 

νηγυράκια για να μην αναφερθούμε στις συνήθεις, δίκην πομφόλυ- 

γος, δηλώσεις αρμοδίων και μη, άλλωστε είναι γεγονός και μάλιστα 

πασιφανές και γνώριμο, τα τελευταία χρόνια τις ημέρες που έχουν 

οριστεί και καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρες αφιερωμένες σ'έ- 

να τέτοιο πρόβλημα ή θεσμό να κάνουν δηλώσεις όχι μόνον οι ειδι

κοί, σχετικοί και ασχολούμενοι με το θέμα αλλά κάθε αστέρι ή α

στεράκι που δίνει την ψυχή του για να βγει στο περίφημο "γυαλΓ.

Η 26η Ιουνίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των ναρκωτικών και τα ναρκωτικά είναι μια υπόθεση που αφο

ρά όλους τους κατοίκους αυτού του πλανήτη.

Σε μια χώρα όπως η χώρα μας που αναμφισβήτητα και αναγνωρι

σμένα ξεκίνησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του, το πρόβλη

μα “πονάει" ακόμη περισσότερο.

Οσοι προ 20ετίας περίπου μιλούσαμε και ανησυχούσαμε για το 

θέμα "ναρκωτικά" στην Ελλάδα, αποκαλούμασταν “μάντεις κακών" 

σαν τον αρχαίο Κάλχαντα! Αλλά η πράξη απέδειξε -δυστυχώς- ότι 

τα ναρκωτικά είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Υπερβολή; 

Μάλλον όχι. Τα ναρκωτικά είναι η κορυφή του παγόβουνου στη θά

λασσα των προβλημάτων εξάρτησης στην ζωή μας.

Η χρήση "ναρκωτικών" και κυρίως από τους νέους ανθρώπους εί

ναι μια όψη του γενικώτερου προβλήματος της εξάρτησης, αποτε

λεί δε και παραμένει απλή απόπειρα αντίδρασης στο άγχος και την 

απόγνωση που οδηγούνται οι νέοι άνθρωποι και που αισθάνονται ό

λο και περισσότερο "θεατές" σε μια ζωή που δεν τους αφορά.
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Ο πόλεμος κατά των Ναρκωτικών

Μια πολύ ψύχραιμη παρατήρηση του όλου θέματος ίσως μας ο

δηγήσει σε σκέψεις και συμπεράσματα καινοφανή.

Μήπως λοιπόν, με βάση τα ανωτέρω, ο τοξικομανής δεν είναι τε

λικά περισσότερο ασθενής από τον καπνιστή ή τον αλκοολικό; 

Μήπως απλώς μας εντυπωσιάζει περισσότερο η εξάρτηση από τα 

ναρκωτικά λόγω των ταχυτέρων και άμεσα θανατηφόρων αποτε

λεσμάτων; Μήπως οι καπνιστές και οι αλκοολικοί δεν είναι και αυτοί 

θύματα της εξάρτησης;
Σήμερα οι πάντες "κόπτονται" υπέρ της ελευθερίας του ατόμου, 

του λόγου, των ιδεών κ.λπ. κ,λπ., και δεν μπορούμε -πολλοί από μας- 

να δούμε λίγο κάτω από τη μύτη μας, τη στιγμή που μηχανικά απε

γνωσμένα και πολλές φορές μετά μανίας ψάχνουμε γύρω γύρω να 

βρούμε τη ..."δόση" μας, το τσιγαράκι μας.

Τέλος πάντων. Είναι οπωσδήποτε σημαντικό να δούμε παρακάτω 

τι μας είπαν με λίγα λόγια κάποιοι άνθρωποι που έχουν “καταθέσει 

την ψυχή τους" στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και της εξάρτη

σης.
Δρ. Λάμπρος Καράμπελας: Εισαγγελέας Εφετών, πρώην Πρόε

δρος Συμβουλίου Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (ΚΕΣΥΚΑΝΑ).

"Το πρόβλημα “ναρκωτικά" είναι αποτέλεσμα της προσωπικότη

τας που διαμορφώνεται στην εποχή μας. Επομένως, αν δεν διαμορ

φώσουμε προσωπικότητες που θα εμπνέονται και θα καθοδη

γούνται από υψηλά ιδεώδη δεν πρέπει να περιμένουμε μείωση της 

εξάπλωσης της χρήσης των ναρκωτικών όσο αυστηροί κι αν είναι 

οι νόμοι και η εφαρμογή τους".
Με τα λόγια αυτά μας απάντησε ο επί δεκαετίας μαχόμενος κατά 

της μάστιγας των ναρκωτικών Δρ. Καράμπελας τα οποία και αποτε

λούν μέρος από τον επίλογο ενός των βιβλίων του υπό τον τίτλο “Η 

νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών".

Δρ. Ιωάννης Κούρος: Ψυχίατρος - Παιδοψυχολόγος - Παιδοψυ- 

χίατρος. Ιδρυτής και πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχιατρικής Ενηλίκου 

και Παιδιού (ΕΨΕΠ).

"Εκείνο που πρέπει να πει κάποιος ειδικός είναι ότι η σύγχρονη μά

στιγα ουσιαστικά αγγίζει το άλυτο από ψυχιατρικής άποψης ιδίως 

όταν κάποιος έχει εγκυστωθεί στη χρόνια χρήση. Ιδιαίτερα σημα

ντικό στα εξαρτημένα άτομα (χρόνιοι χρήστες) είναι να υπάρχει α- 

μέριστη συμπαράσταση από το οικογενειακό περιβάλλον, προσω

πικοί στόχοι ζωής και αγαπημένες απασχολήσεις. Μόνον μ'αυτές 

τις προϋποθέσεις, μ'αυτές τις συνδέσεις ζωής μπορεί να έχει κά

ποιος την ελπίδα να "ξεφύγει". Μπροστά σ'αυτή τη τραγική κατά

σταση μόνον μια φράση ταιριάζει. Αποφυγή ηάση θυσία, όχι παιχνί

δια με τον θάνατο”.

Απλά και μεστά λόγια και μηνύματα ενός σεμνού εμπειρότατου ε- 

πιστήμονος.

Αικατερίνη Μάτσα: Ψυχίατρος Μονάδας Απεξάρτησης Ψυχια

τρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ/ΕΣΥ) 18 ΑΝΩ.

“Δυστυχώς η πολυετής εμπειρία μου στο αντικείμενο αλλά και οι 

ψυχροί αριθμοί επιβεβαιώνουν πως κάθε χρόνο περισσότερα και 

νεώτέρα άτομα στρέφονται στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Τα παιδιά αυτά, είναι απαραίτητο, να αντιμετωπίζονται από την Πο

λιτεία και το κοινωνικό σύνολο με ευρύτερο πνεύμα και ορίζοντες 

ούτως ώστε να μην βιώνουν, κατά το δυνατόν, την μοναξιά την α

πελπισία και το αδιέξοδο.

Οσον αφορά τα εξαρτημένα άτομα, η κατάσταση επιβάλλει να υ

πάρξουν πολλά προγράμματα απεξάρτησης και να υποστηριχθούν 

τα υπάρχοντα. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών είναι η η

μέρα πολύ σοβαρού προβληματισμού και περίσκεψης και ημέρα 

εορτασμού".

Πίσω από τα λόγια της ψυχιάτρου κυρίας Μάτσα ανακαλύπτει κά

ποιος μια πικρία και για τους γνωρίζοντας πολύ δικαιολογημένη. Το 

πρόγραμμα του 18 ΑΝΩ με την αποδεδειγμένη Πανελλαδική δρα

στηριότητα και προσφορά του και παρά το γεγονός ότι ανήκει στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μόλις και μετά βίας "επιζεΓ αφού ως 

γνωστόν οι θεραπευτές του έχουν μήνες να πληρωθούν.

Μέσα λοιπόν στην "περίσκεψη" που επιβάλλει η ημέρα τίθεται ένα 

απλό ερώτημα. Μήπως η συγκεκριμένη ημέρα έπρεπε να χαρακτη

ρίζεται ως "Παγκόσμια ημέρα κατά της εξάρτησης;" □
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Ο πόλεμος κατά των Ναρκωτικών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΛΚ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ
Ο νεοσύστατος Ο.ΚΑ.ΝΑ., είνα ι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δ ικαίου  

και τ ε λ ε ί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Η ίδρυση του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που πρωτολειτούργησε στις αρχές του 1995, 

α ποφ ασ ίστηκε με το Νόμο 2161 /9 3 , που ψ η φ ίσ τη κε  ομόφ ω να και ρυθμίζει τα θέματα να ρκω τικώ ν.

Σκοπός του Οργανισμού είναι:
* 0  σχεδιασμός, η προώθηση, ο διυπουργικός συντονισμός και η 

εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής σχετικά με την πρόληψη της χρήσης, 

τη θεραπεία και τη διάδοση των ναρκωτικών

* η σε εθνικά επίπεδα μελέτη του όλου προβλήματος των ναρκω

τικών

* η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

* η ίδρυση θεραπευτικών μονάδων από τον ίδιο τον ΟΚΑΝΑ, αλλά 

και η έγκριση και χρηματοδότηση θεραπευτικών Προγραμμάτων 

και Προγραμμάτων Πρόληψης που εφαρμόζονται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση και κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Ο ΟΚΑΝΑ στο χώρο της πρωτογενούς πρόληψης παρεμβαί

νει με τους εξής τρόπους:

1. Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης προερχομένων από την Το

πική Αυτοδιοίκηση.

2. Ιδρυση του Κέντρου Ενημέρωσης - Πληροφόρησης - Συμβου

λευτικής Εκπαίδευσης.

3. Δημιουργία θεσμού ετήσιων παρεμβάσεων ενημέρωσης, πολι

τισμού και δημιουργίας με τον ευρύτερο τίτλο "νόημα ζωής", με α

φορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

4. Αξιοποίηση του εθνικού δικτύου REITOX 3, το οποίο είναι συνδε- 

δεμένο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) που εδρεύει στη Λισσαβόνα.

5. Διοργάνωση σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Νέας Γε

νιάς και τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στα 

πλαίσια της πολιτικής κατά των ναρκωτικών, επιδοτούμενων προ

γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις πόλεις Αθήνα, Θεσ

σαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα.

Οι δραστηριότητες δευτερογενούς πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, 

που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο Ενημέρωσης- Πληροφό

ρησης, Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν:

1. Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης σε άτομα και ομάδες.

2. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε άτομα και ομάδες, που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατάχρησης ουσιών.

3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη δημιουργία στελεχών 

συμβουλευτικής.

Τα άτομα αυτά στη συνέχεια θα στελεχώσουν τους Συμβουλευ

τικούς Σταθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα υλοποιούν 

Προγράμματα Πρωτογενούς και Δευτερογενούς πρόληψης παρέ

χοντας συμβουλευτική σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο χώρο της τριτογβνούς πρόληψης παρομβαί- 

vci υλοποιώντας:

1. Δραστηριότητες που στοχεύουν στη μείωση της ζημίας, για το 

ίδιο το εξαρτημένο άτομο, το οικογενειακό του περιβάλλον και την 

ευρύτερη κοινωνία.

Το Πολιτικό Πρόγραμμα Υποκατάστασης με μεθαδόνη λειτουργεί 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες σε 300 συνολικά 

άτομα εξαρτημένα από ηρωίνη.

2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και στήριξης της 

κοινωνικής ένταξης των απεξαρτημένων. Παρόμοια προγράμματα

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τη ΓΓΝΓ.

3. Από τον Ιούλιο του 1994, ο ΟΚΑΝΑ με τη συνεργασία των υ

πουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Δικαιοσύνης ξεκίνησε στις Φυλα

κές Κορυδαλλού ένα Πρόγραμμα παρέμβασης στους κρατούμε

νους τοξικομανείς. Εξετάστηκαν συνολικά πάνω από 800 χρήστες 

για το πρόβλημα χρήσης και για άλλα πιθανά προβλήματα υγείας, ό

πως φυματίωση, ηπατίτιδες, AIDS!

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Το αυξανόμενο δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον ακολουθώντας 

την αλλαγή στον τύπο της χρήσης ουσιών και της διάδοσης τους 

στις μικρότερες ηλικίες, οδήγησε στις αρχές του 1980 στην ανά

γκη να εκτιμηθεί το μέγεθος και η φύση του προβλήματος. 

Διεξήχθη εκτεταμένη πανεθνική επιδημιολογική μελέτη από το 

Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηριζόμενη 

οικονομικά από το Υπουργείο Υγείας (1983).

Μελέτη στον μαθητικό πληθυσμό των λυκείων [15 και 18 ετών) 

διεξήχθη επίσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην Αθήνα, την 

Πάτρα και τα Ιωάννινα (1985).

Τα κυριότερα επιδημιολογικά ευρήματα των παραπάνω ερευνητι

κών μελετών είναι τα ακόλουθα:

1. Αναδρομική cpcuva σε καταγεγραμμένους χρήστες

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση των θεραπευμένων 

και καταχωρημένων περιστατικών χρήσης ουσιών στην Ελλάδα.

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 1973-1983. Είναι μια αναδρομική 

τυποποιημένη μελέτη για το γενικό πληθυσμό ανά γεωγραφικά 

τμήματα. Η μελέτη αφορούσε περιστατικά χρήσης, από τα αρχεία 

12 υπηρεσιών υγείας και νομικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο αριθμός των δη

λωμένων υποθέσεων μέσα στο 1983 ήταν 9.689 χρήστες. Οι πε

ρισσότεροι από αυτούς 191%) ήταν άνδρες. Ο αριθμός των γυναι

κών χρηστών αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1976, ενώ η μέση ηλικία 

και για τα δύο φύλα παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά την περίο

δο 1973-83.

Οι κυριότερες ουσίες κατάχρησης είναι η ηρωίνη και το χασίς και 

ο υψηλότερος δείκτης χρηστών ανευρέθη στην περιοχή της 

Αθήνας. Κατά προσέγγιση, το 1 \3 του εν λόγω πληθυσμού είχε ει- 

σαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία, κυρίως για χρήση οπιοειδών, 

καθώς επίσης για χρήση ηρεμιστικών. Παρατηρήθηκε εκτεταμένη 

εγκληματική δραστηριότητα. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική 

αύξηση στις συλλήψεις και στη νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας.

2. Εθνική cpcuva ycviKOu πληθυσμού

Οι στόχοι της μελέτης ήταν η εκτίμηση της χρήσης ουσιών, η έ

ρευνα των στάσεων ως προς τη χρήση ουσιών και η αναγνώριση 

των συντελεστών κινδύνου. Πρόκειται για εθνική διασταυρούμενη 

έρευνα οικογενειών, η οποία περιλαμβάνει 4.297 δείγματα, 12 έως 

65 ετών, μαζί με μεγαλύτερο δείγμα νεότερων ηλικιών [2.445 δείγ

ματα στην ηλικιακή ομάδα 12-24 ετών). Χρησιμοποιήθηκε η ατομική 

συνέντευξη με δομημένο ερωτηματολόγιο.
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Ο πόλεμος καχά χων Ναρκωτικών

Η συλλογή στοιχείων ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 

1984. Παρατηρήθηκε υψηλότερη χρήση παράνομων ουσιών στην η- 

λικιακή ομάδα 18-24 ετών, με 15,7% των ανδρών και 4,1 % των γυ

ναικών να αναφέρουν καθ όλο το διάστημα της ζωής τους εμπειρία 

με τις παράνομες ουσίες.

Το χασίς ήταν η κυριότερη παράνομη ουσία χρήσης. Η χρήση νό

μιμων ουσιών [φαρμακευτικών] είχε επίσης υψηλότερη επικράτηση 

στις ηλικιακές ομάδες 18-24 ετών, όπου το 6,7% των ανδρών και 

το 16,2% των γυναικών είχε κάνει χρήση μερικών νόμιμων ουσιών 

χωρίς ιατρική συνταγή. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες νόμι

μες ουσίες είναι τα παυσίπονα και τα ηρεμιστικά με σταθερά υψη

λότερα ποσοστά χρήσης στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άν- 

δρες, σε όλες της ηλικιακές ομάδες.

Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών βρέθηκαν 

στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, της Θεσσαλονίκης 

μη συμπεριλαμβανομένης.

3. Εθνική έρευνα του μαθητικού πληθυσμού

Στόχοι αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επικράτησης της 

χρήσης ουσιών και των στάσεων απέναντι στη χρήση, η αναγνώρι

ση των συντελεστών κινδύνου, ο έλεγχος των τάσεων και η αξιο

λόγηση μελλοντικών προγραμμάτων πρόληψης.

Η μελέτη του μαθητικού πληθυσμού ήταν διασταυρούμενη έρευ

να που διεξήχθη σε 3 φάσεις και σε γενικό δείγμα 11.058 μαθητών, 

ηλικίας 14-18 ετών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε την άνοιξη 

του 1984.

Η συνολική εκτίμηση της χρήσης παράνομων ουσιών [καθ όλο το 

διάστημα ζωής] ήταν 6%. Το χασίς είναι η συνηθέστερα χρησιμο

ποιούμενη παράνομη ουσία [4% επί του συνόλου 6%].

Υπήρχε σημαντική διαφορά στα ποσοστά της χρήσης μεταξύ των 

φύλων με αναλογία 2 προς 1 για τους άνδρες σε σύγκριση με τις 

γυναίκες. Παρατηρήθηκαν υψηλότερα ποσοστά στην Αθήνα και σε 

μαθητές που φοιτούν σε τεχνικά επαγγελματικά σχολεία. Τα ποσο

στά τριπλασιάστηκαν μεταξύ της νεώτερης [14 ετών] και της με

γαλύτερης ηλικιακής ομάδας.

Η χρήση νόμιμων ουσιών χωρίς συνταγογράφιση εμφανίζει πο

σοστά πολύ υψηλότερα από αυτά των παράνομων ουσιών και πα- 

ρατηρήθήκε αντιστροφή ως προς το φύλο, με υψηλότερα ποσο

στά χρήσης στα κορίτσια. Σχεδόν το 1\3 του πληθυσμού [30,3%] α

νέφερε ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποιο παυσίπονο ή κάποιο είδος 

ψυχότροπου ουσίας χωρίς συνταγή. Τα υψηλότερα ποσοστά 

χρήσης καθ όλο το διάστημα ζωής των ερωτηθέντων αναφέρθη

καν για τα παυσίπονα και την κωδείνη [38,5% και 24,89%). Είναι ω

στόσο πιθανό τα αναφερθέντα ποσοστά αυτών των δύο κατηγο

ριών ουσιών να είναι υπερβολικά. Οι απαντόντες είναι πιθανό να έ

χουν συμπεριλάβει σε αυτές τις κατηγορίες κοινά διαθέσιμα παυ

σίπονα για το βήχα που δεν περιέχουν κωδείνη και δεν απαιτούν 

συνταγή. Η χρήση μη συνταγογραφημένων ηρεμιστικών καθ όλο το 

διάστημα ζωής βρέθηκε να είναι 10%. Τα υπνωτικά, οι αμφεταμίνες 

και τα βαρβιτουρικά χρησιμοποιούνταν σε ποσοστά συκγρινόμενα 

με εκείνα των παράνομων ουσιών. Εχει διαπιστωθεί σημαντική σχέ

ση μεταξύ της χρήσης παράνομων ουσιών και κατάχρησης αλκοόλ, 

του αυξημένου καπνίσματος τσιγάρων και της χρήσης νόμιμων ψυ

χοτρόπων ουσιών με ή και χωρίς συνταγή γιατρού.

Επιπλέον υπήρξαν ενδείξεις μιας προοδευτικά εντονότερης κα

τανάλωσης του χαμηλότερου βαθμού νόμιμων και παράνομων ου

σιών, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη 

χρήση υψηλότερου βαθμού ουσιών. Επίσης έχει διαπιστωθεί σχέ

ση μεταξύ της χρήσης ουσιών και αρκετών ψυχοκοινωνικών χαρα

κτηριστικών όπως αυτών που αφορούν στην οικογένεια -χρήση νό

μιμων ουσιών από μέλη οικογένειας, ψυχοπαθολογία των γονιών- 

και προσωπικών χαρακτηριστικών [δυσκολίες στο σχολείο, παρα- 

βατική συμπεριφορά, ψυχοσωματικά και καταθλιπτικά συμπτώμα

τα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόπειρες αυτοκτονίας κ.λπ. Η αύξηση 

της εμπλοκής στη χρήση ουσιών έχει βρεθεί να επηρεάζει σημα

ντικά τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα του 

ατόμου. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα, όπως είναι τα αυξανόμενα 

ποσοστά των μαθητών που αναφέρουν προβλήματα υγείας, από

πειρας αυτοκτονίας και συλλήψεις από την αστυνομία.

4. Αθηναϊκή έρευνα του μαθητικού πληθυσμού

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 1988, τέσσερα χρόνια μετά 

την εθνική έρευνα για να εντοπιστούν οι τάσεις χρήσης ουσιών με

ταξύ των μαθητών στην Αθήνα. Το δείγμα αποτελείτο από σχολικές 

τάξεις προερχόμενες από τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο δείγμα

τος 18 από 38 σχολεία της περιοχής της Αθήνας που περιλαμβάνο

νταν στην εθνική μελέτη του 1984. Συνολικά 1.961 μαθητές συμμε

τείχαν στην έρευνα.

Η καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χρήση ψυχοτρόπων ουσιών χωρίς 

συνταγή γιατρού μειώθηκε αισθητά το 1988, στο ήμισυ σχεδόν του 

ποσοστού που παρατηρήθηκε το 1984. Αντίθετα, η χρήση οποιοσ

δήποτε παράνομης ουσίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής εμφάνισε 

αύξηση 20% για τα αγόρια [από 6,5% το 1984 σε 8,1 % το 1988], ενώ 

τα ποσοστά της πρόσφατης [δηλ. του προηγούμενου μήνα] χρήσης 

παράνομων ουσιών σχεδόν διπλασιάστηκαν και στα δύο φύλα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 

αυξήθηκαν από 6,1 % σε 7,5% για την κάνναβη, από 0,9% σε 1,7% για 

την ηρωίνη και από 1,3% σε 2,3% για την κοκαίνη.

5. Ψυχοκοινωνική μελέτη των χρηστών

Σκοπός της μελέτης ήταν ο εντοπισμός των μοντέλων χρήσης 

ουσιών και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των εξαρτημέ

νων στην Ελλάδα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 232 ε

ξαρτημένων, εκ των οποίων οι 89 ήταν φυλακισμένοι και οι 143 ε- 

νταγμένοι σε υπηρεσίες υγείας. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγμα

τος των φυλακισμένων ήταν τα 30 έτη και των υπολοίπων τα 27 έ- 
τη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα μέλη και των 2 υπο-ομάδων είναι 

πολύ-χρήστες, δηλ. κάνουν παράλληλη χρήση πολλών και διαφορε

τικών ουσιών και ότι η ηρωίνη είναι η κύρια ουσία χρήσης για το 95% 

των φυλακισμένων και για το 81 % των περιστατικών των υγειονο

μικών υπηρεσιών. Και τα 2 δείγματα κάνουν χρήση παράνομων ου

σιών κατά μέσο όρο πάνω από 10 χρόνια. Και στα 2 δείγματα ση

μειώνονται τα υψηλά επίπεδα εγκληματικής εμπλοκής, όπως αυτή 

προκύπτει από τις πολλαπλές συλλήψεις και προσαγωγές. 95% του 

συνολικού δείγματος παρουσιάζει συνεχή ψυχιατρική διαταραχή 

και 6,2% πρόσφατη διαταραχή, πέραν των διαταραχών που 

προκύπτουν από τη χρήση ουσιών [ΟΣΜ-ΙΙΙ κριτήρια]. Βρέθηκε υψη

λότερη συν-νοσηρότητα για διαταραχές αντικοινωνικής προσωπι

κότητας 170%), διαταραχές άγχους 132%) και συναισθηματικές δια

ταραχές (25%).

6. Μελέτη των μαθητών σε 3 μεγάλες πόλεις

Η μελέτη διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 8.000 μαθη

τές των σχολικών τάξεων που αντιστοιχούν στις ηλικίες 13-15 και 

17-19 στην Αθήνα, την Πάτρα και τα Ιωάννινα. Η τακτική και περι- 

στασιακή χρήση των ουσιών ήταν πολύ χαμηλή μεταξύ των μαθη

τών 17-19 ετών |<2,5%) πως επίσης και μεταξύ των μαθητών 13-15 

ετών (<1,5). Τα ποσοστά που αφορούν στη δοκιμή ουσιών είναι με

γαλύτερα: 17-19 ετών3,5%-7,1% και 13-15 ετών 1,3%-1,8%. □
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Γνήσια χαρτονομίσματα

ΪΙ ολύς θόρυβος έχει γίνει τον τε
λευταίο καιρό από την κυκλοφορία 
πλαστών τίτλων και ιδία χαρτονομι
σμάτων. Σ' αυτό συντείνει και η ά
γνοια των συναλλασσόμενων -και 
μάλιστα σε βασικά θέματα- ως προς 
τη γνησιότητα των τραπεζογραμμα
τίων. που κυκλοφορούν στην αγορά.

Γ νωρίζοντας βασικά χαρακτηρι
στικά των γνησίων τραπεζογραμμα
τίων, που τυπώνονται από το Ιδρυμα 
Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων 
και Αξιών της Τραπέζης Ελλάδος, θα 
κατανοήσουμε ότι είναι πραγματικά 
αδύνατη η κυκλοφορία πλαστών τίτ
λων, αφού η αναγνώρισή τους καθί
σταται πασιφανής.
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Λιακοσμητικό ασφαλείας. 
Από διαφορετικές γωνίες 

αλλάζει χρώμα

Η αναγνώριση των γνήσιων
Ιδρυμα Εκτυπώσεως 

Τραπεζογραμματίων και Αξιών
Το Ιδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζο

γραμματίων και Αξιών της Τραπέζης 
Ελλάδος ιδρύθηκε πριν τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, άρχισε η α
νέγερση του κτιριακού συγκροτήμα
τος και έγινε η παραγγελία των πρώ
των εκτυπωτικών μηχανημάτων.

Μετά τον πόλεμο, το Ιδρυμα στελε
χώθηκε με προσωπικό αποτελούμε- 
νο από άριστους καλλιτέχνες (χαρά
κτες, ζωγράφους κ.λπ.), τεχνικούς και 
υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων και, 
με τα τελειότερα μηχανήματα της ε
ποχής εκείνης, άρχισε η εκτύπωση 
των πρώτων τραπεζογραμματίων, 
που κυκλοφόρησαν το 1947.

Το έτος 1971, λειτούργησε και ο το
μέας τύπωσης κερμάτων (Νομισμα
τοκοπείο], που οργανώθηκε σύμφω
να με τα πρότυπα Νομισματοκοπείων 
προηγμένων χωρών της Δυτικής Ευ
ρώπης και εν συνεχεία εξοπλίστηκε 
με τα πιό σύγχρονα μηχανήματα πα
ραγωγής μητρών και τύπωσης κερ
μάτων κυκλοφορίας, αναμνηστικών, 
μεταλλίων κ.λπ.

Το έργο που επιτελεί το Ι.Ε.Τ.Α. είναι:
Η Εκτύπωση:
- Τραπεζογραμματίων.
- Αξιόγραφ ων του Ελληνικού Κράτους,

όπως Εντοκα Γραμμάτια, Ομόλογα, 
Συναλλαγματικές, Παράβολα, Επιτα
γές, Μετοχές, λαχεία κ.λπ.

- Η τύπωση μεταλλικών κερμάτων κυ- 
κλοφορίας κα αναμνηστικών Νομισμα- 
τικώνσειρών, σε Εθνικό και Διεθνές ε
πίπεδο.

Οι παραπάνω εργασίες έχουν αξιο
λογηθεί από Ελληνες και ξένους ειδι
κούς ως άριστες ποιοτικώς.

Πρέπει ιδιαιτέρως να επισημανθεί, 
ότι η πλούσια και αστείρευτη αρχαία 
και σύγχρονη Ελληνική Ιστορία απο
τελεί τη βασική πηγή των θεμάτων 
που απεικονίζουν στα τραπεζογραμ
μάτια και νομίσματα που εκδίδει το 
Ελληνικό Νομισματοκοπείο.

Τ ραπεζογραμμάτιο 
10.000 δραχμών

Γενικά χαρακτηριστικά
Θέμα Υγεία.
Διαστάσεις: 153 χ 77 χιλιοστά.
Χρώμα: Πολύχρωμο με επικρατέ

στερες τις αποχρώσεις του ιώδους.
Χαρτί: από ράκη (100% βαμβάκι), 

βάρους 85 gr/m2, που έχει τα παρα
κάτω κύρια χαρακτηριστικά ασφα
λείας:

α) Πολυτονικό υδατογράφημα που 
παριστάνει την κεφαλή του Φιλίππου 
της Μακεδονίας, πατέρα του Μεγά

λου Αλεξάνδρου, 
β) Γραμμή ασφαλείας, 
γ) Διάσπαρτες ίνες ασφαλείας ορα

τές στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
Περιγραφ ή Πρόσθιας όψ ης 
Δάπεδο ασφαλείας; Το δάπεδο απο

δίδεται με έμμεση τυπογραφική ε
κτύπωση. Καλύπτει, χωρίς περιθώρια, 
σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του 
τραπεζογραμματίου, εκτός του λευ
κού τμήματος στα δεξιά, όπου βρί
σκεται το υδατογράφημα. Απαρτίζε
ται από ποικίλα ιριδίζοντα διακοσμητι- 
κά, κάθετα και ακτινωτά και πολύχρω
μη ημικυκλική σύνθεση με τον αριθμό 
10.000 σε μορφή δοκιμαστικών 
σωλήνων, στο κέντρο δεξιά.

Ανω δεξιά, υπάρχει ειδικό διακο- 
σμητικό γραμμοκόσμημα ασφαλείας 
που ολοκληρώνεται με την εργασία 
της οπίσθιας και φαίνεται όταν κοιτά
ζουμε το τραπεζογραμμάτιο στο 
φως.

Αριστερά, υπάρχουν σύνθετα 
γραμματοκοσμήματα ίσια και ακτινω
τά με θετική και αρνητική εργασία και 
άνω αριστερά ο αριθμός 10.000.

Στη βάση υπάρχει τρέχον πολύχρω
μο γραμματοκόσμημα.

Τα χρώματα του δαπέδου είναι τέσ
σερα (τα δύο ιριδίζοντα).

Κύρια παράσταση: Η κύρια παράστα-
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Κύρια χαλκογραφική εκιΰηωοη
Λιακοομηιικό αοφαλείας. 

Σύμπλεγμα ΤΕ

τραπεζογραμματίων
ση αποδίδεται με χαλκογραφική ε
κτύπωση. Αριστερά και προς το κέ
ντρο προβάλλεται, σε ιώδες χρώμα η 
προσωπογραφία του Ελληνα ιατρού - 
ερευνητή Γεωργίου Παπανικολάου, 
παγκόσμια γνωστού, για την προσφο
ρά του στην καταπολέμηση του καρ
κίνου, με τη μέθοδο διάγνωσης Pap- 
Test. Στη βάση της προσωπογραφίας, 
οριζόντια, αναγράφονται οι λέξεις 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 883- 
1962.
Δεξιά κάτω σε ανοικτό ιώδες χρώμα 

υπάρχει σύνθεση από μικροσκόπιο, 
ανοικτό σύγγραμμα και σκεύη εργα
στηριακής έρευνας.

Στο κέντρο δεξιά και προς τα κάτω, 
υπάρχει ειδικό διακοσμητικό ασφα
λείας που παριστάνει κύτταρο σε 
μορφή σταγόνας και αποδίδεται με 
ειδικό μελάνι που αλλάζει χρώμα από 
κόκκινο σε πράσινο, όταν παρατηρεί- 
ται από διαφορετικές γωνίες.

Κάτω αριστερά, αποδίδεται ο αριθ
μός 10.000 σε χοώμα ιώδες με ιδιαί
τερα ανάνλυωπ εκτύπωση για να α- 
ναννωοίΖεται υε την αωή (τυα>λούς).

Κάτω δεξιά, υπάρχει διακοσμητικό 
ασφαλείας με τον αριθμό 10.000 σε 
συνδυασμό ιώδους και ανοικτού ιώ
δους χρώματος.

Ανω δεξιά, αποδίδεται ο αριθμός

10.000, σε συνδυασμό ιώδους και α
νοικτού ιώδους χρώματος.

Με ιώδες χρώμα, αναγράφονται, α
ριστερά και προς τα πάνω οι λέξεις 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και στα δε
ξιά οι λέξεις ΔΡΑΧΜΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑ
ΔΕΣ, ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, 
ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 και οι υ
πογραφές του Διοικητή Λουκά Πα- 
παδήμου και του Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Ταμείων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Κωνσταντίνου Αργυρό- 
πουλου.

Αρίθμηση: Κάτω αριστερά και άνω 
δεξιά, με μαύρο ειδικό μελάνι εκτυ
πώνεται τυπογραφικά η σειρά και ο 
αύξων αριθμός του τραπεζογραμμα
τίου.

Περίγραφ ή Οπίσθιας όψης 
Δάπεδο ασφαλείας: Το δάπεδο απο

δίδεται με έμμεση τυπογραφική ε
κτύπωση. Καλύπτει χωρίς περιθώρια 
σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του 
τραπεζογραμματίου εκτός του λευ
κού τμήματος στα αριστερά όπου 
βρίσκεται το υδατογράφημα. Αποτε
λεί σύνθεση από ποικίλα ιριδίζοντα 
διακοσμητικό, κάθετα και ακτινωτά, 
και πολύχρωμη ημικυκλική παράστα
ση.

Ανω αριστερά, αναγράφεται κάθε
τα ο αριθμός 10.000.

Υπάρχει επίσης σύνθετο διακοσμη- 
τικό γραμμοκόσμημα ασφαλείας, που 
ολοκληρώνεται με την εργασία της 
πρόσθιας όψης και φαίνεται όταν κοι
τάζουμε το τραπεζογραμμάτιο στο 
φως.

Αριστερά, με μικροεκτύπωση από 
κάτω προς τα πάνω αποδίδονται ε
παναλαμβανόμενες οι λέξεις ΤΡΑΠΕ
ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ο αριθμός 10.000.

Κάτω αριστερά, πάνω από τον αριθ
μό 10.000 υπάρχει διακοσμητικό α
σφαλείας αόρατο στο κοινό φως, ο
ρατό στην υπεριώδη ακτινοβολία σε 
χρώμα πρασινοκίτρινο.

Τα χρώματα του δαπέδου είναι τρία 
(τα δύο ιριδίζοντα).

Κύρια παράσταση: Η κύρια παράστα
ση αποδίδεται με χαλκογραφική ε
κτύπωση. Στο κέντρο δεξιά, προβάλ
λεται με ιώδες χρώμα το άγαλμα του 
θεού της Υγείας Ασκληπιού (Πινα
κοθήκη Ωυφίτσι, Φλωρεντία). Στη βά
ση του αγάλματος δεξιά αναγράφε
ται η λέξη ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

Αριστερά και κάτω του Ασκληπιού 
απεικονίζεται, σε ανοικτό ιώδες χρώ
μα ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα - α
φιέρωμα από το Αμιάρειο. Εικονίζει 
τον Αμφιάραο που θεραπεύει τον 
Αρχίνο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο Αθηνών).

Κάτω αριστερά, υπάρχει σε ιώδες 
χρώμα ο αριθμός 10.000 και κάτω α
πό τον αριθμό, με μικρογράμματα, α
ναγράφονται οι λέξεις σε πρώτη σει
ρά ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
και σε δεύτερη 10000 10000 10000, Ι
ΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στο κέντρο κάτω αριστερά, ανα
γράφονται οι λέξεις ΔΡΑΧΜΕΣ ΔΕΚΑ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ.

Στο κέντρο και προς τα πάνω του 
τραπεζογραμματίου υπάρχουν σε 
ιώδες χρώμα, οι λέξεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δεξιά και στο κέντρο σε κόκκινο 
χρώμα, υπάρχει ειδικό διακοσμητικό 
ασφαλείας στο οποίο εμφανίζεται 
σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΤΕ).

Ανω δεξιά, αποδίδεται ο αριθμός 
10.000, σε δύο χρώματα, ιώδες και 
κόκκινο ανοικτό. □

• Στοιχεία από ενημερωτικά φυλλάδια του Ι
δρύματος Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων 
και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδας.
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Επικαιρότητα

Δικαιοσύνη
και Εσωτερικές Υποθέσεις

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 
Λουξεμβούργο, η 1933 Σύνοδος του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
Της Συνόδου προήδρευσε ο Υπουρ
γός Εσωτερικών της Ιταλίας κ. Giorgio 
Napolitano και η χώρα μας συμμετεί
χε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Κώστα Γείτονα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ηνω
μένου βασιλείου κ. Howard κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης ανήγγειλε 
ότι θα συνεχίσει την μέχρι σήμερα 
τακτική των εκπροσώπων της χώρας 
του στα διάφορα FORA/EE, δηλαδή 
θέση νενικής επιφύλαξης επί των δια
φόρων θεμάτων, εξαιτίας τουεμπάρ- 
κο που έχει επιβληθεί στη χώρα του 
για το θέμα της σπογγώδους εγκεφα- 
λοπάθειας.

Κατά τη Σύνοδό τους οι Υπουργοί 
συμφώνησαν για μία συντονισμένη 
συνεργασία στα θέματα λαθρεμπο
ρίου έργων τέχνης και την καταπολέ
μηση απομιμήσεων που τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειώσει αύξηση με ο
λέθριες συνέπειες στην πολιτιστική 
κληρονομιά των ενδιαφερομένων 
χωρών, αλλά και την απόκτηση σημα

ντικών εσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες.

Με έμφαση στα θέματα ασφάλειας 
των συνόρων οι Υπουργοί ενέκριναν 
επίσης ένα σχέδιο κοινής δράσης 
σχετικά με τις αποστολές βοήθειας 
και ενημέρωσης προς τις τρίτες χώ
ρες υψηλού κινδύνου λαθρομετανά
στευσης.

Από το ίδιο Συμβούλιο εγκρίθηκε και 
Σχέδιο Δράσης κοινού προσανατολι
σμού των κρατών - μελών, αναφορι
κά με τις αρμοδιότητες των Αξιωματι
κών Συνδέσμων για αστυνομικά θέ
ματα, το οποίο θα συμβάλει στον 
καλύτερο συντονισμό των ενερ
γειών τους, Το Συμβούλια, όπως ήταν 
αναμενόμενο, επικέντρωσε το εν
διαφέρον στο πρόβλημα που έχει δη- 
μιουργηθεί από την καθυστέρηση της 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης διάβα
σης των εξωτερικών συνόρων των 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε, από πρόσω
πα προερχόμενα από τρίτες χώρες.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονας έδωσε έμφαση στο 
έλλειμα ασφαλείας και ελευθερίας 
που προκαλείται στη χώρα μας αλλά 
και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. από την 
ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των προ
σώπων αυτών. Βασική προϋπόθεση 
για την αντιμετώπιση του προβλήμα
τος, τόνισε ο κ. Υπουργός αποτελεί 
ενίσχυση της υποδομής των εξωτερι
κών συνόρων με χρηματοδότιση μέ
σων και προγραμμάτων, Εκτενής 
συζήτηση διεξήχθη μεταξύ των Υ
πουργών για τις τρεις Οδηγίες που έ
χει προτείνει η Commission για την ε
λεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
θέμα που συζητείται κατά κύριο λόγο 
στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτε
ρικής Ανοράς, Η εφαρμογή των οδη
γιών αυτών συναρτάται απόλυτα με 
τη λήψη των αναγκαίων αντισταθμι
στικών μέτρων ασφάλειας για τη δια
σφάλιση των εσωτερικών συνόρων 
από την κυκλοφορία ανεπιθύμητων 
προσώπων με εγκληματική δραστη
ριότητα.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συμ
βούλιο Σχέδιο Σύστασης για την κα
ταπολέμηση της παράνομης απα
σχόλησης των υπηκόων τρίτων χω
ρών στην Ε.Ε στο οποίο προτείνονται 
ειδικά μέτρα ελέγχου απασχόλησης 
των αλλοδαπών από την πλευρά κυ
ρίως των εργοδοτών, με στόχο την

εξάλειψη της εκμετάλευσης των ερ
γαζομένων ανεξαρτήτως προέλευ
σης. Στο σημείο αυτό ο κ. Γείτοναςυ- 
πογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει εναρ
μονίσει πλήρως τη νομοθεσία της με 
τη σύσταση που εγκρίθηκε.

Η Μ ονάδα Ναρκωτικών της 
EUROPOL αποτέλεσε επίσης αντικεί
μενο εκτενούς συζήτησης μεταξύ 
των Υπουργών, τόσο από την πλευρά 
έγκρισης αύξησης του Προϋπολογι
σμού του 1997, όσο και από πλευράς 
έγρισης του Συστήματος Πληροφο
ρικής της EUROPOL. Ο Ελληνας Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης υποστήρι
ξε μία αύξηση του προϋπολογισμού 
σε ποσοστό 12% επειδή η ενίσχυση 
της παραπάνω Μονάδας αποτελεί 
πολιτική αναγκαιότητα via τα κράτη - 
μέλη αναφορικά με την καταπολέμη
ση των ναρκωτικών, θέση η οποία έγι
νε δεκτή και από τα άλλα κράτη - μέ
λη. Ο κ. Γείτονας τόνισε την ευθύνη 
των κυβερνήσεων των κρατών - με
λών έναντι των κοινωνικών προβλη
μάτων που δημιουργούνται από τη 
χρήση των ναρκωτικών. Το Συμβούλιο 
επίσης απασχόλησε και η συμμετοχή 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Διοίκη
ση και λειτουργία της Διεθνούς Αστυ
νομικής Ακαδημίας της Βουδαπέ
στης. Ο Υπουργός κ. Κώστας Γείτο
νας τόνισε την ανάγκη ενεργούς 
συμμετοχής μας στην Ακαδημία 
αυτή, εξαιτίας των προβλημάτων ορ
γανωμένου εγκλήματος που αντιμε
τωπίζουν οι χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και τα οποία λό
γω γειτνίασης επηρεάζουν ιδιαίτερα 
τη χώρα μας.

Το Συμβούλιο στη συνέχεια συμφώ
νησε ευρύτατα για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της συνεργα
σίας στον τομέα της δικαιοσύνης και 
εσωτερικών υποθέσεων για την επό
μενη διετία.

Με παρέμβασή του τέλος, ο κ. Γείτο- 
νας έδωσε έμφαση στο θέμα της πα
ραγωγής και διακίνησης των ναρκωτι
κών που χαρακτήρισε ως κίνδυνο κοι
νωνικής αστάθειας - στις δημοκρατι
κές κοινωνίες, Πρότεινε τη λήψη συ
γκεκριμένων μέτρων και μηχανισμών 
ελέγχου της Ευρ. Ενωσης στις χώρες 
παραγωγής, Ο κ. Υπουργός επεσήμα- 
νε επίσης το πρόβλημα που αντιμε
τωπίζει η χώρα μας από τις παραγω
γούς χώρες της Βαλκανικής.
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Κυβερνητικό κλιμάκιο στο Ορμενιο
Το Μεθοριακό Σταθμό Εισόδου - Ε

ξόδου Ορμενίου Εβρου, επισκέφθηκε 
πρόσφατα ο Πρωθυπουργός κ. 
Κων/νος Σημίτης συνοδευόμενος α
πό κυβερνητικό κλιμάκιο.

Τον κ. πρωθυπουργό συνόδευε και 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονας, ο οποίος επισκέφθηκε 
το οίκημα που διενεργείται ο διαβα- 
τηριακός και τελωνειακός έλεγχος. 
Εκεί δέχθηκε τις επισκέψεις του Α
στυνομικού Διευθυντού Ορεστιάδας 
Αστυν. Υποδ/ντού κ. Νικολάου Ζα- 
παρτίδη, Αξιωματικών της Α.Δ, Ορε
στιάδας και των Πυροσβεστικών Υπη
ρεσιών Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου 
και Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι εξέ
θεσαν τα σοβαρά προβλήματα που 
απασχολούν τις Υπηρεσίες τους. Ο κ. 
Υπουργός δέχθηκε επίσης το Δήμαρ
χο Δ ιδυμοτείχου, με τον οποίο 
συζήτησε το θέμα της Σχολής Αστυ
φυλάκων Διδυμοτείχου.

Ο Υπουργός κοντά στους ακρίτες
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ

στας Γ είτονας, με την ευκαιρία της ε
πίσκεψής του στις Σάπες, όπου παρέ- 
στη σε εκδηλώσεις που οργάνωσε ο 
τοπικός Δήμαρχος στη μνήμη του Γ. 
Γεννηματά, επιθεώρησε περιφερεια
κές Υπηρεσίες της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Επίσης δέχθηκε τα Προεδρεία των 
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Εβρου στην Αλεξανδρούπολη και Ρο
δόπης στις Σάπες, τα οποία του εξέ
θεσαν τα ειδικότερα προβλήματα 
των Αστυνομικών στις περιοχές τους.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός, συνο
δευόμενος από τον Α Γ ενικό Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. 
Δημήτριο Μητρόπουλο, τον Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης Ταξίαρχο κ. Θεό
δωρο Κοντογιαννίδη και τον Αστυνο
μικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Α
στυν. Υποδ/ντή κ. Γεώργιο Κόκκινη, ε
πιθεώρησε το Αστυνομικό Τμήμα 
Κήπων και ενημερώθηκε για τα ειδι
κότερα αντικείμενα της Υπηρεσίας 
και τα σχετικά προβλήματά της.

Ακολούθησε επίσκεψη στην οριο- 
γραμμή των Ελληνοτουρκικών συνό
ρων, επί της Νέας Γέφυρας του Ε
βρου, όπου ο κ. Γείτονας χαιρέτησε 
τους Ελληνες και Τούρκους στρατιώ

τες σκοπούς και επισκεφθηκε στρα
τιωτικό φυλάκια της περιοχής. Ακο
λούθως μετέβη στο Δημαρχείο Φερ- 
ρών και προήδρευσε συσκέψεως, 
στην οποία παρέστησαν, εκτός απο 
τους προαναφερθέντες Αξιωματι
κούς, ο Αναπληρωτής Νομάρχη Ε
βρου κ. Παναγιώτης Βαλκάνης και οι 
Δήμαρχοι Φερρών κ. Γεώργιος Δου- 
δουλάκης και Σουφλίου κ. Πασχάλης 
Χριστοδούλου.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 
εξέθεσαν στον κ. Υπουργό τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι κά
τοικοι της περιοχής τους από τους 
λαθραία διακινούμενους Αφροασιά- 
τες. Αμέσως μετά ο κ. Υπουργός με- 
τεβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φερρών 
και επιθεώρησε την υπηρεσία.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξαν
δρούπολης ενεχείρισε στον κ. Υ
πουργό Δημοσίας Τάξης ενημερωτι
κό φακελλο και με το Διοικητή του το
πικού Αστυνομικού Τμήματος Αστυ
νόμο Α κ. Γ εώργιο Αλοίμονο, ανέφε
ραν ότι η λαθρομετανάστευση είναι

το κυριότερο πρόβλημα που αντιμε
τωπίζουν οι παρέβριες Υπηρεσίες.

Ο κ. Υπουργός άκουσε με μεγάλη 
προσοχή τις εισηγήσεις τους και 
δήλωσε ότι θα δώσει άμεσες λύσεις, 
προς μεγάλη ικανοποίηση του Αστυ
νομικού προσωπικού, των εκπροσώ
πων Ο.Τ,Α. και των κατοίκων της πε
ριοχής.

Ηδη διατάχθηκε η λειτουργία Μετα
βατικού Αποσπάσματος Σουφλίου, η 
χορηγηση των δικαιουμένων εκτός έ
δρας αποζημιώσεων, η ενίσχυση σε 
τεχνικά μέσα και η βελτίωση της κτι- 
ριακής υποδομής του Αστυνομικού 
Τμήματος Φερρών.

Αναχωρώντας ο κ. Υπουργός, εξέ- 
φρασε την ευαρεσκειά του για το ε
θνικό έργο που επιτελούν οι Αστυνο
μικοί στον ευαίσθητο χώρο και δήλω
σε οτι τα αποτελέσματα της επί
σκεψής του θα φανούν σύντομα. Η ε
πίσκεψη αυτή γέμισε αισιοδοξία και 
ελπίδες το Αστυνομικό προσωπικό, 
που προσβλέπει στη σύντομη επίλυ
ση των χρονιών προβλημάτων του.
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12ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αστυνομικών

Στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία 
Ολυμπία, πραγματοποιήθηκε φέτος, 
από 7 έως 9 Ιουνίου, το 12ο Πανελ
λήνιο Συνέδριο Αστυνομικών, στο ο
ποίο μετείχαν Σύνεδροι από όλη την 
Ελλάδα και εκπρόσωποι Αστυνομιών 
από πολλές χώρες της Ευρώπης.

Την έναρξη των εργασιών του Συ
νεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, ο ο
ποίος στην ομιλία του έδωσε έμφαση 
στο μεγάλο ζήτημα της εσωτερικής 
ασφάλειας των σύγχρονων κοινω
νιών και στις κατευθύνσεις για μια α
ποτελεσματική αντεγκληματική πολι
τική που απαιτείται στην αϋγή του 
νέου αιώνα (ολόκληρο το κείμενο 
της ομιλίας του κ. Υπουργού στις σε
λίδες 344 - 345).

Στον χαιρετισμό του προς τους Συ
νέδρους, ο κ. Υπουργός τόνισε με
ταξύ των άλλων: "Η πρόσκλησή σας 
να κηρύξω την έναρξη των εργασιών 
του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών 
με τιμά ιδιαίτερα. Τιμά ουσιαστικά στο 
πρόσωπό μου την Ελληνική Αστυνο
μία, την προσφορά και το έργο της.

Νοιώθω ξεχωριστή χαρά και συγκί
νηση εδώ μαζί σας, στον ιερό χώρο 
της Ολυμπίας. Αποτελεί ορθή από
φαση και άριστο συμβολισμό η επι
λογή στην επέτειο μάλιστα των εκα
τό χρόνων από την αναβίωση των Ο
λυμπιακών Αγώνων του ιερού χώρου 
της Ολυμπίας, του χώρου που αποτέ- 
λεσε την πηγή της ιδέας της παναν
θρώπινης συναδέλφ ω σης, της 
ειρήνης, της φιλίας και της άμιλλας, 
για την πραγματοποίηση του Συνε
δρίου της Διεθνούς Ενωσης Αστυνο
μικών. Ενωσης που κύριος σκοπός 
της είναι η φιλία και η συναδέλφωση 
χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

Ο αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα 
ήταν άρρηκτα δεμένος με την φιλο
σοφία για τον άνθρωπο. Σήμαινε την 
καλλιέργεια του ολοκληρωμένου αν
θρώπου που δε χωρίζεται σε σώμα 
και πνεύμα. Κορυφαία έκφραση του 
αθλητικού αυτού πνεύματος ήσαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες. Η άμιλλα υπήρξε 
το αρχικό, αγωνιστικό κίνητρο των Ελ
λήνων. Το Ολυμπιακό όμως ιδεώδες 
απηχούσε το σύστημα κλασικών

πνευματικών και ηθικών αξιών, όπως 
τα δικαιώματα του ανθρώπου η Ελευ
θερία και η Δημοκρατία.

Η Διεθνής Ενωση Αστυνομικών έχει 
στόχους που εκφράζουν στην σύγ
χρονη εποχή το ολυμπιακό πνεύμα 
με τη δημιουργία σχέσεων φιλίας και 
την καλλιέργεια πνεύματος αλλη
λεγγύης μεταξύ των Αστυνομικών ό
λου του κόσμου, ανεξάρτητα από 
βαθμούς φυλή, φύλο, χρώμα, γλώσ
σα και θρησκεία.

Ιδιαίτερα όμως συμβάλει στη δια
μόρφωση και προβολή του κοινωνι
κού προσώπου της σύγχρονης Αστυ
νομίας αλλά συνεισφέρει και στην ε
πιμόρφωση του προσωπικού της με 
τα σεμινάρια που διοργανώνει και 
την ανταλλαγή απόψεων και εμπει

ριών στους τομείς της Διεθνούς Α
στυνομικής Συνεργασίας, με απώτε
ρο στόχο την καταπολέμηση της ε
γκληματικότητας.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανάγκη 
τη συμβολή των πολιτών στον αγώνα 
της ενάντια σε κάθε μορφή εγκλημα
τικότητας. Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως 
με τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αστυ
νομία και τον Πολίτη. Στη δημιουργία 
του κλίματος αυτού πιστεύω ότι συμ
βάλλει και η Διεθνής Ενωση Αστυνο
μικών με την εν γένει δραστηριότητά 
της που οδηγεί τον πολίτη πιο κοντά 
στην Αστυνομία...".

Στο τέλος της ομιλίας του, η Τοπική 
Διοίκηση Ηλείας της Διεθνούς Ενω
σης Αστυνομικών πρόσφερε στον κ.
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Υπουργό ένα αντίγραφο του Ερμή 
του Πραξιτέλη σε μικρογραφία, σαν 
αναμνηστικό δώρο για την τιμητική 
παρουσία του στο Συνέδριο.

Στη συνέχεια, τον κύκλο των ομιλη
τών άνοιξε ο πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης Ηλείας της Δ.Ε.Α. κ. Ν. Μα- 
ρούντας, ενώ ακολούθησαν προ
σφωνήσεις από τον Αρχιμανδρίτη κ. 
Μελέτιο Ζαχαρόπουλο, που παρέστη 
ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου 
Ηλείας κ.κ. Γ ερμανού, τον Αντιδήμαρ- 
χο Αρχαίας Ολυμπίας κ. Κωσταριά, 
τον πρόεδρο της Ν.Ε. Παιδείας κ. Γ. Νι- 
κολακόπουλο, ως εκπρόσωπο του 
Νομάρχη Ηλείας κ. Ράλλη. την π. Βου
λευτή κ. Φρόσω Σπεντζάρη και τον 
πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της 
Δ.Ε.Α. κ. Κων. Καλογερόπουλο.

Μηνύματα έστειλαν και αναγνώ- 
στηκαν, η Βουλευτής κ. Φωτεινή Στε- 
φανοπούλου, ο Νομάρχης Ηλείας κ. 
Ράλλης. ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας κ. Αθανάσιος Βασιλόπου- 
λος και ο π. Αρχηγός του Σώματος κ. 
Μανόλης Χουρδάκης.

Κεντρικός ομιλητής την πρώτη ημέ
ρα του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής 
αρχαιολογίας κ. Ν. Γιαλούρης, ο ο
ποίος αναφέρθηκε μέσα από μία ε
κτενή ιστορική αναδρομή στο κράτος 
της Ηλιδας και το Ιερό της Ολυμπίας 
και στους γεωφυσικούς παράγοντες 
που προσδιόρισαν το αρχαίο κράτος.

Την πανηγυρική έναρξη του Συνε
δρίου τίμησαν επίσης με την παρου
σία τους, ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Αχαϊας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κο- 
ντέας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Η

λείας κ. Παναγιώτης Παρασκευόπου- 
λος, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς 
Πύργου Συντ/χης κ. Αναστάσιος Σω- 
τηρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε.Α. και εκπρόσωπος του Ισραηλι- 
νού Εθνικού Τμήματος κ. Σμούλοβιτς, 
ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Α. και εκπρό
σωπος του Εθνικού Τμήματος της 
Κύπρου κ. Μιχαλάκης Οδυσσέως, ο 
Γ ενικός Γ ραμματέας της Δ.Ε.Α. και εκ
πρόσωπος του Βρεττανικού Εθνικού 
Τμήματος κ. Αλαν Κάρτερ, ο Βοηθός 
Γεν. Γραμματέα της Δ.Ε.Α. και εκπρό
σωπος του Εθνικού Τμήματος του 
Σαν Μαρίνο κ. Μάριο Μουσιόνι, οι Α
ντιπρόεδροι των Εθνικών Τμημάτων 
Ρουμανίας και Ρωσίας, οι Δήμαρχοι 
Λεχαινών κ. Δ. Χατζηγιάννης. Γα- 
στούνης κ. Κώστας Λούρμπας, Κρε-

στένων κ. Π. Αθανασόπουλος, Αμα- 
λιάδας κ. Δ. Κράλλης. Ανδραβίδας 
Θανάσης Χατζής, Ζαχάρως κ. Κριτσέ- 
λης. Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμ
βουλοι, πρόεδροι Επιστημονικών 
Συλλόγων και οργανώσεων κ.ά.

Εγκαίνια
Διεθνούς Αστυνομικής Ακαδημίας
Τελέσθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια 

της Διεθνούς Ακαδημίας Εφαρμογής 
του Νόμου, στη Βουδαπέστη Ουγγα
ρίας. Την τελετή εγκαινίων παρακο
λούθησαν εκπρόσωποι των Αστυνο
μιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης. καθώς και των χωρών της Κε
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση εκπροσωπήθηκε 
σε επίπεδο Τρόικας των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Η Χώρα μας, με απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα 
Γείτονα, εκπροσωπήθηκε από τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Αθανάσιο Βασιλόπου
λο, ο οποίος συνοδευόταν από τον 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο 
Διάκο, της Δ/νσης Εκπαίδευσης και 
τον Υπαστυνόμο Α κ. Ευάγγελο Στερ- 
γιούλη, της Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας.

Η ίδρυση και λειτουργία της εν λόγω 
Διεθνούς Αστυνομικής Ακαδημίας, α
ποτελεί κοινή πρωτοβουλία των Κυ
βερνήσεων της Ουγγαρίας και των Η
νωμένων Πολιτειών, με σκοπό την υ
ποβοήθηση των Αστυνομιών των χω
ρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ
ρώπης στην καταπολέμηση του ορ
γανωμένου εγκλήματος.Στην Ακα
δημία θα εκπαιδεύονται Αξιωματικοί 
μεσαίων βαθμών, παρακολουθώντας 
ένα πρόγραμμα διάρκειας οκτώ ε
βδομάδων, που θα διεξάγεται πέντε 
φορές το χρόνο και θα απαρτίζεται 
κάθε φορά από 50 Αστυνομικούς.

Μετά τη λήξη των εγκαινίων της Διε
θνούς Αστυνομικής Ακαδημίας, 
πραγματοποιήθηκε Διεθνής Συνδιά
σκεψη, κατά την οποία εκπρόσωποι 
των προσκεκλημένων χωρών παρου
σίασαν τις απόψεις τους για την κα
τάσταση του οργανω μένου  ε
γκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Κοινή συνισταμένη των παρουσιά
σεων όλων των ομιλητών ήταν η δια
πίστωση των αυξητικών τάσεων της 
διεθνούς εγκληματικότητας και η α
ναγκαιότητα λήψης συντονισμένων 
μέτρων καταπολέμησης του οργα
νωμένου εγκλήματος.

Η Ελλάδα στη δική της παρουσίαση, 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα της 
Διεθνούς ΑστυνομικήςΣυνεργασίας 
και την εντατικοποίηση των προσπα
θειών των Αστυνομιών όλων των χω
ρών, για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος σε διεθνές επίπεδο. Πα
ράλληλα, τόνισε τη σπουδαιότητα 
της εναρμόνισης των νομοθεσιών 
των χωρών, σύμφωνα με τις διεθνείς 
απαιτήσεις και παρουσίασε στις αντι
προσωπείες των συμμετεχόντων χω
ρών, τον Εθνικό Νόμο που ψηφίστηκε 
πρόσφατα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
για το ξέπλυμα του χρήματος, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 
91/308 Κοινοτικής Οδηγίας.
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Απονομή πτυχίων σε 53 νέους 
Υπαστυνόμους Β' του Τ.Ε.Μ.Α.

Στις 13-6-1996, πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρ
φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
τελετή ορκομωσίας και απονομής 
πτυχίων σε 53 νέους Υπαστυνόμους 
Β' που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ. Αν- 
θυπαστυνόμων,

Τα πτυχία στους νέους Αξιωματι
κούς απένειμε ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. Σω
κράτης Κοσμίδης και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος. 
Στην τελετή παρέστησαν επίσης 
πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί από Υπηρεσίες του λεκανο
πεδίου.

Την ημερήσια Διαταγή της Σχολής 
εκφώνησε ο Διοικητής της Σχολής Α
στυνομικός Διευθυντής κ. Ευάγγελος 
Παρασκευαϊδης, οποίος απηύθυνε 
συμβουλές και παραινέσεις προς 
τους νέους Υπαστυνόμους.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας 
Γείτονας, ο οποίος αφού συνεχάρη 
τους νέους Υπαστυνόμους, τόνισε 
μεταξύ άλλων:

“...Οι μεγάλες κοινωνικο-οικονομι- 
κές εξελίξειςτων τελευταίων ετών, 
ανέδειξαν ως πρώτης προτεραιότη
τας ζητήματα για τις σύγχρονες κοι
νωνίες, τα θέματα τάξης και ασφά
λειας. Γιατί η βία και το έγκλημα οργα
νώνονται με ρυθμούς και με μέσα  
που δεν μπορούν να ακολουθήσουν 
οι Αστυνομίες, σε καμμία χώρα του 
κόσμου. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, 
όπου το θέμα της Δημόσιας και της 
Κρατικής Ασφόλειαςέχει να κάνει και 
με τα ζητήματα της Εθνικής μας Α 
σφάλειας, είμαστε υποχρεωμένοι να 
ενισχύσουμε όλο το σύστημα απο
τροπής, γιατί ένας βασικός πυλώνας 
της Εθνικής μας Ασφάλειας είναι η Ε
σωτερική μας Ασφάλεια με την οποία 
εξασφαλίζεται η συνοχή και η δύναμη 
της Κοινωνίας μας για να αντιμετωπί
σουμε τις εξωτερικές επιβολές. Σ 
αυτές τις συντεταγμένες προσδιορί
ζεται το έργο σας!.."

Μετά το πέρας της τελετής επακο
λούθησε δεξίωση που παρέθεσε η 
διοίκηση της Σχολής στους νέους α
ξιωματικούς και τις οικογένειές τους.

Σύσκεψη για τα Πολυδύναμα
Σύσκεψη με βασικό αντικείμενο την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων από 
την μέχρι τώρα λειτουργία των Πο
λυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων, 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης. Στη σύσκεψη συμ
μετείχαν ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Κώστας Γείτονας, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. Σω
κράτης Κοσμίδης, η ηγεσία της Ελλην. 
Αστυνομίας και οι Διοικητές όλων 
των Πολυδύναμων Τμημάτων που 
λειτουργούν σήμερα στην Αττική.

Στη διάρκειά της, αφού όλοι οι Διοι
κητές εξέφρασαν θετική άποψη για 
την μέχρι τώρα λειτουργία των Πο
λυδύναμων Τμημάτων, αναφέρθη
καν στοιχεία και κατεγράφησαν συ
μπεράσματα που αφορούσαν στην 
αποτελεσματικότητα των Τμημάτων 
αυτών, από την αρχή της λειτουργίας

τους μέχρι σήμερα. Τα συμπεράσμα
τα αυτά, θα ληφθούν υπ' όψη στην ε
πέκταση του θεσμού των Πολυδύνα
μων Τμημάτων και στην υπόλοιπη Ατ
τική.

Οπως τονίσθηκε από τους Διοικητές 
των Τμημάτων, η προσπάθεια που κα
ταβάλλεται είναι συνεχής προκειμέ- 
νου το προσωπικό να ενστερνισθεί 
μία νέα αντίληψη για την αστυνόμευ
ση της περιοχής τους, το ρόλοτου α
στυνομικού μέσα στην κοινωνία και 
την ενεργό συμμετοχή του στα προ
βλήματα της γειτονιάς, έχοντας πά
ντα ως στόχους τη μείωση της εγκλη
ματικότητα και την ενίσχυση του αι
σθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Η ενοποίηση των τμημάτων, απο
σκοπεί στη σύγχρονη και αποτελε
σματικότερη αστυνόμευση και στην 
εδραίωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών.
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Επικαιρότητα

Συνάντηση Υπουργού Δημ. Τάξης 
με τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Θέματα που άπτονται της αρμοδιό
τητας του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης συζητήθηκαν το μεσημέρι, κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης του Υ
πουργού κ, Κώστα Γείτονα με τον 
Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Χρήστο Πρωτό- 
παπα. Στη συνάντηση, παραβρέθη
καν ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου κ. Σωκράτης Κοσμίδης και 
τα μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ κ.κ. 
Γιώργος Μαυρίκος και Φωτεινή Σιά- 
νου. Η συνάντηση, που πραγματο
ποιήθηκε σε καλό κλίμα, έγινε στα 
πλαίσια διαλόγου που έχει ξεκινήσει 
και συνεχίζει το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης με τα κόμματα, την Τοπική Αυ

τοδιοίκηση και του Κοινωνικούς Φο
ρείς. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν, το θέμα 
της παραμονής και εργασίας αλλο
δαπών και τα προβλήματα που εμφα
νίζονται κατά τη διάρκεια των κινητο
ποιήσεων των κοινωνικών ομάδων 
και αφορούν κυρίως ζητήματα τά- 
ξεως και κυκλοφορίας στο κέντρο 
της Αθήνας. Ανταλλάγησαν απόψεις 
και αποφασίσθηκε η συγκρότηση μι
κτής ομάδας, προκειμένου να προ- 
ταθούν το συντομότερο λύσεις, ώ
στε να ελαχιστοποιηθούν τα προ
βλήματα και οι επιπτώσεις στο κοινω
νικό σύνολο και τη λειτουργία της πό
λης. Ο διάλογος και η επαφή του 
Υ.Δ.Τ. με τη ΓΣΕΕ, κρίθηκε ότι πρέπει 
να συνεχισθεί σε μονιμότερη βάση.

Σε νέο κτίριο
ο Αστυνομικός Σταθμός Εκάλης
Πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαίου 

199ό, τα εγκαίνια του νέου κτιρίου 
του Αστυνομικού Σταθμού Εκάλης, το 
οποίο βρίσκεται επί της οδού Μιμόζας 
και Αγοράς στην Εκάλη, από το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Σωκράτη Κοσμίδη.

Στην τελετή παρέστησανεπίσης ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος, ο Α' Υπαρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος 
Σκίτσας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιω
ματικοί καθώς και αντιπροσωπεία του 
Σώματος, Δήμαρχοι και Πρόεδροι ο
μόρων Ο.Τ.Α. και πολλοί κάτοικοι της 
περιοχής.

Η εκδήλωση άρχισε με ανιασμό που 
τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Αττικής κ. Παντελεήμων, ενώ α
κολούθησαν ομιλίες του Προέδρου 
της Κοινότητας Εκάλης κ. Βασιλείου 
Σφηκάκη και του Διοικητού του Α.Τ. 
Νέας Ερυθραίας Αστυνόμου Α' κ. Βα
σιλείου Τραούση, ο οποίος απένειμε 
στον πρόεδρο της Κοινότητας Εκά
λης, αναμνηστικό με το έμβλημα του 
Σώματος, για τη συμβολή του ίδιου 
και του Κοινοτικού Συμβουλίου στην 
ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κτι
ρίου.

"Οιδίπους τύραννος"
Το θέατρο Όραμα" ατού Παπάγου 

επισκέφθηκαν πρόσφατα οι Δόκιμοι 
Υπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Α
στυφύλακες, μετά από πρόσκληση 
του ηθοποιού κ. Κώστα Πρέκα, όπου 
παρακολούθησαν την παράσταση 
"Οιδίπους τύραννος".

Την παράσταση παρακολούθησε 
μαζί με τους Δοκίμους και ο Α Υπαρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκί
τσας, ο οποίος και απένειμε αναμνη
στική πλακέτα στον πρωταγωνιστή 
της παράστασης ηθοποιό κ. Κώστα 
Πρέκα. Τους Δοκίμους συνοδέυσαν, 
ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 
Αστυν. Διευθυντής κ. Κων/νος Τσιλί- 
κας, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυ
λάκων Αστυν. Διευθυντής κ. Νικό
λαος Μαθιουδάκης και οι Υποδιοικη
τές των ανωτέρω Σχολών Αστυν. Υ- 
ποδ/ντές κ.κ. Δημήτριος Ξύδης και 
Δημήτριος Χασιώτης αντίστοιχα.
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Επικαιρότητα

Εκπαιδευτική εκδρομή 
των Ανθυπαστυνόμων του Τ.Ε.Μ.Α.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εκ
παιδευτική εκδρομή των Ανθυπαστυ
νόμων του Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα της 
εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη 
στο Αγιο Ορος και ξενάγηση σε αρ
χαιολογικούς χώρους και Μουσεία 
της Μακεδονίας.

Οι πενήντα ένας μετεκπαιδευόμε
νοι Ανθυπαστυνόμοι (πλήν δύο γυ
ναικών συναδέλφων τους που το "ά
βατο" του Αγίου Ορους εμπόδισε να 
ακολουθήσουν την εκδρομή) και οι ε
πικεφαλής τους Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης Αστυνομικός Διευ
θυντής Ευάγγελος Παρασκευαϊδης 
και Τμηματάρχης του Τμήματος Με

τεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων Α
στυνόμος Α Χρήστος Πόνος, είχαν 
την ευκαιρία να ξαναβιώσουν το 
πνεύμα και την ουσία της Ορθοδο
ξίας και να ζήσουν πραγματικά στιγ
μές μεγάλης ψυχικής και πνευματικής 
ανάστασης.

Οι Μονές Ιβήρων, Φιλοθέου, Κουτ- 
λουμουσίου, Σίμωνος Πέτρας, Γρη- 
γορίου, Διονυσίου και Παύλου, στις ο
ποίες φιλοξενήθηκαν, έγιναν εστίες 
αναζωπύρωσης του θρησκευτικού 
συναισθήματος και της ευλάβειάς 
τους.

Στη διάρκεια της εκδρομής είχαν ε
πίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Πέλλας και της Βεργίνας και το Αρ
χαιολογικό Μουοείο της Θεσσαλονί

κης, να καταθέσουν δια του Διοικη- 
τού της Σχολής, στεφάνι στο μνημείο 
των Μακεδονομάχων Τέλου Αγρα και

Αντώνη Μίγκα στην Καρυδιά Εδέσσης 
και να αποτίοουν φόρο τιμής στην Α- 
ραπίτσα της Νάουσας, το άλλο Ζά

λογγο, το σύμβολο της περηφάνειας 
και της αγάπης για την ελευθερία της 
Ελληνίδας.

Κατά την παραμονή τους στην Ε
δεσσα, τους παρετέθη γεύμα στους 
γνωστούς "Καταρράκτες" από το 
Δήμαρχο της Εδεσσας. Στο γεύμα 
παρακάθησαν και τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Νομάρχης Πέλλας κ. 
Γεώργιος Τόνος, ο Αντιδήμαρχος Ε
δεσσας κ. Κίτσος, ο Αστυν. Δ/ντής 
Πέλλας κ. Ιωάννης Στράντζος και ο Α
στυνομικός Υποδ/ντής κ. Κων/νος 
Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Ενωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πέλλας κ. 
Γεώργιος Γιακουμής και άλλοι εκπρό
σωποι των τοπικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης επέδωοε αναμνηστικά του Σώ
ματος στους τοπικούς άρχοντες 
τους οποίους και ευχαρίστησε για τη 
φιλοξενία, τονίζοντας την ανάγκη 
καλής σχέσης και συνεργασίας με
ταξύ Αστυνομίας και Τοπικής Αυτο
διοίκησης.
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Διημερίδα για την πρόληψη
και αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
Μια πολύ ενδιαφέρουσα για τους 

γονείς και τη νεολα ία  δ ιημερίδα 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κατε
ρίνης.

Η διημερίδα, που διοργανώθηκε α
πό την Αστυνομική Διεύθυνση Κατε
ρίνης, σε συνεργασία με την Ενωση 
Γονέων του Δήμου Κατερίνης, στόχο 
είχε να καταρτίσει μια ολοκληρωμέ
νη και εφαρμόσιμη πρόταση για την 
καταπολέμηση της μάστιγας των 
ναρκωτικών.

Εισηγητές στην εν λόγω εκδήλωση 
ήταν η κ. Βασιλική Θεοδώρου, Εισαγ
γελέας Πρωτοδικών Κατερίνης, "για 
τη Νομοθεσία και την Ποινική Δι
καιοσύνη απέναντι στο πρόβλημα", ο 
Αστυνόμος Β κ. Αθανάσιος Φωτό- 
πουλος του Τμήματος Ασφαλείας 
Κατερίνης, για το “ρόλο της Αστυνο
μίας στην αντιμετώπιση του όλου 
προβλήματος" και ο κ. Καλογεράκης, 
Ψυχολόγος - Ψυχίατρος, για την "ε- 
ξάρτιση από τις ναρκωτικές ουσίες 
και τις συνέπειες που έχει στον άν
θρωπο".

Κύριος ομιλητής της πρώτης ημέ
ρας των εργασιών, υπήρξε ο κ. Στέ
φανος Μάνικάς, Πρόεδρος του Ορ
γανισμού κατά των ναρκωτικών 
CO.KA.NA.), ο οποίος και τόνισε τους 
λόγους που οδηγούν νεαρά κυρίως 
άτομα στα ναρκωτικά και τον τρόπο 
αντιμετώπισης του γεγονότος από 
την κοινωνία.

Αποτέλεσμα της πραγματοποιηθεί- 
σας διημερίδας ήταν η κατάληξη σε 
σχέδιο πρότασης προς τους φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη δη
μιουργία στην Κατερίνη μόνιμου φο
ρέα υποστήριξης και πρόληψης από 
τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές λει
τουργίας αναλογών Κέντρων που 
θέτει ο ΟΚΑΝΑ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρου
σία του και απηύθυνε χαιρετισμό, ο A 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Υ
ποστράτηγος κ. Δημήτριος Μητρό- 
πουλος. Παρέστησαν επίσης, όλες οι 
τοπικές επίσημες Αρχές, ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πιερίας, Αστυνομικός Υποδ/ντής κ, 
Γεώργιος Τσεσμετζής και πολλοί συ
νάδελφοι.

Επικαιρότητα

Πραγματοποίηση ημερίδας 
"Αστυνομία και πολίτες"

Από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλ
λήλων του Νομού Ρεθύμνης πραγμα
τοποιήθηκε με μεγάλη απήχηση και ι
διαίτερη επιτυχία ημερίδα με θέμα: 
"Αστυνομία και πολίτες - προβλήματα 
αστυνόμευσης του Ρεθύμνου".

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος ο Υφυ
πουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κ. Μανώλης Λου- 
κάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Γιάν
νης Σμπώκος, ο Νομάρχης Ρεθύμνου 
κ. Μανόλης Λίτινας, ο Αντιπρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης 
Πυργιωτάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου 
κ. Δημήτρης Αρχοντάκης, ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Υποστρά
τηγος κ. Αντώνης Κουκάκης, οι Αστυ
νομικοί Διευθυντές Ρεθύμνης, Ηρα
κλείου και Χανιών, αντιπροσωπείες 
των Ενώσεων Αστυνομικών της 
Κρήτης, της Ενωσης Αξιωματικών, 
Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων, 
εκπρόσωποι φορέων, πλήθος πολι
τών και συναδέλφων.

Βράβευση συναδέλφων
Σε ειδική τελετή που έγινε στην Α.Δ. 

Λάρισας, βραβεύθηκαν οι: Ανθ/μος 
Νικ. Μητρόπουλος και Αστ/κας Κων. 
Κίτσιος, του R/T ΙΟΟΚέντρου της Α.Δ. 
Λάρισας, ο Αρχ/κας Χρήστος Κωστά- 
κης και ο Αστ/κας Θωμάς Κουλακιώ- 
της του Α.Τ. Τυρνάβου, οι Αρχ/κες 
Γεώργιος Νικόπουλος και Γεώργιος 
Λίταινας και ο Αστ/κας Γεώργιος Κου- 
λώτσιος της Υ.Α. Λάρισας.

Οι παραπάνω αστυνομικοί, την 18- 
5-1996, στον Τύρναβο, ύστερα από 
συντονισμένη ενέργεια συνέλαβαν 
τους επικίνδυνους κακοποιούς-δρα- 
πέτες των φυλακών Σαμαρά - Ζαρα- 
νίκα Κων/νο, Καραθανάση Κων/νο και 
το συνεργάτη τους Αλβανό λαθρο
μετανάστη Μπένι Μάρκο.

Στην τιμητική αυτή εκδήλωση παρα
βρέθηκαν και μίλησαν ο ΒΤεν. Επιθ. Α
στυνομίας Υποστράτηγος κ. Σταύρος 
Χουλάκης, ο Επιθεωρητής Αστυν. 
Θεσσαλίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος 
Τριανταφύλλου και ο Αστυν. Διευθυ
ντής Λάρισας κ. Βασίλειος Φλώρος.
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43ο Ράλι Ακρόπολις
Τα χρώματα της Ελληνικής Αστυνο

μίας συμμετείχαν φέτος στο πιο 
δύσκολο ράλυ του παγκοσμίου πρω
ταθλήματος, το Ράλι Ακρόπολις, που 
πραγματοποιήθηκε από 2 έως 5 Ιου
νίου 199ό.

Η αγωνιστική ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που έλαβε μέρος στον 
αγώνα με αυτοκίνητο NISSAN GTI 
2.000cc, διακρίθηκε ιδιαίτερα και α
πέσπασε τα ευμενή σχόλια, τόσο 
των ειδικών, όσο και του κοινού.

Το αυτοκίνητο που εκπροσώπησε 
την Ελληνική Αστυνομία, με οδηγό 
τον Αρχιφύλακα Γρηγόρη Νιώρα και 
συνοδηγό τον Κων/νο Λύτρα (φωτο
γραφία δίπλα), κινήθηκε σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα γρήγορα, αλλά 
κάποιο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά, 
τελικά το κατέταξε στη δεύτερη θέση 
της κατηγορίας F2 (αυτοκίνητα με 
μπροστινή κίνηση μέχρι 2.000 cc).

Η διάκριση αυτή οφείλεται στην 
πολύ καλή προετοιμασία της αγωνι
στικής μας ομάδας και ιδιαίτερα του 
οδηγού και του συνοδηγού, στην 
πολύ καλή προετοιμασία του αυτο
κινήτου από την Ν. I. Θεοχαράκης Α.Ε., 
η οποία έχει παραχωρήσει το αυτοκί
νητο στην Ελληνική Αστυνομία και 
στους μηχανικούς που συντηρούσαν 
το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του 
αγώνα.

Την αγωνιστική ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας αποτελούσαν ο Α- 
στυν. Υποδ/ντής κ. Κων. Μπέλλος, ως 
αρχηγός αποστολής, ο Αρχ/κας Γρη- 
γόριος Νιώρας ως οδηγός αυτο
κινήτου και οι Αρχ/κας Αλέξ. Νιώρας 
και Αστ/κας Χρήστος Χρύσανθος, ως 
μηχανικοί αυτοκινήτου.

Ετη φωτογραφία επάνω, ο Β Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντ/γος κ. Ιωάν
νης Καρακωντίνος δίνει την εκκίνηση 
για το πλήρωμα της Ελλ. Αστυνομίας.

Πανελλήνιο Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Τζούντο

Στιγμιότυπο από τις απονομές με
ταλλίων στο Πανελλήνιο Διασυλλογι- 
κό Πρωτάθλημα Τζούντο που έγινε 
στον Ασπρόπυργο. Ελαβαν μέρος οι: 
Αρχ/κας Γεώργιος Πετράκης (1ος 
στην κατ. +95 κιλ.) και οι Αστ/κες Ανα
στάσιος Δουρίβας (3ος στην κατ. -78 
κιλ.) και Χρήστος Ζέρβας (3ος στην 
κατ. -86 κιλ.).
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Επιτυχίες των παιδιών μας

Τα παιδιά των Αστυνομικών 
αριστεύουν και στις εξωσχολικές 

τους δραστηριότητες
Σταύρος Παν. Κουρούσης: ο 1 7χρό

νος βιρτουόζος στην κλασική κιθάρα, 
γιος του Αστυνομικού Διευθυντή κ. 
Παναγιώτη Κουρούση, που κατάκτησε 
το πρώτο βραβείο των Πανελληνίων 
Μαθητικών Μουσικών Αγώνων και εμ- 
φανίστηκε “τιμής ένεκεν" μαζί με 
τους άλλους πρώτους νικητές στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια 
είχε γραφεί από τις στήλες της “Α
στυνομικής Επιθεώρησης" ότι ο 
Σταύρος Κουρούσης σε λίγα χρόνια 
θα είναι για την ελληνική κλασική κι
θάρα ό,τι είναι για το βιολί ο χειμαρ
ρώδης Λεωνίδας Καβάκος και για το 
πιάνο ο αέρινος Δημήτρης Σγούρος. 
Ηταν η εποχή που ο τότε 13χρονος 
Σταύρος είχε πραγματοποιήσει τις 
πρώτες θριαμβευτικές εμφανίσεις 
του μπροστά σε κοινό. Ξεκίνησε τις 
πρώτες μουσικές σπουδές του σε ι
διωτικό Ωδείο και συνέχισε στα πνευ
ματικά Κέντρα των Δήμων Αθήνας, Α
μαρουσίου, Κηφισίας και Καλαμάτας, 

"Ο Σταύρος Κουρούσης, το καμάρι 
του Βαγγέλη Μπουντούνη και του Γε- 
ρόσιμου Μηλιαρέση, από τα 17 του 
κιόλας χρόνια ετοιμάζει τις βαλίτσες 
του να συναντήσει άλλα δύο (πρώην 
πια) παιδιά - θαύματα που αξιώθηκε 
τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα: τον 
Λ εω ν ίδ α  Καβάκο και τον Δημήτρη  
Σγούρο. Ενας κιθαρίστας πια έρχεται 
να συντροφεύσει ένα μεγάλο βιολο
νίστα και ένα  μεγάλο πιανίστα. Η Ε
θνική Ορχήστρα Παγκοσμίου Επιπέ
δου μεγαλώνει..."
Αυτά έγραφε, ανάμεσα σε πολλά 

άλλα εγκωμιαστικά, ο Δημήτρης Ια- 
τρόπουλος λίγες ώρες μετά την α
πονομή στο Ζάππειο Μέγαρο από 
τον Υπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Πα- 
πανδρέου στον Σταύρο Κουρούση 
του πρώτου βραβείου που κατάκτησε 
στο διαγωνισμό κλασικής κιθάρας 
μεταξύ των διαγωνιζομένων από όλα 
τα Σχολεία της Αττικής. Στην ίδια εκ
δήλωση ο εκπληκτικός και σεμνός 
Σταύρος θριάμβευσε και σε επίπεδο 
Πανελληνίων Μαθητικών Μουσικών 
Αγώνων. Ενός θεσμού που ανοίγει 
διάπλατους παιδαγωγικού και πολιτι
στικού ορίζοντες για τη χώρα μας.

Τα παιδιά διαγωνίστηκαν σε δύο κα

τηγορίες: πρώτη (μικρή) και δεύτερη 
(προχωρημένη). Διαγωνίστηκαν συ
γκεκριμένα σε πιάνο, βιολί, κλασική κι
θάρα, βιολοντσέλο, απόδοση ορ
χήστρας πνευστών - κρουστών, χο
ρωδιακό τραγούδι, δημοτική μουσική 
(σόλο τραγούδι, σάλο όργανο, από
δοση ορχήστρας και χορωδιακό τρα
γούδι) και βυζαντινή μουσική.

Ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγά
λος. Σε κάθε κατηγορία απονεμήθη- 
καν τρία βραβεία - κάποτε και ισάριθ
μοι ή περισσότεροι έπαινοι. Ο 
Σταύρος Κουρούσης που είναι μα
θητής της Β' τάξης του 1ου Λυκείου 
Αμαρουσίου και τελειόφοιτος στις 
μουσικές του σπουδές, μοιράστηκε 
το πρώτο βραβείο κλασικής κιθάρας

στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τη 
Δωροθέα Κούγια, μαθήτρια Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων “Ο Απόστολος 
Παύλος” της Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικό του μεγάλου συναγωνι
σμού που επικράτησε στην κατηγο
ρία αυτή, είναι το γεγονός ότι το τρίτο 
βραβείο μοιράστηκαν τρεις μαθητές, 
ενώ απονεμήθηκαν και ισάριθμοι έ
παινοι.

Η απονομή των βραβείων έγινε στις 
17 Μαϊου το βράδυ σε αίθουσα του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
Προηγήθηκαν προσφώνηση του Συμ
βούλου του Υπουργού Παιδείας και 
Προέδρου της Οργανωτικής Επι
τροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Α

γώνων κ. Περικλή Νεάρχου και χαιρε
τισμοί του Υπουργού Παιδείας κ. 
Γ ιώργου Παπανδρέου, του Γ εν. Γ ραμ- 
ματέα Νέας Γενιάς και του Προέ
δρου της ΟΛΜΕ κ. Γιάννη Κατρίνη.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
με τους πρώτους βραβευμένους των 
Αγώνων. Ο Σταύρος Κουρούσης ερ
μήνευσε τη σύνθεση Colour Suite No 
2 του δασκάλου του. Η ερμηνεία του 
ήταν αριστοτεχνική και καταχειρο
κροτήθηκε από το πυκνό ακροατήριο 
ενώ οι παριστάμενοι ειδικοί που τον 
παρακολούθησαν, εξήραν τη μου
σική του ιδιοφυία.

Εμείς δεν έχουμε παρά να συγχα
ρούμε θερμά το Σταύρο Κουρούση 
για τη νέα αυτή μεγάλη επιτυχία του

και να του ευχηθούμε να εκπληρω
θούν όλοι οι ανθρώπινοι και καλλιτε
χνικοί οραματισμοί του.

* Ο Δημήτριος Μακρής, μαθητής Γ' Γυ- 
μνασίου, γιός του Υπαστυνόμου Α' 
Βασιλείου Μακρή, που υπηρετεί στο 
ΤΑΑΧ, στις 23-3-1990, στην εκπομπή 
των Ενόπλων Δυνάμεων, πήρε το Γ' 
βραβείο για έκθεση που έγραψε σχε
τικά με τον αθλητισμό και την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Ανθρωποι και computers

DEEP BLUE 
Ο Ο Π ΪΒ Δ  

<Δ3 ΡΔΒ θν
Ανθρώπινος

εναντίον ηλεκτρονικού εγκεφάλου

Το τέλος του πολιτισμού που γνω ρίζουμε  

ανακοινώ θηκε στα ψ ιλά  τω ν π ίσ ω  σελ ίδω ν.

Στις 10 Φ εβρουαρίου 1996, στη Φ ιλαδέλφεια  των Η.Π.Α., 

κι ενώ  το αμερικάνικο κοινό ήταν απορροφημένο  

με την άνοδο και την πτώση των ποσοστών προτίμησης 

τω ν προεδρικώ ν υ πο ψ ηφ ίω ν , 
κάτι πραγματικά μεγάλο συνέβη: 

ο Γκάρι Κασπάροφ, ο καλύτερος σκακιστής στον κόσμο  

και πιθανότατα ο καλύτερος σκακιστής όλω ν των εποχώ ν, 

έκατσε στη σκακιέρα  με αντίπαλο μια μηχανή, 

ένα κομπιούτερ της IBM με το άνομα Deep Blue και ...έχασε!

Η επικίνδυνη ισορροπία  του πολιτισμού μας
Βέβαια, ήταν μόνο μια παρτίδα. Αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο 

σημαντικό. Μόλις πριν πέντε μήνες, ο ίδιος Κασπάροφ έπαιξε έναν 

αγώνα πρωταθλήματος ενάντια στον επόμενο καλύτερο άνθρωπο 

σκακιστή. Αυτός ο υπ' αριθμόν 2 σκακιστής, έπαιξε δέκα οκτώ παρ

τίδες με τον Κασπάροφ και κατόφερε να κερδίσει μόνο μία! Ενώ ο 

Deep Blue έπαιξε με τον Κασπάροφ και του πήρε την πρώτη κιόλας 

παρτίδα. Και δεν επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό γιατί στα πρώτα 

τέσσερα παιχνίδια άφησε τον Κασπάροφ άφωνο, αφού του πήρε 

μια νίκη, έκανε δύο ισοπαλίες και υπέστη μόνο μία ήττα. Χρειάστηκε 

να βάλει τα δυνατά του ο πρωταθλητής για να γυρίσει το αποτέλε

σμα κερδίζοντας τις δύο τελευταίες παρτίδες.

Ο Κασπάροφ κέρδισε τελικά τον αγώνα. Αυτό ήταν αναμενόμενο. 

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο από κανένα ήταν ότι ο Κασπάροφ 

θα δυσκολευόταν τόσο πολύ για να το κατορθώσει. Η πρώτη παρ

τίδα, όμως, φαινόταν μέχρι τότε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί 

ποτέ. Βέβαια, είναι αλήθεια πως οι κομπιούτερς είχαν νικήσει πολ

λές φορές τον Κασπάροφ στον τομέα της ταχύτητας και σε άλλες 

δευτερεύουσας σημασίας παραμέτρους. Αλλά ποτέ ξανά σε πραγ

ματικό παιχνίδι και υπό συνθήκες αγώνα πρωταθλήματος, μια μη

χανή δεν είχε νικήσει τον καλύτερο σκακιστή του κόσμου.

Πράγματι, ο Κασπάροφ που μόλις πριν λίγες εβδομάδες νίκησε 

"με το ένα χέρι" ολόκληρη τη Σκακιστική Ομάδα της Βραζιλίας, ήταν 

τόσο σίγουρος για τη νίκη του που απέρριψε την προσφορά να μοι

ραστεί το ύψους πεντακοσίων χιλιάδων δολλαρίων έπαθλο του α

γώνα σε ποσοστό 60 στο νικητή και 40 στον ηττημένο. Ο Κασπάροφ 

επέμενε ο νικητής να τα πάρει όλα και τελικά συμφωνήθηκε η μοι

ρασιό 80 - 20! (Αραγε τι θα τα κάνει ο Deep Blue τα εκατό χιλιάδες 

δολλόρια που κέρδισε;). Κι όταν τον ρωτούσαν πότε πίστευε πως 

ένα κομπιούτερ θα μπορούσε να νικήσει τον καλύτερο σκακιστή, ο 

Κασπάροφ απαντούσε μετά το 2000 ή ίσως και ποτέ. Ενας φίλος 

του αποκάλυψε πως ο Κασπάροφ ευχαρίστως θα πρόσφερε ένα 

προς δέκα, ίσως ακόμα και ένα προς εκατό υπέρ του εαυτού του.

Το πάθημα του Κασπάροφ
Αλλά όλα αυτά συνέβαιναν πριν τη φοβερή πρώτη παρτίδα. Μετά 

από αυτήν, ο Κασπάροφ δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα. "Είχε κα

ταρρακωθεί* ομολόγησε ο προπονητής του Φρέντερικ Φρίντεϊ. "Η

ταν μια συντριπτική εμπειρία. Δεν γνωρίζαμε τι μπορούσε να σημαί

νει αυτή η παρτίδα. Υπήρχε η θεωρητική πιθανότητα το κομπιούτερ 

να ήταν ανίκητο και ο Γκάρι να έχανε και τις έξι παρτίδες".

Είναι γεγονός ότι έχουμε ήδη κατασκευάσει μηχανές που μπο

ρούν να τρέχουν γρηγορότερα, να σηκώνουν μεγαλύτερα βάρη ή 

να βλέπουν μακρύτερα απ' όσο μπορεί ένας άνθρωπος. Αλλά τα αυ

τοκίνητα, οι γερανοί και τα τηλεσκόπια υπερέχουν μόνο των μελών 

του σώματός μας και των αισθητήριων οργάνων μας, όχι της "ου

σίας" μας. Η σκέψη είναι η ειδικότητά μας - ή τουλάχιστον έτσι νο

μίζουμε. Πώς θα μπορούσε μια συσκευή, που δεν είναι ικανή για τί

ποτε περισσότερο από τον υπολογισμό (των πιθανών κινήσεων) και 

τη σημείωση (των επιπτώσεων από τις συγκεκριμένες κινήσεις) να 

νικήσει έναν άνθρωπο με πείρα ολόκληρης ζωής, άμεση αναγνώρι

ση της σχέσης πρότυπου - πραγματικότητας, ανυπολόγιστη διαί

σθηση και ένστικτο φονιά;

Πώς; Με μια πραγματικά θηριώδη δύναμη: υπολογίζοντας και ε

κτιμώντας με διαστημικές ταχύτητες. Στις κρίσιμες στιγμές του 

παιχνιδιού, ο Deep Blue "έβλεπε" περί τις διακόσια εκατομμύρια 

κινήσεις το δευτερόλεπτο!.. Ενας κοινός άνθρωπος μπορεί να δει 

μία. Ο Κασπάροφ δύο, άντε τρεις. Αλλά διακόσια εκατομμύρια;

Ποιο είναι το μυστικό του Deep Blue; Ο γκραντ-μόστερ Γιασέρ 

Σείραβάν το έθεσε σαφέστατα: "το μηχάνημα δεν αισθάνεται φό

βο!" Και δεν εννοούσε μόνο ότι η σιλικόνη δεν ...ταράζεται. Εν

νοούσε κάτι βαθύτερο: ότι εξαιτίας της φοβερής δυνατότητάς του 

να προβλέπει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς κινήσεων που 

μπορούν να συμβούν, το μηχάνημα όταν βεβαιωθεί ότι η θέση του 

είναι ασφαλής, μπορεί να πάρει το επιθετικό ρίσκο που ποτέ δεν θα 

έπαιρνε ένας άνθρωπος. Γιατί, απλούστατα, αυτός που γνωρίζει το 

αποτέλεσμα δεν φοβάται.
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Ανθρωποι και computers

Στην πρώτη παρτίδα, ο Blue πήρε αυτό που ο γκραντ-μάστερ Ρό- 

μηερτ Μηερν χαρακτηρίζει "τρελό ρίσκο". Μια κίνηση που από 

πρώτη άποψη χαρακτηρίστηκε από τους παρατηρητές - αναλυτές 

ανόητη, αποδείχτηκε πως δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τέτοια. Να 

τί συνέβη ακριβώς: προς το τέλος Της παρτίδας, ο βασιλιάς του 

Blue δεχόταν μια άγρια επίθεση από τον Κασπάροφ. Οποιος άν

θρωπος δεχόταν μια τέτοια επίθεση από ένα παγκόσμιο πρωτα

θλητή, θα επικέντρωνε την προσοχή του στην άμυνα του βασιλιά 

του προσπαθώντας να βρει τρόπο να τον διασώσει. Αντίθετα ο 

Blue αγνόησε την απειλή και τελείως "απερίσκεπτα" πήγε να "κυ

νηγήσει" πιόνια στην άλλη άκρη της σκακιέρας. Και στην πιο κρίσιμη 

μάλιστα στιγμή του παιχνιδιού, "χαράμισε" δύο κινήσεις για να αιχ

μαλωτίσει ένα ασήμαντο πιόνι.

Για να ενεργήσει κάποιος έτσι θα χρειαζόταν απίθανη ψυχραιμία. 

Αλλά όταν κανείς δεν έχει αίμα, μπορεί να είναι απίθανα ψυχρός. Εν 

προκειμένω, ο Blue υπολόγισε κάθε πιθανή κίνηση του Κασπάροφ 

και κάθε δυνατό συνδυασμό και αποφάσισε με απόλυτη βεβαιότη

τα ότι θα μπορούσε να επιστρέφει από την επιχείρηση αιχμαλω

σίας στρατιωτών και να νικήσει, ακριβώς μια κίνηση πριν το κατα

φέρει ο αντίπαλός του.

Βέβαια για να κατορθώσεις κάτι τέτοιο χρειάζεται κάτι παραπά

νω από ατσάλινα νεύρα. Χρειάζεται μυαλό από σιλικόνη. Και είναι 

αλήθεια ότι κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα μπορούσε να 

ενεργήσει με τέτοια βεβαιότητα, γιατί απλούστατα κανένας δεν 

μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα έχει υπολογίσει όλα. Ενώ ο Blue 

μπορεί!.. Ακόμα κι αν περιορίζεται στους συγκεκριμένους ορίζο

ντες που εμείς του έχουμε παραχωρήσει. Στην περίπτωσή του, αυ

τό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με απόλυτη βεβαιότητα τα 

πιθανά σενάρια για τις επόμενες δέκα πέντε κινήσεις! Παρ' όλα αυ

τά, όμως, ο καλύτερος σκακιστής μπορεί να τον νικήσει, γιατί μπο

ρεί να εκτιμήσει -ένας Θεός ξέρει πράγματι πώς- ποια θα είναι η 

γενική εικόνα των πραγμάτων μέχρι και μετά από είκοσι κινήσεις.

Αλλά είναι μόνο ζήτημα χρόνου πριν μπορέσουμε να χαρίσουμε 

στον Blue κι άλλη υπολογιστική δύναμη. Κάποια στιγμή, ο Blue θα 

μπορεί να υπολογίζει πιο πέρα από όσο ο Κασπάροφ μπορεί να 

"διαισθανθεί'. Και τότε, βέβαια, δεν θα μπορούμε πια να τα βάλου

με με τις μηχανές. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα παίζεται ανάμε

σα σε οθόνες και τετράγωνα κουτιά. Αλλωστε, ήδη, ο άνθρωπος 

σταμάτησε να ανταγωνίζεται στο τρέξιμο το αυτοκίνητο, εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια!..

Οι πρόγονοι του Deep Blue
Αν νομίζετε ότι ο Κασπάροφ είναι ο πρώτος διάσημος σκακιστής 

που χάνει από μια σκακιστική μηχανή, τότε παίρνετε χαμηλό βαθμό 

στην ιστορία. Πολύ πριν από αυτόν, την ίδια πικρή γεύση της ήττας 

από μια μηχανή είχαν αισθανθεί ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Βενια

μίν Φραγκλίνος, η Αικατερίνη η Μεγάλη και ο Μεγάλος Φρειδερίκος 

της Πρωσσίας! Διότι η πρώτη μηχανή που έπαιζε σκάκι κατασκευά

στηκε το 1769 για λογαριασμό της Μαρίας Θηρεσίας από τον Ούγ

γρο μηχανικό Βόλφαγκ Φον Γκέμπελεν.

Η μηχανή αυτή για περισσότερα από πενήντα χρόνια περιόδευσε 

σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετά στην Αμερική, για να καταστρα

φεί το 1854 από πυρκαγιά σε μουσείο της Φιλαδέλφειας των Η.ΠΑ. 

Της ίδιας πόλης, δηλαδή, που αποτύπωσε στις σελίδες της Ιστο

ρίας την πρόσφατη πρώτη ήττα ενός παγκόσμιου πρωταθλητή από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή!

Η μηχανή αυτή είχε επιβλητική ανθρώπινη μορφή, ντυμένη με 

τουρκική ενδυμασία και, βέβαια, ένα μυστικό "μηχανισμό", που πρέ

πει να παραδεχτούμε ότι επρόκειτο για απάτη. Ενα σύστημα πλα

γίων κατόπτρων, έκρυβαν επιμελώς το διπλό πάτο της βάσης του 

"Τούρκου", το χώρο δηλαδή, όπου σκεφτόταν για χάρη του μη

χανήματος ένας -κατ' ανάγκη μικρός στο μπόι- σκακιστής. Ο πρώ

τος που έπαιξε το ρόλο του "Τούρκου" ήταν ο Αυστριακός Γιόχαν 

Αλγκάϊερ, από τους ισχυρότερους σκακιστές της εποχής του. Με

ρικοί, πάντως, από τους σκακιστές που συμμετείχαν στο κόλπο, ηα- 

ρα λίγο να το πληρώσουν ακριβά: μέχρι και τραυματισμός από 

σφαίρα έχει αναφερθεί, αφού όσοι έπαιζαν με τον "Τούρκο" και έ

χαναν, μάλλον γίνονταν "τούρκοι" από το θυμό τους. Ακόμα και για 

το Ναπολέοντα λέγεται ότι αφού έχασε αρκετές φορές, στο τέ

λος, από τα νεύρα του, παραλίγο να διαλύσει ολόκληρη τη μηχανή!..

Το πρώτο μηχάνημα που μπορούσε αυτενεργώντας να ακο

λουθήσει σκακιστικούς κανόνες, κατασκευάστηκε το 1890. Βασι

σμένο σε ένα απλό αλγόριθμο και σε ένα πολύπλοκο σύστημα μο

χλών, βαριδιών και καλωδίων, μπορούσε να παίξει αποτελεσματικά 

το φινάλε βασιλιάς και πύργος εναντίον βασιλιά. Το ρομπότ υπάρχει 

ακόμη και λειτουργεί στο Πολυτεχνικό Μουσείο της Μαδρίτης.

Σταθμό, όμως, στην εξέλιξη τον σκακιστικών μηχανών αποτέλε- 

σε η εργασία του Αμερικανού μαθηματικού Κλοντ Σάνον “Προγραμ

ματίζοντας έναν ψηφιακό υπολογιστή να παίζει σκάκι", που 

διατύπωσε τις βασικές αρχές με τις οποίες και σήμερα κατα

σκευάζονται τα σκακιστικά προγράμματα. Στο βασικό στάδιο της ε

πεξεργασίας των πληροφοριών με στόχο την κατάληξη σε μία α

πόφαση, ο Αμερικανός επιστήμονας πρότεινε τα εξής βήματα:

- ανάλυση όλων των κινήσεων σε συγκεκριμένο βάθος,

- καθορισμό μιας αριθμητικής εκτίμησης σε κάθε κίνηση,

- χρησιμοποίηση των εκτιμήσεων αυτών ώστε να συγκρίνονται οι 

σειρές κινήσεων μεταξύ τους και

- επιλογή της κίνησης με τις καλύτερες προοπτικές.

Τι θα γίνει αύριο;
Η παντογνωσία και η πανεπιστημοσύνη του Blue θα τον κάνει σιγά 

- σιγά παντοδύναμο. Θα μπορεί να παίζει με την άνεση του αθάνα

του. Ο Κασπάροφ μάλιστα παραδέχτηκε, χαρακτηριστικά, ότι στην 

περίπτωσή του η ποσότητα μεταλλάχθηκε σε ποιότητα. Οταν μπο

ρείς να υπλογίζεις τόσο γρήγορα και τόσο μακριά, ανεβαίνεις σε 

άλλο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει και στη βιολογία, κατά κάποιο τρόπο: 

νεύρα υπάρχουν ακόμα και στα άβουλα θαλάσσια μαλάκια αλλά αν 

τα βάλουμε μαζί σε άπειρους αριθμούς και με κάποια συγκεκριμένη 

σειρά και σύνδεση -όπως στους άνθρωπους- τότε θα γεννηθεί αυ

τόματα μια σκέψη!..

Αυτό είναι η συναίσθηση. Ο Deep Blue δεν βρίσκεται ακόμα σ' αυ

τό το επίπεδο (αν και καλά θα κάνουμε να το εξετάσουμε ξανά το 

θέμα). Στο μεταξύ, βρίσκει καινούργιους δρόμους για να αξιο- 

ποιήσει τις δυνατότητάς του και να μετατρέψει τη κτηνώδη δύναμή 

του σε εκλεπτυσμένη ανωτερότητα. Αυτό από μόνο του είναι τρο

μακτικό, τουλάχιστον για μας τους ενήλικες.

Γιατί η δεκάχρονη κόρη μου που παίζει με τον υπολογιση με την 

ίδια άνεση που παίζει με τις κούκλες της, λέει για τον Blue:"Ma γιατί 

ανησυχείτε; Στο κάτω - κάτω εμείς δεν τον φτιάξαμε; Είναι, απλά, 

σαν να νικάμε τους εαυτούς μας!..”

Η επόμενη γενιά φαίνεται πως δεν τους φοβάται αφού πιστεύει 

ότι έχει τη δύναμη να τους ελέγξει. Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί τότε 

δεν χρειάζεται καν να παίξουμε τη ρεβάνς. Το παιχνίδι έχει τελειώ

σει και το έχουμε κερδίσει, στα σίγουρα,εμείς!... □

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Β' Kcov/τίνος Γ. Καραγιάννης
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Η ιστορία της επιστήμης

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ

Ξεκινώντας από τους Αέρηδες, [το Ωρολόγιο του ΚυρΓστου] προς την Ακρόπολη 

και ακολουθώντας την οδό Μάρκου Αυρηλίου και τα σκαλάκια της οδού Αλιμπέρτη, 

βρισκόμαστε μπρος στην κεντρική είσοδο του Μ ουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σ ' ένα κτίριο  της οδού Θόλου 5 με πανοραμική άποψη της Πλάκας, 

της Αρχαίας Αγοράς, του Αστεροσκοπείου και του Λυκαβηττού, 

όπου στις 3 Μαίου 1837 κλείστηκαν η Επιστήμη, η Ανάπτυξη, και η Γνώση.

Εκεί, συσκέφ θηκαν και αποφάσισαν να θέσουν τις βάσεις για μια σύγχρονη Ελλάδα, 
στην οποία κυρίαρχη θα είνα ι η αξία της εκπαίδευσης.

Είχε προηγηθεί η Ιόνιος Ακαδημία το 1823 στην Κέρκυρα, αλλά το 

Μάιο του 1837 στην Αθήνα εγκαινιάστηκε το πρώτο Πανεπιστήμιο, 

εντός των ορίων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που στέγα

σε τους Ελληνες φοιτητές ως το 1841.Το κτίριο αυτό μετά την α

πόδοση του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1967 επισκευάστηκε και 

συντηρήθηκε για να αποδοθεί μετά από πολυετείς εργασίες στην 

αρχική του μορφή.

Την άνοιξη του 1987, κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώ

σεων του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα 150 χρόνια από την ίδρυση 

του, εγκαινιάστηκε στο ιστορικό αυτό κτίριο το Μουσείο Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεδομένης της προσφοράς του Πανε

πιστημίου Αθηνών στην όλη εξέλιξη της επιστημονικής,πολιτι

σμικής αλλά και πολιτικής ζωής της χώρας, ιδιαίτερα το 19ο αιώνα,

το μουσείο αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός Πανεπιστημιακού 

Μουσείου και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικό

τερα Μουσεία της νεώτερης ιστορίας.

Στο “Παλιό Πανεπιστήμιο" ή "Πανεπιστήμιον του Οθωνος” στεγά

στηκαν τέσσερις σχολές: Θεολογία, Νομικών Επιστημών, Ιατρικής 

και Φιλοσοφίας. Επιλέχθηκε δε για να φιλοξενήσει τους φοιτητές 

επειδή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια της εποχής εκείνης. 

Πριν χρησιμοποιηθεί ως Πανεπιστήμιο ήταν οικία του αρχιτέκτονα 

Σταματίου Κλεάνθη, που το αγόρασε το 1831 και το διαμόρφωσε 

κατάλληλα. Η ποικιλία των συλλογών του μετατρέπει την επίσκεψη 

σε μια μαγευτική περιπέτεια στο χώρο της επιστήμης, της τέχνης 

και της ιστορίας, ενώ από τα παράθυρα και τα δώματά του, ο επι

σκέπτης μπορεί να απολαύσει την ωραιότερη άποψη της Αθήνας.
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_______________________________ Η ιστορία της επιστήμης

Στους κόλπους του φιλοξενούνται τα μητρώα των πρώτων φοι

τητών στα οποία αναγράφονται το όνομα, η ηλικία, η επαγγελματική 

τους κατάσταση, ο τόπος γέννησης, η κτηματική τους περιουσία. Α

κόμη στα μητρώα αναγράφονται και τα ονόματα των αξιόλογων αν

θρώπων της εποχής που εγγυήθηκαν για το ήθος τους, ώστε να 

μπορέσουν να εγγαφούν στους καταλόγους στο Πανεπιστήμιο.

Στις αίθουσες του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθη

νών, φιλοξενούνται πορτραίτα Ελλήνων και ξένων καθηγητών κυ

ρίως Γερμανών, που ήρθαν να διδάξουν στη χώρα μας τους πρώ

τους φοιτητές. Ακόμη προσωπογραφίες ευεργετών που κληροδό

τησαν την περιουσία τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ο Αθη

ναίος Ινδολόγος Δημήτριος Γαλανός, που φιλοτεχνήθηκαν από 

σπουδαίους Ελληνες ζωγράφους.

Βρίσκονται, όμως και λάβαρα σημαίες του Πανεπιστημίου, μεττά- 

λια, φωτογραφίες καθηγητών και φοιτητών που σπούδασαν. Και α

κόμη ψηφίσματα τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφο

ρετικών χωρών, όπως εκείνο της Πάντοβα που εστάλη επί τη ευ

καιρία της συμπλήρωσης 75 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού 

Πανεπιστημίου.

Επειδή δεν διασώθηκαν όργανα και εργαλεία που χρησιμο

ποιούσαν οι φοιτητές της ιατρικής εκείνης της εποχής, στο Μου

σείο φυλάσσονται όργανα διαφορετικών περιόδων που κατά και

ρούς χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλούν στους επισκέπτες οι συλλογές των οργάνων Χημείας 

και Φυσικής (απ'όπου και το φασματοσκόπιο στη φωτογραφία κά

τω), Φαρμακολογίας και Ιατρικής και κυρίως η αίθουσα στην οποία 

φιλοξενείται το οδοντιατρείο. Αλλά και χάρτες και ανθρωποειδή 

που χρησιμοποιήθηκαν σε μαθήματα αντίστοιχα της ανατομίας, δί

νοντας μια εικόνα της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Σήμερα, εκτός από τη μόνιμη έκθεση του, το Μουσείο οργανώνει 

κατά καιρούς περιοδικές εκθέσεις, είτε με εκθέματα των συλλο

γών του, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Στη μαγευτική δε 

αυλή του, δίνονται θεατρικές παραστάσεις και οργανώνονται μου

σικές εκδηλώσεις με φιλοδοξία οι καλλιτεχνικές αυτές εκδηλώ

σεις να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

To Μ ουσείο  ε ίνα ι ανοιχτό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 

2.30 μ.μ.-7.00 μ.μ. και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 9.30 

π.μ.- 2.30 μ.μ. [τηλ. 3240.861 - 3218.420]. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟΥ
----------------------  ΣΤΟΛΕΣ -----------------------
Αστυνομίας*Αεροπορίας» Στρατού* Ναι/ηκού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα κσταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυπκού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ,106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105,115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

£ίστε ασφαλισμένοι;

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

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ €Ν€ΡΓ€Ι€Σ;
Ένας πρώην συνάδελφος και συνεργάτης της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να σας τα εξασφαλίσει όλα αυτά 

και μάλιστα με έκπτωση 30%

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ: 6397.150,6016.459

ΑΛεξόττουΛος Αριστείδης 
Υτταστυνόμος ε.α.



Καλοκαιρινές διακοπές

Ψάρεμα
Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκα ίρ ι, 

μια εποχή που για τους περισσότερους σημαίνει δ ιακοπές, 

κολύμπι, αλλά και ψ άρεμα.

Χιλιάδες είνα ι οι λάτρεις του ερασιτεχνικού ψαρέματος, 

που άλλοι καθημερινά και άλλοι τα Σαββατοκύριακα, αν ο 

καιρός είναι ευνοϊκός, "πιάνουν" τ ' ανοιχτά με μια βαρ

κούλα ή κάθονται με τις ώ ρες σε κάποια βραχάκια της θά

λασσας, της λίμνης ή ακόμα και στην άκρη ενός ποταμού και 

ξεχνιούνται παλεύοντας με τις πετονιές.

Πολλοί απ ' αυτούς νοιώ θουν τη μεγαλύτερη χαρά, όταν το 

ψ άρι "τσ ιμπάει" και αισθάνονται την πετονιά να “τραβάει", 

όσο οδυνηρή κι αν είνα ι η σ κέψ η  του ψ αριού, 

που σπαρταράει παγιδευμένο στο αγκίστρι.

Το ψ άρεμα “είνα ι πάθος" λένε οι περισσότεροι ερ α σ ιτέ

χνες ψαράδες και δεν έχουν καθόλου άδικο.

Αν αναλογισθούμε επίσης, ότι είνα ι και ένα από τα πιο φ θ η 

νά χόμπι, εύκολα ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί μ ' αυτά. 

Εμπρός λοιπόν, επ ίδοξοι ψ αράδες, πάρτε δ ίχτυα, αγκί

στρια, πετονιές, δολώματα και έτοιμοι για δράση. 

Α ρκεί να έχετε υπομονή, επιμονή και έμφυτη αγάπη για το 

ψάρεμα. Αντε και...“ καλή ψ αριά!!!"

Π ώ ς  να ψ α ρ έ ψ π ε

1. Κάθετη
Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος ψαρέματος και ειδικά για τους αρ

χάριους. Η υπομονή είναι το κλειδί της καθετής που γίνεται μέρα, 

συνήθως πρωί ή απόγευμα και μέσα από βάρκα. Δολώνετε το αγκί

στρι, το κατεβάζετε στο βυθό και περιμένετε να "τσιμπίσει" το ψά

ρι. Προσοχή! Αν πιαστεί αρκετά μεγάλο ψάρι, μην τραβήξετε από

τομα και γρήγορα την πετονιά. Πρέπει να τραβάτε λίγο και να 

αφήνετε. Αυτό να επαναληφθεί αρκετές φορές, μέχρι να κουρά

σετε το ψάρι, ώστε να μην υπάρχει ο φόβος λίγο πριν τον βγάλετε 

από το νερό να σας απαγκιστρωθεί.

2. Ψαροντούφεκο
Η χρήση του ψαροντούφεκου είναι σχεδόν ανεξέλεγτη και εξα- 

σκείται στις πιο ευαίσθητες περιοχές, κυρίως όπου παρατηρείται 

μεγάλη συγκέντρωση ψαριών. Εξαρτάται από την ευσυνειδησία 

του καθενός τι θα ψαρέψει, με το γνωστό όπλο της θάλασσας. Οι 

απαγορεύσεις είναι πολλές. Το μήνα Μάιο απαγορεύεται εντελώς. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τον υπόλοιπο χρόνο επιτρέπεται ε

λεύθερα. Ενδεικτικά: Απαγορεύεται η χρήση του μετά τη δύση του 

ηλίου και μέχρι την ανατολή. Απαγορεύεται σε απόσταση 200 μέ

τρων από το σημείο που υπάρχουν λουσμένοι, από λιμενικά έργα, 

σκάφη, ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, δίχτυα, αγκυροβολημένα πλοία, 

σε εισόδους λιμανιών, σε ζώνες διέλευσης πλοίων, ενώ βεβαίως 

απαγορεύεται το ψαροντούφεκο με μπουκάλες. Απαγορεύεται ε

πίσης να ψαρέψει κάποιος με ψαροντούφεκο πάνω από πέντε κιλά 

ψάρια το εικοσιτετράωρο, ενώ επιτρέπεται να πιάσει μόνο ένα εί

δος “του γένους των ροφοειδών".
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3. Δίχτυα
Υπάρχουν περιορισμοί' στη χρήση τους από τους ερασιτέχνες 

ψαράδες. Επιτρέπονται μόνο τα απλά (όχι μονωμένα) με πλευρά 

ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστά και δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τα 100 μέτρα. Με δίχτυα απογορεύεται το ψάρεμα το μήνα Μάιο.

4. Παραγάδι
Η καλύτερη ώρα για παραγάδι είναι το σούρουπο ή πολύ νωρίς το 

πρωί. Ο αριθμός των αγκιστριών σε κάθε σκάφος δεν πρέπει να υ

περβαίνει τα 150 για κάθε ερασιτέχνη ψαρά που βρίσκεται σ' αυτό, 

αλλά και να μην ξεπερνούν τα 300 για κάθε σκάφος.

Το καλύτερο δόλωμα είναι το ζωντανό, γιατί ψαρεύονται όλα τα 

είδη ψαριών. Το ψάρεμα με παραγάδι απαγορεύεται το μήνα Μάιο.

5. Πυροφάνι
Το πυροφάνι είναι ο μοναδικός τρόπος αλιείας που επιτρέπεται η 

χρήση φωτεινών πηγών. Χρειάζεται βάρκα, λάμπα (μέχρι 500 κεριά) 

και νύχτα χωρίς φεγγάρι. Τις περισσότερες φορές ο ψαράς ρίχνει 

στη θάλασσα συνεχώς “λαδιά" (άμμο με λάδι) για να έχει καλύτερη 

ορατότητα στο βυθό. Η μηχανή αποφεύγεται γιατί ο θόρυβος διώ

χνει τα ψάρια. Ο ψαράς όρθιος με το καμάκι πιάνει κυρίως σουπιές 

χταπόδια αλλά και ψάρια που μαζεύονται στο φως.

6. Σύρτη
Χρειάζεται μία πετονιά, στην οποία εκτός από το αγκίστρι και το 

δόλωμα υπάρχει και ένα ψεύτικο ψάρι με αγκίστρι ή σαλαγκιά (τρία 

αγκίστρια σε σχήμα αστεριού) στην ουρά. Η βάρκα πρέπει να κινεί

ται με μικρή ταχύτητα και ανάλογα με το μέγεθος και το χρώμα του 

δολώματος ψαρεύονται και διάφορα ψάρια.

7. ΚοφινέΛα
Είναι συρμάτινο κοφίνι μέσα στο οποίο μπαίνει δόλωμα και ρίχνε

ται στη θάλασσα για να εγκλωβίσει τα ψάρια που θα μπουν για φα

γητό. Επιτρέπονται δύο για κάθε ερασιτέχνη, με μήκος πλευράς μα

τιού μεγαλύτερο από 40 χιλιοστά. Με αυτόν τον τρόπο πιάνονται 

συνήθως μικρά ψάρια όλων των ειδών, με εξαίρεση τα αφρόψαρα.

β . Τσαπαρί
Γύρω στα δέκα αγκίστρια και ένα φτερό δεμένα σε μια πετονιά, 

είναι ένας καλός τρόπος να πιάσει κανείς αφρόψαρα, σαφρίδια 

και κολιούς.

9. ΚαΛαμαριέρα
Είναι ένα ψεύτικο ψάρι, φωσφορούχο, που ο ψαράς κινεί πάνω - 

κάτω και έλκει το καλαμάρι που καρφώνεται στην άκρη του δολώματος.

Δ ο δ ώ μ ο ι α
Το δόλωμα ''φαραώ" είναι κατάλληλο για τσιπούρες και σαργούς, 

το "γιαπωνέζικο"και "κορεάτικο" για όλα τα ψάρια, το "τουσούνιχαλ- 

κιδέϊκο", ήμερο ή άγριο, κατάλληλο για διάφορα μεγάλα ψάρια και 

το μαύρο σκουλίκι της θάλασσας ή η γαρίδα κατάλληλη για σπάρους, 

πέρκες, χάνους, γοβιούς, σαφρίδια κ,λπ. □

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Κατσινούλας

Οι Τιμές

Καλάμι ψαρέματος με μηχανάκι: από 10.000δρχ 

Αγκίστρια: από 20 δρχ.

Τσαπαρί: από 250 δρχ.

Πολυάγκιστρο για κεφάλους: από 200 δρχ. 

Απόχη: από 500 - 2.500 δρχ.

Ψαροντούφεκο: από 6.000 - 50.000 δρχ. 

Κιούρτος: από 5.000 δρχ.

Καμάκι χεριού: από 1.000 δρχ.

Λάμπες για πυροφάνι: από 2.500 δρχ 

Ψαροποδιά: από 2.500 - 5.000 δρχ.

Φακός: από 1.500 δρχ.

"Χούφτες” για αχινούς: από 400 δρχ. 

Εργαλειοθήκη: από 2.000 δρχ.
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Π ροστατευθείτε απο τις υπεριώδεις  
και υπέρυθρες ακτίνες

Ο Ηλιος είναι πηγή ζωής. Χωρίς την επίδρασή των ηλιακών ακτί- 

νων κανένα όν δεν μπορεί να ζήσει, κανένα φυτό να βλαστήσει, 

καμμιά ζωή δε μπορεί να διατηρηθεί. Ομως σ'αυτούς που α

ψηφήσουν τη δύναμή του, η επίδρασή του μπορεί να προξενήσει 

μεγάλες βλάβες γιατί δεν αστειεύεται.

Ο Ηλιος ο Ηλιάτορας-όπως λέει και ο μεγάλος μας ποιητής 

Ελύτης- μπορεί να γίνει ο μεγάλος μας ευεργέτης ή να αποδειχθεί 

καταστρεπτικός, για το δέρμα, αν δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία βαθ

μιαία, με πρόγραμμα και πάντα με τη σωστή και αποτελεσματική 

προστασία που προσφέρουν τ'αντιηλιακά.

Αντιηλιακά και δείκτες προστασίας
Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τύπο επιδερμίδας (ανοικτού 

χρώματος, σκούρα, κ,λπ.) με τις δικές της ιδιαιτερότητες. Με βάση 

αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να επιλέγεται και ο δείκτης του 

αντηλιακού.

Αυτονόητο είναι ότι, όσο πιο λευκή είναι η επιδερμίδα τόσο με

γαλύτερη προσοχή θέλει. Απαιτεί μικρότερο χρόνο έκθεσης στον 

ήλιο και αντηλιακό με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας. Το δε μαύρι

σμά της, είναι πράγματι κάτι πολύ δύσκολο.

Τα αντηλιακά που διατίθενται στο εμπόριο, των οποίων ο δείκτης 

προστασίας κυμαίνεται από 2 μέχρι 20, συνήθως είναι σε μορφή 

κρέμας, γαλακτώματος, ζελ ή λαδιού.

Το γαλάκτωμα και η κρέμα έχουν την ιδιότητα να απορροφώνται 

γρήγορα από την επιδερμίδα και να εξασφαλίζουν έτσι μεγάλη 

προστασία. Το λάδι, έχει και αυτό τα πλεονεκτήματά του επειδή 

δεν φεύγει εύκολα από το δέρμα, δημιουργώντας έτσι, ένα ιδανικό 

φίλτρο προστασίας.

Κάτι άλλο απαραίτητο, που ξεχνάει πολύς κόσμος ή δεν δείνει 

πολύ σημασία, είναι το αντηλιακό -ειδικό λάδι ή ζελ-, που χρειάζο

νται τα μαλλιά πριν από την ηλιοθεραπεία για να προστατευθούν α

πό την αφυδάτωση, το αλάτι και τις ακτίνες του ήλιου.

Χρόνος ηλιοθεραπείας και 
σω στή χρήση των αντιηλιακών

- Οι καλύτερες ώρες για την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων 

είναι 8-10 το πρωί και 5-7 το απόγευμα. Εάν κάτι τέτοιο σας είναι 

αδύνατο, σίγουρα θα πρέπει να αποφύγετε την έκθεση μεταξύ 12- 

4 μ.μ. γιατί εκείνες τις ώρες, οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σχεδόν 

κάθετα στη γη και είναι πιο επικίνδυνες.

- Ο χρόνος παραμονής στον ήλιο για άτομα που έχουν μια κανο

νική επιδερμίδα (όχι ευαίσθητη λευκή ούτε σκούρα) δεν πρέπει να 

ξεπεράσει την πρώτη εβδομάδα (σταδιακά) τη μία ώρα ημερησίως 

(10-11 π.μ., δείκτης αντηλιακού 12-15).

Την δεύτερη εβδομάδα μέχρι δύο ώρες την ημέρα ( δείκτης προ

στασίας 12) και την τρίτη μέχρι 3 ώρες ημερησίωςίδείκτης προ

στασίας 8).

-Ξεχωριστή προστασία χρειάζονται οι ευαίσθητες περιοχές, ό

πως το η μύτη, το στήθος, κ.λπ. Οι ειδικοί γίαυτές τις περιπτώσεις 

προτείνουν τη χρήση προϊόντων απόλυτης προστασίας (Total 

Block).

- Το αντηλιακό θα πρέπει να μπαίνει 20 λεπτά περίπου πριν από 

την έκθεσή μας στον ήλιο, ενώ η ανανέωσή του να γίνεται κάθε 2 

ώρες τουλάχιστον.

- Αν το αντηλιακό δεν είναι αδιάβροχο για να "διώχνει" το νερό και 

να το κάνει να γλυστρά δίχως να συμπαρασύρεται το ίδιο, θα πρέ

πει να ανανεώνεται μετά από κάθε βουτιά στη θάλασσα.

-Τα αντηλιακά είναι απαραίτητα και με συννεφιά αλλά και κάτω α

πό ομπρέλες γιατί, στη μεν πρώτη περίπτωση τα σύννεφα δεν φιλ

τράρουν τις υπεριώδεις ακτίνεςΙεκτός ελαχίστων περιπτώσεων) 

και στη δεύτερη, οι ακτίνες φτάνουν στην επιδερμίδα από αντανά

κλαση.

- Και μην ξεχνάτε ότι, μετά την πολύωρη έκθεση του σώματος 

σας στον ήλιο, το δέρμα έχει εξ ίσου ανάγκη, από μια υδατική, κα

ταπραϋντική, αποσυμφορητική κρέμα που θα απαλύνει τους ερεθι

σμούς της ηλιοθεραπείας και θα χαρίσει στην επιδερμίδα ελαστι

κότητα και απαλότητα.
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Οδηγί£5 για ασφαλή κολύμβηση
Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατ'εξοχήν παραθαλάσσια με χιλιάδες 

νησιά και υπέροχες ακτές, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο έλληνας ξέ

ρει να κολυμπάει ή ότι φροντίζει κάποια βασικά πράγματα που σχε

τίζονται με την ασφάλειά του κατά το διάστημα που απολαμβάνει 

το μπάνιο του μέσα στο νερό.

Εξ άλλου, δεν πνίγονται μόνο όσοι δεν ξέρουν καθόλου να κολυ

μπάνε ή ξέρουν μόλις να επιπλέουν. Αρκετοί πνίγονται από τον έν

στικτο φόβο μόλις βρεθούν σε δύσκολη θέση και άλλοι γιατί δεν 

ξέρουν πώς να αντιδράσουν στην κάθε δύσκολη περίσταση.

Ανεξάρτητα όμως από την αιτία, ένα είναι γεγονός. Οτι υπάρχει 

κάθε χρόνο, ένας ανεπίτρεπτα μεγάλος αριθμός θυμάτων, γεγο

νός απαράδεκτο για μια ναυτική χώρα, όπως τη δική μας.

Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, στην προσπάθειά του να 

συμβάλλει κατά το δυνατόν, στη μείωση των θυμάτων από πνιγ

μούς που θρηνεί η χώρα μας κάθε χρόνο, παρέχει οδηγίες προς 

τους λουσμένους, υπενθυμίζοντάς τους κάποια βασικά πράγματα 

προς αποφυγή θλιβερών γεγονότων.

Ο 1 2λογος για  την α σ φ ά λ ε ια  τω ν  λουσ μένω ν

II Αποφεύγετε να μπαίνετε στη θάλασσα, πριν περάσουν 3-4 ώρες 

από το φαγητό.

21 Πριν κολυμπήσετε, μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά.

31 Μην απομακρύνεστε, από τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρετε κα

λό κολύμπι.

41 Αποφεύγετε τις βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζετε το βά

θος και τη διαμόρφωση του βυθού.

51 Μην αφήνετε μικρά παιδιά στη θάλασσα χωρίς να τα προσέχετε.

61 Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο - ειδικά στα πρώτα μπάνια- γιατί 

υπάρχει κίνδυνος ηλίασης.

71 Μην κολυμπάτε σε περιοχές, όπου υπάρχουν πινακίδες, που προει

δοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.

81 Αν κουραστείτε κολυμπώντας, μη σας πιάσει πανικός. Μείνετε 

στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίστε ήρεμα, όταν ξεκου
ραστείτε.

91 Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια και δεν μπορείτε να 

τον βοηθήσετε, καλέστε και σεις σε "βοήθεια".

101 Αν πάθετε "κράμπα", μή φοβηθείτε. Ο φόβος και η έλλειψη ψυ

χραιμίας είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Χαλαρώστε το μέρος του σώ

ματος που "πιάστηκε" και με αργές κινήσεις κολυμπείστε προς την ακτή.

111 Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα, βγείτε αμέσως από τη θάλασσα.

12) Μην κολυμπάτε πιο πέρα από τις σημαδούρες, όπου υπάρχουν, 

που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπονται να κινούνται τα 
ταχύπλοα σκάφη.

Ο σοι ε ίσ τ ε  κυβερνήτες  σ κ α φ ώ ν -π ρ ο σ ο χ ή Ι

-Μην πλησιάζετε λιγότερο από τα 200 μέτρα σε περιοχές όπου υ
πάρχουν κολυμβητές .

- Μην επιτρέπετε στα άτομα που επιβαίνουν στο σκάφος σας να με
τακινούνται.

- Μην πλησιάζετε και μην περνάτε από την πλώρη άλλων πλοίων. Η 

απομάκρυνση πάνω από ένα μίλι από την ακτή, σας θέτει σε κίνδυνο.

- Μην κάνετε επικίνδυνους χειρισμούς και φιγούρες δεξιοτεχνίας,

- Σε περίπτωση ατυχήματος ειδοποιείστε αμέσως την πλησιέστερη 
λιμενική Αρχή.
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raAaztes or\\Aaies σε xadapis 
και οργανωμένε$ aKtes

Κάθε χρόνο προς τα τέλη Μαίου, το Ιδρυμα Περιβαλλοντικής Εκ

παίδευσης IFEEE), απονέμει στις καθαρές θάλασσες των ευρωπαϊ

κών χωρών, το βραβείο της "γαλάζιας σημαίας". Πρόκειται για ένα 

θεσμό που βρίσκει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην πρώτη 

θέση, με εξαίρεση το 1995 που την πρωτιά πήρε η Γαλλία.

Στην Ελλάδα, την οργάνωση του προγράμματος έχει αναλάβει η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, υπό την εποπτεία του ΥΠΕ- 

ΧΩΔΕ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το βραβείο της "Γαλάζιας Ση

μαίας" δεν δίδεται σε κάθε παραλία που έχει μόνο καθαρά νερά.

Εκτός λοιπόν από καθαρά νερά θα πρέπει να διαθέτει και μια σει

ρά από άλλες εξυπηρετήσεις, όπως ύπαρξη πόσιμου νερού, ασφά

λεια για τους λουσμένους, ύπαρξη καμπινών, συλλογή καθημερινά 

των σκουπιδιών και γενικά παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες.

Ετσι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι χιλιάδες άλλες απομακρυ

σμένες παραλίες της πατρίδας μας με κρυστάλλινα νερά δεν εντά- 

σονται στο πρόγραμα αυτό. Ο θεσμός αυτός στη χώρα μας ξεκίνη

σε το 1985 και αφορά, όπως προαναφέραμε, μόνο τις καλά οργα

νωμένες παραλίες για την υποδοχή των λουσμένων.

Διαδικασίες που ακολουθούνται 
α) Ο κάθε Δήμος ή Κοινότητα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον 

για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας μέσα σε συγκεκριμένες 

χρονικές προθεσμίες.

β) Πρέπει, στις οργανωμένες ακτές που προτείνονται, να υπάρ

χουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

γ) Στη συνέχεια η Εθνική Επιτροπή Κρίσης την οποία απαρτίζουν 

εκπρόσωποι των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτι

λίας, του EOT κ.ά., επιλαμβάνεται των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 

και σε συνεργασία με τα κατά τόπους πανεπιστήμια, εργαστήρια 

του ΥΠΕΧΩΔΕ και ινστιτούτα θαλασσίων ερευνών κάνει δειγματολη

ψίες και αναλύσεις στα νερά των ακτών.

Το 1995, έγιναν από 1330 συνολικά σημεία δειγματοληψίες που α

φορούσαν 360 υποψηφιότητες.Τελικά κρίθηκαν κατάλληλες 282 α

κτές και 4 μαρίνες σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

στην Αττική βραβεύθηκαν μόνο δύο οργανωμένες ακτές, γιατί οι 

δήμοι στους οηίους ανήκουν οι άλλες οργανωμένες ακτές υπέβαλ

λαν υποψηφιότητα καθυστερημένα.

Προσοχή!!!
Μη ξεχύσετε το φαρμακείο, στο αυτοκίνητό oas

Την άνοιξη και το καλοκαίρι η φύση ξεδιπλώνει την ομορφιά της. 

Ο κόσμος βγαίνει πιο συχνά, πηγαίνει εκδρομές και κάνει τις διακο

πές του μακριά από αστικά κέντρα. Φεύγει από τις ασφυκτικές και 

απάνθρωπες πολλές φορές μεγαλουπόλεις, για να χαρεί τον καθα

ρό αέρα, το γαλανό ουρανό, τη θάλασσα, το λαμπερό ήλιο της ε

ποχής...
Φεύγοντας όμως από την πόλη, πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας 

ένα αχώριστο φίλο που σε περίπτωση ανάγκης θα μας φανεί 

πολύτιμος. Ο φίλος outos είναι το κουτί ‘Πρώτων Βοηθειών" που σε 

μόνιμη βάση πρέπει να βρίσκεται στο αυτοκίνητό μας.

Λοιπόν φίλοι πάρτε αυτό το ξεχασμένο κουτί, καθαρίστε το και α

νανεώστε το αφού πετάξετε όλα τα ληγμένα είδη. Τί πρέπει όμως 

να να περιέχει ένα τέτοιο κουτί πρώτων βοηθειών;

Θα ξεκινήσετε λοιπόν βάζοντας:

1) Βαμβάκι. Λίγη ποσότητα θα μας φανεί χρήσιμη για να απλώ

σουμε στην πληγή κάποιο φάρμακο, να καθαρίσουμε κάποια πε

ριοχή του δέρματός μας ή να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να 

σταματήσει κάποια αιμορραγία.

2) Ενα κουτί γάζες αποστειρωμένες 15X30 για να καλύψουμε 

κάποια εκδορά ή πληγή.
3) Ενα επ ίδ εσ μ ο  απλό για να επιδέσουμε κάποιο σημείο α

τυχήματος μετά τη γάζα

4) Αυτοκόλλητη ταινία.

Αστυνομική Επιθεώρηση

5) Ελαστικό επίδεσμο 6 cm, που θα μας φανεί χρήσιμος σε κά

ποιο διάστρεμα αλλά και για να δέσουμε σφικτά κάποιο σημείο.

6) Αντισηπτικά για κοψίματα και εκδορές.

7) Οζυζενέ για καθαρισμό της περιοχής πριν βάλουμε Betadin.

8) Αντιβιοτική πούδρα ή αλοιφή. Τοπική αντιβίωση για την πρό

ληψη μολύνσεως. Η πούδρα προτιμείται γιατί αποροφά τα υγρά.

9) Παυσίπονα.

10) Αμμωνία για μικροτσιμπήματα και αντιελλεργικό σιρόπι ή 

αλοιφή για "φαγούρες" ή δερματικές αλλεργείες.

11) Κορτιζόνη σε ενέσιμη μορφή με μια σύριγγα για έκτακτη 

χρήση, σε περίπτωση αλλεργικού σοκ! Χορηγείται ενδομυϊκά σε ι- 

δαίτερες περιπτώσεις.

Συνήθης διαδικασία σε περ ίπτω ση  ατυχήματος

αΙ Ψυχραιμία, βΙ Πίεση στο σημείο να σταματήσει η αιμορραγία, γΙ Κα

θάρισμα με βαμβάκι και οξυζενέ, δ) Χρήση αντισηπτικού και αντιβιο

τικής πούδρας, εΙ Δέσιμο με γάζα και επίδεσμο και στ! Σε περίπτωση 

χτυπήματος, βάζουμε πάγο ή κάτι κρύο για να μειώσουμε το πρήξιμο.

Γενικά μην υποτιμάτε την έκταση ενός ατυχήματος, γι' αυτό 

σπεύσατε με τον ασθενή στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

Προσοχή, λοιπόν, και καλές διακοπέςΙΙΙ □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Ιούνιος 1 9 9 6- 3 8 8  -



Ελληνική Λογοτεχνία

^  δ ά ιία  ο ο α ο%α
aratr Ο δ α σ σ έ α  S flo ra

του Αστυνόμου Α ' Βασιλείου Τσαγκάρη *

Ή  Ελλάδα μόνο ποιητές και ναυτικούς καλούς μπορούσε να βγά

ζει" γράφει κάπου αυτός ο ποιητής, που η παρουσία του τον κατέ

στησε πανανθρώπινο σημείο αναφοράς.

Ο ισχυρισμός βέβαια πως με την παρούσα απλή αφιερωματική 

γραφή θα καλυφθεί ο ρόλος του θαλασσινού στοιχείου στην ποιη

τική του Ελύτη, είναι αφελής. Απλώς, πολύ συνοπτικά και ενδεικτικά, 

θα αναφερθούμε σε σημεία όπου η θάλασσα είναι αναπόσπαστο 

μέρος της ποίησής του.

Οταν διαβάζεις Ελύτη, είναι σαν να κυττάς αιγιοπελαγίτικα νερά 

το καταμεσήμερο "και θαμπώνεσαι" και σφαλείς τα μάτια" κι ύστε

ρα πάλι συνεχίζεις, μέχρι που τούτη η μοναδική στον κόσμο εναλ

λαγή κι αγκάλιασμα συγχρόνως ήλιου και θάλασσας, σε ζαλίζει από 

ευφορία:

"..Α Ζωή,

παιδιού που γίνεται άντρας 

πάντα κοντά στην θάλασσα, όταν ο ήλιος 

του μαθαίνει ν'ανασαίνει κατά κει που σβήνεται 

η σκιά ενός γλάρου".

Με σεβασμό πλησιάζουμε διάφορα σημεία της ποιητικής, αυτού 

ο οποίος στάθηκε ως το τέλος "αεί έφηβος" και μόνο για λόγους 

αναφοράς διαχωρίζουμε θεματολογικά την θάλασσα.

Εξ άλλου και ο ίδιος ο ποιητής δεν επιθυμούσε τον διαχωρισμό 

των στοιχείων που απαρτίζουν την ποίησή του την οποία θεω

ρούσε ενιαία, όπου γλώσσα, νόημα, θέμα, συνυπάρχουν αναπόσπα
στα:

"Θέ μου πρωτομάστορα, μ ' έχτισες μέσα στα βουνά 

Θέ μου πρωτομάστορα, μ ' έκλεισες μεσ' την θάλασσα".

"...Πρόσεχε να προφέρει καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυα
λίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια...", 

ή ακόμα στο αριστουργηματικό "Η Μαρίνα των βράχων" αρχίζει:

"Εχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη 

Μα που γύριζες,

Ολημερίς στη σκληρή ρέμβη 

της πέτρας και της θάλασσας....", 

καθώς και το νοσταλγικό:

"Μικρή πράσινη θάλασσα

Για να σε κοιμηθώ παράνομα

και να σε βρίσκω βαθιά στην αγκαλιά σου

κομμάτια πέτρες τα λόγια των θεών

κομμάτια πέτρες τ'αποσπάσματα του Ηρακλείτου".

Ψιθυρίζει ο ποιητής και μεις αφουγκραζόμαστε τη φωνή της Ι

στορίας, παραδομένοι σ'αυτό το ατέρμενο παιχνίδι ήλιου και θά

λασσας και μετέχουμε σ'αυτό, μ'ένα μοναδικό τρόπο που μόνο ε

μείς οι κάτοικοι αυτού του βράχου που είναι "ο κόσμος ο μικρός, ο 
μέγας" μπορούμε.

Στην αρχή του ποιήματος "Η τοιχογραφία" κάνει μια αισθηματική 

αναφορά στις αιώνιες καταβολές της φυλής: "Εχοντες ερωτευθεί 

και κατοικήσει αιώνες μεσ'την θάλασσα έμαθα γραφή κι ανάγνωση...". 

Ανεξάντλητες μπορεί να είναι οι αναφορές στην θάλασσα του 

Ελύτη. Να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει θεματολογικά το στοι

χείο αυτό στην ποιητική του έκταση και σ' όλο του το βάθος, είναι 

σχεδόν αδύνατο αφ' ενός γιατί απαιτούνται πανίσχυρα πνευματικά 

όπλα και αφ' ετέρου ο ποιητής έχει τέτοια σχέση με την θάλασσα, 

που την θεωρεί βασίλειό του και ταυτίζεται μ'αυτήν. Ετσι κι εμείς 

μόνο αποσπασματικά και περισσότερο συναισθηματικά παρά ανα

λυτικά έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να μετέχου

με, αν επιθυμούμε, σ'αυτό το αέναο δέσιμο. □

• Ο Αστυνόμος Α ' Βασίλειος Τσαγκάρης είναι πτυχιούχος της Φιλοσο
φικής Σχολής Αθηνών.

Ιούνιος 1996 - 3 8 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

ΕΙΔΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΟΝΟ
( P S A )

Η σχέση του με τη διάγνωση 

του καρκίνου του προστάτου

του Αστυνόμου Α ' Σπυρίδωνος Παναγιωτόπουλου, 

Ιατρού - Ουρολόγου*

0  καρκίνος του προστάτου είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρ

κίνος στον άνδρα άνω των 50 ετών. Πάρα πολλές εργαστηριακές 

προσπάθειες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται ώστε να βρεθεί μια 

σίγουρη και αξιόπιστη εργαστηριακή εξέταση που να διαγιγνώσκει 

τον καρκίνο του προστάτου στα πρώτα στάδια της νόσου. 

Δυστυχώς όμως ο καρκίνος του προστάτου διαγιγνώσκεται τις 

περισσότερες φορές όταν ήδη η νόσος έχει επεκταθεί.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ο μοναδικός ανιχνευτής για τον 

καρκίνο του προστάτου ήταν η όξινος φωσφωτάση και ειδικότερα 

το προστατικό κλάσμα.

Με την σύγχρονη ανάπτυξη ανοσοχημικών μεθόδων και την παρα

γωγή ειδικών αντισωμάτων, οι ερευνητές προσπαθούν για την διά

γνωση του καρκίνου του προστάτου στα αρχικά στάδια.

Οι δείκτες που υπάρχουν για την διάγνωση χωρίζονται σε ειδι

κούς και μη ειδικούς:

Ειδικοί δείκτες  

/. όξινη φωσφωτάση ορού 

αΙ προστατική όξινη φωσφωτάση 

β) όξινος φωσφωτάση μυελού οστών

2. Ειδικό προστατικό αντιγόνο IPSAI 

Μη ειδ ικο ί δείκτες

1. Αλκαλική φωσφωτάση

2. Καρκινικό εμβρυϊκό αντιγόνο

3. Εμβρυϊκή πρωτε'ι'νη

4. Υδροζυπρολίνη ούρων κ.ά.

Ο Νέος Ειδικός δείκτης, το προστατικό αντιγόνο IPSA) είναι μια 

γλυκοπρωτεϊνη που εντοπίζεται στα επιθηλιακά κύτταρα των αδέ

νων και των εκφορητικών πόρων του προστάτη.

Με την χρήση των μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων 

ανιχνεύεται και στους ιστούς του προστάτου και στον ορό του α

σθενούς. Αποτελεί ειδικό δείκτη διότι παράγεται μόνον από το 

προστατικό επιθήλιο ενώ δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί στον ορό 

των γυναικών ούτε στους άνδρες μετά από ριζική προστατεκτομή.

...απαντουν
Σαν όριο της τιμής του PSA στον ορό του ασθενούς τέθηκε στην 

αρχή η τιμή 2,6 MG/ML με την πάροδο όμως του χρόνου η τιμή α

νέβηκε στο 7,5 NG/ML και κατόπι στο 10NG/ML καθόσον με την πά

ροδο του χρόνου βρισκόταν ασθενείς πάσχοντες με καλοήθη υ

περτροφία του προστάτου έχοντες στο όριο την τιμή του προστα

τικού αντιγόνου (PSA).

Οι τιμές του PSA θα πρέπει να αναφερθεί ότι διπλασιάζονται με 

την δακτυλική εξέταση και μάλαξη του προστάτου (αν και οι γνώμες 

δίίστανται) τετραπλασιάζονται μετά από κυστεοσκόπηση και πε- 

ντηκοπλασιάζονται μετά από βιοψία με βελόνα.

Για τις μεταβολές των τιμών του PSA στον καρκίνο του προστά

του έχουν αναφερθεί πολλές μελέτες. Συμπερασματικά όσο υψη

λότερη η αρχική τιμή τόσο περισσότερη είναι και η πιθανότητα 

ταχύτερης επέκτασης της νόσου.

Η τιμή του PSA σε ασθενείς που παρουσιάζουν ύποπτους σκλη

ρούς όξους στη δακτυλική εξέταση, η μέτρηση του PSA δυνατόν να 

βοηθήσει στην διαγνωστική μέθοδο.

To PSA αυτή την εποχή έχει την μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικά 

από την προστατική όξινη φωσφωτάση.

Συμπερασματικά το PSA είναι ένας καινούργιος καρκινικός δεί

κτης ο οποίος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την όξινη φωσφω

τάση.
Οπωσδήποτε όμως για την διάγνωση του καρκίνου του προστά

του η κύρια διαγνωστική εξεταστική μέθοδος είναι η δακτυλική ε

ξέταση οπά το ορθό, μαζίψε την τιμή του PSA και εν ανάγκη και 

διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου και σε περίπτωση υπάρ- 

ξεως υπόηχων περιοχών επιβάλλεται η λήψης τεμαχίων προστατι

κού ιστού, η οποία θα επιβεβαιώσει ή όχι την ύπαρξη καρκίνου του 

προστάτου. Πρέπει μετά την ηλικία των 50 ετών οπωσδήποτε μια φο

ρά το χρόνο οι άνδρες να συμβουλεύονται τον ουρολόγο. □

• Ο κ. Σπυρίδων Παναγιωτδηουλος υπηρετεί στο Κεντρικό 

Ιατρείο Αθηνών.

Αστυνομική Επιθεώρηση_____________________________ - 3 9 0  -_______________________________________ Ιούνιος 1 9 9 6



_________________________Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας_______________________

Ομιλος
ελληνικής Αστυνομίας

Συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις των Ο μίλων Φ ίλω ν Αστυνομίας, σ ' αυτό το τεύχος αυτό σας 

παρουσιάζουμε τον Ομιλο Παπόγου, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε πριν από περίπου τριάντα χρόνια  

και κ α θ ' όλη την πορεία του έχει παρουσιάσει πολύ αξιόλογο έργο.

Για το λόγο αυτό, επ ιδ ιώ ξαμε και συναντήσαμε την πρόεδρο του Ομίλου κυρία Μ αίρη Μ ουρκάκου, 

η οποία με μεγάλη προθυμία απάντησε σ ' όλες μας τις ερω τήσεις .

- Κυρία Μουρκάκου, πέστε μας πάτε ιδρύθηκε ο Ομιλος;

- 0  Ομιλος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία είκοσι δύο Ανωτάτων Αξιω

ματικών του Στρατού στις 25 Μαρτίου 1967, οι οποίοι ήταν άκρως 

ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την προσφορά και τις τεράστιες 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 

τα Σώματα Ασφαλείας.

Να σημειώσω μάλιστα, ότι η προσπάθεια που ξεκίνησαν οι ιδρυ

τές του Ομίλου συνεχίζεται και σήμερα, με ανθρώπους που διέπονται 

από τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες ευαισθησίες.

Την εποχή ιδρύσεως του Ομίλου η περιοχή του Παπόγου υπάγετο 

στη δικαιοδοσία της Χωροφυλακής γ ί αυτό και ο Ομιλος ονομαζό

ταν Όμιλος φίλων Ελληνικής Χωροφυλακής Παπόγου". Η σημερινή 

ονομασία του Ομίλου έγινε με τροποποίηση του καταστατικού ι- 

δρύσεως αμέσως μετά τη συνένωση των δύο Σωμάτων.

- Ποιδς ήταν ο σκοπός ίδρυσης του Ομίλου;

- Κύριος σκοπός του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η ηθική 

και υλική συμπαράσταση προς τον Αστυνομικό και την οικογένειά 

του. Ιδιαίτερα δε η συμπαράσταση των θυμάτων του καθήκοντος. 

Μεγάλη επίσης σημασία δίνουμε στην ανάπτυξη και μετάδοση του 

κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.

- Πως θα χαρακτηρίζατο τις σχέσεις του Ομίλου με τα τοπι

κά Τμήματα;

- Μονολεκτικά θα έλεγα, άριστες. Οι σχέσεις του Ομίλου με τα Α

στυνομικά Τμήματα της περιοχής, υπήρξαν πάντοτε άριστες και μέ

σα σε πνεύμα φιλίας και θερμών κοινωνικών σχέσεων.

Στις 29 Μαρτίου 1992, ο Ομιλος εόρτασε τα 25 χρόνια ζωής του 

σε μια εξαιρετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστι

κό Κέντρο Παπόγου. Στη γιορτή αυτή παρέστησαν πολλοί Ανώτεροι 

και Ανώτατοι Αξιωματικοί της Αστυνομίας καθώς και αρκετοί άν- 

δρες από την Ομάδα Ζήτα της Αμέσου Δράσεως Αττικής. Την εκ

δήλωσή μας τίμησε όπως θυμάμαι και ο τότε Αρχηγός ο οποίος μί

λησε με τα καλύτερα λόγια για την προσφορά του Ομίλου.

- Μιλήστε μας λίγο για το έργο που έχει επιτελέσει ο Ομιλος.

- Ο Ομιλος ανταποκρινόμενος, με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που 

διαθέτει, στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, ανέπτυξε έντονη δρα

στηριότητα παρέχοντας αμέριστα την ηθική και υλική συμπαρά

στασή του στους Αστυνομικούς. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι έχου

με προσφέρει περίπου σαράντα βιβλιάρια προικοδοτήσεως σε ι

σάριθμες μικρές κοπέλες, τέκνα Αστυνομικών.

Από τις συστάσεως του Ομίλου μέχρι σήμερα, το Δ. Σ. επισκέπτε

ται ανελλιπώς κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα 

τα Αστυνομικά Τμήματα προσφέροντας δώρα και γλυκά στους Α

στυνομικούς που το καθήκον τις μέρες αυτές τους κρατάει μακρυά 

από τα σπίτια τους.

Κατόπιν επιθυμίας του τότε προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υ

πηρεσίας και νυν Μητροπολίτου Σάμου κ.κ. Ευσέβιου Πιστολή, προ-

σφέραμε τα ιερά σκεύη στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που βρί

σκεται στις εγκαταστάσεις των Σχολών της Αμυγδαλέζας.

- Μιλήστε μας λίγο για το ιστορικό του Ομίλου.

- Πρέπει οπωσδήποτε να σας πω ότι ο μακροβιώτερος πρόεδρος 

του Ομίλου υπήρξε ο Στρατηγός Δικαίος Ψαρόγιαννης (και νυν επί

τιμος πρόεδρος), ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος επί 25 χρόνια. Η 

κοινωνική αυτή προσφορά του, τιμήθηκε από τον δήμαρχο Παπά- 

γου κ. Βασίλειο Ξύδη, σε ειδική τελετή που έγινε στις 29/6/1995.

- Θα μας μιλήσετε για τους πόρους του Ομίλου;

- Οπως σας είπα οι πόροι του Ομίλου δεν είναι ανεξάντλητοι. Κατά 

κύριο λόγο προέρχονται από τις τακτικές συνδρομές των περίπου 

διακοσίων μελών. Αλλοι τρόποι εξεύρεσεις των αναγκαίων για το 

έργο μας πόρων είναι οι εισφορές, οι δωρεές, οι λαχειοφόρες α

γορές, διάφορες συναυλίες και επιχορηγήσεις.

- Είναι εύκολο να γίνει κάποιος μέλος του Ομίλου;

- Για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει οπωσδήποτε να είναι Ελληνας 
πολίτης και να αποδέχεται τις αρχές του Ομίλου.

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά, Ενεργά και Συμβουλευτι

κά. Τακτικά είναι τα μέλη που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή 

που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρωγά είναι τα μέλη που κατα

βάλλουν κατά την κρίση τους μηνιαία ποσά ως αρωγή υπέρ των 

σκοπών του Ομίλου. Ενεργά θεωρούνται τα μέλη που καταβάλλουν 

την υπό του Δ.Σ. οριζόμενη ετήσια συνδρομή και εργάζονται στον 

Ομιλο υπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μέλος ενεργό που παύει να προσφέρει ενεργό υπηρεσία, παύει να 

θεωρείται ενεργό και αποκτά τον τίτλο του τακτικού μέλους εφό

σον καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Συμβουλευτικά είναι τα 

μέλη που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους και λόγω της θέ

σης τους, των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων δύναται να 

συμβάλουν για την προαγωγή του έργου του Ομίλου. □

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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_____________________________ Πνευματικοί Ορίζοντες ___________________________

Χ Π Ο  "ΓΗΝ 6 0 Ρ Χ Η  TC D N  Μ ΊΟ )Ν  X n O C X O \ C D N
Η εορτολογική επικαιρότητα γίνεται αφορμή για μια αναφορά στις εξαιρετικές εκε ίνες  μορφές  

που κυριαρχούν στο στερέω μα της Εκκλησίας μας, τους αγίους Αποστόλους.

Πόσοι και πο ιο ί ήσαν, ποιο το έργο τους και ποιο το τέλος της επίγειας ζω ής τους;

Το όνομα "απόστολος” κυριολεκτείται στους δώδεκα που επέλε- 

ζε προσωπικά ο Χριστός και τους προσέδωσε και αυτή την προσω

νυμία (Λουκά στ, 13) “προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού, και εκλε- 

ξάμενος απ'αυτών δώδεκα, ους και αποστόλους ωνόμασεν). Η λέ- 

ξις “απόστολος" απαντάται και στην αρχαία ελληνική γραμματεία 

και στην ιουδαϊκή προέρχεται από το αποστέλλω, αποστολή, στό

λος και σημαίνει τον απεσταλμένο για κάποιο σκοπό. Μεταξύ των 

Ιουδαίων για διάδοση ιδίως θρησκευτικών μηνυμάτων και διδασκα

λιών. Στην Καινή Διαθήκη όμως Απόστολοι κυρίως ονομάζονται οι 

δώδεκα, στους οποίους προστίθεται ο Παύλος και ο Ματθίας που 

εκλέγεται σε αντικατάστασι του Ιούδα, οι "εβδομήκοντα που ανέ- 

δειξε πάλι αυτός ο ίδιος ο Κύριος (Λουκά 1 1) και μερικοί συνεργοί 

των Δώδεκα. Στο σημείωμα αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με 

τους Δώδεκα. Κοινά χαρακτηριστικά τους που τους προσδίδουν το 

αξίωμα του αποστόλου είναι τα ακόλουθα: 

α) Εχουν όλοι κληθή προσωπικώς από τον Χριστό και για ορισμένη 

αποστολή όπως ακριβώς τους την όρισε (Ματθ. ι, 5-42).

β| Ησαν όλοι αυτόπτες και μάρτυρες της διδασκαλίας των θαυμά

των και της Αναστάσεως του Χριστού. Είχαν ιδία και προσωπική ε

μπειρία αυτών που εκήρυτταν.

γ) Απεδύθησαν σε φοβερούς κόπους, δοκιμασίες και στερήσεις 

χάριν της αποστολής των, δΓ όλης των της ζωής.

δ) Η καταγωγή των, η μόρφωσίς των, κι η θέσις των δεν είχε κάτι 

το ιδιαίτερο μεταξύ των συμπατριωτών των. Ησαν άνθρωποι απλοί 

και ταπεινοί βιοπαλαιστές που τους διέκρινε η πίστις στον Θεό των 

Πατέρων και η λαχτάρα για τον ερχομό του Μεσαία του Χριστού. 
Γι' αυτό και μερικοί απ' αυτούς ήσαν και μαθητές του Προδρόμου.

Για τα ονόματά τους μας πληροφορούν ο Ματθαίος, ο Μάρκος και 

ο Λουκάς στο Ευαγγέλιό του και στις Πράξεις του. Υπάρχουν μερι

κές μικροδιαφορές ως προς την σειρά και τα ονόματά τους, γιατί 

κάθε ευαγγελιστής παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο, όπως ο ί

διος αντελήφθη τα γεγονότα και χρησιμοποιεί από τα δύο ονόματα 

που συνήθιζαν να έχουν οι Ιουδαίοι, το ένα, το διαφορετικό από τον 

άλλο. Ετσι ο Ναθαναήλ αναφέρεται και σαν Βαρθολομαίος, και ο 

Θαδδαίος και σαν Ιούδας του Ιακώβου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πλη

ροφορίες αυτές τα ονόματα των δώδεκα ήταν τα ακόλουθα:

Ο Σίμων που ωνομάσθηκε από το Χριστό Πέτρος και ο Ανδρέας ο 

αδελφός του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, γιοί του Ζεβεδαίου, ο Φίλιπ

πος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιά

κωβος ο γιος του Αλφαίου και ο Αββαίος που ωνομάσθηκε Θαδ

δαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και Ζηλωτής και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, 

ο οποίος και παρέδωκε τον Ιησού. Την θέση του προδότη που κε

νώθηκε μετά τον αυτοχειριασμό του πήρε κατόπιν πληρώσεως με

ταξύ δύο υποψηφίων, ο Ματθίας Ιπραξ. α 23-26).

Το έργο των Αποστόλων καθωρίστηκε από αυτόν τον ίδιο τον 

Κύριον (Ματθ. ιη, 19-20) και ήταν η συνέχεια του έργου Του, η εξά- 

πλωση της βασιλείας του Θεού, η απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους.

Η θέση και η εξουσία των Αποστόλων υπήρξε μοναδική. Δεν ήσαν 

απλώς οι πνευματικοί αρχηγοί μιας ωρισμένης Εκκλησίας, αλλά ό

λης. Συγκέντρωναν στο πρόσωπό τους την ανωτάτη εξουσία και το 

ανώτατο κύρος.

Εκλεγμένη από αυτόν τον ίδιο τον Κύριον, περιβεβλημένοι με ι

διαιτέρα εξουσία και χαρίσματα ωμιλούσαν και ενεργούσαν αντί Ε

κείνου, διευθύνοντας συλλογικά την Εκκλησία.

Οι Απόστολοι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου (Ματθ. 19-20), 

κατευθύνθηκαν προς όλον τον κόσμο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο 

και είχαν μαρτυρικό τέλος όπως τους είχε προειδοποιήσει (Μαρκ. 

ι, 39, Ιωαν. ε 20) εξαίρεση απετέλεσε μόνον ο Ιωάννης, που ανε- 

παύθη εν ειρήνη. Και πιο συγκεκριμένα:

Πρώτος και κορυφαίος των αποστόλων, ο Πέτρος εκήρυξε το 

Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, Αντιόχεια, στα μέρη του Εύξεινου, την Γα

λατία, Καππαδοκία, Βιθυνία και τέλος στην Ρώμη, όπου εσταυρώθη 

επί Νέρωνος.

Δεύτερος ο Απόστολος Παύλος, εκήρυξε τον Χριστόν από Ιερου

σαλήμ μέχρι Ιλλυρικού και φθάσας στη Ρώμη απεκεφαλίσθη επί Νέ

ρωνος.

Ο αδελφός του Πέτρου ο Ανδρέας εκήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα 

τα παραθαλάσσια μέρη του Ευξείνου Πόντου, της Βιθυνίας και της 

Αρμενίας και αφού κατέβηκε στην Ελλάδα εσταυρώθη στην Πάτρα.

Ο Ιάκωβος αδελφός του Ιωάννη εκήρυξε σ'όλη την Ιουδαία και ε- 

θανατώθηκε με μάχαιραν από τον Ηρώδη τον Αντύπα.

Ο Φίλιππος εκήρυξε στην Ασία και τέλος εσταυρώθη στην Ιερά- 

πολη.

Ο Βαρθολομαίος, στην Ινδία και εσταυρώθη στην Ουρβανόπολι.

Ο Θωμάς, στους Πάρθους, Μήδους, Πέρσες και Ινδούς, όπου και 

βρήκε μαρτυρικό τέλος δΓ ακοντισμού.

Ο Ματθαίος στην Συρία, θανατωθείς δια λιθοβολισμού στην Ιερά- 
πολη.

Ο Ιάκωβος του Αλφαίου μεταξύ των ειδωλολατρών, όπου και ε
σταυρώθη.

Ο Ιούδας ο Ιακώβου στην Μεσοποταμία. Εθανατώθη στην πόλη Α

ραράτ δια τοξευμάτων.

Ο Σίμων ο Ζηλωτής ο Κανανίτης σε διάφορα μέρη της Αφρικής ό

που και εσταυρώθη.

Και τέλος ο Ματθίας ο αντικαταστάτης του Ιούδα στην Αιθιοπία ό

που και βρήκε μαρτυρικό τέλος.

Ως προς τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον αδελφό του Ιακώβου που 

είχε ειρηνικό τέλος, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ασία, εξορίσθη 

στην Πάτμο, όπου και έγραψε την Αποκάλυψή Του και τέλος μετά 

την επιστροφή του στην Εφεσο “ανεπαύθη εν ειρήνη" σε βαθύτατο 

γήρας όπου κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας μη ημπορώντας 

να κηρύττη όπως πριν, περιοριζόταν στις δημόσιες εμφανίσεις, σε 

μια φράση μόνο την αντιπροσωπευτική του κηρύγματος του:

"τεκνία, αγαπάτε αλλήλους".

Οι Απόστολοι συνεχιστές του έργου του Κυρίου παρέδωσαν την 

σκυτάλη του έργου και τον ατίμητο θησαυρό της πίστεως και των 

ειδικών χαρισμάτων και εξουσιών εις τους κατά τόπους επισκό

πους και πρεσβυτέρους, την ειδική ιερωσύνη, ώστε να έχουμε μια 

ουσιαστική διαδοχή μέχρι σήμερα.

Η Εκκλησία μας να λέγεται και να είναι Αποστολική και η παρουσία 

του Χριστού ως Προφήτου, Αρχιερέως και Βασιλέως μέσα στην 

Εκκλησία του διηνεκής. □
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_____________________ Το χρονογράφημά μας______________________

Ο ιρ ίιος  τΐ}ς παρέας
Της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Κάποιος κάποτε ζητούσε από το Πανελλήνιο με φωνή απογνώ- 

σεως να του φέρουν ένα μαντολίνο. Με την ίδια φωνή απογνώ- 

σεως, ζήτησα από το σπιτικό μου μια ασπιρίνη.

- φέρτε μου μια ασπιρίνη, έσκουξα.

Το σπίτι μούδιασε, αναστατώθηκε. Κι όταν είπα το τι συμπτώματα 

βαριάς αρρώστιας είχα, όλοι σκοτώθηκαν να βγάλουν διάγνωση.

- Είναι η εποχή! Μία ζέστη, μία κρύο... είπε ο άντρας μου σοβαρά.

- Α! μπα! Ιός σέρνεται, είπε ένα μου παιδί με ύφος ντόκτορα.

- Ψυχονευρωτικές διαταραχές άνευ σημασίας, βεβαίωσε τ' άλλο, 

με ίδια σοβαροφάνεια.

- Κι ο πιο μικρός με κάρφωσε.

- Της ηλικίας είναι, είπε.

Και κόντεψε να τους πείσει όλους.

Είχα τέτοιο χάλι που τους άφηνα να κάνουν τα ιατρικά τους συμ

βούλια. Η κόρη μου η παντρεμένη, με τους τρεις γιούς, που εργά

ζεται και έξω από το σπίτι, έτρεξε. Δεν κοίταξε το πρόσωπό μου. 

Πρόσεξε το ξέστρωτο σπίτι, τα τυλιγμένα ρολά - χαλιά, φλοκάτες 

- οσμίστηκε και κατάλαβε. Αυτή, βλέπεις, ήξερε, είχε πείρα. Είπε:

- Κούραση είναι μάνα. Είναι ένας εποχιακός... ιός. Ρώτα όποια γυ

ναίκα θέλεις αυτό τον καιρό και θα δεις πως έχει τα ίδια συμπτώ

ματα. Ιός... ναφθαλίνης, λέγεται.

Και πώς γίνεσαι καλά; βόγγηξα.

- Μάνα, με μάλωσε μαλακά η κόρη μου, ζούμε στον αιώνα της 

προληπτικής ιατρικής. Επρεπε να σκεφτείς πως δεν θ' αρρω- 

στήσεις. Τώρα...

- Τώρα; ρώτησα αχνά.

- Τώρα, πάρε την ασπιρίνη, πάρε κι ένα βιβλίο, μείνε λίγο στο κρε

βάτι. Θέλει υπομονή ή... επιδιόρθωση.

Τά 'πε αυτά, κοίταξε σχεδόν με ζήλια το ταχτοποιημένο "καλοκαι

ρινό" σπίτι και είπε με αφόρητη θλίψη:

- Από αύριο πρέπει να αρχίσω να μαζεύω κι εγώ...

Πήρα λοιπόν ένα βιβλίο. Το άνοιξα, έτσι στην τύχη. Το βιβλίο έγρα

φε: "Πες πως σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Ταχτοποίησε τα 

του οίκου σου". Ο δικός μας οίκος μετά από τόσο και τέτοιο αγώνα 

τόσο που με αρρώστησε, ήταν ταχτοποιημένος. Ο άλλος όμως; Ο 

μέσα “οίκος";

Η ανάγκη για εσωτερική καθαριότητα, η ανάγκη της εσωτερικής 

τακτοποίησης, η ανάγκη του να αεριστούν διαμερίσματα της 

ψυχής, κλειστά, με λιγοστό φωτισμό, έχει μόνο απόηχο στον καιρό 

μας, την εξωτερική γενική καθαριότητα. Απόηχος πνευματικού ξε- 

σκονίσματος, προσεκτικού φυλάγματος πολυτίμων πραγμάτων εί

ναι τούτο το μένος, για εξωτερική καθαριότητα, που χαρακτηρίζει 

την εποχή μας, στην ξεπεσμένη Δύση.

Τα 'βαλα λοιπόν κάτω.

Πόσος κόπος, πόσος μόχθος για φύλαγμα υλικών πραγμάτων! Μα 

πρέπει να φυλαχτούν καλά. Δεν είναι πράγματα που αγοράζονται 

ξανά, θα μου πείς. Σωστά. Μα ούτε βέβαια η ψυχή αγοράζεται ξα

νά. ΓΓ αυτή πόσο κουράστηκα;

Πλύθηκαν ένα - ένα όλα τα μάλλινα. Στέγνωμα, ξανακοίταγμα. Κα

νένας λεκές δεν έπρεπε να μου ξεφύγει. Πόλεμο σκληρό στήσαμε 

οι λεκέδες κι εγώ. Κι αυτή η προσοχή, στα καθημερινά, τα τιποτέ

νια, πες.

Στα πολύτιμα όμως, όπως στα χαλιά; Εκεί να δεις προσοχή. Κάθε 

χαλί τη δίκιά του μεταχείριση. Κάθε λεκές, ειδικό επιτελικό σχέδιο. 

Ανέβα, κατέβα σκάλες, ταράτσες, ναφθαλίνες, καμφορά, τυλίγμα

τα. Δεν τσιγκουνεύτηκα κανένα κόπο. Εννοια μου να σώσω από τη 

φθορά υλικά πράγματα. Κάποια στιγμή τελείωσα. Μπορούσα πια να 

κοιμάμαι ήσυχη.

Ο,τι πολύτιμο είχα, ήταν προσεχτικά φυλαγμένο.

Ο,τι πολύτιμο; Αναρωτήθηκα τι φύλαξα στην ψυχή μου με τέτοια 

τρυφερή, άγρυπνη προσοχή; Και στις δύο παντρεμένες κόρες μου 

έχω δώσει οδηγίες νοικοκυριού. Και τώρα σκέφτομαι: Για νοι- 

κοκύρεμα ψυχής από πότε έχω να κουβεντιάσω μαζί τους; Σώπα- 

σα ακριβώς τώρα πού 'πρέπε νά 'μαι λαλίστατη.

Ασχημες εποχές οι τωρινές. Η θολούρα γενικά είναι τέτοια ώστε 

νάχουμε μπερδέψει το καλό με το κακό, το λιγότερο άδικο μας 

φαίνεται δίκαιο, το γαριασμένο άσπρο, μπρος σε τέτοια μαυρίλα 

που μας περισφίγγει, φαίνεται ολόλευκο. Ξεχάσαμε την αγιότητα 

και αρκεστήκαμε στη μετριότητα. Ξεχάσαμε το "άριστα", μας φτά

νει το "καλώς". Μια μέρα με λιγότερο νέφος την πανηγυρίζουμε 

σαν ολοκάθαρη μέρα. Η ρύπανση μας ανησυχεί μόνο όταν έχει ξε- 

περάσει τα επιτρεπτά όρια. Μάθαμε να συνυπάρχουμε με τη βρω

μιά, με τους σκώρους, εμείς πούχουμε τα τελειώτερα σκωροκτόνα 

και τα μπάνιο είναι καθημερινή απασχόληση ρουτίνας.

Η ανάγκη για εσωτερική πάστρα έγινε κάτι για εξωτερική μόνο 

χρήση. Αφρόλουτρα, αποσμητικά, ενισχυμένο σκωροκτόνο.

Κι εγώ καθάρισα γερά και καλά και αποτελεσματικά και καλοφύλα- 

ξα ότι πολύτιμο είχα.

Ο,τι πολύτιμο είχα;

Καιρός νοικοκοιριού, καιρός ανανεώσεως, καιρός συντηρήσεως. 

Και στα μύχιά μου. Αν έχετε προσέξει, στο φως του καταμεσήμε

ρου δεν μπορείς κανένα ψεγάδι να κρύψεις. Σ' αυτό το φως, του 

Ηλιου το φως, του Θεού το φως, πρέπει να βγάλω την πραμάτια 

μου. Σ' αυτό το φως να δω τις φθορές μου, να κάνω απολογισμό τί 

είχα, τί έχασα, τί έχω. Βλέπω τις ζημιές που μού 'κάνε ο σκώρος. 

Τρύπες, ξεφτίδια, εδώ οι ζημιές είναι σχετικά μικρές. Θεέ μου, αρ- 

ρώστησα φυλάγοντας τα πολύτιμα. Και η ψυχή μου η πολύτιμη, η 

μία, η μοναδική;

Πρέπει να πάω αύριο να δώσω ένα χέρι στην κόρη μου, που θ' αρ

χίσει το καλοκαιρινό καθάρισμα. Οχι γιατί στα χάλια πού 'χω θά 'μαι 

σημαντικός βοηθός. Οχι γιατί η κόρη μου δεν την ξέρει αυτή τη δου

λειά. Αλλά καθώς θα ψήσουμε ένα καφέ να ξαποστάσουμε, θα 

μπορέσουμε να πούμε δυο κουβέντες για το αέρισμα της ψυχής, 

το καθάρισμα της ψυχής, το φύλαγμα της ψυχής από το σκώρο. Θα 

μιλήσουμε ακόμα για προληπτική ιατρική. Θα βγάλουμε στο άπλετο 

φως τα κρυμμένα μας. Και ίσως καταφέρουμε να δούμε κάμποσες 

από τις ζημιές που πάθαμε. Κι ίσως ακόμα μιλήσουμε για μία τέχνη 

σπουδαία, που θέλει σιωπή, μόχθο, υπομονή, για το μοντάρισμα 

λέω.

Μπορεί ακόμα να δούμε πως πρέπει να πετάξουμε πολλά. Πλήθος 

τα άχρηστα, παλιοπράγματα, πούχουν δουλειά μοναδική, να θά

ψουν τον πολύτιμο θησαυρό μας.

Κι είναι σίγουρο πως σ' αυτόν τον αγώνα για νοικοκύρεμα θά 'χου- 

με κι έναν τρίτο στην παρέα μας. Π
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Μόνιμες

Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Σύμφωνα με το από 6-5-1996 

ΠΑ που δημοσιεύθηκε στο 96/10- 
5-1996 Φ.Ε.Κ. Ιτ.ΓΊ, προήχθη ο Α- 
στυν. Δ/ντής Βάρδας Γεώργιος 
στο βαθμό του Ταξιάρχου ε
κτός οργανικών θέσεων ενόψει 
αυτεηάγγελτης αποστρατείας.

* Σύμφωνα με το από 1-4-1996 
ΠΑ. που δημοσιεύθηκε στο 77/10- 
4-1996 Φ.Ε.Κ. Ιτ.ΓΊ, τέθηκε σε απο
στρατεία με αίτησή του ο Καρέλ- 
λος Γεώργιος με το βαθμό του 
Αστυν. Υποδ/ντή.

* Σύμφωνα με το από 24-4-1996 
ΠΑ. που δημοσιεύθηκε στο 86/30- 
4-1996 Φ.Ε.Κ. Ιτ.ΓΊ ο Υπαστυνόμος 
Α' Τζήκας Χρηστός προόγεται στο 
βαθμό του Αστυνόμου Β' ημέρα 
υποβολής της αιτήσεως αποστρα
τείας του και στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α' από την επομένη παρε- 
λεύσεως δύο μηνών από την 
προαγωγή του στο βαθμό του Α
στυνόμου Β'.

* Σύμφωνα με διάφορα ΠΑ. τέ
θηκαν σε αποστρατεία με το 
βαθμό του Αστυνόμου Α ' οι Α
στυνόμοι Β': Αθανασούλης Αθανά
σιος και Πυροβολάκης Γεώργιος.

* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν 
ύστερα από αίτησή τους με το 
βαθμό του Υπαστυνόμου θ ' οι 
Ανθυπαστυνόμοί: Χαλασοφουρνά- 
κης Κων/νος, Καλλιμάνης Κων/νος 
και Νικολόπουλος Σπυρίδων.

* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου 
οι Αρχιφύλακες: Καρακοφωλίτης 
Απόστολος, Σαμπόνης Νικόλαος, 
Ρέππας Κων/νος, Ανδρεόκης

Γεώργιος και Τριανταφύλλου Λεω
νίδας.

• Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν οι 
Αρχιφύλακες: Τζιρόκης Αρ- 
γύριος, Μαθιουδάκης Ιωάννης και 
Πλυτάς Γεώργιος.

• Σύμφωνα με την από 1-4-1996 
Απόφαση του ΥΑ.Τ. απολύθηκε 
ύστερα από αίτησή της η Α
στυφύλακας Ακτύπη - Φλερά Α
ναστασία.)

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
• Με το από 6-5-1996 ΠΑ. το ο

ποίο δημοσιεύθηκε στο 97/16-5- 
1996 ΦΕΚ Ιτ.ΓΊ ύστερα από πρότα
ση του ΥΔΤ, απονεμήθηκε το με
τάλλιο "Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας" στον Αστυφύλακα 
Ζώη Αθανάσιο γιατί: "την 25-11 - 
1995 ευρισκόμενος στη Ν. Χαλκη
δόνα Αττικής κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας σε συ
μπλοκή με ένοπλους αλλοδαπούς 
κακοποιούς επικίνδυνους για τη 
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, αν- 
δραγόθησε έξοχα και εξέθεσε τη 
ζωή του σε άμεσο και προφανή 
κίνδυνο τραυματισθείς σοβαρό, με 
αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός 
απ' αυτούς"

• Με την υπ' αριθμ. 217253/9/5- 
ιε από 15-5-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας χορηγήθηκε υλική αμοιβή δύο 
βασικών μηνιαίων μισθών στους: 
α) Αστυν. Υποδ/ντή Μ πέλλο  
Κων/νο και β) Αρχιφύλακα επ' 
ανδραγαθία Κορομπίλη Σπυρί
δω να  και υλική αμοιβή ενός 
βασικού μηνιαίου μισθού στον 
Α ρχιφύλακα ε π ' ανδραγαθία 
Πανόπουλο Παντολέοντα γιατί

"υπηρετούντες στη Δ/νση Αστυν. 
Επιχειρήσεων Αττικής, εηέδειξαν 
εξαιρετική δραστηριότητα και σε 
διατεταγμένη υπηρεσία τε- 
λούντες, την 13-2-1995 στους Αγ. 
Αναργύρους Αττικής συνεπλάκη
σαν με δύο επικίνδυνους κακο
ποιούς εκ των οποίων ένας ήταν 
δραπέτης φυλακών και οπλοφο
ρούσε. Επέβαιναν δε σε κλεμμένο 
αυτοκίνητο και οι οποίο μαζί με 
τρίτο επικίνδυνο κακοποιό είχαν 
διαπρόξει ληστεία σε υποκατά
στημα της Τράπεζας Κρήτης επί 
της οδού Πατησίων. Κατά τη διάρ
κεια της συμπλοκής αντηλλάγησαν 
πυροβολισμοί που είχαν ως συνέ
πεια.τον τραυματισμό των δύο 
πρώτων Αστυνομικών και τον 
τραυματισμό του οπλοφορούντος 
κακοποιού ο οποίος στη συνέχεια 
συνελήφθη".

• Με την υπ' αριθμ. 6006/2/1356- 
δ από 14-1996 Απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α- 
ηονεμήθηκε Εύφημη Μνεία και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή είκοσι χι
λιάδων δραχμών στους: Αστυν. 
Δ /ντή  Π α ναγ ιω τακόπουλο  
Σταύρο, Αστυν. Υποδ/ντή Μα- 
ρινάκη Αναστάσιο, Αστυνόμο 
Α ' Μπουγουδή Δρόσο, Αστυ
νόμο Β' Ριόλα Γεώργιο, Υπα- 
στυνόμο Β ' Π ανταζή Δημ- 
ήτριο, τους Ανθ/μους Αναγνώ
στου Αθανάσιο, Κωτσόπουλο 
Ευάγγελο, Γώγο Κ ω ν/νο , Σα- 
ράκη Θεοφάνη, τον Α ρχ ιφ ύ
λακα Πετρακόκο Βασίλειο και 
τους Α σ τυ φ ύ λα κες  Γριβέα  
Γ εώ ργ ιο , Κουδουμαλιωτάκη  
Ευθύμιο, Κροντήρη Νικόλαο, 
Κωτούλα Ευάγγελο, Λιανό Νι
κόλαο, Μ παρ ιτάκη Γεώ ργιο  
και Τζώρτζη Στέργιο γιατί "υ
πηρετούντες στην Αστυν. Δ/νση 
Δωδεκανήσου στην Υ.Α. Ρόδου, 
στο Τ.Δ.Ν. Ρόδου, στο AT. 
Καλύμνου και στον Α Σ. Χωρίου και 
εργασθέντες με ζήλο, επιμονή και 
μεθοδικότητα, πέραν των κανονι
κών ωρών εργασίας υπό την επί
βλεψη του πρώτου, εηέδειξαν ε
ξαιρετική δραστηριότητα και κα
τόρθωσαν να εντοπίσουν και να 
συλλόβουν μεγάλη και οργανωμέ
νη ομάδα Αφρικανών λαθρομετα
ναστών, μελών ευρυτέρου κυκλώ
ματος μεταφοράς και εισαγωγής 
στην ελληνική επικράτεια, ηρωίνης, 
από την Τουρκία μέσω Καλύμνου. 
Μετά από συντονισμένες ενέρ
γειες σε συνεργασία με το Λιμε
ναρχείο Καλύμνου και τις λοιπές

τοπικές αρχές συνέλαβαν 25 λα
θρομετανάστες στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 15 κιλά ηρωίνης και άλλους 42 
επί πλέον λαθρομετανάστες".

* Με την υπ' αριθμ. 230610/7/1 -α 
από 31 -3-1996 Απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α- 
ηονεμήθηκε Εύφημη Μνεία στον 
Αστυφύλακα Γκρεκό Κ ω ν/νο  
γιατί "την 1-11-1995 ευρισκόμε
νος εκτός υπηρεσίας στην επί της 
οδού Χωρέμη κατοικία του αντιλη- 
φθείς ότι στο διαμέρισμα του 4ου 
ορόφου είχε διαπραχθεί διάρρη
ξη, επέδειξε εξαιρετική δραστη
ριότητα, θάρρος και αποφασιστι
κότητα με αποτέλεσμα να συλλά- 
βει έναν Αλβανό κακοποιό, τραυ- 
ματισθείς υπ' αυτού ελαφρά ο ο
ποίος με σύνεργό του που διέφυ
γε τη σύλληψη είχαν διαρρήξει το 
ηροαναφερόμενο διαμέρισμα και 
με τη χρησιμοποίηση βίας κατά 
του ιδιοκτήτη αυτού, αφαίρεσαν 
χρηματικό ποσόν και τιμαλφή".

* Με την υπ' αριθμ. 239345/7/1 -α 
από 13-5-1996 Απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α- 
ηονεμήθηκε Εύφημη Μνεία στον 
Αστυφύλακα Καρταλίδη Βασί
λειο γιατί' την 5-4-1996 εκτελώ- 
ντας τροχονομικά καθήκοντα επί 
των οδών Τσιμισκή και Αγ. Σοφίας 
στη Θεσσαλονίκη αντιληφθείς την 
κατάρρευση οικοδομής ηροσέ- 
τρεξε αμέσως στο χώρο και αφού 
διέκρινε στα ερείπια μια καταπλα
κωμένη κοπέλα, επέδειξε εξαιρε
τική δραστηριότητα και θάρρος α
ψηφώντας τον κίνδυνο ζωής που 
διέτρεχε με αποτέλεσμα να την α
πεγκλωβίσει και να τη σώσει από 
βέβαιο θάνατο".

* Με την υπ' αριθμ. 242051 /7/1 -α 
από 19 -5 -1996 Απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α
πονεμήθηκε Ευαρέσκεια και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους δέ
κα πέντε χιλιάδων δραχμών στον 
καθένα στους Αστυφύλακες 
Πέηηα Γεώργιο και Μπομηόνη 
Σπυρίδωνα γιατί’την 29-3-1996 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας εηέδειξαν εξαιρετική 
δραστηριότητα, παρατηρητικότη
τα και αποφασιστικότητα με απο
τέλεσμα τη σύλληψη στο Μα
ρούσι, τριών ατόμων τα οποία ενέ- 
χοντο οε εμπρησμούς και απόπει
ρες εμπρησμών σχολικών λεωφο
ρείων των εκπαιδευτηρίων "Ο Πλά
των", "Κωστέα-Γείτονα" και της 
"Ελληνογερμανικής Σχολής".
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Μόνιμες ΣτήλεςI
• Me το υπ' αριθμ. 6006/2/83-α 

από 18-4-1996 έγγραφο της Αστυ
νομικής Δ/νσης Βοιωτίας απο
νεμήθηκε Επαινος στους: Αστυνό
μο ΕΓ Αγόρη Θ εοχά ρ η .Υ πα - 
στυνόμο Α ' Παναγδπουλο Πα
ναγιώτη, Υπαστυνόμο Β' Τρι
καλινή Νικόλαο, Αρχιφύλακα  
Σ ια κο υλή  Χ α ρ ά λα μπο , Αρ
χ ιφ ύ λα κα  Ιω άννου Η λία , Α
στυφύλακα Ντεβενέ Βασίλειο 
και Α σ τυ φ ύ λα κα  Σταμάτη  
Δημήτριο γιατί'υπηρετούντες 
στο Τμήμα Ασφάλειας Θηβών υπό 
την καθοδήγηση του πρώτου επέ- 
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα 
και αποφασιστικότητα με αποτέ
λεσμα να συλλόβουν αρχικό τρία 
άτομα που διακινούσαν και εμπο
ρεύονταν ηρωίνη θέτοντας τέρμα 
στην κακοποιό δράση τουλάχιστον 
του ενός ΙΚαρακύρη Σωτηρίου) για 
τον οποίο βάσιμα πιστεύεται ότι 
ήταν ο κύριος διακινητής ηρωίνης 
στην περιοχή της Βοιωτίας. Την ε
πομένη ημέρα επετεύχθη η σύλλη
ψη της Χωστή Ευαγγελίας η οποία 
με τη μέθοδο του εναγκαλισμού ε
πιχείρησε να πλασάρει ηρωίνη 
στον ήδη κρατούμενο Καρακύρη, 
αλλά η διορατικότητα και η παρα
τηρητικότητα των Αστυνομικών α
πέτρεψε την εισαγωγή ηρωίνης 
στο κρατητήριο".

• Με την υπ' αριθμ 6006/2/1609- 
α από 6-5-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας απονεμήθηκε Επαινος στους: 
Α στυνόμο  Β ' Ζαρμακούπη  
Κ ω ν /ν ο , Υ ποστυνδμο  Α ' 
Μ πουραντάνη Κ ω ν /ν ο , Αρ
χιφύλακα Βλαστόπουλο Ιωάν
νη, Αρχιφύλακα Μητρόπουλο 
Γεώργιο και Αστυφύλακα Γκά- 
γκα Νικόλαο γιατί'υπηρετούντες 
στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου 
και εργασθέντες με ζήλο προθυ
μία και μεθοδικότητα πέραν των 
κανονικών ωρών εργασίας, απέ
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα 
και πέτυχαν να συλλόβουν τον επι
κίνδυνο κακοποιό Λαλαδόκη Ιωάν
νη και δύο συνεργάτες του οι ο
ποίοι είχαν καταστρώσει και είχαν 
θέσει σε εφαρμογή σχέδιο απα
γωγής της ανήλικης Γιαννόκου Νι- 
κολέτας, επιτυγχάνοντας δολίως 
την έκδοση διαβατηρίων με σκοπό 
τη φυγάδευσή της μαζί με τον 
πρώτο δράστη στο εξωτερικό'.

• Με την υπ' αριθμ. 6006/2/1558- 
α από 6-4-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας απονεμήθηκε Επαινος στους:

Αστυν. Υποδ/ντή Πανηγυράκη 
Ιωάννη, Αστυνόμο Β' Νικολα- 
ρόκη Μιχαήλ, Ανθυπαστυνόμο 
Γιαννικάκη Ιω άννη, Ανθυπα- 
στυνδμο Παπαδογιάννη Χαρί
λαο και τους Α σ τυφ ύλακες  
Μαγγελάκη Ανδρέα, Σταυρου- 
λάκη Νικόλαο και Φουρτινάκη 
Μιχαήλ γιατί'υπηρετούντες στο 
Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και ερ- 
γασθέντες με ζήλο προθυμία και 
μεθοδικότητα υπό την καθοδήγη
ση του πρώτου απέδειξαν εξαιρε
τική δραστηριότητα και αφού αξιο- 
ποίησαν κατάλληλα σχετικές πλη
ροφορίες κατόφεραν να συλλό
βουν επικίνδυνο κακοποιό, έμπορο 
ναρκωτικών, στην κατοχή του ο
ποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
2.500 γραμμαια χασίς, σε βάρος 
του οποίου εκκρεμούσαν πολλές 
καταδικαστικές αποφάσεις και ε
ντάλματα συλλήψεως".

* Με την υπ' αριθμ. 6006/2- 
/1597-α από 6-5-1996 Απόφαση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας απονεμήθηκε Επαινος 
στους: Υπαστυνόμο Α ' Κυρανά- 
κο Γ εώ ργ ιο , Υπαστυνόμο Β' 
Κ ουτσούκη  Δ ημήτρ ιο , κα ι 
στους Αρχιφύλακες Γάλλο Α
πόστολο, Γραβάνη Γεώργιο, 
Ιωαννίδη Ανάργυρο και Λάππα 
Βασίλειο γιατί'υπηρετούντες 
στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής ΕΚΑΜ και εργασθέντες με 
προθυμία και μεθοδικότητα απέ
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα 
και μετά από κατάλληλο επιχειρη
σιακό σχεδίασμά, ενήργησαν α
στραπιαία και αιφνιδιαστικά και πέ
τυχαν τη σύλληψη τοξικομανή ο ο
ποίος ευρισκόμενος στο κτίριο 
της Α. Δ. Πειραιά απειλούσε ότι θα 
αυτοκτονήσει και έθεσε σε κίνδυ
νο με τη ρίψη διαφόρων αντικειμέ
νων τους παρευρισκόμενους Α
στυνομικούς και πολίτες".

* Με την υπ' αριθμ. 6006/- 
2/1596-α από 3-5-1996 Απόφαση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας απονεμήθηκε Επαινος 
στους: Αστυν. Υποδ/ντή Θεο- 
χάρη Ν ικόλαο, Αστυνόμο Β' 
Δαμίγο Μ ιχαήλ, Αρχιφύλακα  
Αμαζδπουλο Νικόλαο, και τους 
Αστυφύλακες Βούλγαρη Χρή- 
στο , Γκαβαρδινά Παναγιώτη  
και Παπουτσή Χρήστο γιατί'υ- 
πηρετούντες στο Αστυνομικό 
Τμήμα Σαλαμίνας και εργασθέντες 
με ζήλο, προθυμία και μεθοδικότη
τα υπό την καθοδήγηση του πρώ
του απέδειξαν εξαιρετική δραστη

ριότητα και πέτυχαν τη σύλληψη 
τριών ατόμων που αποτελούσαν 
σπείρα διακίνησης ναρκωτικών, 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν δέκα οκτώ φι- 
ξόκια με ηρωίνη".

• Με την υπ' αριθμ. 6006/2/1591 - 
α από 3-5-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο- 
μίαςαπονεμήθηκε Επαινος στους: 
Αστυνόμο Α ' Δημανόπουλο Πα
ναγιώτη, Ανθυπαστυνόμο Τορό 
Σωτήριο και στον Αστυφύλα
κα Παπαδόπουλο Ιωάννη για- 
τί'υπηρετούντες στο Τμήμα Α
σφάλειας Φλώρινας και εργασθέ- 
ντες με ζήλο, προθυμία και μεθο
δικότητα πέραν των κανονικών ω
ρών εργασίας με την ενεργό συμ
μετοχή του πρώτου, εηέδειξαν ε
ξαιρετική δραστηριότητα και μετά 
από κατάλληλη αξιοποίηση σχετι
κών πληροφοριών, πέτυχαν να δια
κριβώσουν με τη συνεργασία του 
ΤΑ. Πολυγύρου, τις συνθήκες διά- 
πραξης της απαγωγής υπηκόου 
της π. Γιουγκοσλαβίας, που έλαβε 
χώρα στη Χανιώτη Χαλκιδικής, να 
αποκαλύψουν τα στοιχεία των 
δραστών, υπηκόων της Fyrom, με 
αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η 
σύλληψη αυτών οπό τις Αστυνομι
κές Αρχές της Fyrom και η απελευ
θέρωση του απαχθέντος"

* Με το υπ' αριθμ. 6006/1 /42-α 
από 7-5-1996 έγγραφο της Αστυν. 
Δ/νσης Φθιώτιδας απονεμήθηκε Ε
παινος στους: Αστυν. Α ' Κόκκα- 
λη Σωτήριο, Υπαστ/μο Α ' Χρι- 
στόπουλο Γεώργιο, Υπαστ/μο 
Α' Αρβανίτη Δημήτριο, Ανθ/μο 
Κρόκο Δημήτριο, Ανθ/μο Κω- 
στορρίζο Κων/νο, και τους Α
στυφύλακες Μ ονιάκη Δημή- 
τριο και Κοντογεώργου Πανα
γιώτη γιατί'υπηρετούντες στο 
Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας με την 
καθοδήγηση του πρώτου εργό- 
σθηκαν με ευσυνειδησία, προθυ
μία, ζήλο και μεθοδικότητα με α
ποτέλεσμα την σύλληψη ιδιώτη ο 
οποίος με αυτοσχέδιους εκρηκτι
κούς μηχανισμούς που κατα
σκεύαζε ο ίδιος προέβη στη ρίψη 
αυτών, τρεις φορές, στο οίκημα 
των Μαρτύρων του Ιεχωβό που 
βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο της 
Νέας Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών και μια 
φορά στην κύρια είσοδο οικίας 
Μάρτυρος του Ιεχωβό που βρί
σκεται στη Λαμία. Οι εκρήξεις των 
αυτοσχέδιων βομβιστικών μηχανι
σμών είχαν σαν αποτέλεσμα την 
πρόκληση υλικών ζημιών.'

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Π.ΕΝ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι για την εκλογή 
τους στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ε
νωσης Αξιωματικών Αστυνομίας 
και την Εξελεγκτική Επιτροπή 
αυτής, κατά τις αρχαιρεσίες της 4- 
7-1996, ανακηρύχθηκαν οι ακόλου
θοι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αστυν. Β' Αναγνώστου Κωνστα

ντίνος, Υπαστυν. Α' Ανδρικόπουλος 
Αριστείδης, Αστυν. Α' Ασημακό- 
πουλος Σπυρίδων, Αστυν. Α' Βασι- 
λαράς Αθανάσιος, Αστυν. Α' Βε- 
τούλης Μιχαήλ, Αστυν. Υποδ/ντής 
Βλαχογιάννης Ηλίας, Αστυν. Α' Δη- 
μητρόπουλος Πολύκαρπος, Αστυν. 
Α' Δημητρουλόκος Ευάγγελος, Α
στυν. Α' Ζωγράφος Νικόλαος, Υπα
στυν. Α' θώδη - Τσιούμαρη Κων
σταντίνα, Αστυν. ΑΊωσηφίδης 
Πρόδρομος, Αστυν. Υποδ/ντής Κα- 
λαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Αστυν. 
Υποδ/ντής Κανέλλος Γεώργιος, Υ
παστυν. Α' Κανέλλος Γεώργιος, Υ
παστυν. Α' Κατερινόπουλος Αθα
νάσιος, Αστυν. Υποδ/ντής Κυριακά- 
κης Ευστράτιος, Αστυν. Β' Νικολό- 
πουλος Γεώργιος, Αστυν. Α' Οικο
νόμου Ελευθέριος, Αστυν. Α' Σουλ- 
τάτος Ανδρέας, Αστυν. Β' Τσιμπί- 
δης Παναγιώτης, Υπαστυν. A' Τ υπο- 
γιώργος Θεόδωρος.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Αστυν. Β' Καραγιάννης Βασίλειος, 

Αστυν. Υποδ/ντής Κολοκούρης 
Χρήστος, Αστυν. Β' Λιθοξόηουλος 
Γεώργιος, Υπαστυν. Α' Καραμαλά- 
κης Μιχαήλ.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
• Ο Αστυφύλακας Αθανασόπου- 

λος Δημήτριος που υπηρετεί στο 
A.T. Ιτέας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΛΑ. 
Ιτηλ. 0265-333331.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Α νθυπαστυνόμος Μηλάς  

Νικόλαος. Γ εννήθηκε το 1960 στο 
Καλούσι Πατρών. Απεβίωσε την 
30-4-1996.

+ Αστυφύλακας Ρενιέρης Α
ντώνιος. Γεννήθηκε το 1955 στην 
Αθήνα. Απεβίωσε την 13-5-1996.

+ Αστυφύλακας Σαρολίδης  
Αθανάσιος. Γεννήθηκε στο Καμα
ρωτό Σιντικής Σερρών. Απεβίωσε 

την 28-4-1996. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

ΟΖΣ
ΠΑΛΙ Ο ΡΩΧΑΜΗΣ 

ΣΤΗ "ΣΤΕΝΗ"
Μετά από συνεχείς και ευρείες 

αναζητήσεις από άνδρες του 
Τμήματος Εγκλημάτων Κατά 
Ζωής και Ιδ ιοκτησίας της Α- 
σφάλειας Αττικής εντοπίσθηκε 
σε εξοχική κατοικία, που χρησιμο
ποιούσε ως κρησφύγετο, στην α
γροτική περιοχή Λεύκα Οινόης Ατ
τικής, ο δραηέτης από 1 -8-94 φυ
λακών, Ρωχάμης Ευάγγελος.

Στην πραγματοποιηθείσα Αστυ
νομική Επιχείρηση στην οποία συμ
μετείχαν και άνδρες της Ειδικής 
Κατασταλτικής Αντιτρομοκρα- 
τικής Μονάδας, συνελήφθη ο πα
ραπάνω δραπέτης και ο φυγόποι
νος Γιαννακός Κοσμάς.

Στην έρευνα που ακολούθησε 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα 
περίστροφο με έξι φυσίγγια, ένα 
πιστόλι, 37 φυσίγγια 9mm, πέντε 
φυσίγγια 357 magnum, 167gr η
ρωίνης, μικροποσότητα ινδικής 
κάννβης, μια ζυγαριά ακρίβειας, 
274.000 δραχμές, μια μαύρη πε
ρούκα και μία μοτοσυκλέτα.

Σε βάρος του Ρωχάμη εκκρεμεί 
ένταλμα συλλήψεως του 5 ου Ανα
κριτή Αθηνών για την περίπτωση 
των όπλων και των ναρκωτικών 
που βρέθηκαν στα Κιούρκα και η α
πόδρασή του από τις φυλακές Α
γίου Στεφάνου Πατρών.

Σε βάρος του Γιαννακού εκκρε
μεί απόφαση του Πρωτ/κείου Αθη
νών φυλάκισης εννέα μηνών και 
χρηματική ποινή 30.000 δραχμών 
για προμήθεια και κατοχή ναρκωτι
κών. Με την εις βάρος τους σχη- 
ματισθείσα δικογραφία και οι δύο 
συλληφθέντες παραπέμφθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθη
νών.

Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ
Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 

ποδ/νσης Προστασίας Ανηλί
κω ν, της Δ /νσης Ασφάλειας  
Αττικής, ύστερα από ένταλμα 
συλλήψεως που εξέδωσε ο 14ος 
Ανακριτής Αθηνών, ο Κουντουργια- 
νός Διονύσιος σπουδαστής των 
Ι.Ε.Κ. Ηλιουπόλεως.

Ο παραπάνω κατηγορείται για 
παράβαση των άρθρων "περί βια
σμών κατά συρροή" και "περί κατα
πολέμησης της διάδοσης των ναρ
κωτικών".

Συγκεκριμένα, ύστερα από προ- 
καταρτική εξέταση που ενέργησε 
η ανωτέρω υπηρεσία, κατόπιν ει- 
σαγγελικής παραγγελίας, σχετικά 
με το βιασμό της 15χρονης ΜΛ. 
που καταγγέλθηκε από τη μητέρα 
της, προέκυψε ότι ο Κουντουργια- 
νός οδήγησε τη Ιδχρονη στην οι
κία του, την οποία βίασε αφού 
προηγουμένως δια χρήσεως ναρ
κωτικών, όπως είπε η ίδια, την πε- 
ριήγαγε σε κατάσταση ανικανότη
τας προς αντίσταση.

Επίσης, προέκυψε ότι τον Ιούλιο 
του 1995 και αρχές Σεπτεμβρίου 
του ιδίου έτους, ο ίδιος δράστης 
παρέσυρε τις ανήλικες Α.Ε. και Ζ.Ε. 
στην οικία του, όπου και τις βίασε 
κατά δήλωσή τους.

Από το προανακριτικό υλικό που 
συλλέχθηκε, προκύπτει ότι, ο πα
ραπάνω κατηγορούμενος, ενα
ντίον του οποίου υποβλήθηκε έ
γκληση από τους έχοντες την επι
μέλεια των προαναφερομένων α
νηλίκων, αλλά και από τις ίδιες τις 
παθούσες, έκανε το τελευταίο ε
ξάμηνο κατ' επανάληψη χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, προμηθεύο
ντας ταυτόχρονα και άλλους ανη
λίκους με σκοπό τον εθισμό.

ΧΟΝΤΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Από την Υ ποδ/νση Δ ίωξης  

Ναρκωτικών Αττικής εξαρθρώ
θηκε πολυμελής και διεθνής σπεί
ρα εμπόρων ναρκωτικών που δια
κινούσε σημαντικές ποσότητες η
ρωίνης από τη Βουλγαρία στην Ελ
λάδα μέσω Fyrom.

Συνολικό συνελήφθησαν οκτώ ά
τομα εκ των οποίων δύο υπήκοοι 
Fyrom και έξη Ελληνες, ενώ κατη- 
γορούνται τρεις Βούλγαροι οι ο
ποίοι διαμένουν μόνιμα στη Βουλ
γαρία μεταξύ των οποίων και ο ε
γκέφαλος της σπείρας.

Συλληφθέντες είναι οι: α) Ιβάνο- 
βικ Ντοπρίλα, κάτοικος Fyrom, καλ- 
λιτέχνιδα, βΙ Στογιανόβσκι Αντον, 
κάτοικος Fyrom, μηχανικός, γΙ Ζαγ- 
γελίδης Γεώργιος, κάτοικος Σερ
ρών, δ) Αρμένης Δημήτριος, κάτοι
κος ΝΛιοσίων Αττικής, εΙ Ρούσος 
Δημήτριος, κάτοικος Πετρούπολης 
Αττικής, στ) Σάμιος Γεώργιος, κά
τοικος Π,Φαλήρου Αττικής, ζ| Κέρ
κυρας Ηλίας, κάτοικος Π.Φαλήρου 
Αττικής, η) Νικολακόπουλος Ιωάν
νης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής. 
Κατηγορηθέντες είναι οι: αΙ Μανι- 
κάτοβ Βασίλης, κάτοικος Βουλγα
ρίας, καλλιτεχνικός πράκτορας, β| 
δύο Βούλγαροι ονόματι Στόγιαν και 
Μίτκο αγνώστων λοιπών στοι
χείων.

Οπως προέκυψε από την έρευνα 
και την προανάκριση, ο Βούλγαρος 
Μανικάτοβ, γνωστός ως "Βασίλης", 
προ τετραμήνου άρχισε να στέλ
νει σημαντικές ποσότητες ηρωί
νης για εμπορία, χρησιμοποιώντας 
ως μεταφορείς τους Ιβάνοβικ, 
Στογιανόβσκι και Ζαγγελίδη. Η με
ταφορά της ηρωίνης γινόταν κυ
ρίως μέσω Fyrom, όπου διαμένει 
μόνιμα η Ντοπρίλα, γνωστή ως 
"Ντόμπη" και ο φίλος της Στογια- 
νόβσκι. Η Ντοπρίλα πηγαινοερχό
ταν μέσω του σημείου εισόδου 
της Δοϊράνης, χωρίς να κινεί υπο
ψίες στις συνοριακές υπηρεσίες 
και μετέφερε κάθε φορά σημαντι
κές ποσότητες ηρωίνης 11-3 κιλάΙ, 
που παρέδιδε στους Αρμένη, Σά- 
μιο, Κέρκυρα και Νικολακόπουλο.

Οι παραλήπτες της ηρωίνης συ- 
νενοούντο προηγουμένως τηλε
φωνικά με τον Μανικάτοβ, για την 
ποσότητα ηρωίνης που θα έστελ
νε και παρέδιδαν το ανάλογο χρη
ματικό ποσό στην Ντοπρίλα που 
ήταν της τάξεως των 5.500.000 - 
6.000.000 δραχμές ανά κιλό. Ο Μα
νικάτοβ είχε ως άμεσο συνεργάτη 
του στη διακίνηση, τον συμπατριώ

τη του Στόγιαν. Ο τρίτος Βούλγα
ρος ονόματι Μίτκο, συμμετείχε 
στη διακίνηση της ηρωίνης στην 
τελευταία μεταφορά, στέλνοντας 
500 γραμμάρια με τον Στογιανόβ- 
σκι και την Ντοπρίλα, καθώς και 
φωτογραφίες ενός χάλκινου α
γάλματος, προκειμένου να βρει α
γοραστές στην Ελλάδα.

Τελευταίες μεταφορές ηρωίνης 
από Βουλγαρία στην Ελλάδα ήταν 
της τάξεως των 2,3 κιλών που έ
κανε το ζεύγος Ντοπρίλας και 
Στογιανόβσκι, οι οποίοι και συ
νελήφθησαν στο σταθμό Λαρίσης 
και 1,5 κιλών που έκανε ο Ζαγγελί- 
δης, ο οποίος συνελήφθη στο Μα
ρούσι Αττικής. Συνολικά βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 4,5 κιλά ηρωί
νης, 100 γραμμάρια κοκαΐνης, δέκα 
γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής 
κάνναβης, δύο πιστόλια των 9mm 
και 0.22mm με 124 σφαίρες, ένα 
περίστροφο, μια χειροβομβίδα, 
11.500.000 δραχμές, 7.000 μάρκα 
Γερμανίας, 1580 δολάρια ΗΠΑ, 500 
φράγκα Ελβετίας, τρεις ζυγαριές 
ακρίβειας και έξη κινητά τηλέφω
να. Οι συλληφθέντες συνοδεύθη- 
καν με την εις βάρος τους σχημα- 
τισθείσα δικογραφία στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ...
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Η
ρακλείου Κρήτης για πλήθος 
διαρρήξεων και κλοπών οι: α) 
Τουρνάς Εμμανουήλ, β) Παπαδάκης 
Ευάγγελος και γ) Μοσχονησιώτης 
Νικόλαος.

Συγκεκριμένα, ύστερα από αξιο
λόγηση σχετικών πληροφοριών 
που περιήλθαν σε γνώση της ανω
τέρω υπηρεσίας και αφορούσαν 
διάπραξη κλοπών από τους προα- 
ναφερθέντες δράστες, διενερ- 
γήθηκαν έρευνες στις οικίες τους 
και στο κατάστημα φωτογραφικών 
ειδών που διατηρεί ο Παπαδάκης 
όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε 
μεγάλος αριθμός αντικειμένων 
που προέρχονταν από κλοπές (τη
λεοράσεις, στερεοφωνικά, βίντεο, 
ραδιομαγνητόφωνα αυτοκινήτων, 
φωτογραφικές μηχανές, ωρολό
για, ραδιόφωνα κ.λπ.).

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση, οι δράστες, ενώθηκαν α
πό κοινού και συμφώνησαν στη 
διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών 
καταστημάτων και αυτοκινήτων 
στην ευρύτερη περιοχή του Ηρα
κλείου.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 9 6  - Ιούνιος 1996



Μόνιμες Στήλες

Τις πράξεις τους ομολόγησαν οι 
Τουρνάς και Μοσχονησιώτηςκαι υ
πέδειξαν τους τόπους των κλο
πών. Εξεταζόμενοι δε ομολόγησαν 
ότι από κοινού και οι τρεις διέπρα- 
ξαν τις κλοπές ενώ ο Παπαδόκης 
αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμε
τοχή παρ' όλο που στην κατοχή 
του βρέθηκαν κλοπιμαία.

Οι δράστες διέπραξαν συνολικό 
δώδεκα κλοπές κατ' επάγγελμα 
και κατά συνήθεια με σκοπό τον 
προσπορισμό παράνομου κέρ
δους. Και οι τρεις οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Ηρακλείου.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤΑΝ ΑΔΕΞΙΟΣ...
Συνελήφθη από όνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ι
διοκτησίας της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής ο Κωνσταντινέας 
Ανδρέας.

0 ανωτέρω στις 3-5-1996 φο
ρώντας μαύρη κουκούλα εισήλθε 
στο υποκατάστημα της Εγνατίας 
Τράπεζας που βρίσκεται στη Ν.Ιω- 
νία και με την απειλή πιστολιού α- 
κινητοποίησε τους πελάτες και 
τους υπαλλήλους πυροβολώντας 
για εκφοβισμό δύο φορές και πρό- 
τεινε στον ταμία ένα σάκο, ζητώ
ντας του να τοποθετήσει μέσα σ' 
αυτόν τα χρήματα του ταμείου. 
Λόγω συγχίσεως του ταμεία ένα 
μέρος των χρημάτων έπεσε στο 
δάπεδο και όταν έσκυψε να τα πά
ρει οι υπάλληλοι και οι πελάτες άρ
χισαν να καλούν σε βοήθεια.

Αυτός κινήθηκε να φύγει και κατά 
την έξοδο έπεσε επάνω στον υα
λοπίνακα και κυλίστηκε στο δάπε
δο με αποτέλεσμα να εκπυρσο
κροτήσει το όπλο του να τραυμα- 
τισθεί στο αριστερό χέρι και να 
σκορπιστούν τα χρήματα.

Στη συνέχεια διέφυγε πεζός και 
μετά από λίγο συνελήφθη. Κατά τη 
διαφυγή του σε ταράτσα μονοκα
τοικίας, βρέθηκε ο σάκος, το πι
στόλι του, η κουκούλα και ένα κινη
τό τηλέφωνο. Τα χρήματα περισυ- 
νελέγησαν και ο δράστης διακομί
σθηκε σε νοσοκομείο όπου και του 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή
θειες.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι ο δράστης την προηγούμενη 
μέρα στην Πεύκη Αττικής απείλη
σε με το πιστόλι υπαλλήλους της 
εταιρίας Τκρούπ 4" οι οποίοι ενερ
γώντας χρηματαποστολή είχαν 
παραλόβει από σούπερ μόρκετ έ
να σάκο με 6.000.000 δραχμές.

Δεν κατάφερε όμως να αποσπόσει 
τα χρήματα γιατί ένας υπάλληλος 
αστραπιαία έκλεισε την πόρτα του 
θωρακισμένου οχήματος. Ο δρά
στης με τη σχηματισθείσα δικο
γραφία οδηγήθηκε τον Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Από όνδρες του Τμήματος Αρ

χαιοκαπηλίας της Δ /νσης Α
σφάλειας Αττικής, διενεργήθη- 
κε έρευνα στην οικία του Γλέζου 
Βασιλείου, δύτη, υπαλλήλου της Ε
φορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
στην οποία βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν:

αΙ μία πήλινη κανάτα βυζαντινών 
ή υστεροβυζαντινών χρόνων, βΙ έ
να πιστό αντίγραφο πιστολιού 
45mm, μη λειτουργικό.

Σε δεύτερη κατ' οίκον έρευνα 
που έγινε ύστερα από ειδοποίηση 
του Α.Τ. Φιλοτίου Νάξου, στο 
πατρικό του προαναφερθέντος, 
στην Απείρανθο Νάξου, επίσης 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αΙ ένα ημιτελές τμήμα από μαρ
μάρινη επιτύμβια στήλη, β) μια πήλι
νη ανάγλυφη γενειοφόρο κεφαλή, 
γΙ έξη πήλινα λυχνάρια, 6) τέσσερα 
τεμάχια από πήλινες δακρυδό- 
χους, ε) τρία πήλινα μονωτά μικρο- 
γραφικά άγγεία, στΙ ένας ακέραιος 
πήλινος μικρογραφικός αμφορί- 
σκος, ζ) ένα κεφάλι και ένας κορ
μός πήλινου ειδωλίου, η| μία πήλινη 
πίπα οθωμανικής περιόδου και ΘΙ 
τρία αντίγραφα αρχαίων αντικει
μένων.

Ολα τα προαναφερόμενα αντι
κείμενα εξετάσθηκαν από αρμό
διους αρχαιολόγους της Εφορίας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Μου
σείου Νάξου, οι οποίοι αποφάνθη- 
καν ότι όλα είναι αρχαία (Ελληνι
στική, Ελληνορωμαϊκή, Βυζαντινή 
και υστεροβυζαντινή περίοδος) 
και προστατεύονται από τις διατά
ξεις του νόμου "περί αρχαιο
τήτων".

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Από το Τμήμα Εγκλημάτων 

Κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφά- 
λεις Αττικής, εξιχνιάσθηκαν οι 
ανθωποκτονίες και οι απόπειρες 
ανθρωποκτονιών σε βάρος οκτώ 
Αλβανών υπηκόων που διέμεναν 
σε δύο υπόγεια διαμερίσματα πο
λυκατοικίας στο Βύρωνα Αττικής. 
Στα παραπάνω διαμερίσματα έλα
βε χώρα εμπρησμός που είχε ως 
αποτέλεσμα το θάνατο των:

α) Τσούκο Βενίσα δέκα ετών, βΙ 
Τσούκο Σοκλέντ έξη ετών, γ) Γκιώνι 
Τονίν, δ) Τσούκο Βίκτωρ και τον 
τραυματισμό των: α) Ιμπραϊμι Ε- 
ντουαρντ, β) Γιακούζα Μπεχίγιε, γ) 
Τσούκο Νετζμιέ, δ) Μπεκίρι Παρα
σκευή. Δράστες είναι οι Αλβανοί 
υπήκοοι: Βράπι Φουάτ και Πλάκου 
Αρτουρ, γεννηθέντες στο Φιέρι 
Αλβανίας για τους οποίους έχουν 
εκδοθεί εντάλματα συλλήψεως 
και κατηγορούνται για εμπρησμό, 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κα
τά συρροή και απόπειρα ανθρωπο
κτονίας εκ προθέσεως κατά συρ
ροή.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η 
Τσούκο Νετζμιέ, σύζυγος του 
Τσούκο Βίκτωρ και μητέρα των α
νηλίκων θυμάτων Τσούκο Βενίσα 
και Τσούκο Σοκλέντ, διατηρούσε 
στην Αλβανία για μικρό χρονικό 
διάστημα, ερωτικό δεσμό με τον 
Πλάκου Αρτουρ, τον οποίο συνέ
δραμε στις παράνομες δραστη- 
ριότητές του σχετικά με την 
προώθηση και προαγωγή νεαρών 
αλβανίδων σε οίκους ανοχής στην 
Ελλάδα.

Οταν οι αλβανικές αρχές συνέ
λαβαν την Νετζμιέ επειδή κατα
κρατούσε στο σπίτι της στο Φιέρι 
Αλβανίας, μια νεαρή κοπέλα την ο
ποία προόριζαν να φέρουν στην 
Ελλάδα, εκείνη αποκάλυψε ότι αυ
τουργός της πράξης ήταν ο Πλά
κου, ο οποίος και συνελήφθη.

Στις φυλακές όπου εξέτησαν και 
οι δύο, ποινή φυλάκισης εννέα μη
νών για μαστροπεία, ο Πλάκου α
πειλούσε την Νετζμιέ ότι θα σκο
τώσει την ίδια και την οικογένειά 
της. Εκείνη φοβούμενη της απει
λές του, όταν αποφυλακίσθηκε 
πήρε την οικογένειά της και ήρθαν 
στην Ελλάδα.

0 Πλάκου μετά την αποφυλάκισή 
του ανέθεσε στο φίλο και συνερ
γάτη του στις παράνομες δραστη
ριότητες, Βράπι Φουάτ, να εντοπί
σει τη Νετζμιέ και την οικογένειά 
της και να τους σκοτώσει όλους 
βάζοντας φωτιά στο σπίτι.

0  Βράπι κατά το χρονικό διάστη
μα που είχε εντοπίσει και παρακο
λουθούσε την οικία της οικογέ
νειας Τσούκο, έγινε αντιληπτός α
πό τον Γκιώνι Τονίν, πρωτοξάδελ- 
φο και σύνοικο για λίγο καιρό των 
θυμάτων ο οποίος και τον ξυλοκό- 
πησε. Την H-12-1995 και ώρα 
03Λ5, ο Βράπι έβαλε φωτιά στα 
δύο υπόγεια διαμερίσματα που έ
μενε η οικογένεια Τσούκο αφού

περιέβρεξε τις πόρτες και τα πα
ράθυρα με εύφλεκτη ύλη, πιθανό
τατα βενζίνη.

0 δράστης μετά την πράξη του 
έφυγε αμέσως για την Αλβανία. 
Μέσα στα καμένα διαμερίσματα 
των θυμάτων βρέθηκε ένα υπηρε
σιακό περίστροφο Αστυνομικού, 
το οποίο είχε αφαιρέσει μετά από 
διάρρηξη της οικίας του ο Γκιώνι, 
καθώς και μεγάλος αριθμός χρυ
σαφικών που προερχόταν από 
κλοπές που είχε διαπράξει σε διά
φορες περιοχές της Αττικής, ο 
π ρ οα να φ ερ όμενοςΑ λβ α νός  
υπήκοος, συγγενής και σύνοικος 
της οικογένειας Τσούκο.

ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ
Συνελήφθη από όνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά 
της Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής ο Ιακωβάκης 
Ματθαίος, κατηγορούμενος για 
διακεκριμένη κλοπή και εκβίαση 
κατά συναυτουργία.

0 ανωτέρω μετά του διαφυγό- 
ντος τη σύλληψη, Χρυσοπούλου 
Νικολάου, αφαίρεσαν το αυτοκί
νητο της Γεραλή Σοφίας, το οποίο 
αφού έκρυψαν στην περιοχή Ν. 
Σμύρνης αναζητούσαν τηλέφωνο 
της παθούσης για να επικοι
νωνήσουν μαζί της, πράγμα που 
κατόρθωσαν τελικά να βρουν μέ
σω της Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Επικοινώνησαν μαζί της κατ' επα
νάληψη απαιτώντας εκβιαστικά
800.000 δραχμές για την επι
στροφή του αυτοκινήτου και τελι
κά μετά από σκληρές διαπραγμα
τεύσεις συμφώνησαν στις
400.000 δραχμές υποδεικνύοντας 
στην παθούσα και το ακριβές ση
μείο που έπρεπε να αφήσει τα 
χρήματα.

Στο σημείο μετέβησαν και οι δύο 
κατηγορούμενοι κινούμενοι με δί
τροχο που οδηγούσε ο μη συλλη- 
φθείς. κατέβηκε ο Ιακωβάκης ο ο
ποίος συνελήφθη από Αστυνομι
κούς μόλις παρέλαβε το φάκελλο 
με τα χρήματα, ενώ ο συνεργός 
του κατόρθωσε να διαφύγει με το 
δίτροχο.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθη
κε στο σημείο που υπέδειξε ο συλ- 
ληφθείς, ενώ στο σπίτι του βρέθη
κε η άδεια κυκλοφορίας και το α
σφαλιστήριο του κλεμμένου αυτο

κινήτου. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Σ τ α  σ ύ ν ο ρ α  τ ο υ  τ ε λ ε ί ο υ
του Αστυνόμου Α ' Θεόδωρου Τρυφερή

Το ρολόι έδειχνε εννιά το πρωί. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. 

Στον κήπο, ο αέρας χόρευε παθιασμένα με τη βροχή το τελευταίο 

ταγκώ του Οχτώβρη. Χάζεψα μια στιγμή τα κοκκινοκίτρινα φύλλα, 

που σηκωνόντουσαν απ'το χώμα και στροβιλίζονταν για λίγο πάνω 

απ' το έδαφος, θαρρείς κι έκαναν προσπάθεια να ξαναπάρουν τη 

χαμένη τους θέση πάνω στα δέντρα. Μάταιος κόπος.

Γύρισα το βλέμμα μου στο ακίνητο σώμα που βρισκόταν πεσμένο 

στο χωλ, μπροστά στο μπάνιο. Ήταν τόσο ακίνητο, όσο κινητικός 

ήταν ο αέρας έξω από την έπαυλη. Από πείρα θα έλεγα, ότι ο μεγα- 

λοεπιχειρηματίας Ιερεμίας Ασφόδαλλος πρέπει να ήταν πεθαμέ

νος εδώ και δώδεκα ώρες περίπου και μάλλον από κάποιο δη

λητήριο. Ήταν γνωστός πολυεκατομμυριούχος, αλλά παρ' όλα τα 

λεφτά του, όπως έλεγαν οι φήμες, ήταν απ' τους πλούσιους που 

κλαίνε. Καλόκαρδος και γενικά άνθρωπος ετούτος ο άνθρωπος.

Αν και είχα δει τόσους και τόσους πεθαμένους στο παρελθόν, πο

τέ δε μπόρεσα να το ξεπεράσω. Κάθε φορά ο θάνατος μού 'φερνε 

σκέψεις. Έτσι και τώρα. Τι σου είναι ο άνθρωπος..., σκεφτόμουν. 

Μια γελοιογραφία, που λέει και το άσμα. Εντάξει, σοβαρά τώρα, ο 

άνθρωπος είναι αυτό που είναι.

Εκείνη τη στιγμή είδα να φτάνουν οι εξερευνητές και μαζί τους κι 

ο ιατροδικαστής. Τι στο διάβολο, τελικά ο άνθρωπος είναι αυτό που 

μετράει, μονολόγησα.

Το πτώμα το είχε βρεί στις οχτώ και τέταρτο περίπου εκείνο το 

πρωί της Πέμπτης ο κηπουρός, που πήγαινε κάθε Πέμπτη στη βίλα 

αυτή της Κηφισιάς για να φροντίσει τον κήπο. Μόλις είχε φτάσει, 

είχε ακούσει τα παραθυρόφυλλα να χτυπούν από τον αέρα και είδε 

ότι όλα τα μπροστινά παράθυρα ήταν ανοιχτά.

Χτύπησε και ξαναχτύπησε το κουδούνι, μα δεν του άνοιξε κανείς. 

Του φάνηκε σαν κάτι να μην πήγαινε καλά κι αφού περίμενε λίγο, έ

βαλε μια σκάλα και μπήκε από το παράθυρο. Βρήκε τον εργοδότη 

του πεθαμένο, μπροστά στο μπάνιο και τηλεφώνησε.

Εμενα δίπλα, στη Λυκόβρυση, κι ήμουνα έτοιμος να ξεκινήσω για 

το γραφείο, όταν μου τηλεφώνησαν οι συνάδελφοι για το συμβάν 

κι έτσι είχα φτάσει στο σημείο αμέσως.

Ο Ασφόδαλλος ήταν σαραντατριών χρονών και παντρεμένος εδώ 

κι έξι χρόνια. Παιδιά δεν υπήρχαν. Το προηγούμενο βράδυ είχε γυ

ρίσει από το Λονδίνο, όπου βρισκόταν για δουλειές σχετικά με τις 

ναυτιλιακές του επιχειρήσεις, εδώ και μια βδομάδα. Η γυναίκα του 

είχε φύγει, τη μέρα που 'φύγε και κείνος, με μια φίλη της για το 

Πήλιο, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρισκόταν ακόμη. Ευκαιρίας 

ελθούσας, μιας και δε θα υπήρχε κανείς στο σπίτι, είχαν δώσει και 

στην οικονόμο άδεια που τελείωνε μάλλον σήμερα.

Αυτά ήταν όλα όσα ήξερε μέσες άκρες ο κηπουρός και μου μετέ

φερε με σχετική επιφύλαξη.

Ο ιατροδικαστής, αφού διέγνωσε ως πιθανή αιτία θανάτου την ει

σαγωγή κάποιου δηλητήριου στον οργανισμό του μακαρίτη, επιφυ

λάχθηκε κι αυτός να απαντήσει οριστικά στα σχετικά ερωτήματα 

μετά τη νεκροτομή και την τοξικολογική εξέταση, που θα ακολου

θούσαν.

Αυτά ήταν όλα κι όλα όσα μπόρεσα κι εγώ να αναφέρω στο Διευ

θυντή μου, που είχε κι αυτός καταφτάσει εν τω μεταξύ στον τόπο 

του συμβάντος.

Στις μέρες που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ο Ασφόδαλλος εί

χε 'πάει' πράγματι από δηλητήριο. Από ένα σπάνιο και σε ελάχιστα 

μίλιγκραμ θανατηφόρο δηλητήριο ονόματι "δεξτραμίνη" που μπο

ρούσε να απομονωθεί σε ιδιαίτερα μικρές ποσότητες από το σπα

νιότατο επίσης φυτό “δεξτρούδιον το ομφάλιον” που συναντούσε 

κανείς μόνο στα υψίπεδα του Περού. Η ύπαρξή του στον οργανι

σμό του θύματος ανιχνεύτηκε δύσκολα, αλλά σίγουρα. Ένα ανεπαί

σθητο σημαδάκι στο αριστερό χέρι, μεταξύ αντίχειρα και δείκτη 

παράξενο, αλήθεια, σημείο! μαρτυρούσε το σχετικό...βελονισμό, ό

πως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Σύριγγα δε βρέθηκε ποτέ στον 

γύρω χώρο. Τελικά, με τη συνδρομή και άλλων στοιχείων, η εκδοχή 

ό, τι επρόκειτο για έγκλημα έγινε πια βεβαιότητα.

Ο μακαρίτης δεν είχε εχθρούς, φανερούς τουλάχιστον. Ληστεία 

αποκλείστηκε, αφού δεν έλειπε τίποτα απολύτως. Προφανώς λοι

πόν, κάποιος δεν τον συμπαθούσε τουλάχιστον στα κρυφά. Τόσο 

πολύ δεν τον συμπαθούσε μάλιστα, ώστε να τον σκοτώσει. Θανα

τηφόρα αντιπάθεια και οι λόγοι ουδαμώς ορατοί. Αυτές οι πληρο

φορίες ήταν η εισφορά της γυναίκας του, που είχε εσπευσμένα ε

πιστρέφει από το Πήλιο, αργά την ίδια μέρα που είχε βρεθεί νε

κρός ο άντρας της.

Ηταν μια ξανθιά γύρω στα τριάντα, απ'αυτές που δεν μπορείς να 

μην κοιτάξεις δυο φορές. Εντυπωσιακή πράγματι σώματι και προ- 

σώπω κυρία, η οποία προσπαθούσε να δείχνει θλιμμένη. Προσπα

θούσε. Τουλάχιστον αυτήν την αίσθηση μου έδινε. Γιατί όμωςΛεν 

τον αγαπούσε;Εντάξει. Κι εντάξει, αυτή πιθανότατα θα τον κληρο

νομούσε. Οχι όμως και να τον σκότωσε αυτή γι'αυτό. Ε, όχιπήγαινε 

πολύ. Κατ'αρχάς, δεν προέκυπτε από πουθενά περίπτωση να έχει 

η κυρία υπέρογκες ανάγκες, τέτοιες που να χρειαστούν μια τόσο 

άμεση και δραστική... επέμβαση. Δεύτερον, πως μπορούσε να ήταν 

σίγουρη πως θα τον κληρονομούσε; Τρίτον..., τέταρτον.,,και τελευ- 

ταίον: Πως; Αν το έκανε, πως το έκανε; Εκείνη σίγουρα, βρισκόταν 

μακριά. Εβαλε άλλον; Τέλος πάντων αυτές ήταν κάποιες σκέψεις 

που έπρεπε να κρατηθούν στα υπόψη.

Κατά την οικονόμο, η Κυρία κι ο συχωρεμένος ήταν πολύ αγαπη

μένοι. Υπερχείλιζε η ευτυχία του ενός από την παρουσία του άλλου. 

Σπάνιο ζευγάρι. Αυτό όμως, μέχρι πριν από τέσσερις μήνες περί

που, τότε που η Κυρία είχε ασθενήσει ξαφνικά και είχε νοσηλευτεί 

για τρεις ολόκληρες βδομάδες μάλλον για κάτι που είχε σχέση με 

τα γυναικολογικά. Όταν πριν από ένα τρίμηνο περίπου βγήκε από 

την κλινική, έδινε την εντύπωση ότι είχε αλλάξει και είχαν αλλάξει 

και τα πράγματα με τον άντρα της. Όλο και ψιλοτσακωνόντουσαν. 

Και με την οικονόμο όμως, τα πράγματα δεν ήταν όπως πρώτα. Από 

ήρεμη και ευγενική που ήταν απέναντι' της, η κυρία Τζένη είχε γίνει 

αρκετά νευρική ευερέθιστη κι αυταρχική. Σα να μην ήταν η ίδια από 

τότε που βγήκε από την κλινική. Την κλινική του κουνιάδου της.

Ο κουνιάδος της ήταν γιατρός. Φτασμένος ήδη πλαστικός χει- 

ρούργος, απέκτησε περισσότερη φήμη σα γιατρός της ομοιοπαθη

τικής, μια και δίπλα στην πρώτη κλινική είχε φτιάξει και μια άλλη ο

μοιοπαθητικής ένα κτιριακό αριστούργημα, είχαν γράψει οι εφημε

ρίδες που τη δούλευε περισσότερο από την πρώτη. Για το γιατρό 

και τη 'σχέση' του μ' αυτή τη δεύτερη κλινική ακούστηκαν και γρά

φτηκαν κατά καιρούς φοβερά πράγματα για όργια, για 'αρπαγμέ

νες' περιουσίες ή ακόμα για ύποπτους θανάτους φήμες που ποτέ 

όμως δεν πήραν την δικαστική οδό... Γνωστός τζογαδόρος ο για-
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τρός και συνήθως αποτυχημένος. Πασίγνωστος γυναίκας και 

συνήθως επιτυχημένος, αφού ακόμα και στο διεθνές στερέωμα 

ήταν ο ακαταμάχητος σαραντάρης πλέυμπόυ (φατσικά, μια νεότε

ρη έκδοση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ), με τις κοσμικές στήλες να φι

λοξενούν συχνότατα φωτογραφίες του με διάσημα μοντέλλα. Όχι 

πως αυτό το τελευταίο μ'έβρισκε ασύμφωνο. Καθόλου μάλιστα, 

αλλά πως να το κάνουμε, με το μακαρίτη τον αδελφό του έμοιαζαν 

όσο ένας αλεποτσάκαλος μ'ένα καλά άλογο, γιαυτό και δεν υπήρ

χαν και ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ τους.

Από τις δυο φορές που συναντήθηκα λόγω των περιστάσεων μα

ζί του, έβγαλα το υποκειμενικό μεν, όχι μακράν της αλήθειας όμως 

συμπέρασμα ότι, το Αϊ Κιού του έτρεχε στα χωράφια της μεγαλο- 

φυίας. Και... αυτός μάλιστα. Είχε πάντα έντονες οικονομικές ανά

γκες... Να τον σκότωσε αυτός; Γιατί; Κατά πόσα πιθανότητα δεν θα 

τον κληρονομούσε. Ούτε και τον μισούσε, τουλάχιστον τόσο πολύ. 

Έπειτα τη μέρα του θανάτου του αδελφού του, ο γιατρός βρισκό

ταν στο Μονακό, καθώς είχε αναχωρήσει για κει την παραμονή του 

θανάτου Τετάρτη ξημερώματα. Όμως να, πάλι ο τζόγος. Κι όλο και 

κάτι ψιθυριζόταν για κάποια κρυφή σχέση με θηλυκό μέλος της με

γάλης οικογένειας του πριγκηπάτου, οπότε το χρήμα ακρως ανα- 

γκαίον. Τέλος πάντων ήταν κι αυτό ένα θέμα που έπρεπε να κρατη

θεί στα υπόψη.
Πέρασε μια βδομάδα και βρισκόμουνα ακριβώς εκεί απ' όπου ξε

κίνησα, όταν ανέλαβα την υπόθεση. Κοίταζα και ξανακοίταζα τα δε

δομένα, μα δε μπορούσα να καταλήξω πουθενά. Τό 'παιζα Αγκάθα 

Κρίστι, φτιάχνοντας τα γνωστά “σταυρόλεξα” με ερωταπαντήσεις, 

τίποτα. Για την ακρίβεια έβγαινε κάποια μυρωδιά, αλλά η μυρωδιά 

είναι μυρωδιά δύσκολο να την καθήσεις κάτω... Κίνητρο μηδέν. 

Στοιχεία ενδείξεις, μηδέν. Πληροφορίες μηδέν. Προοπτική μηδέν. 

Μηδέν από μηδέν, αμήν. Όπως έβλεπα τα πράγματα, άλλη μια υπό

θεση ανθρωποκτονίας θα έμενε στο σκοτάδι.

Δεν είχε περάσει δα και πολύς καιρός ήταν δεν ήταν τέσσερις 

μήνες πριν που είχε βρεθεί εκείνη η γυναίκα, δολοφονημένη και ά

γρια κακοποιημένη, σε κάποια ερημική περιοχή της Πεντέλης. Τη 

γυναίκα εκείνη ίσως κάτι πάνω από τριάντα, σύμφωνα με τον ιατρο

δικαστή αφού την είχαν βιάσει άγρια, την είχαν ρίξει στη φωτιά, με 

αποτέλεσμα να γίνουν σχεδόν στάχτη τα χέρια της και να παρα

μορφωθεί φοβερά το πρόσωπό της, μα να έχουν αρκετά από τα 

ξανθά μαλλιά της επιβιώσει κατά παράξενη συγκυρία. Παρά το γε

γονός ό,τι όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, επί τρεις μέρες ανακύκλω

ναν το θέμα, ουδείς την αναζήτησε, ουδείς την αναγνώρισε. Κα

θώς δεν υπήρχαν αποτυπώματα, η υπόθεση έμεινε στο σκοτάδι κι 

έμπηξε σε μένα το πρώτο σοβαρό αγκάθι της αποτυχημένης προ

σπάθειας. Το δεύτερο αγκάθι μπηγόταν τώρα. Μήπως τελικά ήταν 

ώρα να φύγω από το Τμήμα ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, το 

Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατά Ζωής, όπως λεγόταν;...

Εσβηνα το πεντηκοστό τσιγάρο μου εκείνης της μέρας ρουφηγ- 

μένο μέχρι τη φτέρνα το διαολόπραμα κι όταν το τηλέφωνο χτύπη

σε το απόγευμα της επόμενης του θανάτου Πέμπτης, το σήκωσα 

νωχελικά.
-"Ράκας, παρακαλώ.", είπα. Ήταν ο κηπουρός και δεν έχασε χρό

νο, μιλώντας για τον καιρό και τα τοιαύτα πριν, μπαίνοντας στο θέ

μα.
-"Κυρ Αστυνόμε, ο κηπουρός της βίλας της Κηφισιάς είμαι. Δεν 

ξέρω αν φανεί χαζό, αλλά που ξέρεις μπορεί καμμιά φορά και να 

έχει σημασία. Την προηγούμενη Πέμπτη, μετά που φύγατε όλοι, 

βρήκα στον κήπο μια ψόφια γάτα και την έθαψα σε μια άκρη του. 

Τότε δεν έδωσα σημασία. Σήμερα που ξαναπήγα και είδα για άλλη

Λογοτέχνες______________________________

μια φορά το μέρος το ξανασκέφτηκα, μάλλον γιατί συνειδητοποίη

σα ξαφνικά ότι στη βίλα δεν υπήρχαν γάτες. Το να βρεθεί λοιπόν τη 

συγκεκριμένη μέρα η γάτα ψόφια, εκεί, μου φάνηκε κάπως περίερ

γο κι είπα να σας το πω".

Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο φαλακρός πνιγμένος 

πιάνεται απ' το τίποτα. Κι εγώ, αν μια ψόφια γάτα ήταν ένα τίποτα, 

έπρεπε να πιαστώ και απ' το τίποτα γιατί απλούστατα δεν είχα να 

χάσω τίποτα. Έτσι, την άλλη μέρα την ώρα που διαβαζόταν η 

διαθήκη ο ιατροδικαστής, ο κηπουρός κι εγώ πήγαμε να ξεθάψου

με μια γάτα. Ούτε ντρεπόμασταν, ούτε ήμασταν περήφανοι βέβαια 

γι' αυτό που κάναμε.

Τελικά, είχα κάνει καλά που είχα δώσει την κάρτα μου στον κηπου

ρό. Τελικά, είχε κάνει καλά κι ο κηπουρός που μου τηλεφώνησε. Τε

λικά, εκείνη η γάτα ήταν ένα μυστήριο. Και σα μυστήριο, ήταν και το 

κλειδί της υπόθεσης. Μόλις διαπιστώσαμε ότι, το ένα απ'τα μεγάλα 

μπροστινά της δόντια ήταν απλά μια μικροσκοπική σύριγγα, κάτι σαν 

τεράστια κουτάλα ανακάτεψε απότομα θάλεγα την αδειωσύνη του 

μυαλού μου και πολλά πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν μέσα 

του. Σ' αυτή τη φάση οι λεπτομέρειες δεν είχαν και τόση σημασία. 

Έμενε βέβαια οι σκέψεις, ιδέες κι υποθέσεις να γίνουν αποδεί

ξεις...

Α, ρε Παυλώφ! Ανεπανάληπτε, ατελείωτε, φοβερέ Παυλώφ. 

Αργότερα, όταν επέστρεψα στο γραφείο, ο συνεργάτης και φί

λος μου ο Στέλιος με πληροφόρησε ότι ο μακαρίτης άφησε τα πά

ντα στη σύζυγο. Τις επόμενες δύο ώρες εκεί στο γραφείο μου, 

προσπάθησα να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου που πήδαγαν α

κατάστατα η μια πίσω από την άλλη μες στο κεφάλι μου. Όταν νό

μισα ότι τα ψευτοκατάφερα, σηκώθηκα και άρχισα να ψαχουλεύω 

τα αρχεία. Βρήκα και πήρα τη φωτογραφία μιας καλής γυναίκας που 

είχε ηεθάνει άδικα πριν λίγους μήνες, εξ αιτίας της απληστίας και 

των παθών κάποιων συνανθρώπων της κι έφυγα ξανά για την έπαυ

λη.
Στο δρόμο διηγήθηκα όσα είχα "πιάσει” από την ιστορία στο Στέ

λιο. "Έξυπνο! Ζόρικο!" αναφώνησε ο φίλος μου, θαυμάζοντας όχι το 

μυαλό μου φυσικά, αλλά το σχέδιο του φόνου. Υπέροχα σατανικό!", 

συμφώνησα κι εγώ.

Η κυρία ήταν εκεί όταν έφθασα. φαινόταν να συγκρατεί με κόπο 

την έξαψή της. Γνωριζόμασταν ήδη, ικανοποιητικά για την περίστα

ση.

- "Πρέπει να σας αγαπούσε πολύ ο άντρας σας για να σας 

τ'αφήσει όλα", είπα μετά από κάποια τυπικά. Μέσα μου αναρωτιό

μουνα όπως πάντα τι διάβολο τα θέλουν οι άνθρωποι τόσα λεφτά.

- "Ετσι είναι κύριε Ράκα", απάντησε εκείνη. Ήταν ψυχρή, επιφυλα

κτική και ήθελε να μου δώσει να καταλάβω, ότι δεν ήμουν ευπρόσ- 

δεκτος εκεί. Εγώ επίσης, δεν ήθελα να ήμουν εκεί, γι'αυτό δεν έχα

σα χρόνο. Έβγαλα τη φωτογραφία και της την έδωσα.

- "Κοιτάξτε καλά αυτή τη φωτογραφία και πέστε μου, παρακαλώ, 

αν έχετε καμμιά ιδέα για το ποια είναι αυτή η γυναίκα".

Της ήρθε σα σφαλιάρα. Έχασε το χρώμα της, αλλά προσπάθησε 

και βρήκε την αυτοκυριαρχία της. Η φωνή της βγήκε όμως σφυρι

χτή, όταν είπε:

- "Δεν καταλαβαίνω, Αστυνόμε. Γιατί θά'πρεπε δηλαδή να έχω ι

δέα; Δε μου αρέσετε κύριε. Φύγετε απ' το σπίτι μου!". Μου πρότει- 

νε τη φωτογραφία. Έπιασα επίτηδες προσεκτικά απ' την άκρη τη 

φωτογραφία και τη έβαλα σ'ένα αυτοσχέδιο ντοσιέ. Ήδη έφευγα, 

όταν από την πόρτα έριξα την τελευταία κουβέντα κι αυτή τη φορά 

δεν ήταν σφαλιάρα, αλλά "άξεστη" γροθιά.

- "Ξέρετε, είπα να μη σας φέρω στην υπηρεσία μου και σας κου-
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ράσω. Σας έδειξα τη φωτογραφία, περισσότερο για να πάρω τα απο

τυπώματα σας. Πάντως θα πρέπει να μοιάζατε πολύ με τη γυναίκα της 

φωτογραφίας". Βγήκα χωρίς να περιμένω να δω την αντίδρασή της. Τώ

ρα το χορό τον έσερνε άλλος. Εγώ.

Κάπου μια ώρα αργότερα, κουβεντιάζαμε με αρκετούς συνεργά

τες την ιστορία, στο γραφείο του Διευθυντή. Το παζλ είχε πια συ

μπληρωθεί πλήρως. Η υπόθεση έζεχνε βέβαια, έδειχνε όμως ταυ

τόχρονα και το μεγαλείο της ανθρώπινης νόησης.

0  γιατρός Αλέξανδρος Ασφόδαλλος είχε μεν τις δυο κλινικές του 

που του απέφεραν αξιόλογα έσοδα, είχε όμως και τα πανάκριβα 

γούστα του. Μέγας τζογαδόρος, που τον ήξεραν στο Λας Βέγκας 

ή στο Μόντε Κάρλο ακόμα και τα πεκινουά όλων των πλουσίων ή 

νεόπλουτων κυριών.

Αυτή τη φορά οι τοκογλύφοι τον είχαν πιάσει από το λαιμό. Πήγαι

νε από προθεσμία σε προθεσμία και μόνο εκείνοι που είχαν μπλέ

ξει ποτέ με τοκογλύφους ήξεραν τι σήμαΛ/ε αυτό. Είχε κι άλλη μια 

φορά στο παρελθόν βρεθεί σε δύσκολη θέση, όχι όμως και τόσο 

αν και κόντεψε να χάσει τις κλινικές του. Τον είχε τότε βοηθήσει ο 

αδελφός του, αλλά του το είχε κοφτά ξεκαθαρίσει: Δε θα το ξανά- 

κανε. Τώρα λοιπόν, δεν προσδοκούσε βοήθεια καμμιά. Τώρα... Αν εί

χε τα λεφτά του αδελφού του... Αν πάθαινε κάτι ο αδελφός του; Μα 

πάλι κι αν, αν πάθαινε κάτι, θα τον κληρονομούσε όπως πολύ καλά 

κι ο ίδιος γνώριζε η γυναίκα του, που ήταν σχεδόν εχθρική απέναντι' 

του. Είχε τους λόγους της γίαυτό, αλλά... Τέλος πάντων, και να πέ- 

θαινε ο αδελφός του, όφελος για το γιατρό μηδέν.

Ηταν σ'ένα καζίνο του Μόντε Κάρλο που την είδε, πριν περίπου 

έξι μήνες. Στην αρχή νόμισε πως ήταν η νύφη του και παραξενεύτη

κε, μα σαν πλησίασε είδε πως έκανε λάθος. Έμοιαζαν πάντως κα

ταπληκτικά. Σα δυο σταγόνες νερό κι είχαν πάνω κάτω την ίδια ηλι

κία. Δικαιολογημένο το λάθος του, λοιπόν. Συνέβαινε να είναι απ' 

τους τύπους του κι όπως συνήθως δε δυσκολεύτηκε να την ο

δηγήσει αργότερα στο δωμάτιό του. Μετά από λίγες ώρες, ενώ η 

κοπέλα πλέον κοιμόταν, εκείνος αναθυμόταν τις προηγούμενες ώ

ρες. Η "δίδυμη" της νύφης του ήταν Ελληνίδα τι σύμπτωση! ξεπε

σμένη αριστοκράτισσα και νυν συνοδός πλούσιων κυρίων. Ή... 

μήπως, δεν ήταν σύμπτωση; Το μυαλό του άρχισε να δουλεύει πυ- 

ρετωδώς και το πρωί ένα άκρως "φιλόδοξο" σχέδιο είχε πδρει 

σάρκα και οστά στο μυαλό του. Εξάλλου στο ούτως ή άλλως κοφτε

ρό μυαλό του πάντα άρεσε να φτιάχνει ιδιαίτερα περίπλοκα σενά

ρια και, στο κάτω κάτω, ήταν ένας απ' τους λίγους που τη δεξτρα- 

μίνη και την απίστευτη δραστικότητά της την είχε υπόψη του από 

καιρό... Σε δυο μονάχα μέρες είχε καταφέρει με το μοναδικό του 

τρόπο να πείσει την κοπέλα να γίνει συμπρωταγωνίστριά του στο 

"έργο" που είχε σχεδιάσει να βάλει σ'εφαρμογή. Όσο για κάποιες 

λεπτομέρειες, αυτές θά' βρισκαν τη θέση τους στην πορεία.

Στους επόμενους δύο μήνες η κυρία Μαριάννα Αγκάτση είχε κά

νει "κτήμα" της τους τρόπους συμπεριφοράς και γενικά ζωής της 

κυρίας Τζένης Ασφόδαλλου. Το σχέδιο υλοποιούνταν με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια. Κάποιες πλαστικές μικροεπεμβάσεις απ' το 

μαγικό χέρι του γιατρού, τελειοποίησαν την ομοιότητα και μια ψιλο- 

βραχνάδα παραπάνω στη φωνή δε θα δημιουργούσε λογικά κανένα 
πρόβλημα.

Έτσι, σε κάποια δεξίωση στην οποία παρευρίσκονταν τόσο ο για

τρός, όσο κι ο αδελφός του με τη γυναίκα του, η τελευταία μετά 

από κατάλληλη "περιποίηση" του ποτού της απ' το γιατρό λιποθύμη

σε ξαφνικά κάι μεταφέρθηκε στην κλινική του κουνιάδου της, που 

συμπτωματικά ήταν σχεδόν δίπλα στη βίλα της δεξίωσης.

Δυο μέρες αργότερα, μια γυναίκα βρισκόταν νεκρή κι άγρια κακό-

ποιημένη σε κάποια ερημική γωνιά της Πεντέλης, που κανείς δεν α

ναζήτησε. Μια άλλη γυναίκα που της έμοιαζε καταπληκτικά, έπαιζε 

το ρόλο δυο γυναικών μαζί, ξαπλωμένη στην κλινική του γιατρού Α

σφόδαλλου. Αυτή η γυναίκα επέστρεφε μετά από τρεις βδομάδες 

περίπου, ως κυρία Τζένη Ασφόδαλλου, στο σπίτι της. Ένα κομμάτι 

του σχεδίου είχε στεφτεί με επιτυχία.

Για κάθε έξυπνο εγκληματία, ένας συνεργάτης που θα μπορούσε 

κάποτε να 'μιλήσει' είναι ήδη πολύς, δε χρειάζεται δεύτερος. 0  για

τρός χρειαζόταν και δεύτερο, παρόλο που αν και αναγκαίος ο πρώ

τος ήταν αφάνταστα πολύς. Δεν έπρεπε να διακινδυνεύσει κανείς 

απ' τους δυο τους το ιδιόχειρο τελικό χτύπημα, μα και σε καμμιά 

περίπτωση δε θα μπορούσαν να εμπιστευτούν και τρίτο πρόσωπο.

Γίαυτό το λόγο λοιπόν, κοντά τρεις μήνες αργότερα, σε μια γκαρ- 

σονιέρα της Πεύκης ο τρίτος συνεργάτης ήταν πλέον τέλεια εκπαι

δευμένος. Η γάτα, ο τρίτος συνεργάτης, είχε μάθει πια πολύ καλά 

το μάθημά της. Στην αρχή, όταν ξυπνούσε μες στο μπάνιο μετά την 

μονοήμερη “επιστημονική" νάρκωσή της μάθαινε σιγά σιγά να βρί

σκει το φαγητό και το "ναρκωτικό" της κολλημένο πάνω στο ψεύτι

κο χέρι του γιατρού, που το κρατούσε υψωμένο μπρος στο πρό

σωπό του. Η νεαρή γάτα πηδούσε στο στήθος του γιατρού, μόλις 

εκείνος άνοιγε στη συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα την πόρτα του 

μπάνιου, κι αποσπούσε την ειδική τροφή. Σιγά σιγά το φαγητό λιγό

στευε στο “χέρι" κι αυξανόταν σε κάποια γωνιά που διαρκώς άλλα

ζε, μα που πάντα η γάτα την εύρισκε από την οικεία σ'αυτήν ισχυρή 

μυρωδιά. Στους τρεισήμισυ περίπου μήνες που κράτησε αυτή η εκ

παίδευση, η γάτα είχε συνηθίσει πια με τρόπο απόλυτο να κάνει α

κριβώς τα ίδια πράγματα. Κάθε σαρανταοκτώ ώρες που ξυπνούσε 

πια, μόλις της άνοιγε ο γιατρός την πόρτα του μπάνιου, πήδαγε πά

νω στο στήθος του, δάγκωνε το "χέρι" και στη συνέχεια έτρεχε για 

την τροφή της. Τα νύχια της φυσικά, είχαν αφαιρεθεί από καιρό. Δε 

χρειαζόταν εξάλλου, να μείνει γραπωμένη επ'άπειρον κάπου ούτε 

έπρεπε ν'αφήσει γρατσουνιές όταν ακριβώς δε θά'πρεπε. Στο διά

στημα αυτό ο γιατρός έκοψε τις... κακές συνήθειες. Όλα ήταν έ

τοιμα πια. Αναμενόταν η κατάλληλη ευκαιρία.

Δόθηκε όταν ο Ιερεμίας Ασφόδαλλος έφυγε για το Λονδίνο. Την 

ίδια μέρα έφυγε και η "γυναίκα" του για το Πήλιο. Εκείνη θα είχε α

κλόνητο άλλοθι, το ίδιο ήθελε να εξασφαλίσει κι αυτός.

0  αδελφός του θα γύριζε την Πέμπτη το βράδυ. Έτσι έγραφε το 

μετ'επιστροφής εισιτήριό του κι ο Ιερεμίας Ασφόδαλλος ήταν πα- 

γκοίνως γνωστό αυτό είχε απαράβατες συνήθειες. Θα γύριζε σί

γουρα την Πέμπτη το βράδυ. Μόλις θα έμπαινε στο σπίτι θα άνοιγε 

σίγουρα τα παράθυρα. Απόλυτη συνήθεια. (Ανθρώπινο ίσως, χαζό 

πράγμα όμως η συνήθεια πως να το κάνουμε)... Μετά θα πήγαινε 

στο μπάνιο. Σίγουρα. Και τότε...

Την Τρίτη το βράδυ, ο γιατρός χρησιμοποιώντας το κλειδί που 

πήρε απ' την "κυρία Ασφόδαλλου", έβαλε τη ναρκωμένη γάτα στο 

μπάνιο και ξημερώματα της Τετάρτης "πέταξε" για το Παρίσι, με 

προορισμό το Μονακό. Ήξερε πώς θα δρούσε η γάτα στο μπάνιο. 

Περίμενε όμως με βεβαιότητα ότι, αφού θα έβγαινε από το σίγου

ρα ανοικτό παράθυρο και θα έβρισκε την τροφή της κάπου στον 

κήπο, στη συνέχεια θα πήδαγε έξω και από τα κάγκελα και κάπου 

μετά από λίγο θα ψοφούσε. Ποιος να περίμενε πως θα ψοφούσε 

μες στον κήπο; Κι εν πόση περιπτώσει, λογικά, ποιος θα έδινε ση

μασία σε μια ψόφια γάτα, όπου στο κάτω κάτω κι αν βρισκόταν;

Έτσι είχαν γίνει τα πράγματα, περιληπτικά. Η Μαριάννα Αγκάτση 

είχε συλληφθεί ήδη έξω απ' το σπίτι της, τρεις ώρες μετά από τη 

στιγμή που την είχα "επισκεφτεΓ. Τα αποτυπώματα που άφησε πά

νω στη φωτογραφία φυσικά και δεν ήταν της Τζένης Ασφόδαλλου.
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Συνάδελφοι - Λογοτέχνες

Η απληστία ποτέ δεν υπήρξε καλός σύμβουλος και το τίμημά της 

μερικές φορές είνα πολύ βαρύ. Το εισιτήριο για το Κάιρο που είχε 

βγάλει δεν επρόκειτο να το χρησιμοποιήσει πουθενά... Το μόνο 

στοιχείο που πρόσθεσε στην όλη ιστορία η Αγκάτση ήταν ότι, ο βια

σμός της κυρίας Ασφόδαλλου δεν ήταν μέσα στο αρχικό σχέδιο. Α

τυχός όμως για κείνη, συνέβαινε να είναι η μόνη γυναίκα που είχε 

παλαιότερα αποκρούσει τις προτάσεις του γιατρού, προτιμώντας 

τον αδελφό του, και φαίνεται πως ο Κύριος Αλέξανδρος Ασφόδαλ- 

λος της το "χρωστούσε".
Σήκωσα το τηλέφωνο και κάλεσα το γιατρό στη δεύτερη κλινική. 

Μετά από τρία χτυπήματα, το σήκωσε ο ίδιος. Τώρα ακριβώς οι συ

νάδελφοι βρίσκονταν απέξω, όπως με είχαν προ δευτερολέπτων 

ενημερώσει με το σι μπι. Μπορούσα μάλιστα ν'ακούσω κάπως αμυ- 

δρά και τις σειρήνες των περιπολικών, μέσα απ'το τηλέφωνο.

- "Γιατρέ, όλα τελείωσαν", είπα.

- "Ναι, Αστυνόμε". Ακουγόταν κάπως θλιμμένος, αλλά μάλλον ήρε

μος για την περίσταση. Είχε άδεια οπλοφορίας και ένα Ρούγκερ 

3,57 στο γραφείο του. Τι σκόπευε να κάνει; Θα παραδινόταν ή θα 

πυροβολούσε κατά των συναδέλφων ή... Εγώ πάντως έλπιζα. Έλπι

ζα τουλάχιστον να παραδοθεί ήσυχα.

- "Είπα στα παιδιά να προσπαθήσουν να μη διαπομπευτείς, γιατρέ.

Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι δεν είναι;" συνέχισα την κουβέντα.

-"Ναι Αστυνόμε, ξέρω". Αν και περίμενα να πει κάτι ακόμα, δεν εί

πε. 'Ακόυσα το ακουστικό ν'ακουμπάει κάπου μάλλον σκόπιμα δεν 

το έκλεισε, ακουμπώντας το στο γραφείο και σε λιγότερο από πέ

ντε δευτερόλεπτα ακούστηκε ο κρότος ενός μοναδικού πυροβολι

σμού. Αλλόκοτος κρότος θα έλεγα... Τελικά, τα παιδιά δε θα είχαν 

κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με το γιατρό.

Ήμουν απ' τους λίγους που παραβρέθηκαν στην κηδεία του. Δεν 

είμαι βέβαιος γιατί πήγα, είχα όμως την αίσθηση πως λίγο πριν το 

τέλος επικοινωνήσαμε κατά κάποιο τρόπο και μου φαινόταν σα να 

μου είχε κάνει κάποια χάρη. Στην πραγματικότητα, από τους "μη έ

χοντας εργασίαν" ήμουν μόνο εγώ και μια αρκετά νεαρή ασπροφο- 

ρεμένη κατάξανθη κυρία, που έκλαιγε σιωπηλά σε μιαν άκρη. Συγ

γενής δεν ήταν, δεν είχε πια συγγενείς ο γιατρός. Ποιος ξέρει ποια 

μοίρα την είχε μοιράνει κι αυτή την κοπέλα... Ποιος ξέρει τι ανα

μνήσεις πότιζαν ή τι αναμνήσεις ξέπλεναν εκείνα τα δάκρυα που 

κυλούσαν πάνω στα μάγουλά της...

Πάντως εγώ, δεν ήμουν εκείνος που θα γύρευα το μυστικό της. 

Δεν την κατέκρινα και δεν κατέκρινα και τον εαυτό μου που βρισκό

μουν εκεί. Ναι, μισούσα το έγκλημα. Αλλά πάλι... αν δεν ήμουν ένας 

άρρωστα έντιμος αστυνομικός, ποιος ξέρει τι μπορεί να ήμουν; □

Π Ο Ι Η Σ Η
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ήταν μια μέρα του Μαγιού 

ευχάριστη κι ωραία 

που οι γερμανοί εκτύπησαν 

την Κρήτη απ' τον αέρα.

Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε 

εκείνη τη θυσία 

που έκαμαν οι Κρητικοί 

για την ελευθερία.

Στο έδαφος της πέταξαν 

πολλά αεροπλάνα 

για να σκορπίσουν πανικό 

και θάνατο συνάμα.

Πάντοτε θα θυμόμαστε 

την ιερή θυσία, 

το θάρρος, την παλληκαριά, 

της μάχης τα πεδία.

ΛΟΞΟΔΡΟΜΗΣΑΜΕ
Γυρίζω μέσα στον ντουνιά 

σα να 'μαι λαβωμένος 

από την τόση απονιά 

και νιώθω πάντα ξένος.

Την κάναμε αλλόκοτη 

και μαύρη τη ζωή μας, 

από το βράδυ ως το πρω ί 

νιώθουμε μοναχοί μας.

Μα η Κρήτη δεν φοβήθηκε 

της λαίλαπας τον τρόμο 

και τα παιδιά της έδωσε 

για της τιμής το νόμο.

Γ ί αυτό και θα γιορτάζουμε 

ήρωες να τιμούμε 

που 'ναι παράδειγμα για μας 

στον κόσμο όπου ζούμε.

Λοξοδρομήσαμε, για δες, 

έχουν σκληρήνει οι καρδιές, 

όλοι μας λοξοκοιτάμε, 

το φάλτσο μαςακολουθάμε.

Απ' άκρη σ ' άκρη άναψε 

η μάχη στήθος στήθος 

και οι Κρητικοί απέδειξαν 

της λεβεντιάς το ύψος.

Έδωσαν μάθημα τρανό 

πως πολεμούν λεβέντες, 

πως Κρητικοί δεν δέχονται 

στον τόπο τους αφέντες.

Η Κρήτη πάντα αγέρωχη 

στο πέλαγος θα στέκει 

για να φρουρεί τη λευτεριά 

με Κρητικό τουφέκι.

ΚΑ. Βορνιωτάκης, Αστυνόμος Α'

Στενέψαμε τα όρια 

μιας λάθος εποχής 

και συ θλιμμένος να ποθείς 

ζεστή καρδιά να ξαναδείς.

Χρήστος Μάγκας, Ανθυπαστυνόμος

Πως το νησί τους αγαπούν 

με πάθος και μανία 

και τη ζωή τους δίνουνε 

για την ελευθερία.

Στα ηλα ίσ ια  της προσ πάθειας  για μια θεματ ική  επ έκτα σ η  της π ερ ιο δ ικο ύ  μας 

κι επε ιδή  συχνά η Α στυνομ ική  Ε π ιθεώ ρηση λαμβάνει πνευματικά  πονήματα  

(ποιήματα, δ ιηγήματα, ε ρ γ α σ ίες  κ.λπ.) 

σ υ ν α δ έ λ φ ω ν , ιδ ιω τ ώ ν  ή σ υλλόγω ν πνευματικής κ ίνη σ η ς , 

α π ο φ α σ ίσ θ η κ ε  η κ α θ ιέ ρ ω σ η  ε ιδ ικής  στήλης  

στην οπο ία  να μνημονεύετα ι η λή ψ η  τους, 

να γίνονται σύντομες παρατηρήσ εις  ε π ί του π ερ ιεχο μ ένο υ , 

και να δημοσ ιεύοντα ι αποσ πάσ ματα , ό σ ω ν  κρ ίνοντα ι δ η μ ο σ ιευ τέα .
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Κλιματισμός 
από το υπέδαφος

Η ενέργεια  της γης σύντομα θα 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέρ
γειας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
θα εφαρμοστεί ένα σύστημα, με το 
οποίο θα κλιματίζεται, χάρη στη γεω
θερμική ενέργεια, ένα καινούργιο 
τριόροφο κτίριο 6.100 τ.μ. στην Πολυ- 
τεχνειούπολη Ζωγράφου. Το σύστη
μα θα λειτουργεί ως εξής: Θα γίνουν 
στο υπέδαφος 19 γεωτρήσεις, σε βά
θος 100 μ. περίπου, όπου η θερμο
κρασία παραμένει σταθερή στους 20 
βαθμούς κελσίου.

Η γεωθερμική ενέργεια θα παρα- 
λαμβάνεται από το νερό και τα πε
τρώματα του υπεδάφους με τη 
βοήθεια τριών αντλιών θερμότητας. 
Στους σωλήνες των γεωτρήσεων θα 
κυκλοφορεί ανακυκλώσιμο νερό, που 
το χειμώνα θα αφαιρεί θερμότητα α
πό τα πετρώματα και θα τη διοχετεύει 
στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι θα μετα
φέρει την ηλιακή θερμότητα στο υπέ- 
δαφοε, όπου θα ψύχεται και θα επι
στρέφει για να δροσίζει το κτίριο.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται 
ότι θα καταργηθεί το πετρέλαιο θέρ
μανσης το χειμώνα, ενώ η οικονομία 
στο ηλεκτρικό θα φθάνει το 50% σε 
σχέση με την κατανάλωση ενός συμ
βατικού κλιματιστικού μηχανήματος.

Q) Παράνομο το βουδιστικό 
κέντρο στο Χολομώντα

Παράνομο κρίθηκε το Βουδιστικό 
"Κέντρο Τρίχρονης Απομόνωσης", 
που δημιούργησε και λειτουργεί στο 
Χολομώντα Χαλκιδικής η βουδιστική 
παραθρησκευτική οργάνωση "Κάρμα 
Ρικ Ντρολ Δίγκ".

Αυτό αποφάσισε το Δικαστήριο της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο και καταδί
κασε τη Χαρά Καλομοίρη, υπεύθυνη 
του εν λόγω Κέντρου, με την κατηγο
ρία ότι έθεσε σε λειτουργία ευκτήριο 
οίκο βουδιστών, χωρίς την απαι- 
τούμενη από το Νόμο άδεια.

Ετοιμος και πάλι 
ο "μουτζούρης"

Μετά από 25 χρόνια παροπλισμού, 
το τρενάκι του Πηλίου, ο θρυλικός 
μουντζούρης" θα ανηφορίσει και πάλι 
από τα Ανω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές. 
Πρόκειται για το πρώτο δοκιμαστικό 
δρομολόγιο ενόψει της επαναλει
τουργίας του, που πιθανολογείται μέ
σα στο καλοκαίρι.

Τα σημαντικότερα έργα της σιδη
ροδρομικής γραμμής έχουν ολοκλη
ρωθεί, ενώ δύο ατμομηχανές και δύο 
βαγόνια έχουν μεταφερθεί ήδη στο 
σταθμό Ανω Λεχωνίων. Καλοτάξιδος 
“μουντζούρη"!

ΙΘα φορολογηθεί 
το Ιντερνετ

Αρκετές Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
κινούνται ήδη για να επιβάλλουν φο
ρολογία στη διακίνηση στοιχείων μέ
σω Ιντερνετ. Στόχος τους είναι να α
ναπληρώσουν τα έσοδα που σήμερα 
διαφεύγουν, αφού οι χρήστες του δι
κτύου είναι αρκετοί και έχουν υποκα- 
ταστήσει τις παραδοσιακές μεθό
δους επικοινωνίας με το "ηλεκτρονι
κό" ταχυδρομείο που δεν κοστίζει 
σχεδόν τίποτε.

ν ^ Π ε ρ ί αντιηλιακών...
Οι αντιηλιακές ουσίες που θα συνα

ντήσουμε και φέτος στα διάφορα κα
ταστήματα, χωρίζονται σε δύο κατη
γορίες: στα φυσικά και τα χημικά.

Το βασικό πλεονέκτημα των φυσι
κών είναι ότι μπορούν να αντανα
κλούν το σύνολο του φάσματος της 
ηλιακής ακτινοβολίας, με τη διαφορά 
ότι διαθέτουν παχύρρευστη μορφή 
οπότε και δεν είναι ιδιαίτερα ευχάρι
στα στο δέρμα μας. Από την άλλη τα 
χημικά αντιηλιακά, εκλεκτικής απορ
ρόφησης, δεν είναι δραστικά στην υ
πέρυθρη ακτινοβολία, ενώ υπάρχει η 
πιθανότητα να δημιουργήσουν μι- 
κροερεθισμούς στο δέρμα.

Λιλιπούτειοι..
κουμπιουτεράδες

Εναν υπολογιστή 486 κέρδισε ο μό
λις 14 χρονών Αθηνόδωρος Πανα- 
γιωτίδης, στον 8ο Πανελλήνιο Διαγω
νισμό Πληροφορικής της Ελληνικής Ε
ταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και Πληροφορικής, που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 
Μόνο που πολύ σύντομα μάλλον θα 
χρειαστεί Pentium... Συναγωνίσθηκε 
με 28 μαθητές λυκείου (εκείνος πάει 
γυμνάσιο) και ήταν ο μόνος που έλυ
σε τα θέματα σε μία ώρα και 45 λε
πτά, πράγμα που θα δυσκόλευε και 
τριτοετή φοιτητή πληροφορικής.

Να σημειωθεί ότι αυτός και άλλοι 
τρεις μικροί κομπιουτεράδες θα απο
τελόσουν την ελληνική ομάδα και θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 
φετεινή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, 
τον Ιούλιο στην Ουγγαρία.

-Φ- Γυναίκες στα όπλα
Είκοσι δύο γυναίκες από τις Καστα

νιές Εβρου έκαναν πράξη την Παλ
λαϊκή Αμυνα . Εδώ και λίγο καιρό με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου γυναι
κών της Κοινότητας, μαθαίνουν την 
τέχνη των όπλων, ώστε αν κάποτε 
χρειαστεί να ξέρουν πώς θα τα χρη
σιμοποιήσουν.

“ Εδώ και μια δεκαετία ήταν στη σκέ
ψη μας να μάθουμε τα όπλα των 
συζύγων μας, που είναι όλοι ε
θνοφύλακες", λένε οι θαρραλέες 
γυναίκες. “Ιδιαίτερα μετά την κρίση 
στην Ιμια, είπαμε ότι δεν μπορούμε 
πια να παρακολουθούμε τα γεγονό
τα σαν απλοί θεατές. Στην άμυνα 
της Πατρίδας μας κανείς δεν περισ
σεύει". Η Νομαρχία Εβρου σε ειδική 
εκδήλωση, τίμησε τις γυναίκες αυτές, 
οι οποίες κέρδισαν την αγάπη όλων 
γι' αυτή την πρωτοβουλία τους. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

τα 76 του χρόνια ο Mopfs 
■ J m ζεράρ δείχνει μια χαρά. 

Βέβαια, για to γαλλικό κράτος ο 
μεσιέ Ζεράρ έχει πεθάνει... και 
μάλιστα δυό φορές! Ολα άρχισαν 
με την αίτηση για την αποστολή 
cvds αντιγράφου tiqs ατομική* 
του μερίδας από το δημαρχείο 
τηί Γκρενόμπλ. Οταν ήρθε το 
έγγραφο, ο θάλεp0s 76xpovos έ
μαθε και κάτι που τουλάχιστον 
aurds αγνοούσε: είχε... αποβιώ- 
σει mis 18 Σεπτεμβρίου 1988. Θα 
μπορούσε να ήταν για γέλια, αν 
δεν είχε συμβεί και... στο παρελ
θόν. Τότε, τον πληροφόρησαν ότι 
είχε πεθάνει oris 14 Ιουνίου 1965. 
Το "λαθάκι" διορθώθηκε μέσα σε 
48 ώρες, όταν ο κ. ζεράρ απεί
λησε να γράψει στον τότε πρόε
δρο της δημοκρατίας. Αυτή τη 
φορά ο Mopfs Ζεράρ έκανε κάτι 
καλύτερο: πήγε ο f6ios στη νο
μαρχία για να τον 6ούν!

'ω ρ ίς  τη μασέλα του 
ξύπνησε.ivas Νοτιοαφρι- 

Kav0s εργάτην αφού ένας κλέ
φτης του άνοιξε με βία το στόμα, 
την άρπαξε και τόσκασε με 
το...πολυτιμότερο αγαθό του. Ο 
55xpovos εργάτη* δεν έχει στα
θερή δουλειά και έπεσε θύμα λη- 
στείας την ώρα που κοιμόταν σε 
ξενώνα μεταναστών βόρεια του 
Γιοχάνεσμπουργκ. Στη Νότια Α
φρική, η οποία μαστίζεται από 
κύμα εγκληματικότητα*, σημειώ
νονται 18.000 δολοφονίε* το χρό
νο και ένας βιασμό* κάθε λεπτό.

/^ ™ ια  άλλη μια φορά επιβε- 
■ Ι β  βαιώνεται ότι η μακρο

ζωία έχει απόλυτη σχέση με την 
υγιεινή διατροφή και διαβίωση. 
Σε ηλικία 115 χοόνων πέθανε
στο Ανω Κεηάσοβο Μεσολον- 
γίου η Αθηνά Γαλανίτσα. Δύο ώ
ρες πριν το θάνατο τη* η κυρά- 
Αθηνά ασχολείτο με τον κήπο τηί 
που ήταν και το χόμπυ τη*. Τρε

φόταν κυρίως με λαχανικά και 
κηπευτικά, ενώ κρέαί έτρωγε 
μόνο τα- Χριστούγεννα. Συχνά έ
πινε ένα ή δύο ποτηράκια κρασί. 
Η υπεραιωνόβια ευτύχησε να α
ποκτήσει παιδιά,εγγόνια, δισέγ
γονο και τρισέγγονα.

/ ^ > α  οκτώ χρόνια που ήταν 
α /  συνδικαλιστή* σε μεγάλη 

μονάδα μεταλλουργία* στην Ιτα
λ ία  τον σημάδεψαν: ο χαρα
κτήρας του έγινε ανυπόφορο*, η 
υγεία του καταστράφηκε και ο 
γάμο* του ναυάγησε. Αντιμετώ
πιζε διαρκώ* απόλύσει* συνα
δέλφων, διερευνούσε παράπο
να και καταγγελίε*, έτρεχε να 
προλάβει πρόστιμα κι όλα αυτά 
τον γέμιζαν άγχος απερίγραπτο: 
δεν περνούσε μέρα που να μην 
τον ταλαιπωρήσουν ημικρανίες 
εμετοί και ταχυκαρδίε*. Στο τέ- 
λος, εμφάνισε και κάμψη σε
ξουαλική* ικανότητα* και η γυ
ναίκα του τον άφησε! Ενήγαγε 
λοιπόν την εταιρεία του, την ο
ποία θεώρησε υπεύθυνη για την 
κατάρρευση τηδ πρσωπικότητα* 
του. Κι απαίτησε 40 εκατομμυ
ρίων δραχμέ* cus αποζημίωση. 
Τα εργατικά δικαστήρια τον δι
καίωσαν! Του επεδίκασαν μόνο 
6 και όχι 40 εκατομμύρια δραχ
μέ* αποζημίωση, αλλά το κέρ
δος, όπως καταλαβαίνετε, είναι 
άλλο....Κι είναι ανυπολόγιστο....

s ?  Λστερα από δέκα νέα α- 
'  δικήματα συμπεριλαμβα- 

νομένης της οδήγησης με Ι75 
χλμ. την ώρα σε ζώνη με ανώ
τατο όριο ταζύτητας τα....90, ο
δικαστή* δεν δίστασε. Ο ΐ9χρο- 
vos με ro.-..βαρύ πόδι στο γκάζι 
και την κακή συνήθεια να δοκι
μάζει αυτοκίνητα -xcupis την ά
δεια των ιδιοκτητών τους- κατα
δικάστηκε σε 240 ώρες κοινω
νικής εργασίας και στη φοίτηση 
σε σχολή οδηγών ράλι: Ο δικα

στή* θεώρησε ότι τα μαθήματα 
θα έκαναν περισσότερο καλό 
στον κυνηγό των έντονων συ
γκινήσεων παρά μια ακόμη επί
σκεψη στη φυλακή. Ακούγοντα* 
την ετυμηγορία, ο νεαρός Νορ
βηγό* ούτε που σκέφθηκε να 
κάνει έφεση!

[» π ό  ανορεξία πέθανε  
C J L · 23χρονη Βρετανίδα, α

φού οι γιατροί δεν μπορούσαν 
να την ταίσουν παρά τη θέληση 
τη* διότι το απαγορεύει η νομο
λογία του Ευρωπαϊκού Δικαστη
ρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώ
ματα. Σύμφωνα με tous συγγε
νείς  τη* Ν ίκι Χιουζ, ε ίχαν 
ζητήσει από tous γιατρού* να τηί 
παρέχουν τροφή με ορό, αλλά η 
άρνηση ενόί ασθενούί να δεχτεί 
θεραπευτική αγωγή είναι από τα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 
Onuis ανέφερε ο νομικό* σύμ
βουλοί του νοσοκομείου αν οι 
γιατροί προχωρούσαν σε θερα
πευτική αγωγή χωρίς τη συγκα
τάθεση τηί, τότε θα κατηγο- 
ρούνταν για επίθεση, και τόνισε 
ότι είναι πολύ σκληρό για ένα 
γιατρό να μην μπορεί να 
βοηθήσει έναν άνθρωπο που 
βλέπει να πεθαίνει. Η Χιουζ ήταν 
ανορεξική από Ι5 χρόνων, όταν 
ξεκίνησε δίαιτα, γιατί κάποιοι 
συμμαθητέί την πείραξαν για 
την εμφάνιση τη*...

f )  να χρόνο τον αναζητούσε η 
ιταλική αστυνομία τον....κα- 

λόγηρο που συνέλαβε σε μονα
στήρι τη* Νάπολη*. Ο τύπο* κα
ταδικασμένο* to Ι992 για κλοπέί 
και απάτες, το είχε σκάσει στη 
διάρκεια προγράμματος αναμόρ
φωσης και κλείστηκε σε μονα
στήρι. Κίνησε όμω ί υποψ ίες 
γιατί ο αφιλότιμο*, το Σεπτέμ
βριο που πήγε στη Νάπολη ο 
πρόεδροί Σκάλφαρο κι επισκέ- 
φθηκε τη μονή, εκείνο* έβαλε 
λυτού* και δεμένου* να του κάνει 
τον ξεναγό! Οπερ και εγένετο. 
Αλλά οι φύλακες του προέδρου 
είχαν γνώση....

^  "καπιταλισμό* σε ελάσσο- 
να κλίμακα" κερδίζει όχι 

μόνο έδαφοί αλλά και ns ευλο- 
yios των βουδιστών μοναχών 
στην Κίνα. Τουλάχιστον εκείνων 
στο ιερό dpos Ζιουχούα, που κυ
κλοφορούν με κουρσάκι και κι
νητό τηλέφωνο!. Είναι οι ιερείί 
των 86 ναών που διαθέτουν όλα

τα κομφόρ, ακόμα και τηλεόραση 
και βιντεοκάμερε* και βίντεο και 
ψυχαγωγία. Οι "θεοφόροι" αυτοί 
πατέρεί εισπράτουν μακαρίου 
άφθονα κέρδη από τα ξενοδο
χεία και τα εστιατόρια για χορτο
φάγους που έχουν στήσει... 
Τα....επί γης καθαρά κέΡδη των 
μονών, to Ι994 μόνο, έφτασαν τα 
11 εκατομμύρια γιουάν, ήτοι 1,3 
δισ. δολάρια! Οι βουδιστές μονα
χοί το Μεγάλο Αλμα npos τα Ε- 
μπρόί το κάνουν μόλΐί τώρα...

ο ΣΩΜΑ του ανθρωποφά- 
c /  γου Τζέφρι Ντάμερ του 

στυγερού δολοφόνου που παρα
δέχθηκε ότι σκότωσε 17 νέου* 
άνδρες αποτεφρώθηκε σε νε
κροταφείο τηί περιοχή* του Ουι- 
σκόνσιν. Κρατήθηκε όμωδ ο ε
γκέφαλος του, επειδή η μητέρα 
του επιθυμεί να τον διαφυλάξει 
για ιατρική έρευνα, μετέδωσε η 
ε ιδησεογραφ ική υπηρεσ ία  
"STATES NEWS SERVICE". Ο Ντά
μερ είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θα
νάτου από συγκροτούμενο του, 
τον Νοέμβριο του 1994, αλλά το 
πτώμα του φυλασσόταν, επειδή 
οι γόνε is του διαφωνούσαν για το 
τι θα κάνουν τον εγκέφαλο του...

j n  ωστός ο Νορβηγό* ψαράς 
C^  Οταν η βάρκα του τούμπα

ρε μέσα σε ένα παγωμένο φιόρδ 
κι αυτός έπεσε στο νερό, πήρε α
πό το κινητό του το τοπικό αστυ
νομικό τμήμα, κι εκείνοι του έ
στειλαν αμέσως ένα ελικόπτερο 
να τον σώσουν. Καλή κίνηση, αρ
κεί να μη βραχεί το κινητό...

κόμα ένα* θρύλος ξεθω- 
C J L ·  ριάζει: η Σορβόνη, πανε

πιστήμιο με παράδοση εφτά αιώ
νων και vads των ουμανιστικών 
σπουδών παγκοσμίως δεν είναι 
πια παρά ένα μέτριο εκπαιδευτι
κό ίδρυμα! Σ' αυτό το συμπέρα
σμα καταλήγουν τα μέλη τη* κρα
τικής επιτροπή* αξιολόγηση* 
που επισημαίνουν ότι το λαμπρό 
πνευματικό κέντρο συν tois άλ- 
λοις διοικείται κάκιστα: υπερά
ριθμοι φοιτητές στις αίθουσες ε
νώ οι βιβλιοθήκεί και τα μελε
τητήρια είναι σε αξιοθρήνητη κα
τάσταση. Με δυό λόγια η θρυ
λική Σορβόνη κατατάσσεται τώ
ρα στα κέντρα σπουδών δεύτε
ρη* κατηγορίας τουλάχιστον... □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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( Π Ι Κ Ο Ι Ν Λ Ν Ι Α

S Ο κ. Φ ιλ ιπ π ίδ η  Θεόδωρος κάτοικοί Καβάλας εκφράζει τα 
συγχαρητήριά του npos ro προσωπικό too Τμήμαιοί Ασφα
λεία* Καβάλα* για την άμεση επέμβασή του και σύλληψη 

των δραστών οι οποίοι επεχείρησαν πρόσφατα την κλοπή 
του αυτοκινήτου του.

Κ Ι  Ο κ. Καβάκηβ Στέργ/os, κάτοικοί Βέροια*, ευχαριστεί και συγ

χαίρει όλο το αστυνομικό προσωπικό των Αστυν. Τμημάτων 
Νεάπολη Κοζάνη* και Σιάτιστα*, των Τμημ. Ασφαλεία* Κοζά
νη* και Βέροια* κadus και του Αστυν. Σταθμού Μελίκηί, για 

ns εκτεταμένε* και συντονισμένε* ενέργειέί tous που είχαν 
σαν αποτέλεσμα την ανεύρεση και επιστροφή των ζώων 

που εκλάπησαν από τα Παλατίτσια-Ημαθία* και την σύλληψη 
των κλεπταποδόχων.

IS) Ο Πρόεδροί τη* Κοινότητα* Σταμάτα* κ. Σταμάτη* Κριεμάδη* 
συγχαίρει το Διοικητή και όλο το προσωπικό του Αστυν. Σταθ
μού Αγ. Στεφάνου, για την άριστη και επιτυχή αστυνόμευση 
τη* ευρύτερη* περιοχή*. Τα συγχαρητήριά rous εκφράζουν 
επίσης για τον ίδιο λόγο, και οι πρόεδροι των όμορων κοι- 
νοτήτων(Ανοίξεω*, Ροδόπη* και Κρυονερίου) που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα αστυνόμευση* του ίδιου Αστυν. Σταθμού.

S  Ο Αντιστράτηγο* Αστυνομία* ε.α. κ. Σπύρο* Παπαναγιώτου, 
κάτοικοί Καλλιθέα*, ευχαριστεί θερμά rous Αξιωματικού* Υ
γειονομικού Αστυνομικό Διευθυντή Νικόλαο Χαλιάσο και Α
στυνόμο Α' Γεώργιο Πουλιάνο, για την επιστημονική rous κα
τάρτιση, το ήθοί και την ανθρωπιά με την οποία συμπαρα
στάθηκαν στην επώδυνη και μη αναστρέψιμη δοκιμασία τη* 

υγεία ί του αείμνηστου αδελφού του Λεωνίδα.Τι* ευχαρι- 
στίε5 του εκφράζει επίση* και npos την τράπεζα αίματο* τηί 
Ελληνική* Αστυνομία*, για τη χορήγηση φ ιαλών aiparos κα
τά την περίοδο ασθενεί as του αδελφού του.

Β ΙΟ  κ. Mavixas Παναγιώτη*, κάτοικοί Γοργόμυλου Πρεβέζη*, 
ευχαριστεί θερμά τον Αρχ/κα Γεωργιάδη Ιωάννη και Αστυφ. 
Μόσχο Ευάγγελο, για την άμεση κινητοποίηση και εντοπισμό 
του κλαπέντοί αυτοκινήτου του μετά από καταδίωξη που έ
γινε στον επαρχιακό δρόμο Apras-Πέτα.

Κ Ι  Ο Διευθυντή* του Τελωνείου κήπω ν Εβρου κ. Σταύροί Τζιώ- 
pas, συγχαίρει όλο το προσωπικό τη* Αστυν. Δ/νσηί Αλεξαν
δρούπολη* και ιδιαίτερα το Τμήμα Δίωξη* Ναρκωτικών για 
π* συντονισμένε* ενέργειέί rous που είχαν σαν αποτέλεσμα 
την κατάσχεση ποσότητα* ηρω ίνην 4 κιλών και 700 γραμ
μαρίων.

Ο Πρόεδροί τη* παε ΑΡΗΣ Θεσ/νίκη* κ. Ευστάθιο* Κουτλιά- 

νηί, εκ μέρουί όλη* τηί Διοίκηση* τη* ΠΑΕ, εκφράζει τα θερ

μά του συγχαρητήρια npos όλου* rous Αστυνομικού* τηί Γεν. 

Δ/νσηί Αστυνομία* Θεσ/νίκη* για τα υποδειγματικά μέτρα τά- 
ξεω ί και ασφαλείαί που έλαβαν κατά τον αγώνα ΑΡΗ-ΠΑΟΚ.

Κ Ο Πρόεδροί τη* Πανελλήνιοί Ομοσπονδία* Αστυνομικών Υ
παλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) κ. Κυριαζίδηί Δημήτρ/os, εκ μέρου* τηί 

Εκτελεστική* Γραμματεία* τη* Ομοσπονδία* όλων των Σω
ματείων τηί χώ ρas, εκφράζει ns θερμέ* του ευχαριστίε* 
npos τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του Υ.ΑΤ. για το άμεσο 
ενδιαφέρον, ώστε να παραχωρηθεί στην Ομοσπονδία η α ί

θουσα Αμφιθεάτρου κτιρίου Γ.Α.Δ.Α., όπου και διεξήχθη το 
7ο Πανελλαδικό Συνέδριο.

Κ Από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τη* Ενωση* Αστυνο

μικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπη* κ.κ. Τσαβδαρτζή Ιωάννη και 

Ανδρούτσο Παρασκευά αντιστοίχων λάβαμε την παρακάτω 
ευχαριστήρια επιστολή: "Επιθυμούμε να εκφράσουμε τα 

θερμά pas συγχαρητήρια npos τον προϊστάμενο του Γρα
φείου Εκπαίδευση* τη* Αστυνομική* Δ/νση5 Ροδόπη* και ε- 
πικεφαλή* των εκπαιδευτών σε θέματα Σωματική* Αγωγή*- 

Αυτοάμυναί-Αυτοπροστασίαί-Οπλοτεχνικήί-Σκοποβολή* Υ- 
παστυνόμο Α'Καραπέτρο Σωτήριο, καθώ5 και τον έτερο εκ
παιδευτή Αρχ/κα Π.Σ,Κουκουγιαννίδη Π. και τον οπλουργό Α- 

στυφ.Σεϊτανίδη Αθανάσιο για το αξιόλογο, επίμονο και επι- 
κοδομητικό έργο που προσφέρουν κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων rous. Η παρούσα εκπαίδευση μα* βοηθάει: α) 
να αποκτήσουμε ns απαραίτητε* γνώσει* και εμπειρίε* έτσι 

ώστε να ενεργούμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, αποτε- 
λεσματικότητα και ψυχραιμία σε δύσκολε* καταστάσεις β) 
να αποφεύγουμε ενέργειε* πανικού που θέτουν σε κίνδυνο 

τόσο τον εαυτό pas όσο και rous πολ ίτε ί και γ) να απο
φεύγουμε λάθη τακτική* που έγιναν σε προηγούμενε* ενέρ- 

γειεί και που είχαν cos συνέπεια τον άδικο χαμό συναδέλ- 
φων.Επίσηί θα επιθυμούσαμε 0mus πέρα από την προγραμ
ματισμένη εκπαίδευση των Αστυνομικών σε θέματα ναρκω
τικών και εκρηκτικών, να προγραμματιστούν και άλλε* εκ
πα ιδεύσει του Αστυνομικού Προσωπικού σε Αστυνομικά θέ
ματα που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
και την εκτέλεση τηί αποστολή* του.Απαραίτητη προϋπόθε
ση για την επιτυχία των ήδη διενεργουμένων εκπαιδεύσεων 
κa9a>s και όσων πρόκειται να γίνουν μελλοντικά είναι η 
πραγματοποίησή rous στον τόπο που υπηρετεί ο κάθε Αστυ
νομικό*, διότι έτσι επιτυγχάνεται η αποφυγή μετακινήσεων 

του προσω πικού, η αποφυγή εξόδω ν ένεκα των μετα
κινήσεων και η μη απομάκρυνση του Αστυνομικού από την 
οικογένεια του και την υπηρεσία του".

S o  Α' Γενικόί Επιθεωρητή* Αστυνομία* Υποστράτηγο* κ. 

Δημήτρ/os Μητρόπουλοί, σε επιστολή του τονίζει: "θέλω  α
πό tis στήλεί του περιοδικού pas, να συγχαρώ τον αγαπητό 
pas Σταύρο Κουρούση, γιο του συναδέλφου Παναγιώτη Κου- 
ρούση, που μέσα από τον τύπο, έγινε γνωστό* σε όλο το Πα
νελλήνιο, για ns μουσικέ* του επιδόσει*, αφού βραβεύτηκε 
από τον Υπουργό Παιδεία* κ. Γεωργ. Παπανδρέου, arous Πα
νελλήνιο us Μαθητικού* Μουσικού* Αγώνε*... Για την Αστυνο
μία, αποτελεί καύχημα γιατί προέρχεται από Αστυνομική οι
κογένεια και θα είναι παράδειγμα npos μίμηση, ό π ω ί και άλ
λα παιδιά συναδέλφων Αστυνομικών που ανήλθαν ns ανώ
τατε* βαθμίδεί σε πολλού* τομείί τη* επιστήμη* και ajs τέ
χνη*. Ενα "μπράβο", λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου, που 

απηχεί πιστεύω τα συναισθήματα και ns σκέψει* πολλών 
συναδέλφων pas, αγαπητέ μου Σταύρο Κουρούση."
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Ε Ο κ. Διονύσιά Ααγγούοηϊ, ε κ π α ιδ ε υ τ ή , KdroiKos Αμαρου

σίου, εκφράζει ns ευχαpicrrfes του στο προσωπικό uis Δ/ν- 
ση$ Αμεση5 Δρόσφ και ειδικώτερα npos rous αστυνομικοί^ 

τη$ f6ias υπηρoaias Ιωάννη Αναγνώστου και Νικόλαο Ιωαν- 

νίδη, οι οποίοι, με συνέπεια και ζήλο στην εκτέλεση των κα
θηκόντων rous, συνέβαλαν στην ανεύρεση του κλεμμένου 

αυτοκινήτου του.

Ε Ο κ. Adzapos Κωνσταντίνου Χαζόν, εκφράζει us ouxapicnios 
του npos την υπηρεσία uis "ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ' και ειδικώτερα 

στο πλήρωμα του A 3-5 περιπολικού: Αρχ/κα Αθανάσιο Χρι- 
στουλάκη και Αστ/κα Ανδρέα Τσίγκα, που με μεγάλο ενδια

φέρον και ανθρωπιά βοήθησαν το μικρό του παιδί να μετα

φερθεί στο ΚΑΤ.

Κ Ι  Ο ilp0o6pos τη5 κοινότητα$ Κρωβύλη$ κ. Κομνηνό$ Κομνηνού 
και το κοινοτικό Συμβούλιο, ευχαριστούν θερμά το Δ.Σ. και 

τα Μέλη uis Διεθνή5 Ενωση$ Αστυνομικών Ι.Ρ.Α/ΤΔ Ροδόπην 
για τη δωρεά μια5 καμπάνα$ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ
γίου τη$ κρω βήλη^ Για τον ίδιο λόγο ευχαριστούν θερμά και 
όλοι οι κάτοικοι του χωριού και εύχονται να υπάρξουν και 
στο μέλλον τέτοιου ei6ous χειρονομίε$ που να αναδεικνύουν 
την κοινωνική προσφορά τη$ Αστυνομία5.

Ε 0  Δ/ντή5 τη$ Movd6as Μεταμοσχεύσεων του Γεν. Περιφε
ρειακού Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου (Καρδιοχειρουργικό 

κέντρο Bdpoias Ελλάδο$) κ. Π α ν α γ ιώ ν  Σπύρου και οι συ- 
νεργάτε$ του, εκφράζουν us Θερμέ5 rous ευχαριστία npos 
την Ελληνική Αστυνομία και ειδικώτερα arous άνδρε5 τη5 
Tpoxaias Ηρακλείου Κρήτη$ και Θεσ/νίκηί, οι οποίοι, συνέ
βαλαν ουσιαστικά στην ταχεία και ασφαλή διακομιδή μο- 
σχεύματο5 καρδιά5 για τη μεταμόσχευση που πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στο προαναφερόμενο Καρδιοχειρουρ
γικό κέντρο τη$ Συμπρωτεύουσα5.

Μ  ο  np0o6pos του Μοτοσυκλετικού Ομίλου Γρεβενών κ. Ιωάν- 
νη$ Σιούλη5, εκφράζει τΐ5 ευχαριστίε$ του npos το Διοικητή 
και όλο το προσωπικό του Τμήματο5 Tpoxaias Γρεβενών για 
την ουσιαστική βοήθεια που πρόσφεραν κατά τη διεξαγωγή 

του αγώνα του "9ου ENDURO, 4-5 Μαϊου, Γρεβενά", στα πλαί
σια του Πανελλήνιου Πρωταθλήμακ^ 1996. Σημειωτέον ότι 

στον αγώνα έλαβαν pipos  120 αναβάτε5.

Ε Ο κ. Σωκράτη$ Mczis από του5 Αμπελόκηπου5 Θεσσαλονίκην 
σε επιστολή του μεταξύ άλλων αναφέρει: "...Σήμερα, με α
πόλυτη υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε ότι η Ελληνική Α
στυνομία συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων αστυνο
μιών uis Ευρώπη5... As φυλάει ο Πανάγαθο$ Θεό$ την πατρί
δα pas και τα παιδιά τη$ που υπηρετούν στην Αστυνομία".

Ε Ο Moipapxos ε.α. κ. Αθανάσ/os Σεραφείμ, KdroiKOS Βόλου, συ- 
γκινημένο5 από τη δημοσίευση παλαιά5 του cpcuroypacpias 
-τη$ onoias την ύπαρξη αγνοούσε και ο ίδ ιos- στο περιοδικό 
μα5 "Αστυνομική Επιθεώρηση" μηνό$ Μαρτίου, ευχαριστεί 
θερμά για την ευχάριστη αυτή έκπληξη που του έφερε στη 
μνήμη rous παλιού$ καλού$ καιρού$ και του γέμισε την καρ
διά με ωραία συναισθήματα. Στην επιστολή που pas έστειλε 

γράφει: "Εμεί5 οι μεγάλοι στην ηλικία και απόμαχοι εη5 
ζω ήν όταν βλέπουμε κάτι το παλιό ολοταχάκ πάμε npos τα 
π ίσ ω  τη σκέψη pas και θυμόμαστε γεγονότα και συναδέλ
φ ο υ  που ζουν ακόμη ή και χάθηκαν στο διάβα του χρόνου. 
Γεμίζουν την ψυχή μα$ από συναισθήματα αγνά για συνα
δ έλφ ο υ  και μα5 διακατέχει μεγάλη συγκινησιακή ανακούφι
ση επειδή το έργο το δικό pas, των συνταξιούχων συναδέλ
φ ω ν σαν το επίπονο αλλά γεμάτο ayad0s προθέσειν το συ
νεχίζετε εσεί$ οι νεότεροι την ηλικίαν και πάντα για το καλό

των νομοταγών πολιτών.Συνεχίστε το λοιπόν xcupfs γογγυ- 

σμo0s και παράπονα. Θα έλθει η στιγμή μετά από πολλά χρό
νια όταν και oaois έρθετε στη δική μα$ θέση, τη θέση των 

συνταξιούχων, που θα αισθάνεσθε ανακούφιση και μεγάλη 

χαρά διότι εκτελέσατε το καθήκον aas και δεν θα έχει καμμία 
σημασία αν παίρνετε μικρή ή μεγάλη σύνταξη. Το ότι έχετε 
εκτελέσει ευόρκου το καθήκον σαs θα είναι αρκετό ώστε να 
αισθάνεσθε ανάλαφρα συνειδησιακά και γεμάτοι από αγάπη 

npos τον συνάνθρωπό σαs και ιδιαίτερα npos rous εν ενερ- 
γεία τότε συναδέλφου oas rous onofous θα παρακολουθεί
τε από μακριά και θα χαίρεσθε για us επιτυχίε5 αυτών πάνω 

στην εκτέλεση του δύσκολου έργου των, 0ncus κάνουμε και 
εμεί$ σήμερα. Για να γίνει όμω$ αυτό πρέπει να αγαπήσετε 

πολύ το Σώμα που υπηρετείτε. Κατά τη γνώμη μου αξίζει την 
αγάπη όλων aas και όλων μα$ γιατί είναι ο καλύτερο5 Ελλη- 

vik0s οργανισμό5 aur0s που ονομάζεται "Σώματα Ασφα- 
λεία5". Δεν έχει σημασία αν υβρίζονται οι 0v6pos αυτού και 
αν συκοφαντούνται από popiKoOs. Αυτοί που συκοφαντούν 
και υβρίζουν σε μια δύσκολη στιγμή rous οι ίδιοι θα τρέξουν 

για βοήθεια στην πόρτα rous. Τα ελάχιστα επίση$ σκαθάρια 
που κυκλοφορούν ανάμεσά rous δεν μπορούν να αμαυρώ
σουν την όμορφη ιστορία uis Αστυνομία5. Η πλειοψ ηφία του 
Ελληνικού λαού, είναι με το μέρο$ oas, oas αγαπά και oas 
εμπιστεύεται. Να είσθε υπερήφανοι γι' αυτό."

Ε Ευχαριστούμε θερμά, για as επιστολέ5 και us συνεργασίε$ 
που μα$ έστειλαν, rous κ. κ. Αντώνιο Σιμιγδαλά - Θεσσαλονίκη, 
Νικόλαο Ιουραφά - Αθήνα, Ιωάννη Παπαδάκη - Λαντζόιο Ηλε fas, 

Τριαντάφυλλο Καραγιάννη - Αθήνα και Φώτη Τριάρχη - Θεσσα

λονίκη. □

Επιμέλεια: Π. Υ. Γεώργιο$ Χονδροματίδη$

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

Μ ά χ η
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΓΠΣΤΊΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη
τηλ.9939732-9927 673
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Μόνιμες Στήλες

Γ ια  tis ελευδερ&β dopes
7. Καταβάλλεται όταν ταξιδεύουμε - Φόροι, δασμοί.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. "Ο ...πλοίαρχος", γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν.

2. Μικρή εξέδρα όπου γινόταν η εκτέλεση των καταδίκων - Διαμέ

ρισμα δύο δωματίων.

3. Εντγκαρ Αλαν .Αμερικανός ποιητής - Τοπική φλεγμονή του δέρ

ματος.

4. Δυσάρεστο συναίσθημα - Κι έτσι λέγεται ο Σπερχειός ποταμός.

5. Πρόθεση - Γνωστό βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη - Βγαίνει από 

τις ελιές.

6. Δεν είναι ολοκληρωμένες αυτές - Τις βρίσκουμε σε δημόσιες 

υπηρεσίες.

7. Ρωμαίος στρατηγός που νίκησε τον Αττίλα - Ουδέτερο αόρι

στης αντωνυμίας.

8. Θυμίζει κελάϊδα πουλιού - Είδος γραπτής ή προφορικής εξέτα

σης - Πρόθεση (αντίστρ.).

9. Κι έτσι λέγονται οι φτασμένοι καλλιτέχνες - Συνοδεύεται συχνό 

από μια ανοικτή παλάμη.

10. Η διάρθρωση των μερών ενός λογοτεχνικού έργου - Τα ανοί

γει στο έδαφος το άροτρο.

11. Σύμφωνο - Αυτό δεν αγαπιούνται - Διπλασιαζόμενο γίνεται η

Μπορντό.

12. Θρηνώδεις κραυγές - Αναιδείς, προκλητικοί

13. Μακριά από θάλασσα αυτό - Μεταφορικά σημαίνει πράγμα 

διαλογής.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Είναι ο απόφοιτος Πανεπιστημίου ή άλλης ανώτερης Σχολής.

2. Αυτές που γίνονται με τη θέληση κάποιου - Μαζί με το πι δηλώ

νει βιασύνη.

3. Είδος ελαστικής σόλας - Πυκνές και άταχτες ομάδες ανθρώ

πων - Αρχαίο βεβαιωτικό μόριο.

4. Δίψηφο φωνήεν - Οι κάτοικοι ενός Πελοποννησιακού νομού - 

Μάρκα αγγλικών τσιγάρων.

5. Ρωτάει για τον τρόπο - Μεγάλοι ποντικοί αγρών.

6. Αυτό που υποκινείται από εχρικό πάθος, μίσος - Αρχαία χώρα

της Μ. Ασίας._____________________________________________
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2 ©

3 © ©

4 © ©

5 © ©

6 ©

7 ©

8 © ©

9 © ©

10 © ©

11 © ©

12 © ©

13 ©

8. Τίτλος αρχηγών αφρικανικών φυλών - Εμπορικές αναδουλειές.

9. Ο πρωτόπλαστος - Συγκοινωνιακό αρχικά - Μεγάλο Αθηναϊκό 

Νοσοκομείο.

10. Αειθαλή δένδρα που τα φύλλα τους έχουν φαρμακευτικές ι

διότητες - Μόριο.

Π .  Το νοτιότατο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας - Γίνεται 

συνήθως από χειρούργο για το κλείσιμο πληγής.

12. Συμβολίζει διεθνώς τον ατμόϊππο - Κενές, χωρίς περιεχόμενο 

- Μοντέρνα μουσική.

13. Ξενόγλωσση κομψότητα - Χημικό φαινόμενο.

ΛΙΓΟ...ΓΕΛΙΟ 

Ο ύποπτος
Ο αστυνόμος ρωτάει ένα νεαρό... ύποπτο:

- Δούλεψες ποτέ σου;

- Και ναι και όχι.

- Πού;

- Εδώ κι εκεί.

- Και τι έκανες;

- Μια τούτο, μια τ' άλλο.

- Βάλτον μέσα, λέει ο αστυνόμος στον στυφύλακα.

- Και πότε θαβγω; ρωτάει ο ύποπτος.

- Αργά ή γρήγορα! απαντά ο αστυνόμος.

Αστακοί...
Κάποτε ένας άσχετος από ψάρια και θαλασσινά, πάει στον ψαρά 

και ρωτάει:

- Τί είναι αυτά;

- Γαύρος!

- Κι αυτά;

- Αστακοί!

- Καλά ντε, δεν τα πειράζω!

Οι μεγάλοι...κυνηγοί
Δύο φίλοι, κυνηγοί και μεγάλοι ψεύτες, συζητούν για τα κυνηγετι

κά τους κατορθώματα:

- Μια μέρα, λέει ο ένας, σκότωσα ένα λαγό που ζύγιζε 7 κιλά!

- Κι εγώ λέει ο άλλος, σκότωσα ένα λαγό 10 κιλά!

- Μα υπάρχει λαγός τόσο μεγάλος; ρωτά ο φίλος του.

- Ξέρεις θα ήταν η μάνα του λαγού που σκότωσες εσύ!!!

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας 
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΕΠΙΘ ΕΩ ΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑΞΗΣ  

Ήρας 2Α, Π 1 47, Γαλάτσι

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Υηαστ/μος Β' Κων. 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 Κωνσταντοηούλου, Π.Υ. Αικατερίνη Λιέρου, Π.Υ. Μαρία Μπρακουλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: 

Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόηουλος, 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: Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  & Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Ι Κ Η  Α. Ε. ,  Μ π ενάκη  & Αγ. Ν ε κ τ α ρ ίο υ  - 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- προτιμάται 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, δεΥ επιστρέφονται.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΛΑΣ

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 υ λλο  εξω φ ύλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώ φ υλλο  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.

Για 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 υπολογζεται 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 καταρτίζεται 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 

των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης 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

I ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

| Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι),

I για ένα χρόνο (12 τεύχη).

! Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αρ ιθμόν...........................ταχυδρομική επιταγή.

I ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.800 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

I Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος.....................................

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................................................................................................. I

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................................................................................................................................................J
! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ............................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ............................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ........................................ I

(Υπογραφή)

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφω νο: 2137.367.
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